
2022סיכום חציון ראשון , מצגת לשוק ההון

2022אוגוסט 

מ"סופרין אחזקות בע



הבהרה משפטית –מידע צופה פני עתיד 

.  כמצגת כללית אודות החברה"( החברה)"מ "מצגת זו הוכנה על ידי סופרין אחזקות בע

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

,בלבדתמציתהינוזובמצגתהאמור.דיןפי-עלחובותיהבמסגרת,לציבורהחברהשמפרסמתלדיווחיםתחליףמשוםבהצגתהואין,בלבדמידעשלוהצגהמסירהלשםנועדהזומצגת
לקבלמנתועלהכספיותותוצאותיהעסקיהמצב,החברהשלמצבהעלומקיףמלאמידעקבלתלשם.האמורהמידעדיוקאולשלמותלרבות,התחייבותאומצגמשוםבולראותואין

האמורביןסתירהשלבמקרה.החברהידי-עלהמפורסמיםהעיתייםובדוחותהמיידייםבדיווחיםלעייןיש,החברהמתמודדתעימםהסיכוניםושלהחברהפעילותשלמלאהתמונה
.האמוריםבדיווחיםהאמוריגבר,החברהידי-עלהמפורסמיםהעיתייםבדוחותיהאו/והחברהשלהמיידייםבדיווחיההאמורוביןזובמצגת

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-
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.הקבוצה זוכה למוניטין רב

בעלת מערך יכולות 
אשר  In houseרוחביות 

שרשרת כוללות ניהול כלל 
ניהול הנדסי  , שיווק, הייזום
וביצוע
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התפלגות אחזקות במניות החברה

שנים ממועד הענקה3-4בין  Vesting, 6%-בשיעור של כ RSUהוענקו לעובדי החברה 



גבי כהן
סמנכ״ל כספים

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

רועי כהן
יועמ״ש

, ראשון במשפטיםתואר 
אוניברסיטת בר אילן  

(.בהצטיינות)

שוורצזורגןאילן 
מנכ״ל

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

ליאון סופרין
ר "ויובעל שליטה 

הדירקטוריון
,  תואר ראשון בהנדסת חשמל

.הטכניון חיפה

צחי סופרין
ר "בעל שליטה וסגן יו

הדירקטור  
–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

בתקשורת  תואר ראשון 
.  המכללה למנהל, וניהול
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והייחוד המקצועיאבני היסוד 

ניסיון  
ומומחיות

מודל עסקי  
משולב

חדשנות
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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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והיצעאדירביקוש
ללוותשימשיךמצומצם

הקרובותבשניםאותנו

ומובילחזק,ותיקכמותג
הרכישהקבוצותבתחום
הנדסיוניסיוןידעצברנו
פלטפורמההמהווה,עצום

שמנוצלתועשירהמגוונת
שלהפעילותמגזרילכלל

החברה

:מגזריםבמגווןפועלתהחברה
למגוריםייזום•
בינויופינויעירוניתהתחדשות•
לוגיסטיקה•
מניביםנכסים•

משולבייחודיעסקימודל
שלביצועיכולתהכולל

ארגוןשלבדרךפרויקטים
אויזמות,רכישהקבוצת
לשיקוליבהתאם,שילוב

פרויקט/החברה



כרטיס ביקור–קבוצת סופרין 

תנאיםבהתקיימותמותנההפועלאלמהםחלקהוצאתאשרפרויקטיםאודותמידע,היתרבין,וכוללים,נוספיםעסקייםשותפיםעםמבוצעיםמרביתםאשרלפרויקטיםבהתייחסהינםלעילהנתונים(1)
.ועוד,נדרשלרובהגעה,נוספיםזכויותבעליעםהתקשרותהשלמת,אופציהמימוש,בניההיתרוקבלתע"תבאישורכדוגמתסטטורייםאישורים:כגון,החברהבשליטתשאינם

₪מיליון 143

הון עצמי חשבונאי
אשראי מתאגידים בנקאיים
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(1)ר"מ575,000

מסחר ומשרדים פרויקטים

35(1)

