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,לנכסיהביחסהחברהשלהערכותאו/ומהלכיםאו/ולפעולותתוכניותכלולותבמצגת
חוק":להלן)1968-ח"תשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעהמהוות

המובאמידעולרבות,ואומדניםהערכות,עסקיותמטרות,תחזיותלרבות,"(ערךניירות
,מובאהואבהצורהבכל,אחרמידעכלוכןסקירות,גרפים,איוריםשלבדרך

ואינהוודאיתאינההתממשותםאשר,עתידייםענייניםאולאירועיםהמתייחסים
כאמורעתידפניצופההמידעשלהתממשותואיאו/והתממשותו.החברהבשליטת
,החברהבשליטתמצוייםאינםוהםמראשלהעריכםניתןלאאשרמגורמיםתושפע
הכלליתבסביבהמהתפתחויותוכן,החברהפעילותאתהמאפייניםהסיכוןגורמילרבות

כגוןפעילותהעלהמשפיעיםהחיצונייםבגורמים,החברהשלעסקיהבאזוריוהכלכלית
בהםן"הנדלבשוקאו/והכלכליבמצבהרעה,שונותמרשויותנדרשיםאישוריםקבלתאי

בביקושיםבתנודות,ייצורבקצבי,העולמיתבכלכלהתנודותולרבותהחברהפועלת
גורמיםלהשפעתנתונותוכןמטבעשעריבהשפעת,שונותייצורלתשומותובהיצעים

.אחרים

הינן,זובמצגתשמופיעותכפי,והערכותיהשציפיותיהמאמינהשהחברהאףעל,לפיכך
שהוצגומאלושונותלהיותעשויותוהןבעתידיתממשוכיוודאותכלשאיןהרי,סבירות
.זובמצגתהמובאעתידפניצופהבמידע
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.ח"המוצגים במצגת הינם באלפי שהסכומים •
.בלבדחלק החברה במצגת הינם הסכומים המופיעים •



:כתוצאה מאיחוד פעילויות של שתי חברות ותיקות, 1997ח המרמן נוסדה בשנת .מ.צ•

(.1961–נוסדה ב )מ "צבי המרמן קבלן בניין בע•
(.1969–נוסדה ב )מ "ח תשתית ופיתוח בע.מ.צ•

.לחברה( מבעלי דוד לובינסקי ובנק איגוד)הצטרפה משפחת מנור 2010בדצמבר •

ד "יח4,937פרויקטים הכוללים 73–בנתה ומסרה החברה כ 1997החל משנת •

.₪מיליארד 2.2-בהיקף כספי כולל של כ, ר שטחי מסחר"מ327,000–וכ 

.  עובדים300–בחברה מעוסקים כ •

:הנהלת החברה•

.ר דירקטוריון"יו–בן אברהם אבי •
.ל"מנכ–פייגלין חיים •
.ל ייזום ושיווק"סמנכ–בן אברהם רן •
.ל פיתוח"סמנכ–גיא וישניה •
.ל כספים"סמנכ–עדי פארי הרפז •
.ל חברה נכדה"ל תפעול ומנכ"סמנכ–מוטי לוזון •
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מעמידה בתחזיות החברה שנבחנו לצורך העלאת הדירוג בנוגע להתקדמות החברה, נובעת בין היתרהעלאת הדירוג 

בנוסף לחברה צפוי חיזוק הון עצמי בעקבות הנפקת מניות, בפיתוח ומכירה של פרויקטים בביצוע ופרויקטים בתכנון

מיליון17.7-ברווח בגין מכירת קרקע בגובה של כומהכרה 2014בחודש אוקטובר שבוצעה ₪ מיליון 11.7-כבגובה של 

.2014אשר הושלמה בחודש דצמבר ₪ 



26.31% 24.87% 26.20% 22.62%
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100%
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:עוסקת בשני תחומי פעילות עיקרייםהחברה 

:פרויקטים למגורים ומסחרייזום 
,                שינוי היעוד והשבחתן, ורכישת קרקעותאיתור •

