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בנה מ
ת חאברה ח
ת רונותי
בים ר

פריסת נכסים מדן ועד אילת 

מגוון רחב של נכסים בכל היעודים לוגיסטיקה תעשיה משרדים ומסחר 

פוטנציאל לעלייה בשכר דירה 

 7.35%ל ע שמוצם מיסכיוון נעור היש

מאות אלפי מטרים לתכנון ויזום בשנים הבאות 

היקף קרקעות נרחב בשלבי תכנון בכל הסגמנטים ובכל רחבי הארץ 

פעילות אנרגיה ירוקה משמעותית בנכסי החברה 

יזום למגורים באזורי הביקוש 

עוצמה פיננסית משמעותית 

חוב   תזרים מזומנים חופשי משמעותי המאפשר המשך יזום פרעון
וחלוקת דיבידנדים 

שות יכרת בתלולא י לשחופם הריזתשווי ובי בידול אורגנג
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ינו פנ
אן? ל

המשך גידול בהון העצמי 

שמירה על דירוג החברה 

 FFO( י )שחופם הינזוממם הריזתיפור בש

-NOIיפור בת שגך הצמשה

הפחתת הוצאות תפעוליות 

הפחתת הוצאות המימון 

י עותמאופן משה ברל החבם שישחדם היסכת הנבת מצלדהג
זורי הביקוש איקר בעוב

הוצאה אל הפועל של ייזום פרויקטים שתכנונם הושלם במהלך 
אלפי מ"ר  השנים האחרונות בהיקף של  553

זורי הביקוש אחידות דיור בי 1,613ל יווק שיזום ושי
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כללי 

 נדל"ן להשקעה 

מגורים 

 אנרגיה סולארית כן תו
ייזום והתחדשות ים יינענ

 31/12/2020יום ם ליפיסם כיתוננ

Disclaimer 



כללי
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מה צעו
ת סיפיננ

ת סקיעו
בר ל משצב

רונה הקו

ח ד ש"ראמלי1.2כ-
ה. מועד זרות לגסם ומינזומת מרתי

ח י ש"מליונ404כ-
FFO 1-12/2020ם ביינם מיסכנמ 

ח י ש"מליונ41וכ-
 1-12/2020רות ת דיריכממי מרווח גול

חי טמש 64%גוון, כ-חב ומלי רטנמגפיזור ס
ה.יעשיקה ותטיסי לוגנבם מניה הרהחב

ם דירט משנמגסם בינויישמוכה לנתלות  
שוכרי עוגן יקר לעם בכרילו מושאאור כך של

ם תוחיחר פסחי מט. שיתלמשם ודיור מייקות
ם יטרקרמבות סופרם לבוי שוכרים ריע
ר מ"ם ליעמוצמרות היכמי השם. דרמיאופ
ם ניד אגנה ומיעליל לאיצנעלי פוטם בניה

ם. ס על השוכרים עומריצימי

ח די ש"ראמלי3.2כ-
ם בדיא משועם ליסכשווי נ

ל בוה שר גפסחב ומרפי נראוגפיזור ג
ר תלות ם חוסרישפמאם הינבם ומשוכרי

ם. סויט ו/או בשוכר מנמגס, בזוראב

אור ת לבייטפקת האביריה ברידך ימשה
חזור חוב אות ומם הבינרעון חוב בשפי
ר שר אמוכה יותיות נהה לפוית הצביריב
 ,יין כיצוי-FFO. ף בידול נוסר גיצה לימורא
ם ינחזורי חוב בשמיין תלות בה ארחבל

 .הקרובות
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4.6 
ח די ש"ראמלי

טו , ניסנחוב פינ

ח ״ש 8.21
ה ינמהון מיוחס ל

43.4% 
-CAPחס חוב לי

ם דידמת בחרסה נרהחב
הם ים בינמובילי

 35ד ת"א דמ
ל"ן דד ת"א נדמ

81% 
בור יהחזקות צ

בן( ררול חלק דטנ)ב

6.1 
ח די ש"ראמלי

יות נמי העלבהון מיוחס ל

-AAה ררוג חבד
 AAח טרוג חוב מובד
 A-1ר רוג חוב קצד

ים תוננ
יום ל

31.12.20 

https://31.12.20
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2,564
ל ארשם בישוכרי

11 
ח די ש"ראמלי

ה השקעל"ן לדשווי נ

547 
ים בימנים סכנ

ת ילה ועד אטולממ

845 
ר פי מ"לא

י ידתיזום על יאינצפוט

90.6% 
ל ארשה ביפוסעור תיש

ת דמתה מית עלימגמא במצנ
חרונות ם האינבש

1.6 
ר י מ"מליונ

ל ארשם ביביינם מיסכנ

ים תוננ
יום ל

31.12.20 
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208 
ריות אכות סולרעמ