יחידות דיור
ר"מ43,800(1)2,896

לוגיסטיקה

3,000
מאגר לקוחות

₪63%מיליון ₪45מיליון 227
אשראי מתאגידים  כ מאזן"סה

בנקאיים
יחס הון למאזן



הוד השרון
מסחר ומשרדים  -  Milestoneהוד השרון

מסחר ומשרדים–יזמות –5מגרש 

אבן יהודה
לוגיסטיקה  –טכנו פארק אבן יהודה 

מסחר ומשרדים–יזמות –משרדים אבן יהודה 

חולון
לוגיסטיקה-טכנו פארק חולון 

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

מסחר ומשרדים–מגדלי עתיד
בני ברק

מסחר ומשרדים–הפניקס 
מסחר ומשרדים–מגדל הכשרת הישוב 

מסחר ומשרדים–י"הלח

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 
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גבעתיים
מגורים מסחר ומשרדים–מגדל השחר 

מגורים–גבעתיים מערב 

הסתיים

בביצוע

בתכנון

בית שמש
מגורים-בית שמש 

מפת הפרויקטים

אשדוד
מגורים-רובע ב 



:חיזוק האיתנות הפיננסית של החברה
.2021מסוף שנת 18%-גידול של כ, ₪מיליון 143גידול בהונה העצמי של החברה לסך של •

.ר שטחי תעסוקה ומסחר"מ145,000-ד וכ"יח1,500-עסקאות חדשות בהיקף של כ: המשך צמיחה

ר"מאלף85-כשלפרויקטלקוםעתידעליה,החברהשגיבשהרכישהקבוצתידיעלקרקעורכישתהאופציהמימוש–עתידמגדליפרויקט•

.מסחרר"מ15,000-וכמשרדים

.יזםדירות1,082-כמתוכןיח״ד1,431-כלבנייתבאשדודעירוניתהתחדשותפרויקטהמקדמתחברהממניות50%רכישת–אשדודפרויקט•

(1,2).הדיוריחידותמבעלי70%מעלעםהסכמיםנחתמוהמצגתולמועדותמ״לבמסלולהינוהפרויקט

95ועתידה להקים פרויקט הכולל , מבעלי הזכויות במקרקעין87%עם 38/2הקבוצה השלימה התקשרויות בהסכם תמ״א -פרויקט האם רמת גן •

(1,3)(.דירות יזם62)יחידות דיור 

ר הכולל שטחי "אלף מ45-80-כחתימה על הסכם אופציה למטרת רכישת מקרקעין וקידום פרויקט בהיקף מוערך של –בני ברק י"הלחפרויקט •

(  1,2).תעסוקה ומשרדים, מסחר

2022במהלך חציון ראשון לשנת מרכזיים אירועים 
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מידע אודות פרויקטים אשר הוצאת חלק מהם אל הפועל מותנה בהתקיימות תנאים     , בין היתר, וכוללים, הנתונים לעיל הינם בהתייחס לפרויקטים אשר מרביתם מבוצעים עם שותפים עסקיים נוספים( 1)
.ועוד, הגעה לרוב נדרש, השלמת התקשרות עם בעלי זכויות נוספים, מימוש אופציה, וקבלת היתר בניהע"תבכדוגמת אישור סטטורייםאישורים : כגון, שאינם בשליטת החברה

.25%מלא בשירשורחלק החברה ( 2)
100%–חלקה של החברה  בפרויקט ( 3)



פרויקטים שוטפים בביצוע

.מיליארד ש״ח עלויות3-אלף מ״ר וכ267-פרויקטים בתהליכי ביצוע בהיקף של כ7–קבוצות רכישה •

.עלויותמיליארד ש״ח 1.8-יח״ד וכ484-כ, אלף מ״ר שטחי תעסוקה ומסחר62פרויקטים בתהליכי ביצוע בהיקף של כ 6–פרויקטים ביזמות •

.
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.הפרויקטים מקודמים יחד עם שותפים עסקיים נוספים( 1)

(המשך)(1)2022במהלך חציון ראשון לשנת  מרכזיים אירועים 



.וייזוםתיכנון  , בביצוע, פרויקטים שהושלמו(1)
/  הנתונים בדבר הפרויקטים האמורים לעיל הינם בהתייחס לפרויקטים אשר מרביתם מבוצעים ( 2)

ופרויקט נוסף אשר לגביו התקשרה החברה לרכישת אופציה למימוש  , עם שותפים עסקייםבוצעו 
.  ומותנים בתנאים נוספים שחלקם אינם בשליטת החברה, המקרקעין

.הנתונים מתייחסים לפרויקטים בביצוע ולמסגרת חוזית מחייבת( 3)
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(1)קבוצות רכישה

