
מצגת משקיעים
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אחזקות  סופרין
מ"בע



הבהרה משפטית –מידע צופה פני עתיד 

.  כמצגת כללית אודות החברה"( החברה)"מ "אחזקות בעסופריןמצגת זו הוכנה על ידי 

השקעותשיווק/לייעוץתחליףמשוםזובמצגתואין,החברהשלהערךניירותשלמכירהאו/והחזקהאו/ולרכישהשיווק/ייעוץאוהמלצה,הצעה,דעתחוותזובמצגתלראותאין
.אדםכלשלהמיוחדיםובצרכיובנתוניוהמתחשב

,בלבדתמציתהינוזובמצגתהאמור.דיןפי-עלחובותיהבמסגרת,לציבורהחברהשמפרסמתלדיווחיםתחליףמשוםבהצגתהואין,בלבדמידעשלוהצגהמסירהלשםנועדהזומצגת
מנתועלהכספיותותוצאותיהעסקיהמצב,החברהשלמצבהעלומקיףמלאמידעקבלתלשם.האמורהמידעדיוקאולשלמותלאלרבות,התחייבותאומצגמשוםבולראותואין

ביןסתירהשלבמקרה.החברהידי-עלהמפורסמיםהעיתייםובדוחותהמיידייםבדיווחיםלעייןיש,החברהמתמודדתעימםהסיכוניםושלהחברהפעילותשלמלאהתמונהלקבל
.האמוריםבדיווחיםהאמוריגבר,החברהידי-עלהמפורסמיםהעיתייםבדוחותיהאו/והחברהשלהמיידייםבדיווחיההאמורוביןזובמצגתהאמור

הודעהמתןללאוזאת,עתבכללהשתנותעשויים,זובמצגתהמפורטיםוהניתוחהפרטים,המידע.המצגתלמועדנכוןהבנתםאתומשקף,בלבדכותביהדעתעלהינוזובמצגתהמוצג
.החברהידי-עלכלשהי

המתייחסים,דרךבכלהמובאאחרמידעוכלסקירות,גרפים,איוריםשלבדרךהמובאמידעלרבות,אומדנים,הערכות,מטרות,תחזיותהכוללים,זובמצגתהמובאיםשוניםנושאים
ניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעבגדרהינם,ורווחיותהכנסותתחזיתעםבקשרלרבות,החברהבשליטתואינהודאיתאינהשהתממשותם,עתידייםלענייניםאו/ולאירועים

איאוהתממשותו.המצגתעריכתלמועדנכוןהחברהבידיהמצוייםומידענתוניםעלהמתבססותהחברההנהלתשלהסובייקטיביותהערכותיהעלהמבוסס,1968-ח"התשכ,ערך
נוספיםחיצונייםומגורמיםהכלליתבסביבהמהתפתחויותוכן,החברהפעילותאתהמאפייניםסיכוןמגורמי,היתרבין,מושפעתלהיותעשויהעתידפניהצופההמידעשלהתממשותו
,מהותיבאופןאף,שונותלהיותעלולותהחברהשלהפעילותתוצאות,בהתאם.החברהבשליטתמצוייםאינםואשרמראשלהערכהניתניםאינםאשר,החברהפעילותעלהמשפיעים
מאלומהותיתשוניםלהיותעשוייםבעתידהחברהשלבפועלוהישגיהתוצאותיהכיבזאתמוזהריםזומצגתקוראי,כןעל.במצגתמהאמורהמשתמעותאוהמוערכותמהתוצאות

המצגת,בנוסף.לעתמעתהחברהלהחלטותבהתאםוישתנוויכולפרסומןלמועדנכונותזובמצגתהכלולותהחברהשלואסטרטגיותתוכניותכי,מובהרכןכמו.זובמצגתהמובאים
.נכונותםעלאחראיתאינההחברהואשרהחברהידי-עלעצמאיבאופןנבדקולאאשרחיצונייםמקורותעלהמבוססיםוהערכותנתוניםלכלולעשויה

.במצגתהכלולהמידעאתלעדכןמתחייבתאינההחברהכי,מובהרספקלהסרת

.כאמורהצעותלקבלתבהזמנהחלקמהווהואינההחברהשלערךניירותמכירתאולרכישתכלשהיהזמנהאובהצעהחלקמהווהאינהזומצגת
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אודות  
קבוצת  
סופרין

2021בנובמבר 
השלימה החברה  
בהצלחה הנפקה 

ראשונה של מניות  
החברה לציבור בסך של  

.₪מיליוני 42

הקבוצה פועלת 
:במגזרים הבאים

קבוצות רכישה  -
ן"ייזום נדל-
נכסים מניבים-

2

.הקבוצה זוכה למוניטין רב

בעלת מערך יכולות 
אשר  In houseרוחביות 

כוללות ניהול כלל שרשרת 
ניהול הנדסי  , שיווק, הייזום
וביצוע
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החזקות בעלי עניין
73.20%