יום ל

1,613
יור חידות די

זורי אם במידקתכנון מה ותיינבי בלבשה על קנהתם למיכסמו החתהן נביגל
חידות ם ועוד מאות ימוביליהביקוש הה. רי החבנבבי גגות מג

ם. דכנון מוקתבקנו. ר הותכות כברעמ 28
ה לכות ארעמה מפוית ציתנה שסהכנ

2020ת נם בששולד שנבידדי ח.י ש"מליונ 25כ- ים תוננ
ח י ש"יונמל 100

588 
ח י ש"מליונ

ך סד בנבידז על דיהוכר Q1/2021ב-

ח. י ש"מליונ 55.3ל כ-ש

יותנדיה על מרה החבעמו כן, הודיכ NOI ה קופתל בארשבי
1-12/2020 

180 
ל של ך כולסב 2021ת נשם לדינבידדי

-50%ר מא יותך לח אמיליון ש" 200
ה. רל החבי שתנהש FFOך ה-סמ

31.12.20 

דוח. מועד הכון לרו נסמרות נדי
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בים יסים מנכמנ FFOת חופתהת

חה מיצ
302 

366 

396 

409-428 

404 

במליוני ש"ח | למרות משבר הקורונה

+39% 

2017 2018 2019 2020 2021F 



ן ״לנד 
להשקעה 
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˜°˛˝˙˛ˆˇ˘ˇ ˜˛��� 
 �˛��� 

˜"˛ ˙ˆˇ˘˙�� 3.6 
˜"˛ ˙ˆˇ˘˙�� 3.5 (°"˝ ˆˇ˘� 1,005) 

(°"˝ ˆˇ˘� 376) 

�ˇ˛�° ˛���� 

˜"˛ ˙ˆˇ˘˙�� 1.9 
(°"˝ ˆˇ˘� 190) 

��˜˙ 

ˇ"� ������� 9 
(°"˝ ˆˇ˘� 1,572) 

שווי 
סים כנ

בים ימנ
ל אבישר
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רונה בר הקול משצתמו בחת שנרוזי שכיחו

כום סי

ייה לר עעושי
עת צוממת יאליר

ת יתסה שנהכנ
ח( י ש"יונל)מ

י ליח עשט
ר( פי מ"ל)א

פר מס
זים חו

1.4% 168 420 648 מים סים קייכנ

4 7 1 מו טים שהושלקפרוי

172 כ סה" 649 427

2020 



14    2020ק ההון  שובנה  ת מצבוק

18% 

41% 

41% 

ת חולקוסים וכל נתמהי

˜°�°�� ˛��� ˜°˛˝˙ˆˇ ˜°��˙ˇ ��� % 

516 

421 
1,627 2020 

�ˇ�˜�˝ ˙ˆˇ˘˛ˇ���� ˙ˇ��� ˜°˛˝ 

כום סי
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בין מ
ינו תחולקו
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˜°˛˝ ˛ˆ˜ˇ 
�ˆ˛� ˛ˆ˜ˇ 18.5% 41.9% ˜"˛ ˙ˆˇ˘ 186 
˜"˛ ˙ˆˇ˘ 421 

˘ˆ�� ˛ˆ˜ˇ 

39.6% 
˜"˛ ˙ˆˇ˘ 398 

קה טיסיגלו
שיה עתו

°��� 

�"� ���� 1,005 
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 250כ- 1,005
 NOI 1-12/2020ח י ש"מליונר פי מ"לא
יקה, טיסזי לוגכרל מה שכרהשל
נה חסה ואיעשת

 8.5כ-
 NOI SP-ידול בח גי ש"מליונ

1-12/2020  90.5%קה טיסיגלו
31/12/2020ה ליום פוסעור תיש שיה עתו

3.6 
ח די ש"ראמלי

 31/12/2020יום שווי ל

ם יינשם וחדישם חדייטיסם לוגזיכרת מייניזום ובת ימדה מקרהחב
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קה טיסיגלו
שיה עתו

ה רל החברות שיכסות השנך הכסמ 41%

 לקוחות 1,627כ-

ץרכל האפיזור ב •

ם ל שוכריחב שגוון רמה ליעשה ותנחסחי אטשה למאל התאיצנטפו • 
רמ" 100-20,000ל ם שחיטבש

-NOIור ביפם וכן שיידיתרווחי הון ענות למדזר היצמיבוה הה געור תשואיש • 

ת רשפנות מאחרום האינם בשיסכנרוג הדיפור ושה בשרדות החבמקהת •
סותנהככת במשתה מיה ועליפוסעורי התיידול בשך הגמשת הא

כת מושה מקופך תאורם ליסכנם ביחזיקמם השוכרי • 
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˘°�� ˛°ˆˇ 