משרדים ולוגיסטיקה, מסחר, מתחום המגוריםפרויקטים , רכישהארגון וניהול קבוצות 

6.9(2)
₪מיליארד

אומדן עלות פרויקטים קבוצות רכישה
17(2)

מסחר ולוגיסטיקה, משרדים
531(2)

434ר  "אלף מ
יחידות דיור

9
פרויקטים שאוכלסו

אלף מ״ר220•
יח״ד434•
מיליארד ש״ח3.1•

יתרת רווח גולמי צפוי  
בגין פרויקטים בביצוע  

30/06/2022ליום 
יתרת הכנסות להכרה  

30/06/2022ליום 

(3)₪מיליון 121(3)₪ מיליון 272



יתרת הכנסות ורווח שטרם הוכרו -פרויקטים בביצוע 
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קבוצות רכישה

מועד סיום משוערר"ממיקוםתיאור הפרויקט

הכנסות שנותרו  
להכרה ליום  

אלפי )30/06/2022
₪)

14,000Q3-20222,397הרצליהמסחר ומשרדיםהחושלים
18,000Q3-202312,933אבן יהודהלוגיסטיקה ומסחראבן יהודהטכנופארק

39,000Q4-202310,000אונוקריתמסחר ומשרדיםאונוקריתאוניקס
22,000Q1-202416,262ירושליםמסחר ומשרדים'תלפיות א

30,000Q2-202418,638הוד השרוןמסחר ומשרדיםהוד השרוןמיילסטון
39,000Q2-202420,929פתח תקוהמסחר ומשרדיםפתח תקוהבזל

25,000Q2-20256,000ירושליםמשרדים'תלפיות ב
100,000Q3-2027184,407ירושליםמסחר ומשרדיםמגדלי עתיד

205,000271,566כ"סה

סטטוס הפרויקט למועד  ר"ממיקוםתיאור הפרויקטשם הפרויקט
הדוח

נחתמה אופציה45,000-80,000בני ברקמסחר ומשרדים(1)בני ברקי"הלח

ע"תבאישורכדוגמתסטטורייםאישורים:כגון,החברהבשליטתשאינםתנאיםבהתקיימות,היתרבין,מותניתהפועלאלהפרויקטיציאת.נוספיםעסקייםשותפיםעםמבוצעהפרויקט(1)
.ועוד,נדרשלרובהגעה,נוספיםזכויותבעליעםהתקשרותהשלמת,אופציהמימוש,בניההיתרוקבלת

 .

פרויקטים בקידום  
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(1)ייזום נדל״ן

,משרדים ומסחר, בתחומי המגוריםפיתוח והקמת פרויקטים , ייזום, איתור
התחדשות עירונית ויזמות

₪מיליארד( 2)4.2

אומדן עלות פרויקטים
פרויקטים

18(2)

משרדים ומסחר

88(2 )
ר  "מ' א 2,462(2)

יחידות דיור

בביצוע וייזום, פרויקטים שהושלמו(   1)
הוצאתאשרפרויקטיםאודותמידע,היתרבין,וכוללים,נוספיםעסקייםשותפיםעםמבוצעיםמרביתםאשרלפרויקטיםבהתייחסהינםלעילהנתונים(2)

,אופציהמימוש,בניההיתרוקבלתע"תבאישורכדוגמתסטטורייםאישורים:כגון,החברהבשליטתשאינםתנאיםבהתקיימותמותנההפועלאלמהםחלק
.ועוד,נדרשלרובהגעה,נוספיםזכויותבעליעםהתקשרותהשלמת

(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
שיעור מכירה

יתרת הכנסות  

צפויות  

מהפרויקט

(₪אלפי )

יתרת רווח  

צפוי  

מהפרויקט

(₪אלפי )

חלק סופרין 
ביתרת הרווח 

(₪אלפי )הצפוי 

- Q4-בביצועמגורים  ד"יח10%398תל אביב&EASTפרויקט 202452%1,293,419376,98237,698

משרדים  25%23,300ירושלים'תלפיות ב
- Q2-2022Q2בביצועומסחר 2025-360,00090,00022,500

– Q2בהליכי רישוימגורים ומסחרד"יח50%32בית שמש(1)בית שמש  2023Q2 – 2025----

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

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

14

ייזום נדל״ן

ובהתאם למועד זה החברה אינה יכולה לבצע אומדן , עדיין נבחנת, להערכת החברה למועד זה, (בטווח זמן הנראה לעיןסבירות בנייתו או )שסבירות בנייתו או /בשלבים ראשוניים ומצוייהפרויקט ( 1)
.של נתונים כאמורמדוייק