או שטחי  /ד ו"יחשיווק ומכירת , הקמת הפרויקט כולל ביצועו
.מסחר

:'עבודות בניה קבלניות עבור צד גביצוע 
.  בניני מגורים–במגזר הפרטי •
.ומפעליםהייטק , מסחר, מבני משרדים–במגזר העסקי •
.מבני ציבור ואחרים–במגזר הציבורי •
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לחברה צבר פרויקטים רחב ומגוון ביזום ובביצוע  
.  לאחרים

.ברחבי הארץפרויקטים 24•

.שטחי מסחר ומשרדיםר "אלפי מ27–וכ ד "יח3,749•

. ₪מיליארד 2.8–כ היקף כספי כולל של כ "סה•

.  ₪מיליארד 2.5–כ הכנסות שטרם הוכרו בסך של כ "סה•

.₪מליון440–כ –כ רווח גולמי שטרם הוכר "סה•
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ד"יח163–תל אביב –" 1נווה צדק "פרויקט 

.25%–חלק החברה *. 

:נתוני פרויקט
2008שיווק תחילת 

2015סיום מועד 

:  נתונים
30/09/2014

ד"יח

163

ד שנמכרו"יח

145

ד שנמכרו נכון  "יח

להיום

148

הון מושקע 

בפרוייקט

22,000

כ הכנסות"סה

234,668

מתוכן בגין חוזים  

חתומים

161,125

רווח גולמי שטרם  

הוכר

54,058
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:נתוני פרויקט
2011שיווק תחילת 

2015סיום מועד 

ד"יח120–"צור יצחק"פרויקט 

:  נתונים
30/09/2014

ד"יח

120

ד שנמכרו"יח

76

ד שנמכרו נכון  "יח

להיום

ד"ז2+ ד "יח86

הון מושקע 

בפרוייקט

17,500

כ הכנסות"סה

147,704

מתוכן בגין חוזים  

חתומים

92,345

רווח גולמי שטרם  

הוכר

8,576
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:נתוני פרויקט
2011שיווק תחילת 

2018סיום מועד 

ד ומסחר"יח340–בית שמש –" נופיה ושער העיר"פרויקט 

:  נתונים
30/09/2014

ד"יח

+  ד "יח340

ר "מ14,925

מסחר  

ד שנמכרו"יח

ד"יח93

ד שנמכרו נכון  "יח

להיום

ד"ז5+ ד "יח114

הון מושקע 

בפרוייקט

33,500

כ הכנסות"סה

298,828

מתוכן בגין חוזים  

חתומים

52,305

רווח גולמי שטרם  

הוכר

49,784
50%–חלק החברה * 
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:נתוני פרויקט
2011שיווק תחילת 

2017סיום מועד 

מסחר וחניוןד"יח153–תל אביב –" בצלאל"פרויקט

:  נתונים
30/09/2014

ד"יח

+  ד "יח153

ר מסחר  "מ2,237

חניון ציבורי+ 

ד שנמכרו"יח

ד"יח80

ד שנמכרו נכון  "יח

להיום

ד"ז4+ ד "יח89

הון מושקע 

בפרוייקט

31,500

כ הכנסות"סה

262,459

מתוכן בגין חוזים  

חתומים

108,090

רווח גולמי שטרם  

הוכר

50%–חלק החברה * 41,213
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ד"יח410–רמת גן –" המשולש הגדול"פרויקט 

33%–חלק החברה * 

:נתוני פרויקט
2013: שיווקתחילת 

2018: סיום צפוימועד 
אזורים  ' שווה עם חבשותפות 

.ואשדר 

:  נתונים
30/09/2014

ד"יח

410

ד שנמכרו"יח

67

ד שנמכרו נכון  "יח

להיום

ד"ז7+ ד "יח91

הון מושקע 

בפרוייקט

26,886

כ הכנסות"סה

174,842

מתוכן בגין חוזים  

חתומים

46,069

רווח גולמי שטרם  

הוכר

27,765
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כרמיאל–" במכושכרמיאלה"פרויקט 

:נתוני פרויקט
2013: שיווקתחילת 

2016: סיום צפוימועד 

:  נתונים
30/09/2014

ד"יח

79

ד שנמכרו"יח

30

ד שנמכרו נכון  "יח

להיום

ד"ז3+ חוזים 41

הון מושקע 

בפרוייקט

8,671

כ הכנסות"סה

90,530

מתוכן בגין חוזים  

חתומים

33,622

רווח גולמי שטרם  

הוכר

16,445
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ד "יח60–אשקלון –" אגמים "פרויקט 