20.3% 
˜°˛˝ ˛°ˆˇ 

˜"˛ ˙ˆˇ˘ 76 
5.2% 

˜"˛ ˙ˆˇ˘ 19 

ˆ�˛� ˛°ˆˇ 

74.5% 
˜"˛ ˙ˆˇ˘ 280 

���� 

�"� ���� 376 

ים דמשר
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 220כ- 376
 NOI 1-12/2020ח י ש"מליונר פי מ"לא
ם, דירי משנבל מה שכרהשל

6כ-זורי אם במימוקהם ממ 74.5%כ- ץ רז האכרמהביקוש ב
 NOI SP 1-12/2020-יטון בח קי ש"נמליו

סות הכנת ביתה נקודריד, ייקרעב

ה ר הקורונבעקבות משם בייונחנמ 89.9%ים דמשר

 31/12/2020ה ליום פוסעור תיש

3.5 
ח די ש"ראמלי

 31/12/2020יום שווי ל

 ,לארשת ילמשמ, לתורקשרות תחבם לדירה משריכה משרהחב
ם כריל שוף שנוסחב גוון רמם ולעולות במדקתמהיטק מירות החבל
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ם יסכנת הבירמחב, כשרנפי ראוגפיזור ג • ה,רל החברות שיכסות השנך הכסמ41%
ז(כרמזור הזורי הביקוש )גוש דן ואאב  לקוחות421כ-

ך סר בי ביותעותממשל השוכר החלקו ש •
5%ה על א עולרות ליכסות השנהכ

ים נמבד צל CLASS Aם, יייכותם אינבמ • 
CLASS B םינגוולקוחות מם לכרימושה

י תלמשמדיור הי טווח מול הרוכם אחוזי • יםדמשר
רפי מ"לא 62ל כ-ל שכר כולח מושטבש

ם יייכותם אל שוכריי טווח מורוכם אחוזי • 
ה יעשת ותקשורה, תרמאחומי הפתמ
רוך טווח אם לת החתומייחונטב
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�

 

  

�ˇ�°ˆ� ˆ°ˇ˘� ˇ��˜� 10 
� 8816 

NOI 

˜°˛˝ ˆ°ˇ˘� ��˜� 

7 

י חמתממ
ת יוקנ

ח( י ש"יונלמ)ב

NOI ˙"ˇ ˘��˘�� 111 -� 

3 מרכזי קניות 
תומכי תעסוקה
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י חמתמ
ת יוקנ

 111כ- 190
 NOI 1-12/2020ח י ש"מליונר פי מ"לא
 ,לארשחר ביסל מה שכרהשל

NOI SP-יטון בח קי ש"נמליו 15כ- פון ם מצזורי, הפיותחמי קנתמ 14ב-
הנר הקורובעקבות משב 1-12/2020 רום ועד ד

92.5% 
 31/12/2020ה ליום פוסעור תיש

1.9 
ח די ש"ראמלי

 31/12/2020יום שווי ל

ם ייקנעמם הייתונכם ושתוחייות פזי קנכרם מינה הל הקבוציות שחמי הקנתת מבירמ
ם יטרקרמי סופגנעום מחמיתמחב. רוב הויות רגוון חנם מת עלנוחה וכוליות ת קניויחו

ם דירס משלקפם בקומבים וחלקם משולראויות פו/או חנ
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מרכזי•  מתחמי קניות מתוכם:  10 14    
קניות פתוחים הנמצאים ברחבי הארץ ,

מרכזי  מרכז סגור אחד בנוף הגליל ו- 3
קניות תומכי תעסוקה

מסך הכנסות השכירות של החבר ה,  18%
516 לקוחות

  שכ"ד למ"ר ממוצע שלא מייצר עומס  • 
על השוכרים

יחמתמ עלות ניהול נמוכה כתוצאה מניהול עצמי • 
   עוגנים משמעותיים בחוזים לטווח ארוך:  •

מסך ההכנסות וכ- 49.5%  כ- 60.45%
מסך השטח המושכר הינו מלקוחות 

בתחום המזון, הפארמה, חנויות חשמל ,
.DIY -סטוקים ו

ת יוקנ



מגורים
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180 
רו סמיור נחידות די

ים תוננ
יום ל

1,613
יור חידות די

זורי אם במידקתכנון מה ותיינבי בלבש
ם. מוביליהביקוש ה

ה רה החבנות פעלחרום האינך השהלמב
ת פה תוסלימות שינן על הקרקעות הקכתל
ם של יטרויקה פננכם וכן תגורימחידות לי

ה רחבת לריצה זו מימגם. מיימושרוב שיע
 .תנוכחיה הקופתי בעותמרון משתי

31.12.2041 
ח י ש"מליונ

 1-12/2020רות ית דריכממי מרווח גול

293 
ביצוע יור בחידות די
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 31.12.2020יום ד לח"ים – ירגומ