החזקות הציבור  
ומוסדיים  
26.80%

החזקות בעלי עניין החזקות הציבור  

התפלגות אחזקות במניות החברה



גבי כהן
סמנכ״ל כספים

רו״ח בעל תואר ראשון במנהל  
.  המכללה למנהל, עסקים

רועי כהן
יועמ״ש

, תואר ראשון במשפטים
אוניברסיטת בר אילן  

(.בהצטיינות)

שוורצזורגןאילן 
מנכ״ל

בוגר תואר ראשון ושני בכלכלה  
.האוניברסיטה העברית, ומנהע״ס

סופריןליאון 
ר הדירקטוריון"בעלים ויו

,  תואר ראשון בהנדסת חשמל
.הטכניון חיפה

סופריןצחי 
ר הדירקטור "בעלים וסגן יו

–תואר ראשון במנהל עסקים 
שלוחת אוניברסיטת דרבי 

.בישראל

הצוות המוביל

אורי מזרחי
מהנדס החברה

הנדסה  (B.Sc)בוגר במדעים
. חיפה, הטכניון, אזרחית

גולוסעדי 
סמנכ״ל פרויקטים
תואר ראשון בתקשורת  

.  המכללה למנהל, וניהול
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והייחוד המקצועיאבני היסוד 

ניסיון  
ומומחיות

מודל עסקי  
משולב

חדשנות

5

מענה הנדסי שלם ומקיף•

מומחיות בתהליכי שיווק•

מגה פרויקטיםניהול •

ייזום פרויקטים מיוחדים•

יישום טכנולוגיות חדשות•

שילוב מגזרי פעילות•



האסטרטגיה העסקית שלנו
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ביקוש אדיר והיצע  
מצומצם שימשיך ללוות  

אותנו בשנים הקרובות

חזק ומוביל  , כמותג ותיק
בתחום קבוצות הרכישה  
צברנו ידע וניסיון הנדסי 

המהווה פלטפורמה  , עצום
מגוונת ועשירה שמנוצלת  
לכלל מגזרי הפעילות של  

החברה

:החברה פועלת במגוון מגזרים
ייזום למגורים•
התחדשות עירונית ופינוי בינוי•
לוגיסטיקה  •
נכסים מניבים•

מודל עסקי ייחודי משולב  
הכולל יכולת ביצוע של  

פרויקטים בדרך של ארגון  
יזמות או  , קבוצת רכישה

בהתאם לצרכי כל , שילוב
פרויקט



כרטיס ביקור–סופרין
**כלל  הפרויקטים

31/12/2021נכון ליום ₪  באלפי *   
הנתונים לעיל הינם בהתייחס לפרויקטים אשר מרביתם מבוצעים עם שותפים עסקיים** 

120,934
*הון עצמי חשבונאי₪

203,347₪

*כ מאזן"סה

47,519₪

אשראי מתאגידים  
*בנקאיים

60%
יחס הון למאזן
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ר"מ527,000