(1)בביצוע –התחדשות עירונית 

מספר דירות  כתובת
בתכנון

מספר דירות  
דיירים

דירות שיישארו  
ליזם

שיעור מכירות 
ליום 

30/06/2022

חלק החברה  
בשירשור

מלא
סוג הפרויקט

אחוז חתימות  
ליום 

30.06.2022

מועד סיום 
משוער

כ הכנסות  "סה
צפויות  / שנותרו 

(₪אלפי )

/  כ רווח שנותר "סה
צפוי

(₪אלפי )

,  17סולד הנרייטה 
– 38/2100%Q4א "תמ29131694%35%רמת השרון 202327,0841,123

- 38/2100%Q1א "תמ30102095%25%רמת גן, 10יהודית  202437,7224,936

– 38/2100%Q2א "תמ35%(2)27121547%רמת השרון, 10בועז  202453,2472,533

15
".מלאבשירשורחלק  החברה "חלקה של החברה בפרויקט מופיע בעמודה . חלקם מבוצעים ביחד עם שותפים עסקייםמהפרויקטים אשר 100%הנתונים מוצגים לפי ( 1)
.66%למועד המצגת שיעור המכירות הינו ( 2)

–ן "ייזום נדל
התחדשות עירונית
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מיקום הפרויקט
מספר  
דירות  
בתכנון

מספר דירות  
דיירים

דירות שיישארו  
ליזם

חלק החברה  
סוג הפרויקטמלאבשירשור

אחוז חתימות  
ליום  

30.06.2022
סטטוס

רווח גולמי  
צפויי  

מהפרויקט

רווח גולמי צפויי  
לסופרין

, 3-2022צפי לקבלת היתר ברבעון 38/2100%א "תמ27121525%תל אביב, 47בבלי 
15,7133,928נבחר קבלן

, 4-2022צפי לקבלת היתר ברבעון 38/2100%א "תמ26121450%תל אביב, 7הלסינקי 
10,9855,492הפרויקט יצא למכרז קבלנים

בתהליך הגשת היתר לאחר פרה  38/287%א "תמ953362100%רמת גן–האם 
14,81214,812רולינג בעירייה

באישור עירייה לקראת הגשה לוועדה  67%פינוי בינוי1806311750%(2)רמת גן , 23-31עוזיאל 
--2025צפי היתר -מחוזית 

רמת  , 13הנרייטה סולד 
דיירים 8חתמו -חתימות הסכם תמ״א 38/267%א "תמ29121735%(2)השרון 

--12מתוך 

רמת  , 15הנרייטה סולד 
הוגשה בקשה להיתר בחודש פברואר  38/283%א "תמ29121735%(2)השרון 

2022--

--2022ביוני בותמ״להחל תהליך רישויי 70%פינוי בינוי1,4313181,11325%(2)רובע ב –אשדוד 

–ן "ייזום נדל
התחדשות עירונית

(1)רישוי ותכנון, בתהליך ייזום–התחדשות עירונית 

בהתקיימותמותנההפועלאלמהםחלקהוצאתאשרפרויקטיםאודותמידע,היתרבין,וכוללים,נוספיםעסקייםשותפיםעםמבוצעיםמרביתםאשרלפרויקטיםבהתייחסהינםלעילהנתונים(1)
.ועוד,נדרשלרובהגעה,נוספיםזכויותבעליעםהתקשרותהשלמת,בניההיתרוקבלתע"תבאישורכדוגמתסטטורייםאישורים:כגון,החברהבשליטתשאינםתנאים

יכולהאינההחברהזהלמועדובהתאם,נבחנתעדיין,זהלמועדהחברהלהערכת,(לעיןהנראהזמןבטווחבנייתםסבירותםאו)בנייתםשסבירותאו/וראשונייםבשלביםמצוייםהפרויקטים(2)
.כאמורנתוניםשלמדוייקאומדןלבצע



135-חלק החברה כ
₪ מיליון 
30/06/2022הערכת שווי נכסים ליום 
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נכסים מניבים