:  נתונים
30/09/2014

ד"יח

60

ד שנמכרו"יח

3

ד שנמכרו נכון  "יח

להיום

ד"ז7+ 21

הון מושקע 

בפרוייקט

4,527

כ הכנסות"סה

45,050

מתוכן בגין חוזים  

חתומים

2,453

רווח גולמי שטרם  

הוכר

6,050

:נתוני פרויקט
2014: שיווקתחילת 

2016: סיום צפוימועד 
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.ח"שמליון243–כ : רווח גולמי צפוי לפרויקטים פעילים בייזוםכ "סה•

.ח"שמליון157–כ : כ הון מושקע בפרויקטים הפעילים בייזום"סה•

.ח"שמליון586-כ הכנסות מחוזים חתומים כ"סה•

הפרוייקטתאורשם הפרוייקט'מס

סיום 

פרוייקט

צפוי

היקף חוזה

כ מכירות "סה

-לדירות 

30.09.14

אחוז מכירות 

30.9.14-ל
צבר

עלות כוללת 

של הצבר

רווח גולמי  

שטרם הוכר

רווח גולמי  % 

שטרם הוכר

1נווה צדק 1
163-מגורים 

ד"יח
2015 ₪234,66814589% ₪234,668 ₪197,745 ₪54,05823%

צור יצחק 2
120-מגורים 

ד"יח
2015 ₪147,7047663% ₪61,990 ₪57,142 ₪8,57614%

3

₪42,31520% ₪181,944 ₪214,896 ₪214,8969327% 2018ד  "יח340מגורים בית שמש

בית שמש

-בית שמש 

ר  "מ14,925

מסחר

2016 ₪83,9320 ₪83,932 ₪79,982 ₪7,4699%

שוק בצלאל4

ד  "יח153מגורים 

2237ומסחר + 

ר  "מ

2017 ₪262,4598052% ₪262,459 ₪233,877 ₪41,21316%

₪5436% ₪8,636 ₪8,747 ₪17,679450% 2015ד"יח8-מגורים קדימה5

המשולש הגדול6
410-מגורים 

ד"יח
2018 ₪174,8426716% ₪174,842 ₪157,351 ₪27,76516%

₪7,85528% ₪21,658 ₪27,821 ₪27,8211359% 2015ד  "יח22–מגורים 2'אמירי נוף ג7

₪16,44518% ₪77,965 ₪90,530 ₪90,5303038% 2016ד"יח79-מגורים כרמיאל מכוש8

₪6,05013% ₪41,150 ₪45,050 ₪45,05035% 2016ד"יח60-מגורים אשקלון9

₪6,23318% ₪28,754 ₪33,856 ₪66,63180100% 2015ד"יח80מגורים D-9כרמיאל 9

1גני תקווה 10

-מכירת קרקע 

-בגני תקווה ל

ד"יח123.6

2014 ₪50,65800% ₪50,658 ₪26,584 ₪24,07548%

₪242,59519% ₪1,112,787 ₪1,289,448 ₪1,416,869591 כ"סה
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:נתוני פרויקט
2015: שיווקתחילת 

2019: סיום צפוימועד 

:החברהחלק 

1בגני תקווה 50%

3בגני תקווה 100%

ד"יח2–גני תקווה –" 1גני תקווה "פרויקט 
ד"יח201–גני תקווה –" 3גני תקווה "פרויקט 

:  נתונים
30/09/2014

ד"יח

203

ד שנמכרו"יח

--

ד שנמכרו נכון  "יח

להיום

--

הון מושקע 

בפרוייקט

3,047

כ הכנסות"סה

289,168

מתוכן בגין חוזים  

חתומים

-

רווח גולמי שטרם  

הוכר

39,662
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2014לשנת 4ד שנרכשו ברבעון "יח47כולל * 