מסחר ומשרדים פרויקטים

34
יחידות דיור
ר"מ2,71543,800

לוגיסטיקה

3,000
מאגר לקוחות



הוד השרון
מסחר ומשרדים  -  Milestoneהוד השרון

מסחר ומשרדים–יזמות –5מגרש 

אבן יהודה
לוגיסיקה–טכנו פארק אבן יהודה 

מסחר ומשרדים–יזמות –משרדים אבן יהודה 

חולון
לוגיסטיקה-טכנו פארק חולון 

ירושלים
מסחר ומשרדים–' תלפיות א
מסחר ומשרדים–' תלפיות ב

מסחר ומשרדים–מגדלי העתיד כתר
בני ברק

מסחר ומשרדים–הפניקס 
מסחר ומשרדים–מגדל הכשרת הישוב 

פתח תקווה
מסחר ומשרדים–פארק בזל

אונוקרית
מסחר ומשרדים–יזמות –אוניקס

הרצליה
מסחר ומשרדים–החושלים
מגורים-הקוצרים 

תל אביב
מגורים-47בבלי 

מגורים-7הלסנקי
מגורים-61הרצל 

East&-מגורים
Cu-מסחר ומשרדים
Weמסחר ומשרדים, מגורים

מגורים–5פאגלין
מגורים–ורד צהלה 

11הברזל -בית הרופאים

רמת השרון
מגורים-13סולד 
מגורים-15סולד 
מגורים-17סולד 
מגורים-10בועז 

רמת גן
מגורים-10יהודית 
מגורים–23-31עוזיאל 

מגורים-האם 
8

גבעתיים
מגורים מסחר ומשרדים–מגדל השחר 

מגורים–גבעתיים מערב 

הסתיים

בביצוע

בתכנון

בית שמש
מגורים-בית שמש 

מפת הפרויקטים

אשדוד
מגורים-רובע ב 



*מאוכלסיםפרויקטים 

9

ח"מיליארד ש3.3

עלויות
פרויקטים

פרויקטים
10467

יחידות דיור
ר"מ' א220

מסחר ומשרדים

לרבות ביחס לפרויקטים  )הנתונים בדבר הפרויקטים המאוכלסים האמורים * 

הינם   , (והכלולים בנתונים האמורים11-ו10המאוכלסים המוצגים בשקופיות 
בהתייחס לפרויקטים אשר מרביתם בוצעו עם שותפים עסקיים



( משרדים ומגורים , מסחר)עירוב שימושים פרויקטים 
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מגדל  
השחר

מאוכלסים

גבעתיים: מיקום
51,239: ר"מ

137:יח״ד
מ׳ ש״ח708: עלות פרויקט

WE TLV

תל אביב: מיקום
26,267: ר"מ

98: יח״ד
מ׳ ש״ח441: עלות פרויקט

קומות  27מגדל עירוב שימושים בן 
הצפוניבמע״ר

8קומות משרדים ו 19, קומת מסחר
קומות מגורים
2019אוכלס במרס 

קומות    54מגדל עירוב שימושים בן 
קומות  13קומות משרדים ו 30, מסחר

מגורים  
2019אוכלס בינואר 

קומות  20חברת הביטוח כלל רכשה  
במסגרת הפרויקט



מסחר ומשרדיםפרויקטים 
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מגדל הכשרת  
היישוב

מאוכלסים

בני ברק: מיקום
63,016: ר משרדים ומסחר"מ

מ׳ ש״ח555: עלות פרויקט

טכנופארק
חולון

חולון: מיקום
25,800: ר לוגיסטיקה"מ

מ׳ ש״ח251: עלות פרויקט

קומות במתחם ה  40מגדל משרדים בן 
BBC

2020אוכלס באוקטובר 

מלאכה ולוגיסטיקה קלה, מרכז מסחר
קומת קרקע בחזית מערבית בשימושי  

יחידות בשימושי מלאכה  93, מסחר
ולוגיסטיקה

2021אוכלס בינואר 



:האיתנות הפיננסית של החברהחיזוק 
.₪מיליוני 42השלמת הנפקת מניות החברה לציבור וגיוס הון בסך של •

:המשך צמיחה

.  פרויקטיםלהקמת * מיליוני ש״ח100-הגדלת היקף האשראי בסך של כ•

מיליון ש״ח אומדן  388-מ״ר שטחי משרדים ומסחר  וכ35,000-התקשרות לביצוע פרויקט מניב בצומת סביון בהיקף של כ-אוניקספרויקט •

(.12.5%חלק החברה ** )עלויות בשיתוף פעולה עם חברת הביטוח מנורה 

**:ד"יח1,495-ר שטחי תעסוקה ומסחר ו"מ100,000-קידום פרויקטים חדשים בהיקף של כ•

להקמת  , שכונת גבעת שאול בירושלים, שיווק וארגון קבוצת רכישה למימוש האופציה לרכישת מקרקעין במתחם כתר, קידום הליכי תכנון•

.מומשה האופציה30/3/22ביום . שטחי מסחר15,000-שטחי משרדים וכ85,000-פרויקט בהיקף של כ

הסכם נחתם  )דירות יזם 1,082יח״ד מתוכן 1,400באשדוד לבניית ' התקשרות בשותפות עם שותף עסקי במתחם פינוי בינוי ברובע ב•

(**25%מלא בישרשורחלק החברה ( )2022בינואר 

חלק החברה  )70%-הגעה לשיעור חתימות של כ–ברחוב האם בר״ג ( דירות יזם62) יחידות דיור 95קידום פרויקט פינוי בינוי להקמת •

מבעלי הזכויות במקרקעין ובכך עברה את סף החתימות הנדרש 84%-הגיעה החברה לשיעור חתימות של כ5/4/2022נכון ליום (. 100%

.על פי דין

2021במהלך שנת מרכזיים אירועים 
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.כולל הלוואות וערבויות, מתייחס לחלק החברה הכולל מסגרת אשראי*

.הנתונים הינם בהתייחס לפרויקטים אשר מבוצעים עם שותפים עסקיים**



:פרויקטים שוטפים בביצוע
פרויקטים במסגרת התחדשות  2ומסגרות ליווי בניה ל מיליון ש״ח570-קבוצות רכישה בהיקף של כ3העמדת מסגרות אשראי בנקאיות ל •

*.מיליוני ש״ח 200-עירונית בהיקף של כ

.מיליארד ש״ח עלויות1.8-כ, א׳ מ״ר170-פרויקטים בתהליכי ביצוע בהיקף של כ6–קבוצות רכישה •

.מיליון ש״ח עלויות251-כ, א׳ מ״ר26-כ–פרויקט לוגיסטיקה ומלאכה קלה –סיום ומסירות פרויקט טכנו פארק חולון •

*.מיליארד ש״ח עלויות1.5-פרויקטים בתהליכי ביצוע בהיקף של כ5–פרויקטים ביזמות •

.

