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  פי צופה מידע המהוות ,לכסיה ביחס החברה של הערכות או/ו מהלכים או/ו לפעולות תוכיות כלולות במצגת

  ,עסקיות מטרות ,תחזיות לרבות ,")ערך יירות חוק" :להלן( 1968 - ח"תשכ ,ערך יירות בחוק כהגדרתו ,עתיד

  הוא בה צורה בכל ,אחר מידע כל וכן סקירות ,גרפים ,איורים של בדרך המובא מידע ולרבות ,ואומדים הערכות

  .החברה בשליטת ואיה וודאית איה התממשותם אשר ,עתידיים עייים או לאירועים המתייחסים ,מובא

 מראש להעריכם יתן לא אשר מגורמים תושפע כאמור עתיד פי צופה המידע של התממשותו אי או/ו התממשותו

  בסביבה מהתפתחויות וכן ,החברה פעילות את המאפייים הסיכון גורמי לרבות ,החברה בשליטת מצויים אים והם

  אישורים קבלת אי כגון פעילותה על המשפיעים החיצויים בגורמים ,החברה של עסקיה באזורי והכלכלית הכללית

 בכלכלה תודות ולרבות החברה פועלת בהם ן"הדל בשוק או/ו הכלכלי במצב הרעה ,שוות מרשויות דרשים

  תוות וכן מטבע שערי בהשפעת ,שוות ייצור לתשומות ובהיצעים בביקושים בתודות ,ייצור בקצבי ,העולמית

   .אחרים גורמים להשפעת

  כל שאין הרי ,סבירות הין ,זו במצגת שמופיעות כפי ,והערכותיה שציפיותיה מאמיה שהחברה אף על ,לפיכך

 .זו במצגת המובא עתיד פי צופה במידע שהוצגו מאלו שוות להיות עשויות והן בעתיד יתממשו כי וודאות

 .ח"המוצגים במצגת הים באלפי שהסכומים •

 .בלבדחלק החברה במצגת הים הסכומים המופיעים •
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הבהרה משפטית



ביקור כרטיס

 :כתוצאה מאיחוד פעילויות של שתי חברות ותיקות, 1997המרמן וסדה בשת  ח.מ.צ�

 )1961 -בוסדה (מ "המרמן קבלן ביין בעצבי 

 )- 1969וסדה ב(מ "תשתית ופיתוח בע ח.מ.צ

 ד  "יח 6,558הכוללים פרויקטים  88 -כבתה ומסרה החברה  1997משת החל  �

 ₪מיליארד  3.1 -בהיקף כספי כולל של כ, ר שטחי מסחר"מ 327,000 -וכ      

 עובדים 380 -מועסקים כבחברה  �

 :ההלת החברה �

 דירקטוריוןר "יו –אברהם אבי בן 

 ל"מכ –חיים פייגלין 

 ל"משה למכ –אברהם רן בן 

 כספיםל "סמכ –פארי הרפז עדי 

 בתל חברה "ל תפעול ומכ"סמכ –לוזון מוטי 
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 אופק יציב Baa1 –דרוג 
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 ע"י מספר ח"סדרת אג
מועד הפקה  

 מקורית

ריבית שתית  

 קבועה

  תשואה

שתית ברוטו  

כון ליום  

14.09.17 

תאי  

 הצמדה

ליום  . .יתרת ע

30.06.17   

 )ח "ש מליוי(

יתרת שות פירעון 

 ח"האג

 2018-2019 40 איו צמוד 1.35% 8% 13-יואר 1127653 'ח ג"אג

 2018-2021 166.2 איו צמוד 2.78% 5.5% 15-פברואר 1127654 'אגח ד

 206.2 כ"סה



אחזקות מבה
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 משפחת פייגלין משפחת בן אברהם ציבור