זום יי

ברהלק החח ברהי החפרסת בלוע דח"י תכננותוד מח"י קום ט / מיקפרוי

ב ביל אים – תללהסו Q2/2021 360יווק ת שחילפי תצ 337 75%

כורותח"ד מי 159 49 50%  ' –ב אב שלדעמינ 170
ב ביל את

בנה – ל מדגמ Q2/2021 103יווק ת שחילת 55* 100%
ח תויה פילצהר

כורותח"ד מי 54 12 90% 62  ,רום השרוןמ
ים רגויין מבנ

כורותח"ד מי 44 46 90% 61  ,רום השרוןמ
'ים גטת קושכונ

90% 35  ,רום השרוןמ Q3/2021 213יווק ת שחילפי תצ
ים רגוי מיינבנ

100% 
 *5 

- ב ב' – ב שלדעמינ 310
ב ביל את

100% 52 - רה דחבא וקיר עאו 334

כורותח"ד מי 257 582 כ סה" 1,613

חה ביטלי השל הא כול*ל
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 31.12.2020יום ד לח"ים – ירגומ

�°��ˆˆ ˘��� ˜°˛˝˙ˆ ˘��� 

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 

181 155 

506 

90 152 232 232 293 293 

444 

608 

918 

1,320 1,320 

זום יי
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ד ח"אי ילח מלופי

ביצוע ם ביטרויקפ
ביצוע ח"ד בי 293

ביצוע ם ליטרויקפ
 2021נת בש
ח"די 676 זום יי
תודות קרקע ע
י ידתכנון עתם ביטרויקפל
ח"ד י 644כ-
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ב ביל א, תיםללט הסוקפרוי

)חלק החברה 75%( מגדלי מגורים 2 

זום יי

ת כננותוד מח"כ יסה" 360

ת ברטצת מלוכ עסה" 450
ח( י ש"יונלים )מפרסב

פויה ת צלוכ עסה" 535
מה לסיום ההק

פוי מי צלח גורוו 170
ח( י ש"יונל)מ

583 פויים פים צדעו

Q3/2025 פוי מה צד סיום הקעמו

בודות החלו ע
הרדיפון וחפי ס וסטט

 100%ם בינם היגמוצם היתונ* הנ



31    2020ק ההון  שובנה  ת מצבו ק

ח תויה פילצבנה", הרמל "דגמ

בניין מגורים משולב הכולל מסחר
)חלק החברה 100%( ומשרדים

זום יי

ת כננותוד מח"כ יסה" 103

ת ברטצת מלוכ עסה" 55*
ח( י ש"יונלים )מפרסב

96 פויה ת צלוכ עסה"
מה לסיום ההק

29 פוי מי צלח גורוו

פויים פים צדעו 84

Q3/2024 פוי מה צד סיום הקעמו

ה לביב"ע קהת
הש, הוגתוקף ס וסטט
ר תיהה לבקש

הנתונים להלן מייצגים את החלק המיוחס לדיור בלבד 
חה ביטלי השל הא כול* ל
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רום השרון מ

)חלק החברה 90%( )חלק החברה 90%(מגורים, שכונת קוטג'ים, בבנייה מגורים, בניינים, בתכנון

זום יי

61 ת כננותוד מח"כ יסה"

42 כרו ד שנמח"כ יסה"

46 ים פרסת בברטצת מלוכ עסה"
ח( י ש"יונל)מ

16 מה פויה לסיום ההקת צלוכ עסה"

פוי מי צלח גו% רוו 20%

113 פויים פים צדעו

פוי מה צד סיום הקעמו 2021

ה מעור השליש
ס וסטט 80%

ת כננותוד מח"כ יסה" 213

35 ת ברטצת מלוכ עסה"
ח( י ש"יונלים )מפרסב

פויה לסיום ת צלוכ עסה" 181
מה ההק

פוי מי צלח גו% רוו 25%

פויים פים צדעו 107

פוי מה צד סיום הקעמו 2024

פוי צת ביצוע חילת
ס וסטט 04/2021
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ב ביל א'(, תב אב )שלדט עמינקפרוי

)חלק החברה 100%( מגורים

זום יי

ת כננותות מדוחיכ יסה" 170

כרו ת שנמדוחיכ יסה" 159

49 ת ברטצת מלוכ עסה"
ח( י ש"יונלים )מפרסב

9 פויה ת צלוכ עסה"
מה לסיום ההק

פוי מי צלח גו% רוו 26%

פויים פים צדעו 150

פוי מה צד סיום הקעמו 2021

ס וסטט 97%ה מעור השליש
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ב ביל אב ב'(, תב )שלדט עמינקפרוי

)חלק החברה 100%( מגורים

ת כננותוד מח"כ יסה"