(המשך)2021אירועים במהלך שנת 
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.הנתונים הינם בהתייחס לפרויקטים אשר מבוצעים עם שותפים עסקיים* 



בביצוע וייזום, פרויקטים שהושלמו*
והכלולים  16-21לרבות ביחס לפרויקטים המוצגים בשקופיות )הנתונים בדבר הפרויקטים האמורים לעיל ** 

/  הינם בהתייחס לפרויקטים אשר מרביתם מבוצעים , (בנתונים האמורים
.בוצעו עם שותפים עסקיים

חלק הקבוצה במלאי כאמור נכון ליום  . קבוצות הרכישהמאירגוןלקבוצה קיים מלאי שנרכש כחלק *** 
₪מיליון 17-הינו בסך של כ31/12/2021
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*קבוצות רכישה
משרדים ולוגיסטיקה, מסחר, פרויקטים מתחום המגורים,ארגון וניהול קבוצות רכישה 

ח"מיליארד ש6.1

אומדן עלות פרויקטים קבוצות רכישה
16

מסחר ולוגיסטיקה, משרדים
434ר  "מ' א483

יחידות דיור

9
פרויקטים אוכלסו

א׳ מ״ר220•
יח״ד434•
מיליארד ש״ח עלות הפרויקטים  3.1•

יתרת רווח גולמי צפוי  
בגין פרויקטים בביצוע  

31/12/2021ליום 
יתרת הכנסות להכרה  

31/12/2021ליום 

ח"מיליון ש40ח"מיליון ש99



יתרת הכנסות שטרם הוכרו -פרויקטים בביצוע 
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קבוצות רכישה

סטטוס הפרויקט למועד  ר"ממיקוםתיאור הפרויקטשם הפרויקט
התשקיף

מועד סיום  
משוער

הכנסות שנותרו  
להכרה ליום  

אלפי  )31/12/2021
₪)

Q2-20222,397בביצוע14,000הרצליהמסחר ומשרדיםהחושלים

Q2-20221,593בביצוע43,000בני ברקמסחר ומשרדיםהפניקס

Q3-202316,658בביצוע18,000אבן יהודהלוגיסטיקה ומסחראבן יהודהטכנופארק

Q2-202422,048בביצוע30,000הוד השרוןמסחר ומשרדיםהוד השרוןמיילסטון

Q1-202420,119בביצוע22,000ירושליםמסחר ומשרדיםתלפיות א

Q2-202423,376בביצוע39,000פתח תקוהמסחר ומשרדיםפתח תקוהבזל

Q4-202312,500בביצוע39,000אונוקריתמסחר ומשרדיםאונוקריתאוניקס

205,00098,691כ"סה



אבן יהודה
משרדים
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תכנון ורישוי

ירושלים: מיקום
:סיום משוער

100,000: ר"מ
:יתרת הכנסות שנותרו

פרויקט ׳מגדלי עתיד׳
ירושלים, מתחם כתר

ייזום שיווק ורישויפרויקט בתהליך 
קבוצות רכישה

קומות  2קומות מעל 24מגדלי משרדים בני 2
קומות  6מסחר ומבנה משרדים מרקמי בן 

ר "אלפי מ85)ירושלים , בשכונת גבעת שאול
(.ר מסחר"אלפי מ15–משרדים ו 

קבוצת הרכישה אותה גיבשה חברה כלולה מימשה את האופציה שניתנה  30/3/2022ביום •
.לחברה הכלולה לרכישת זכויות הבניה להקמת שטחי תעסוקה במתחם כתר בירושלים

א׳ ש״ח  65,000-בסך של כ( מצדדים שלישיים) סיחורלדמי 2022החברה הכלולה זכאית בשנת •
א׳ 40,000-קרי רווח צפוי לפני מס של כ) א׳ ש״ח 25,000-אל מול אומדן עלויות צפוי של כ

כמו כן התקשרה חברת בת בבעלות מלאה ובשליטה מלאה של החברה בהסכם להענקת  , (ש״ח
א׳ ש״ח אשר צפוי להיות מוכר  200,000-שירותי ניהול הנדסי לקבוצת הרכישה בהיקף של כ