100% 100% 50% 

26.32% 22.36% 51.32% 

**

 בבעלות מלאה) לא פעילות(מוחזקות באמצעות חברות בות * 



פעילות תחומי

 :החברה עוסקת בשי תחומי פעילות עיקריים
 

 :ייזום פרויקטים למגורים ומסחר

הקמת הפרויקט כולל ביצועו  , שיוי היעוד והשבחתן, איתור ורכישת קרקעות

 או שטחי מסחר/ד ו"שיווק ומכירת יח

 

 :'ביצוע עבודות ביה קבליות עבור צד ג

 בייי מגורים –במגזר הפרטי 

 הייטק ומפעלים, מסחר, מבי משרדים –במגזר העסקי 

 מבי ציבור ואחרים–במגזר הציבורי 
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צבר פרויקטים

 :  לאחריםלחברה צבר פרויקטים רחב ומגוון ביזום ובביצוע 

 הארץברחבי פרויקטים  16 �

 ומשרדיםשטחי מסחר ר "אלפי מ 27 –וכ ד "יח 4,794  �

 ח"מיליארד ש 3.3 –כ בגין פרויקטים בייזום ובביצוע בסך של כ היקף כספי "סה  �

 ח"מיליארד ש 2.38 –בסך של כ  בייזום ובביצועבגין פרויקטים  הוכרוכ הכסות שטרם "סה �

 ח"מליון ש 367 –בסך של כ  בגין פרויקטים בייזום ובביצועכ רווח גולמי שטרם הוכר "סה  �

 ח"ש מליון 25 –כ  –ן מסחרי "הוכר בגין פרויקטים בייזום דלרווח גולמי שטרם כ "סה     �

 ח"מליון ש 225 -כ הון מושקע בפרויקטים כ"סה     �
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 תל אביב –" 1ווה צדק "פרויקט 

 2008שיווק תחילת 

 2019סיום מועד 

30/06/17 

 ד"יח

 163 

 ד שמכרו"יח

151 

ד שמכרו כון "יח

 ד"זלהיום כולל 

154 

 שעור ביצוע משוקלל  

97% 

 כ הכסות"סה

247,375 

מתוכן הכסות 

 שהוכרו

175,596 

 רווח גולמי כ"סה

55,029 

רווח גולמי שטרם 

 הוכר

18,489 

בייזום פרויקטים 

8 
 37.5% –חלק החברה . קורפבשותפות עם חברת ווה צדק על הים *  



 2011שיווק תחילת 

 2016-2018מועד סיום מגורים 

 30/06/17 בית שמש   –" ופיה"פרויקט 

 ד"יח

 ד"יח 340

 ד שמכרו"יח

 ד"יח 264

ד שמכרו כון "יח

 ד"זלהיום כולל 

 ד"יח 274

 שעור ביצוע משוקלל  

89% 

 כ הכסות"סה

221,109 

מתוכן הכסות 

 שהוכרו

150,001 

 כ רווח גולמי"סה

33,605 

רווח גולמי שטרם 

 הוכר

12,730 

בייזום פרויקטים 
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50% –החברה חלק , בשותפות עם תוחלת כסים והשקעות* 



 2011שיווק תחילת 

 2017מועד סיום 

 אביב  תל  –" בצלאל"פרויקט 

50% –החברה חלק , ן"בשותפות עם חברת קרסו דל* 

פרויקטים בייזום 
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30/06/17 

 ד"יח

 ד"יח154

 ד שמכרו"יח

 ד"יח 142

ד שמכרו כון "יח

 ד"זלהיום כולל 

 ד"יח 146

 שעור ביצוע משוקלל  

81% 

 כ הכסות"סה

251,676 

מתוכן הכסות 

 שהוכרו

165,412 

 כ רווח גולמי"סה

69,027 

רווח גולמי שטרם 

 הוכר

25,644 



 גןרמת  –החדשה  קריציפרויקט 

 2016: שיווקתחילת 

 2019-2020: סיום צפוימועד 

30/06/2017 

 ד"יח

272 

 ד שמכרו"יח

49 

ד שמכרו כון "יח

 ד"זלהיום כולל 

67 

 שעור ביצוע משוקלל  

8% 

 כ הכסות"סה

243,932 

מתוכן הכסות 

 שהוכרו

6,683 

 רווח גולמי כ"סה

35,062 

רווח גולמי שטרם 

 הוכר

34,128 

בייזום פרויקטים 
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33% –החברה חלק , בשותפות שווה עם חברת אזורים ואשדר* 