ת ברטצת מלוכ עסה"
ח( י ש"יונלים )מפרסב

חהביטלי השל הא כול*ל זום יי

310 

*5 
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��

 1-12/2020ת רוכית מגופלים - התרגומ

ע צמור מחימ
מ( "א מעלד )לח"יל

פי סקף כהי
מ( "א מעל)ל

ד ח"י
כרו שנמ

קום ט / מיקפרוי

3.5 59 17  ' –ב אב שלדעמינ
 100%(ב )ביל את

2.2 52 24 רום השרון מ

111 41 כ סה"

– '� ��˙ ����� 
���� �� 

42% 
51% 

,°˛˝˙ˆ ˘˛˝� 
�˛˝�� °���� 

7% 

זום יי
 מרום השרון,

קוטגים
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ת רוכית מגופלים - התרגומ

1-12/2019 1-12/2020 קום ט / מיקפרוי

32 41 כרו ד שנמח"פר ימס

64 111 מ( "י מעפנפי )לסקף כהי

מ("י מעפנד )לח"יע לצמור מחימ 2.7 2

מה שר 2020ת נך שהלמ. בורדיחידות י 180ה רה החברסה, ממועד זכון לנזום יי
ח. י ש"מיליונ 41ל כ-מי שה רווח גולרהחב

חידות י 676ל יווק שצוע ושחיל ביהתה לרה החבפויצ 2021ת נך שהלמב
 .ץרז האכרמזורי הביקוש באאות במצן נר כולשא, כדיור



אנרגיה 
סו לארית
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ת כורמע 
ת יוארלסו

י ל- כל

ה דילהג 1-12/2020ה קופך התהלמב
ה ירגנחום האתה בתת השקעה ארהחב

ה של רדסהה בקשות לשי, הגתריאסולה
בי גגות של ריות על גאכות סולרעמ 281

ה. עלותבבם שיסכנ
 208תן של נקהתת לינכה תרדיום הוסעד ה

 .כותרעמ 28תוכן הופעלו , מכותרעמ
ך תום הליה בפויצת היתנה השבנהה

ריות אסולכות הרעמל הה של כלנקההת
ה(. רח )חלק החבי ש”נמליו 23כ-כת ברמוע

ריות אכות סולרעמ 16ימות יה קרחבל
ם ינה בשעלותבבם שינבבי מנו על גקהותש

ה רחבבות לינלו מכות ארע. מ2011-2012
ה. נח בשי ש”נמליו 4.5כ-
אור ילות זו לפעי בעותמרון משתה ירחבל
ה. רחבם לימיים הקחבירנחי הגגות הטש



39    2020ק ההון  שובנה  ת מצבוק

צפי תקבולי חשמ ל  
לאחר הפעלה מסחרית 

ת כורמעמה FFOי צפ
ת ירחלה מסער הפחאל

4 

10 

17 

1-12/2020 TTM ˘��� ˘���˘ ��� 

4 

8 

15 ת אוצתו
ת פיוסכ
ת פויוצ

ת כורמעמה
ת יוארלהסו
רו דסשהו

ח( י ש"יונלמ)ב

1-12/2020 TTM ˘��� ˘���˘ ��� 
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˜°˛˜ ˙ˆˇ˘ˆ �����° 

��°˙˙˛ �����° 

2 

3 

5 

6 

18 

ק פפי הסצ
ת כורמעמה

ת יוארלהסו
רו דסשהו

 MW()ב-

31/12/2020 ˆˇ˘� �˘��� ������ �˘��� 
31/12/2021 �����  ̌�� 



יי זום 
והתחדשות
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זום יי

ם ינבת ממהק
ם ביעורם מיימושבש

יקה טיסזי לוגכרת מיינב
ם יבייטרקטם ואיינשחד

י: ידתחה עבל השאינצפוט
ב" ינמי לאמלמ"
ה על יינכויות ביצול זנ

ת מימות והקיקרקעות ק
ם פים נוסביינם מיסכנ

 166כ-
ח י ש"מליונ

יזום ה מיאכתוצ-NOIפוי בידול צג
אות ם הבינך חמש השהלמב

ם גורית מיינמיקוד ב
זורי הביקוש אסוקה בעות

ה רע"ג קרקעות החב
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 NOIל ודגי
טים קפרוימ
זום בי
ח( י ש"יונלמ)ב

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
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טים קת בפרוידשוחת ופוסייה נות בנכויול זצוית לניכנת