להערכת החברה אומדן  עלויות שירותי הניהול ההנדסי מהפרויקט צפויות  . לאורך חיי הפרויקט
(ש״ח 85,000-קרי רווח צפוי לפני מס של כ)א׳ ש״ח 115,000-להסתכם בסך של כ
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החושלים

הרצליה: מיקום
Q2-2022: סיום משוער

14,000: ר"מ
ח"אלפי ש31/12/21:2,397יתרת הכנסות שנותרו ליום 

בביצועמסחר ומשרדים

הפניקס

בני ברק: מיקום
Q2-2022:סיום משוער

43,000: ר"מ
ח"אלפי ש31/12/21:1,593יתרת הכנסות שנותרו ליום 

קבוצות רכישה

קומות מעל  5בנייני משרדים בני 2
מרתפי חניה  2-קומת מסחר ו

הרצליה פיתוח, החושליםברחוב 

קומות מעל קומת  26מגדל משרדים בן 
מרתפי חנייה6-מסחר ו



מסחר ומשרדים
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MILESTONE

הוד השרון: מיקום
Q2-2024: סיום משוער

30,000: ר"מ
ח"אלפי ש22,048: 31/12/21יתרת הכנסות שנותרו ליום 

'תלפיות א

ירושלים: מיקום
Q1-2024: סיום משוער

22,000: ר"מ
ח"אלפי ש20,119: 31/12/21יתרת הכנסות שנותרו ליום 

בביצוע
קבוצות רכישה

שלוש קומות משרדים מעל שתי קומות  
.מרתפי חנייה4-מסחר ו

.ירושלים, אזור התעשייה תלפיות

קומות  10בנייני משרדים ומסחר בני 2
מרתפי חניה2-א ו"כ

.הוד השרון, אזור התעשייה נווה נאמן



תעשיה ולוגיסטיקה, משרדים,מסחר
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בביצוע

אבן יהודה: מיקום
Q3-2023: סיום משוער

18,000: ר"מ
ח"אלפי ש16,658: 31/12/21יתרת הכנסות שנותרו ליום 

אבן טכנופארק
פארקבזלשלב א–יהודה 

פתח תקווה: מיקום
- Q2: סיום משוער 2024

39,000: ר"מ
.ח"אלפי ש23,376: 31/12/21יתרת הכנסות שנותרו ליום 

קבוצות רכישה

לוגיסטיקה  , מבנה המיועד למלאכה
קומות הממוקם ברחוב  3ומסחר בן 

.אזור התעשייה אבן יהודה, האלה

קומות מעל קומה  27מגדל משרדים בן 
.מרתפים4-מסחרית ו

.פתח תקווה, בזלברחוב 
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*ייזום נדל״ן
,משרדים ומסחר, פיתוח והקמת פרויקטים בתחומי המגורים, ייזום, איתור

התחדשות עירונית ויזמות קלאסית

ח"מיליארד ש4

אומדן עלות פרויקטים פרויקטים
**18

משרדים ומסחר
ר  "מ' א88 2,719

יחידות דיור

בביצוע וייזום, פרויקטים שהושלמו*     
.חלק מהפרויקטים מוצגים תחת מגזר הנכסים המניבים**   
והכלולים  21-28לרבות ביחס לפרויקטים המוצגים בשקופיות )הנתונים בדבר הפרויקטים האמורים לעיל *** 

.בוצעו עם שותפים עסקיים/  הינם בהתייחס לפרויקטים אשר מרביתם מבוצעים , (בנתונים האמורים

(אוכלס1פרויקט )פרויקטים 14–מגורים 

פרויקטים4–משרדים 



פרויקטים –הקמה וייזום 

מיקום הפרויקטשם הפרויקט
חלק החברה 

מלאבשירשור

/ ר בנייה "מ

יחידות דיור
תיאור הפרויקט

סטטוס  

פרויקט

מועד התחלה 

משוער

מועד סיום  

משוער

הכנסות צפויות  

(*₪אלפי )

רווח צפוי

(*₪אלפי )

- Q4-בביצועמגורים ד"יח10%398תל אביבEAST&TLVפרויקט 20241,355,509368,086

- Q2-בביצועמשרדים ומסחר25%23,300ירושליםתלפיות ב 2025250,00030,000

לפני הגשת  מגורים ומסחרד"יח50%30בית שמש*בית שמש
– Q2היתר 2023Q2 – 2025**

מהזכויות במקרקעין ברחוב הרצל  19%-בכ, (16.66%באמצעות חברה כלולה אשר חלקה של החברה בה בשרשור מלא הינו )למועד פרסום המצגת מחזיקה הקבוצה 
וכן נבחנת אופציה , יחידות דיור100-120פרויקט הכולל , במסגרת יזמית ובכפוף לקבלת ההיתרים והאישורים הנדרשים, על המקרקעין מתוכנן לקום. בתל אביב, 61