 "הריה" -אכזיב פרויקט 

 2015: שיווקתחילת 

 2021: סיום צפוימועד 
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פרויקטים בייזום 

50% –החברה חלק , בשותפות שווה עם חברת אלקטרה מגורים* 

30/06/17 

 ד"יח

 ד"יח 745

 ד שמכרו"יח

 ד"יח 256

ד שמכרו כון "יח

 ד"זלהיום כולל 

 ד"יח 268

 שעור ביצוע משוקלל  

7% 

 כ הכסות"סה

469,685 

מתוכן הכסות 

 שהוכרו

35,292 

 כ רווח גולמי"סה

82,931 

רווח גולמי שטרם 

 הוכר

78,354 



 2016: תחילת שיווק

 2020: מועד סיום צפוי

 פרויקט סביוי גי תקווה
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פרויקטים בייזום 

 השיווק בשיתוף עם אפריקה ישראל מגורים* 

30/06/17 

 ד"יח

 ד"יח 164

 ד שמכרו"יח

 ד"יח 52

ד שמכרו כון "יח

 ד"זלהיום כולל 

 ד"יח 57

 שעור ביצוע משוקלל  

20% 

 כ הכסות"סה

371,296 

מתוכן הכסות 

 שהוכרו

32,003 

 כ רווח גולמי"סה

66,184 

רווח גולמי שטרם 

 הוכר

60,665 



 2017: שיווקתחילת 

 2021: סיום צפוימועד 

 פרויקט לב גי תקווה

פרויקטים בייזום 
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 50%חלק החברה , אשדרקומביציה ומזומן בשותפות עם חברת עסקת * 

30/06/17 

 ד"יח

 ד"יח 175

 ד שמכרו"יח

 ד"יח 14

ד שמכרו כון "יח

 ד"זלהיום כולל 

 ד"יח 26

 שעור ביצוע משוקלל  

13% 

 כ הכסות"סה

187,912 

מתוכן הכסות 

 שהוכרו

-- 

 כ רווח גולמי"סה

29,225 

רווח גולמי שטרם 

 הוכר

29,225 

 



 משהאלפי  –" 'אמירי וף ד"פרויקט 

 2015: שיווקתחילת 

 2017-2019: סיום צפוימועד 

פרויקטים בייזום 
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30/06/17 

 ד"יח

 ד"יח 130

 ד שמכרו"יח

 ד"יח 87

ד שמכרו כון "יח

 ד"זלהיום כולל 

 ד"יח 97

 שעור ביצוע משוקלל  

41% 

 כ הכסות"סה

165,275 

מתוכן הכסות 

 שהוכרו

52,243 

 כ רווח גולמי"סה

26,397 

רווח גולמי שטרם 

 הוכר

19,561 
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 יפו –" אדרומדה"פרויקט 