משרדים ומסחר

ר  "מאלף26-חלק החברה כ

שם הפרויקט
החזקה  
בשירשור

מלא
מועד סיום  ר"מסטטוס

בניה משוער

יתרת הלוואה ליום  
30/06/2022

(₪אלפי )

שווי ליום  
30/06/2022

(₪אלפי )

חלקה של סופרין  
בשווי

(₪אלפי )

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

מסחר-1,703
30,03158,00029,000אוכלסמחסנים-1,303

1,7553,1253,125אוכלס210מאוכלס100%בני ברק–הכשרת הישוב 
4,0919,2404,620אוכלס537מאוכלס50%חולוןטכנופארק

WE – 5361,0331,033אוכלס34מאוכלס 100%תל אביב
805Q3-202213,93539,35519,678בביצוע50%הרצליה-החושלים

– 2,385Q2בביצוע50%אבן יהודה שלב אטכנופארק 202313,36325,37812,687

– 1,612Q1בביצוע50%הוד השרוןמיילסטון 20242,86114,0137,006
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(המשך)נכסים מניבים 

שם הפרויקט
החזקה  
בשירשור

מלא
מועד סיום בניה  ר"מסטטוס

משוער

יתרת הלוואה ליום  
30/06/2022

(₪אלפי )

שווי ליום 
30/06/2022

(₪אלפי )

חלקה של סופרין בשווי
(₪אלפי )

– 2,442Q2בביצוע50%פארק פתח תקוהבזל 20241,00112,0986,049

אוניקס - 38,000Q4 -2023(1)בביצוע12.5%קריית אונו 19,289131,87516,484

(2)4,624בתיכנון50%(3)הוד השרון–5קרקע מגרש  9,98513,6856,842

15,0001,3911,700850בתיכנון25%'אבן יהודה שלב ב

Q3-2027-82,74627,938(4)38,191בביצועשיעורים שוניםמגדלי עתיד

.₪אלפי 4,822-מלא הינה בסך של כבשירשורחלקה של סופרין בהלוואה , עסקיתמשותפה הלוואה ( 1)
הלוואה משותפה עסקית(2)
.40%-חלקה היחסי של החברה בפרויקט נגזר מתוך עסקה משותפת אשר חלקה של הקבוצה בעסקה האמורה הינו כ( 3)
.  ר"אלפי מ9.5-כמלא הינו בסך של בשירשורחלק החברה (4)



אבן יהודה
משרדים

19

בביצוע

ירושלים: מיקום
:סיום משוער

100,000: ר"מ
:יתרת הכנסות שנותרו

פרויקט ׳מגדלי עתיד׳
ירושלים, מתחם כתר

קבוצות רכישה

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

ירושלים  , קומות מסחר בשכונת גבעת שאול3
ר "אלפי מ15–ר משרדים ו "אלפי מ85)

(.מסחר

ירושלים: מיקום
Q3-2027: סיום משוער

100,000: ר"מ
ח"אלפי ש184,407: 30/06/2022יתרת הכנסות מניהול הנדסי שנותרו ליום 



מסחר ומשרדים

20

'תלפיות א

ירושלים: מיקום
Q1-2024: סיום משוער

22,000: ר"מ
ח"אלפי ש16,262: 30/06/2022יתרת הכנסות שנותרו ליום 

בביצוע
קבוצות רכישה

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

.ירושלים, התעשייה תלפיותאזור 

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

.הוד השרון, נווה נאמןאזור התעשייה 

החושלים
קומות מעל  5בנייני משרדים בני 2

מרתפי חניה  2-קומת מסחר ו
הרצליה פיתוח, ברחוב החושלים

הרצליה: מיקום
בתהליכי סיום אכלוס, למועד המצגת: סיום משוער

14,000: ר"מ
ח"אלפי ש30/06/2022:2,397יתרת הכנסות שנותרו ליום 



תעשיה ולוגיסטיקה, מסחר
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בביצוע

אבן יהודה: מיקום
Q3-2023: סיום משוער

18,000: ר"מ
ח"אלפי ש12,993: 30/06/2022יתרת הכנסות שנותרו ליום 

אבן טכנופארק
שלב א–יהודה 

קבוצות רכישה

לוגיסטיקה  , מבנה המיועד למלאכה
קומות הממוקם ברחוב  3ומסחר בן 

.אזור התעשייה אבן יהודה, האלה



מגורים ומשרדיםפרויקטים 

22

EAST&TLV

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

398: ד"יח
ח"מיליוני ש1,293: 30/06/2022ליום יתרת הכנסות בפרויקט  שנותרו

10%: חלק החברה בפרויקט
ח  "שמיליוני 129.3: 30/06/2022ליום חלק החברה בהכנסות שנותרו