:נתוני פרויקט
2015: שיווקתחילת 

2019: סיום צפוימועד 

קומבינציה ומזומן  עסקת 
בשותפות עם חברת אשדר

50%החברה חלק 

ד "יח250–גני תקווה –" 2גני תקווה "פרוייקט 
.ר מסחר ומשרדים"מ8,800-ו 

:  נתונים
30/09/2014

ד"יח

250

מסחר

8,800

ד שנמכרו"יח

--

ד שנמכרו נכון  "יח

להיום

--

הון מושקע 

בפרוייקט

12,538

כ הכנסות"סה

239,385

מתוכן בגין חוזים  

חתומים

-

רווח גולמי שטרם  

הוכר

38,906
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ד "יח130–אלפי מנשה –" 'אמירי נוף ד"פרויקט 

:  נתונים
30/09/2014

ד"יח

130

ד שנמכרו"יח

---

ד שנמכרו נכון  "יח

להיום

ד"ז5

הון מושקע 

בפרוייקט

12,130

כ הכנסות"סה

152,712

מתוכן בגין חוזים  

חתומים

-

רווח גולמי שטרם  

הוכר

19,404

:נתוני פרויקט
2015: שיווקתחילת 

2019: סיום צפוימועד 
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"אכזיב"-אכזיב פרויקט 

:נתוני פרויקט
2015: שיווקתחילת 

2022: סיום צפוימועד 

:  נתונים
30/09/2014

ד"יח

745

ד שנמכרו"יח

---

ד שנמכרו נכון  "יח

להיום

---

הון מושקע 

בפרוייקט

---

כ הכנסות"סה

308,298

מתוכן בגין חוזים  

חתומים

---

רווח גולמי שטרם  

הוכר

53,328
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ח"מיליון ש163–כ : גולמיכ רווח "סה•

ח"מיליון ש36–כ : כ הון מושקע בפרויקטים"סה•

הפרוייקטתאורשם הפרוייקט'מס
סיום פרוייקט  

צפוי
עלותצברהיקף חוזה

רווח גולמי  

שטרם הוכר

רווח גולמי  % 

שטרם הוכר

2גני תקווה 11

ד  "יח250–מגורים 

-משרדים ומסחר כ 

ר"מ8,800

2019 ₪239,385 ₪239,385 ₪221,094 ₪38,90616%

3גני תקווה 12
ד  "יח201–מגורים 

*
2019 ₪289,168 ₪289,168 ₪263,882 ₪39,66214%

₪19,40413% ₪140,609 ₪152,712 ₪152,712 2019ד  "יח130–מגורים 'אמירי נוף ד13

₪8,77739% ₪15,075 ₪22,608 ₪22,608 2018ד"יח25-מגורים 2נווה צדק 14

₪53,32817% ₪272,459 ₪308,298 ₪308,298 2021ד"יח745-מגורים נהריה15

₪3,32132% ₪7,831 ₪10,374 ₪10,374 2016ר"מ816-מסחרמסחרי אלפי מנשה16

₪163,39816% ₪920,950 ₪1,022,545 ₪1,022,545 כ"סה
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:נתוני פרויקט
.שיכון ובינוי: מזמין

,  מבוצע בחברה כלולה

50%: חלק החברה

ד"יח128–הוד השרון –" הוד השרון"פרויקט 
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:נתוני פרויקט
.קרסו נדלן: מזמין

,  מבוצע בחברה כלולה

50%: חלק החברה

ד"יח208–הוד השרון -" ישורון"–פרויקט 
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:נתוני פרויקט
.אזורים: מזמין

,  מבוצע בחברה כלולה

50%: חלק החברה

ד"יח165–בת ים –" אזורים חוף בת ים"פרויקט 
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:נתוני פרויקט
.אזורים: מזמין

,  מבוצע בחברה כלולה

50%: חלק החברה

ד"יח215–נתניה–" עיר ימים"פרויקט 
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:נתוני פרויקט
.קנדה ישראל: מזמין

,  מבוצע בחברה כלולה

50%: חלק החברה

ד"יח75–א "ת–" Live TLV"פרויקט 
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:נתוני פרויקט
.קבוצת פרטיים: מזמין

,  מבוצע בחברה כלולה

50%: חלק החברה

27

ד"יח84–א "ת–133-136הגוש הגדול 



:נתוני פרויקט
.אלעד ישראל: מזמין

,  מבוצע בחברה כלולה

50%: חלק החברה

ד"יח196–תל אביב –" TLVפארק "פרויקט 
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.ח"מיליון ש33.7–כ : כ רווח גולמי שטרם הוכר לפרויקטים בביצוע"סה•
.ח"מיליון ש26.2–כ : כ רווח לפני מס צפוי לפרויקטים בביצוע"סה•