 2018: שיווקתחילת 

 2020: סיום צפוימועד 

פרויקטים בייזום 

 33%החברה חלק , וולודיגר. ש, קרסובשותפות עם חברת עסקת מזומן * 

30/06/17 

 ד"יח

 ד"יח 55

 ד שמכרו"יח

-- 

ד שמכרו כון "יח

 ד"זלהיום כולל 

-- 

 שעור ביצוע משוקלל  

-- 

 כ הכסות"סה

97,768 

מתוכן הכסות 

 שהוכרו

-- 

 כ רווח גולמי"סה

18,656 

רווח גולמי שטרם 

 הוכר

18,656 



 שיכון וביוי: מזמין

 ,  י חברה כלולה"מבוצע ע

 50%: חלק החברה

 ד"יח 81 –הוד השרון  –" הוד השרון"פרויקט 

23

בביצוע פרויקטים



 קבוצת יצחקי: מזמין

 ,  י חברה כלולה"מבוצע ע

 50%: החברהחלק 

ד"יח 153–באר יעקב –"  יצחקי במושבה"פרויקט   

25

בביצוע פרויקטים



אלעד ישראל  : מזמין
 מגורים

 ,  י חברה כלולה"מבוצע  ע

 50%: חלק החברה

 ד"יח 286 –תל אביב  –" TLVפארק "פרויקט 
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פרויקטים בביצוע



 אחים עופר ואזורים: מזמין

 ,  י חברה כלולה"מבוצע ע

 50%: חלק החברה

 ד"יח 600 –' ב+ 'שלבים א –הרצליה הילס 
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בביצוע פרויקטים



ד"יח 282–רחובות –"  רחובות עלית"פרויקט   

29

פרויקטים בביצוע



 .ח"מליון ש 199 –כ : כ הון מושקע בפרויקטים בייזום"סה

 .ח"מליון ש 367 –כ : כ רווח גולמי צפוי לפרויקטים בייזום ובביצוע למגורים "סה

בייזום ובביצוע למגוריםריכוז פרויקטים  דוח
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 שם הפרויקט 'מס
חלק החברה  

 בפרויקט

שת  

השלמת  

 שיווק

ד "כ יח"סה

כולל 

 בפרויקט

ד   "יח

 שמכרו

ד  "כ יח"סה

שמכרו  

ד  "כולל ז

 כון להיום

כ  "סה

 הכסות
 רווחכ "סה

שיעור רווח  

 גולמי

כ  "סה

הכסות  

מחוזים  

 חתומים

אחוז ביצוע  

 משוקלל  

כ  "סה

הכסות  

 שהוכרו

עלויות  

 שהוכרו

כ  "סה

הכסות  

שטרם  

 הוכרו

עלויות  

שטרם  

 הוכרו

רווח גולמי  

 שטרם הוכר

שיעור רווח  

גולמי שטרם  

 הוכר

 הון מושקע

 ח"שמוצג באלפי , 2017, ביוי 30כון ליום 

 19,500 26% 18,489 53,290 71,779 139,056 175,596 97% 181,747 22% 55,029 247,375 154 151 163 2019 37.5% א"ת -ווה צדק על הים  1

 12,000 18% 12,730 58,378 71,108 129,126 150,001 89% 162,651 15% 33,605 221,109 271 264 340 2018 50% בית שמש -ופיה  2

 6,500 30% 25,644 60,619 86,264 122,030 165,412 81% 212,844 27% 69,027 251,676 146 142 154 2017 50% א"ת -בצלאל  3

 14,500 17% 19,561 93,471 113,032 45,407 52,243 41% 104,873 16% 26,397 165,275 97 87 130 2019 100% אלפי משה  -' אמירי וף ד 4

 62,225 18% 60,665 278,628 339,293 26,484 32,003 20% 111,994 18% 66,184 371,296 57 52 164 2020 100% סביוי גי תקווה 5

--   13% 21,165 16% 29,225 187,912 26 14 175 2021 50% לב גי תקווה 6    --  187,912 158,687 29,225 16% 48,010 

--   7% 38,285 14% 35,062 243,932 64 49 272 2021 33% ג"ר -קרייצי החדשה  7    --  237,249 203,121 34,128 14%   -- 

  50% 2021 745 256 268 469,685 82,931 18% 154,599 8% 35,292 30,715 434,393 356,039 78,354 18% 24,112הריה -אכזיב  8

 --   36% 2,656 4,815 7,471 1,085 1,384 92% 2,915 33% 2,955 8,855 5 2 5 2017 100% כרמיאלה במכוש 9

--   25 2021 37.5% א"ת - 2ווה צדק  10    --  33,912 9,415 28%   --    --    --    --  33,912 24,497 9,415 28% 7,433 