בביצוע

תלפיות ב

ירושלים: מיקום
- Q2: סיום משוער 2025

23,300: ר"מ
ח"אלפי ש360,000: הכנסות צפויות בפרויקט

25%: חלק החברה בפרויקט
ח  "מיליוני ש80: חלק החברה בהכנסות

ייזום נדל״ן



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

87%: שיעור חתימות
בתהליך הגשת היתר לאחר פרה רולינג בעירייה: סטטוס פרויקט

100%: חלק החברה בפרויקט

עתידיים

–ן "ייזום נדל
התחדשות עירונית

אשדוד: מיקום
(ד לבניה"יח1,431כ "סה)1,082: ד ליזם"יח

70%: שיעור חתימות
2022ביוני ל"בותמהחל תהליך אישור : סטטוס פרויקט

25%: חלק החברה בפרויקט

אשדוד-רובע ב  רמת גן–האם 



מגוריםפרויקטים 
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17הנרייטה סולד 
התחדשות עירונית

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

16: ד ליזם"יח
בביצוע:סטטוס פרויקט

₪ אלפי 948: 30/06/2022ליום חלק החברה בהכנסות שנותרו

בביצוע

–ן "ייזום נדל
התחדשות עירונית

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

20: ד ליזם"יח
בביצוע:סטטוס פרויקט

₪ אלפי 943: 30/06/2022ליום חלק החברה בהכנסות שנותרו

10יהודית 
התחדשות עירונית



מגוריםפרויקטים 
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47בבלי 

תל אביב: מיקום
15: ד ליזם"יח

נבחר קבלן, 3-2022צפי לקבלת היתר ברבעון : סטטוס פרויקט
25%: חלק החברה בפרויקט

עתידיים

7הלסינקי 

תל אביב: מיקום
14: ד ליזם"יח

הפרויקט יצא  , 4-2022צפי לקבלת היתר ברבעון : סטטוס פרויקט
למכרז קבלנים

50%: חלק החברה בפרויקט

–ן "ייזום נדל
התחדשות עירונית



תמצית נתוני מאזן  
₪  באלפי 
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39,612מזומנים 

הכנסות לקבל בגין  
42,426פרויקטים

נכסים אחרים 
11,247

מלאי מקרקעין  
16,134

נטו  , רכוש קבוע
14,645

ן להשקעה"נדל
4,167

הלוואות לחברות  
51,642קשורות 

השקעות המטופלות לפי 
שיטת השווי המאזני

46,701

נכסים

:  כ נכסים"סה

226,574

הלוואות  
מתאגידים  
בנקאיים  
45,057

התחייבויות  
שוטפות  
38,287

142,516הון

714התחייבויות לא שוטפות 

התחייבויות  

והון  

: כ התחייבויות והון"סה

226,574



₪  באלפי תמצית נתוני מאזן 

30/06/202230/06/202131/12/2021
39,6122,29243,688מזומנים

106,14653,903110,714יתרת הנכסים השוטפים
120,42880,68492,633נכסים לא שוטפים

226,574134,587203,347כ נכסים"סה

62,70545,56860,838יתרת התחייבויות שוטפות

21,3538,58321,575התחייבויות לא שוטפות
84,05854,05182,413כ התחייבויות"סה

142,51680,536120,934הון עצמי

כ התחייבויות והון  "סה
226,574134,587203,347עצמי

63%60%60%הון עצמי למאזן
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תמצית נתוני רווח והפסד   
₪  באלפי 

30/06/202230/06/202131/12/2021

62,33440,46477,879הכנסות  

32,41221,95332,492רווח גולמי

19,86214,71915,763*רווח מפעולות רגילות

18,65911,98713,389רווח לתקופה

28

.2021בשנת ₪אלפי 712-כוסך של , 2022בחציון ראשון של שנת ₪מיליון 3-כבסך של RSUכולל הוצאות *
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מותג ותיק חזק ומוביל

ניסיון רב ומומחיות  
בניהול הנדסי של מגה  

פרויקטים

פיזור סיכונים

הכנסות תפעוליות  
מדמי ניהול הנדסי

פיזור גאוגרפי

מודל עסקי משולב



תודה רבה