היקף חוזה במועד  

ההתקשרות
עלותצבר

רווח גולמי  

הוכרשטרם 

רווח גולמי  % 

הוכרשטרם 

רווח לפני מס  

שטרם הוכר

רווח לפני מס  

%-ב 

 ₪714,859 ₪504,114 ₪477,899 ₪33,7047% ₪26,2155%
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30

הפרויקטשם 'מס
פרויקט  סיום 

צפוי
היקף חוזה

הון עצמי 

מושקע  
עלות כוללתצבר

רווח גולמי  

שטרם הוכר

רווח גולמי  % 

שטרם הוכר
ד"יח

מסחר 

צבר  ומשרדים 

ר"מ

12015234,668נווה צדק 1
22,000

234,668197,74554,05823%163
270

2015147,704צור יצחק 2
17,500

61,99057,1428,57614%120

3

2018214,896בית שמש
18,117

214,896181,94442,31520%340

201683,932בית שמש
15,383

83,93279,9827,4699%
14,925

2017262,459שוק בצלאל4
31,500

262,459233,87741,21316%153
2,237

201517,679קדימה5
5,297

8,7478,6365436%8

2018174,842המשולש הגדול6
26,886

174,842157,35127,76516%410

2201527,821'אמירי נוף ג7
-

27,82121,6587,85528%22

201690,530כרמיאל מכוש8
8,671

90,53077,96516,44518%79

201645,050אשקלון9
4,527

45,05041,1506,05013%60

D-9201566,631כרמיאל 10
-

33,85628,7546,23318%80

1201450,658גני תקווה 11
7,365

50,65826,58424,07548%2

22019239,385גני תקווה 12
12,538

239,385221,09438,90616%250
8,800

32019289,168גני תקווה 13
3,047

289,168263,88239,66214%201

2019152,712'אמירי נוף ד14
12,130

152,712140,60919,40413%130

2201822,608נווה צדק 15
4,823

22,60815,0758,77739%25
250

2021308,298נהריה16
-

308,298272,45953,32817%745

17-24
פרויקטים  

בביצוע
714,859-504,114477,89933,7047%961

3,154,273192,9692,816,1072,511,635439,69716%3,74927,298



ח"באלפי שהתחיבויות ח"באלפי שנכסים 

28,420מזומנים ופיקדונות
אשראי מתאגידים בנקאיים 

(כולל ליווי בנקאי)ואחרים 
195,377

42,974קבלנים וספקים45,394השקעות לזמן קצר

54,817התחייבויות וזכאים אחרים23,583לקוחות וחייבים

מלאי בניינים למכירה והכנסות  

לקבל מעבודות בביצוע
233,536מקדמות מרוכשי דירות528,212

526,704כ התחייבויות שוטפות"סה625,609כ רכוש שוטף"סה

הלוואות ויתרות חובה , מלאי מקרקעין
לזמן ארוך

66,680
,  ח"אג, התחייבויות לזמן ארוך

תאגידים בנקאיים ואחרים
91,436

השקעות בחברות המטופלות בשיטת  
המאזניהשווי 

28,446
התחייבויות בגין חברות  

המאזניהמטופלות לפי שווי 
1,565

109,119הון עצמי8,089רכוש קבוע נטו

728,824כ התחייבויות והון"סה728,824כ נכסים"סה
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ח"באלפי ש
לתקופה

שהסתיימה ביום

30/09/2014

לתקופה

שהסתיימה ביום

30/09/2013

116,911114,531סך הכנסות

(99,628)(104,233)סך עלות ההכנסות

12,67814,903רווח גולמי

(3,784)(4,805)הוצאות מכירה ושיווק

(7,455)(7,586)הוצאות הנהלה וכלליות

(657)(699)נטומימון( הוצאות)הכנסות 

(1)--אחרות נטו( הוצאות)הכנסות 

חברות המטופלות לפי שיטת  ( הפסדי)חלק ברווחי 
נטו, המאזניהשווי 

3,538340

(547)(123)(מיסים על הכנסה)חסכון מס 

3,0032,801הפסד/ רווח נקי 
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...תודה לכולם
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