--   55 2020 33.3% יפו -אדרומדה  11    --  97,768 18,656 19%   --    --    --    --  97,768 79,112 18,656 19% 5,000 

16-12 --   פרויקטים בביצוע     --  2,566   --    --  1,015,340 82,734 8%   --    --  309,126 283,577 706,214 649,029 57,185 8%   -- 

--   כ"סה       --  4,794 1,017 1,088 3,314,134 511,219   --  991,073   --  921,057 777,480 2,386,394 2,019,686 366,708 15% 199,280 



 .ח"ש מליון 26 –כ :  ן מסחרי"כ הון מושקע בפרויקטים בייזום לדל"סה

 .ח"ש מליון 25 –ן מסחרי "כ רווח גולמי שטרם הוכר בגין פרויקטים בייזום לדל"סה

 
מיליון  36 -מ בתמורה ל"מהסחר לחברת רמי לוי שיווק השקמה בע 20%למכירת  2015, החברה ושותפיה התקשרו בהסכם מכר ביוי(*)  

בהתאם לתאי ההסכם ההשלמה צפויה להתממש עד סוף שת  . שים 8 -ל 7.5%בהתאם להסכם זכאי רמי לוי להבטחת תשואה של , ח"ש

2017. 

ן מסחרי"בייזום לדלריכוז פרויקטים  דוח
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 ר"שטח להשכרה מ שימוש מיקום הכס חלק החברה שם הכס 'מס
מועד סיום משוער 

 של הביה

עלות הקמה כון  

 30.06.17ליום 

עלות ביה 

 משוערת 

שתית  הכסה

 צפויה

(*)50%  שער העיר  1  6,300 79,000 77,548 2017 14,925 מסחר  בית שמש 

א "ת 50% בצלאל 2 ר"מ 2,206 -חיות ו 200 מסחר וחיות   2018 24,206 41,367 3,290 

 4,900 58,000 -- 2020 8,800 מסחר ומשרדים גי תקווה 50% לב גי תקווה 3

א "ת  37.5%ווה צדק על הים 4 ר"מ 553-חיות ו 90  מסחר וחיות   2018 8,149 8,500 860 

 700 9,144 6,217 2017 806 מסחר אלפי משה 100.0% אלפי משה 5
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התחייבויות והוןכסים

ח"באלפי ש

34,434מזומים ופיקדוות
 אשראי מתאגידים בקאיים ואחרים  

)כולל ליווי בקאי(
160,833

80,962קבלים וספקים68,053השקעות לזמן קצר

175,302התחייבויות וזכאים אחרים144,591לקוחות וחייבים

 מלאי בייים למכירה והכסות  

לקבל מעבודות בביצוע
80,935מקדמות מרוכשי דירות444,594

498,032כ התחייבויות שוטפות"סה691,672כ רכוש שוטף"סה

72,475הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך, מלאי מקרקעין
תאגידים  , ח"אג, התחייבויות לזמן ארוך

בקאיים ואחרים
125,623

1,147התחייבויות בשל הטבות לעובדים37,353השקעות בחברות המטופלות בשיטת השווי המאזים

2,761מסים דחים1,239מסים דחים

182,143הון עצמי6,967רכוש קבוע ואחר

809,706כ התחייבויות והון"סה809,706כ כסים"סה

2017ביוי  30ליום  –תמצית תוי המאזן 
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2017ביוי  30חודשים שהסתיימה ביום  6לתקופה של 

 

ח"באלפי ש

247,872סך הכסות

)211,175(סך עלות ההכסות

 36,697רווח גולמי

)4,584(הוצאות מכירה ושיווק

 )6,332(הוצאות ההלה וכלליות

))10,190טוהוצאות מימון

1,441טו, המאזיחלק ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 

)3,730(מיסים על הכסה

13,302רווח קי  

2017ביוי  30ליום  –עיקרי דוח רווח והפסד 



 !!!רבה תודה 
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