רמ" 32,000ל כ-ח שטת בשת גם ובקרילירושם ביימיים קיניינת קומות על בפהוס •

רמ" 26,000ל כ-ח שטא בשבר ספכם בייז קכרעל מם מדירה משנבת מפהוס • 

שן י יתייעשה תנבמקום מר במ" 6,000ל כ-ח שטת בשת גי בקריטיסז לוגכרת מיינב • 

ת דשוחהת
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קה סועתשיה ועת

טים קפרוי
זום ביי

יקנעם

חיפה

הרצ ליה

חולון 

סבא כפר

יר ושלים

שבע ב אר

אילת

קרית גת

פתח תקווה
אור יהודה

תל אביב

ח טוו
NOI פוי צ

ח( לש")מ

ות עלת רית
ת רעמשו

ח( לש")מ

ד סיום עמו
ר עמשו

חשט
בנוי  

ר( מ")ב

מוששי קוםמי ט קשם הפרוי

80-90 535 Q3/2025 68,300 חרסם ומדירמש בביתל א ים ללחם הסותמ

7-8.5 44 Q3/2021 14,800 םדירמש ולוןח לון בנה" חומחם "תמ

םדירמש 26,000 2023 197 22-24 אסבר פכ שרונה 

2-3 - םייתסה ה ישעת 6,000
יקה טיסולוג

תת גיקרי "ג ולרמ

9-10 135 Q2/2024 14,000 םדירמש החיפ י החיים דעפארק מ

םדירמש 4,200 2022 25 2-3 תת גיקרי דקו הי

20 262 Q3/2024 24,300 םדירמש ה ליהרצ
תוח פי

בנה" מ"

- דןרום אומט ה חלהת
Q2/2022 

 2026יום ס

ה כרהשם לגורימ 17,000
נות עוומ

ם יטנודטס

יוןצשון לאר לף חם האתמ

דןרום אומט 105 7-8 םדירמש 13,000 קווהח תתפ בים הסי

- דןרום אומט דןרום אומט חרססוקה ומעת 220,000 בביתל א ב יטמה

דןרום אומט 8.5 דןרום אומט םדירמש 14,000 החיפ י החיים דעפארק מ

- דןרום אומט דןרום אומט םדירמש 25,000 םעניק  2טק יירק

- דןרום אומט  2022, החלהת
 2025יום ס

אותנמלו 7,000 עשבר אב ע בבאר ש

- דןרום אומט דןרום אומט םדירמש 50,000 הליהרצ רשטיין קי אלדגמ

- דןרום אומט דןרום אומט םדירמש 34,750 אולת שעבג ים דל משרדגמ
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ב ביל א, תיםללקה - הסוסועתים ודמשר

)חלק החברה 100%( משר דים ומסחר תומך

ר( מ"ים )בדחי משרכ שטסה" 65,000

ר( מ"ר )בחחי מסכ שטסה" 3,300

ים פרסת בברטצת מלוכ עסה" 327
ח( י ש"יונל)מ

מה פויה לסיום ההקת צלוכ עסה" 535
ח( י ש"יונל)מ

80-90 NOI ח( י ש"יונלפוי )מצ

Q3/2025 פוי מה צד סיום הקעמו

- מון מי

בודות ך עהלמב
הרחפידיפון ו ס וסטט

טים קפרוי
זום ביי

חובות ב, בין רביתל אמוקם במ
ך השלום רם ודליסולה, הכלההש
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בא קה - שרונה, כפר ססועתים ודמשר

)חלק החברה 100%( משר דים

פים סים נודחי משרכ שטסה" 26,000
ר()*( מ")ב

45 ים פרסת בברטצת מלוכ עסה"
ח( י ש"יונל)מ

פויה לסיום ת צלוכ עסה" 197
ח( י ש"יונלמה )מההק

ח( י ש"יונלפוי )מצ NOI 23כ-

פוי מה צד סיום הקעמו 2023

ביצועב ס וסטט

טים קפרוי
זום ביי

ח של טקומות בש 3ל ת שפתוסת לה פועלר)*( החב
 .רמ" 5,000כ-

 531ר יא, על צבר ספת כצוממוקם במ
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לון קה - חוסועתים ודמשר

)חלק החברה 100%( משר דים

טים קפרוי
זום ביי

ר( מ"ים )בדחי משרכ שטסה" 14,800

ת ברטצת מלוכ עסה" 73
ח( י ש"יונלים )מפרסב

44 פויה לסיום ת צלוכ עסה"
ח( י ש"יונלמה )מההק

ח( י ש"יונלפוי )מצ NOI 8כ-

Q4/2021 פוי מה צד סיום הקעמו

ביצועב ס וסטט

ה חולון יעשזור התאמוקם במ
ד( לחוב הפ)ר
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יה לצבנה, הרל מדגקה - מסועתים ודמשר

)חלק החברה 100%( משר דים ומסחר תומך

ים דחי משרכ שטסה" 22,000
ר( מ")ב

ר( מ"ר )בחחי מסכ שטסה" 2,300

48 ת ברטצת מלוכ עסה"
ח( י ש"יונלים )מפרסב

פויה לסיום ת צלוכ עסה" 262
ח( י ש"יונלמה )מההק

20 NOI ח( י ש"יונלפוי )מצ

Q2/2021 פוי ע צצות בילחית

Q3/2024 פוי מה צד סיום הקעמו

 .ה תוקףלביב"ע קהת
ס וסטט .רתיהה לה בקששהוג

טים קפרוי
זום ביי

תוח ה פיליהרצמוקם במ
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ב ביל אב ב'(, תב )שלדקה - עמינסועתים ודמשר