.עבודות הביצוע לא צפויות להתחיל בשנתיים הקרובות אך פעולות רישוי ראשוניות כבר החלו. וקומה מסחרית אחת( חדרי מלון60)לשימושי מלונאות 

21

".מלאבשירשורחלק החברה "חלק החברה בהכנסות ורווחי הפרויקט מוצגים בעמודה –מכלל הפרויקט 100%נתונים לפי *   

ייזום נדל״ן



מגורים ומשרדיםפרויקטים 
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EAST&TLV

תל אביב, תוצרת הארץ: מיקום
- Q4: סיום משוער 2024

398: ד"יח
ח"מיליוני ש1,277: 31/12/21ליום יתרת הכנסות שנותרו
10%: חלק החברה בפרויקט

ח  "מיליוני ש127.7: 31/12/21ליום חלק החברה בהכנסות שנותרו

בביצוע

תלפיות ב

ירושלים: מיקום
- Q2: סיום משוער 2025

23,300: ר"מ
ח"אלפי ש250,000: הכנסות צפויות

25%: חלק החברה בפרויקט
ח "מיליוני ש62.5: 31/12/21ליום חלק החברה בהכנסות שנותרו

ייזום נדל״ן



*טרום ביצוע/ בביצוע –התחדשות עירונית 

מספר דירות  כתובת
בתכנון

מספר דירות  
דיירים

דירות שיישארו  
ליזם

כ דירות  "סה
שנמכרו ליום  
31.12.2021

חלק החברה 
בשירשור

מלא
סוג הפרויקט

אחוז חתימות  
ליום  

31.12.2021
סטטוס

מועד התחלה  
מועד סיום  משוער

משוער

כ  "סה
הכנסות 
/  שנותרו 

צפויות  
(₪אלפי )

/ כ רווח שנותר "סה
צפוי

(₪אלפי )

רמת  , 17הנרייטה סולד 
– Q4בביצועבביצוע38/2100%א "תמ2913161535%השרון 202342,3494,984

- Q1בביצועבביצוע38/2100%א "תמ3010201925%רמת גן, 10יהודית  202445,23510,463

– Q2בביצועבביצוע38/2100%א "תמ271215635%רמת השרון, 10בועז  202455,2064,942

". מלאבשירשורחלק  החברה "חלקה של החברה בפרויקט מופיע בעמודה . מהפרויקט אשר חלקם מבוצעים ביחד עם שותפים עסקיים100%הנתונים מוצגים לפי * 23

–ן "ייזום נדל
התחדשות עירונית
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בשירשורחלק החברה דירות שיישארו ליזםמספר דירות דייריםמספר דירות בתכנוןכתובת
אחוז חתימות ליום  סוג הפרויקטמלא

מצב תכנוני קיים31.12.2021

צפי לקבלת היתר  -לאחר החלטת ועדה 38/2100%א "תמ27121525%תל אביב, 47בבלי 
22022ברבעון 

38/2100%א "תמ26121450%תל אביב, 7הלסינקי 
2021לאחר החלטת ועדה מחודש יולי 

צפי . התומכת בבקשה להיתר שהוגשה
32022לקבלת היתר ברבעון 

באישור עירייה לקראת הגשה לוועדה 67%פינוי בינוי1806311750%רמת גן, 23-31עוזיאל 
2025צפי היתר -מחוזית 

דיירים  8חתמו -חתימות הסכם תמ״א 38/267%א "תמ29121735%רמת השרון, 13הנרייטה סולד 
12מתוך 

הוגשה בקשה להיתר בחודש פברואר  38/283%א "תמ29121735%רמת השרון, 15הנרייטה סולד 
2022

70%פינוי בינוי1,4003181,08225%רובע ב–אשדוד 

הועלה בסדר יום בוועדת שרים לענייני  
פנים לצורך הכרזה על מתחם מועדף  
ובהתאם לאחר קבלת ההחלטה ניכנס  

לותמ״ל

5/4/22נכון ליום )38/270%א "תמ95336250%רמת גן–האם 
84%)

היתכנות גבוהה  . שלב תכנון ראשוני
.לקידום הפרויקט

". מלאבשירשורחלק  החברה "חלקה של החברה בפרויקט מופיע בעמודה . מהפרויקט אשר חלקם מבוצעים ביחד עם שותפים עסקיים100%הנתונים מוצגים לפי * 

–ן "ייזום נדל
רישוי ותכנון, בתהליך ייזום–התחדשות עירונית התחדשות עירונית



מגוריםפרויקטים 
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17הנרייטה סולד 
התחדשות עירונית