)חלק החברה 100%( משר דים ומסחר תומך

ר( מ"ים )בדחי משרכ שטסה" 213,000

ר( מ"ר )בחחי מסכ שטסה" 3,000

ים פרסת בברטצת מלוכ עסה" 112*
ח(י ש"יונל)מ

חה ביטלי השל הא כול*לטים קפרוי

לוןל אאחוב יגרב, בביתל אמוקם במ זום ביי
ב דמינת עפינ



נתונים כספיים 
31/12/2020 ליום
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סי נטו ב פיננחוו CAPב ל- חס חות יחופתהת
ח י ש"מליונב

ת תנואי
ת סיפיננ

71% 
63.4% 

56.6% 
49.2% 

43.4% 

31.12.16 31.12.17 31.12.18 31.12.19 31.12.20 

9,970 6,781 5,950 5,374 4,641 

https://31.12.20
https://31.12.19
https://31.12.18
https://31.12.17
https://31.12.16
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פויים ח צ"רן אגת קב פרעונוצק
ח י ש"מליונב

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 ����� 2029 

366 

118 144 118 
204 220 

114 
220 132 

215 

168 184 

535 

92 

469 

354 
356 

0 

˜°°˛ 
˙°ˆ°ˇ˘ 

1,141 

˜°°˛ 
˙°ˆ°ˇ˘ 

627 ˜°°˛ 
˙°ˆ°ˇ˘ 

597 

˜°°˛ 
˙°ˆ°ˇ˘ 
ת תנואי 1,006

ת סיפיננ

˜°˛˝˙˛ ˇ˘˛°� �� ˜°˛˝˙˛ ˇ˘˛°� 

 0.47%יא ה 6.29מ ח"מח כ' ב"גת אתשוא



54    2020ק ההון  שובנה  ת מצבוק

סי ב הפיננין החוגפויה בת צילאית רבייר
יום ה כרל החבת שיוס השוליפי עלות הגחזור חוב לרעון ומיחת פינהב 2.72%

2.60% 
2.47% 

2.33% 
2.20% 

2.15% 

1.92% 

1.49% 

1.31% 

ת תנואי
ת סיפיננ

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
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ל את בישרעצמוב מת חובייב - רת החולוע

7.66% 7.50% 7.35% 7.35% 
ה עור תשואישה עור תשואישה עור תשואישה עור תשואיש

ר זגל הנמשוקלר זגל הנמשוקלר זגל הנמשוקלר זגל הנמשוקל

ת תנואי
ת סיפיננ

4.41% 

3.39% 3.29% 3.23% 

1.2% 

2.71% 

-39% 

מנדל"ן מניב מנדל"ן מניב מנדל"ן מניב מנדל"ן מניב

4.
37

%

4.
27

%

4.
64

%

6.
1%

 

31.12.16 31.12.17 31.12.18 31.12.19 31.12.20 ����� ���� ���� 
���� ��� 

https://31.12.20
https://31.12.19
https://31.12.18
https://31.12.17
https://31.12.16
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ת יומני הלעבחס להון מיו
ח י ש"מליונב

חה מיצ

3,221 

3,763 

5,571 6,073 

6,163 

+88.5% 

מליוני ש״ח 90 
דיבידנד שחולק

2017 2018 2019 2020 
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EPRA NRV 31.12.2019 31.12.2020 ח פי ש"לבא

ת יומני הלעבחס למי מיוהון עצ 6,073,365 5,571,136

"ן לדך נרוין שעגמס בדה לתופת עסבתו 1,739,183 1,702,840

7,273,976 7,812,548 EPRA NRV 

733,974 ת( יופי מנל)א 31/12יום ת ליופר מנמס 739,769

9.910 10.561  NrV Epra ח( יה )בש"מנל

ח( )בש" 18/3/2021יום בנה לת מיישווי מנ 7.813

ח( יה )בש"מנחס להון מיו 8.210

י סכה של נבך ההשרע
טווח טו( בה )נרהחב

ך משחת ההנרוך בהא
ם יסכי מימוש נילות ואפע

EPRA 
EurOpEaN publIc EPRA NTA 

rEal EstatE 
ה רי החבסכשווי של נ

יוון כטו(. מם )ניימוחשה
חת ת הנימיקתמש

ת שיכם וריסכמימוש נ
ת רק לרנוטם, מיסכנ

ס מה לתודהעמ 50%
ל"ן די הנסכין נגב

assOcIatION 

31.12.2019 31.12.2020 ח פי ש"לבא

ת יומני הלעבחס למי מיוהון עצ 6,073,365 5,571,136

"ן לדך נרוין שעגמס בדה לתומהע 50%פת סבתו 869,592 851,420

6,422,556 6,942,957 EPRA NTA 

733,974 ת( יופי מנל)א 31/12יום ת ליופר מנמס 739,769

8.750 9.385  Nta Epra ח( יה )בש"מנל

ח( )בש" 18/3/2021יום בנה לת מיישווי מנ 7.813

ח( יה )בש"מנחס להון מיו 8.210
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י תוננ
זן אמ