רמת השרון-הדר שכונת : מיקום
- Q4: סיום משוער 2023

16: ד ליזם"יח
ח"אלפי ש42,349: 31/12/21יתרת הכנסות שנותרו ליום 

35%: חלק החברה בפרויקט
ח"אלפי ש14,822: 31/12/21ליום חלק החברה בהכנסות שנותרו

בביצוע

–ן "ייזום נדל
התחדשות עירונית

רמת גן  -שכונת חרוזים : מיקום
- Q4: סיום משוער 2023

20: ד ליזם"יח
ח"אלפי ש45,349: 31/12/21ליום יתרת הכנסות שנותרו
25%: חלק החברה בפרויקט

ח"אלפי ש11,337: 31/123/21ליום חלק החברה בהכנסות שנותרו

10יהודית 
התחדשות עירונית



מגוריםפרויקטים 
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טרום ביצוע

–ן "ייזום נדל
התחדשות עירונית

10בועז 
התחדשות  

עירונית

רמת השרון-הדר שכונת : מיקום
- Q2: סיום משוער 2024

15: ליזםד"יח
ח"אלפי ש55,206: 31.12.21ליום יתרת הכנסות שנותרו
35%: חלק החברה בפרויקט

ח"אלפי ש19,322: 31/12/21ליום חלק החברה בהכנסות שנותרו



מגוריםפרויקטים 
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47בבלי 

תל אביב: מיקום
15: ד ליזם"יח

Q2-2022צפי לקבלת היתר. לאחר החלטת ועדה: סטטוס פרויקט
25%: חלק החברה בפרויקט

עתידיים

7הלסינקי 

תל אביב: מיקום
14: ד ליזם"יח

.Q3-2022צפי לקבלת היתר . לאחר החלטת ועדה: סטטוס פרויקט
50%: חלקה החברה בפרויקט

–ן "ייזום נדל
התחדשות עירונית



מגוריםפרויקטים 
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רמת גן: מיקום
(ד לבניה"יח95כ "סה)62: ד ליזם"יח

(5/4/2284%נכון ליום ) 70%: שיעור חתימות
גבוהה לקידום     היכתנות. שלב תכנון ראשוני: סטטוס פרויקט

.הפרויקט
100%: חלק החברה בפרויקט

עתידיים

–ן "ייזום נדל
התחדשות עירונית

אשדוד: מיקום
(ד לבניה"יח1,400כ "סה)1,082: ד ליזם"יח

70%: שיעור חתימות
הועלה בסדר יום בוועדת שרים לענייני פנים לצורך  : סטטוס פרויקט

הכרזה על מתחם מועדף ובהתאם לאחר קבלת ההחלטה ניכנס   
לותמ״ל

50%: חלק החברה בפרויקט

אשדוד-רובע ב  רמת גן–האם 



ח"מיליון ש200

31/12/21הערכת שווי נכסים ליום 
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*  נכסים מניבים

משרדים ומסחר

ר  "מ77,802

שם הפרויקט
החזקה  
בשירשור

מלא
מועד סיום ר"מסטטוס

בניה משוער

יתרת הלוואה ליום  
31/12/2021

(₪אלפי )

שווי ליום 
31/12/2021

(₪אלפי )

סופריןחלקה של 
בשווי

(₪אלפי )

יתרת עלויות לסיום 
ליום הבניה
(₪אלפי )31/12/21

98%מאוכלס 50%תל אביב  –11הברזל 
משטחי המסחר

מסחר-1,703
הבניה הסתיימה30,73658,00029,000אוכלסמחסנים-1,303

הבניה הסתיימה1,9003,1253,125אוכלס210מאוכלס100%בני ברק–הכשרת הישוב 

הבניה הסתיימה3,9969,2404,620אוכלס537מאוכלס50%חולוןטכנופארק

WE – הבניה הסתיימה6101,0331,033אוכלס34מאוכלס 100%תל אביב

1,610Q2-202213,55839,20019,6002,194בביצוע50%הרצליה-החושלים

– 2,385Q2בביצוע50%אבן יהודה שלב אטכנופארק 20237,81721,21210,60615,220

– 1,612Q1בביצוע50%הוד השרוןמיילסטון 20241,60412,7506,37510,589

הנתונים  , כמו כן". בשוויסופריןחלקה של "ובעמודה " מלאבשירשורהחזקה "חלק החברה בנכס מוצג בעמודה –משווי הנכס 100%נתונים לפי * 
הינם בהתייחס לנכסים בגין   , (והכלולים בנתונים האמורים32-ו31לרבות ביחס לפרויקטים המוצגים בשקופיות )בדבר הנכסים האמורים לעיל 

.בוצעו עם שותפים עסקיים/ פרויקטים אשר מרביתם מבוצעים 
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(*המשך)נכסים מניבים 

שם הפרויקט
החזקה  
בשירשור

מלא
מועד סיום בניה  ר"מסטטוס

משוער

יתרת הלוואה ליום  
31/12/2021

(₪אלפי )

שווי ליום 
31/12/2021

(₪אלפי )

סופריןחלקה של 
בשווי

(₪אלפי )

יתרת עלויות לסיום 
ליום הבניה
(₪אלפי )31/12/21

– 2,442Q2בביצוע50%פארק פתח תקוהבזל 2024-9,3134,65615,082

אוניקס - 35,000Q4 -2023**9,74231,10015,550270,421בביצוע25%קריית אונו

הוד  –5קרקע מגרש 
בשלבי רישוי 4,624בתיכנון50%***השרון

9,45713,2206,61037,830**מתקדמים

בשלבי רישוי 15,000בתיכנון25%אבן יהודה שלב ב
1,3911,700850112,000מקדמיים

הנתונים  , כמו כן". בשוויסופריןחלקה של "ובעמודה " מלאבשירשורהחזקה "חלק החברה בנכס מוצג בעמודה –משווי הנכס 100%נתונים לפי * 
הינם בהתייחס לנכסים בגין   , (והכלולים בנתונים האמורים32-ו31לרבות ביחס לפרויקטים המוצגים בשקופיות )בדבר הנכסים האמורים לעיל 

.בוצעו עם שותפים עסקיים/ פרויקטים אשר מרביתם מבוצעים 
.הלוואה משותפה עסקית**  

. 40%-חלקה היחסי של החברה בפרויקט נגזר מתוך עסקה משותפת אשר חלקה של הקבוצה בעסקה האמורה הינו כ*** 

ר  "אלפי מ19כתר ירושלים כ " מגדלי העתיד"במסגרת קבוצת רכישה בפרויקט ( 50%בשיעור אחזקה של )לאחר תאריך המאזן רכשה חברה כלולה 
(.16ראה שקף )₪ מיליוני 195–לפי אומדן עלות של כ
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ONYX

קריית אונו: מיקום
- Q4: סיום משוער 2023

35,000: ר"מ
– Q2הפרויקט מומש ב :סטטוס .ונמצא בביצוע2021

12.5%: חלק החברה בפרויקט

בביצוע

נכסים מניבים

12שני בנייני משרדים ומסחר בני 
.קומות כל אחד ומרתף חניה

קריית אונו–צומת סביון 



5מגרש 
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הוד השרון-אזור תעשייה נווה נאמן : מיקום
11,560: ר"מ

הוגשה בקשה לקבלת היתר בניה: סטטוס 
20%: חלק החברה בפרויקט

עתידיים

אבן יהודה
שלב ב–משרדים 

אבן יהודה: מיקום
15,000: ר"מ

לקראת הגשת תבע לרשות המקומית: סטטוס
25%: חלק החברה בפרויקט

נכסים מניבים

2-קומות ו10מבנה משרדים ומסחר בן 
קומות10מבנה משרדים ומסחר בן .מרתפי חניה



תמצית נתוני מאזן  
ח"באלפי ש

31/12/202131/12/2020
43,68810,831מזומנים

110,71451,146יתרת הנכסים השוטפים

92,63379,042נכסים לא שוטפים

203,347130,188כ נכסים"סה

יתרת התחייבויות 
60,83846,652שוטפות

21,57511,987התחייבויות לא שוטפות

82,41358,639כ התחייבויות"סה

120,93471,549הון עצמי

כ התחייבויות והון "סה
203,347130,188עצמי

60%55%הון עצמי למאזן
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תמצית נתוני רווח והפסד   
ח"באלפי ש

31/12/202131/12/202031/12/2019
77,87963,05263,786הכנסות

32,49226,79533,635רווח גולמי

15,76315,15119,728רווח מפעולות רגילות

13,38911,00515,721רווח לתקופה
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סופריןקבוצת 
סיכום
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(קבוצות רכישהואירגוןתפעול , שיווק, הנדסה)משאבי ידע ומומחיות בניהול מגה פרויקטים . חזק ומוביל, מותג ותיק* 
לקוחות 3,000מאגר של * 
יכולת ייזום של מאות יחידות דיור–המשך פיתוח וצמיחה בתחום המגורים * 
יזמות  / אפשרות ביצוע פרויקטים במתווה קבוצות רכישה , משולבעיסקימודל * 
(לוגיסטיקה ונכסים מניבים, קבוצות רכישה, התחדשות עירונית, ייזום)י גיוון פעילות "פיזור  סיכון ע* 
הכנסות תפעוליות מדמי ניהול הנדסי בנוסף לרווח היזמי ולהכנסות מנכסים מניבים* 
ן להשקעה במיקומים אסטרטגים"נדל* 



תודה רבה