ח י ש"מליונב

31.12.2019 31.12.2020 

ים מנזוים ושווי ממנזומ 432 427

ח תובפיב וי"ן להשקעה מנלדנ 11,161 10,767

ת לות כלוברוחת בהשקעו 294 604

ח "ל אגל, כותסיות פיננבויוחייהת 5,408 6,107

, נטו חיםדמסים נ 1,268 1,182

ת יומני הלעחס בך הון מיוס 6,073 5,571
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1-12.2020 

1-12.2019 1-12.2020 

ל יהומי נדת ורות משכיסוהכנ 880 927

ת סוכ הכנסה" 1,049 1,115

מי לח גורוו 712 775

ח תו"ן בפילד"ן להשקעה ונלדך נרושע 299 494

י לעופח תרוו 963 1,096

, נטו מוןת מיאוצהו )198( )215(

קי ח נרוו 577 784

ח י ש"מליונב

י תוננ
ח או רוו

ד פסה
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DIsClAImER 

ה"(, רהחבמ )"ע"ד( ב.ל"ן )כדה ננבי מה על ידת זו הוכנגמצ
ך ררות עייל נה שריכה או משיכרה לעהצהווה ה מינא ואיוה
ת א מיועדימור והאעות כת הצלקבה לנזמה או הרל החבש
יס סהווה בינו מג אמוצע המיד. הדבלי בתימצע תת מידריסמל

הווה ינו מת ואעה או חוות דצמלה, הת השקעטת החלללקב
ם. יאתעוץ מית ילקבע וליקמשל הת שעקול דישף ליחלת

ינו ה הרילות החבתוח פעינקשור לכל הת בגמצמור בהא
ילות ל פעה שה מלאמונל תקבת לנ, ועל מדבלת בימצת

ש ה, ירת החבדמודתם מימיכון עסל גורמי הה ושרהחב
ם, יימידה היווחידה, ברל החבף שדמף היקתשין ביעל

ל ה שר ההפצתעות אמצאם בייעונבם והרייתקופהת
ע ם ומידיתונם נת גלת כולגמצה"(. הריווחי החב"א )"דגנמה
יווחי דם בילכלם הניתונהנה מריכה שונעאופן ובם ביגמוצה

יווחי דם בים הכלוליתונתוך הנשוב מחים ליתניה או הנרהחב
יון עף ליחלהווה תינו מת זו אגמצג במוצע המידה. הרהחב

ה. ריווחי החבדב

ם יתונם ונינד, אומכותר, העחזיותל תת כולגמצה
ת יאה ודינם אמשותמהתם שייידתם עירועים לאיחסייתמה
ת גרסום מצמועד פכון לי נש כגה. יודרת החביטלה בשינוא

ך ריהעתן ליר לא נשה אקורונת היפגל מצר בבר משזו שור
ת הלימן, והנהאופן מה ברתו על החבפעקפו והשית הא

חויות תפחר ההתקוב מקרוב אעך לימשת ותקבה עורהחב
ה הכלולות רל החבה שיכותרה והעיחיות. הניותידתהע

רות יכרי שחימם ביינוים שר עקשבות ברת זו לגמצב
בות רם לייסנם ופינייפעולם תיתוננחס לת ביחזי, תפוסותתוב
ם יזומ, יררוך יותר והאקצטווח הל NOIו- FFOת חזית
ם שוריית אלקבם, ינפי לוחות זמ)צם יטקרויל פם שתמקוה

ם ינה הליות( כל אידתסות עה והכנמקם, עלויות היטורירגול
ק חוא ב 32ף יעסתו ברד, כהגידתי עה פנע צופר מידדגב
ק על ס רבוס, ממוראע כ, ומיד1968ח - כ"ך התשררות עיינ

תום ה בתעשר נשה ארל החבת שבייטיקסוביה הכתרהע
ה, רה החברבי שצמקצועע הידר והביון העיסב, על פי נל

י קסל עב הנוכחי שמצע לנוגם ביתונדות וניס עובסעל ב
ם יתונדות ונה וכן על עובלקות שמוחזרות הה והחברהחב
ם, חריקורות אמה מרי החבפו על ידסאנם שייכלקרו כלמא

ת זו. גת מצמועד הכנה ברחבם ליידועפי שוהכל כ

, כולן או חלקן, או משמהתלא לה עלולות שלכות ארהע
 ,רתיה, בין הפצנפי שכת מיהותה מאופן שונמש במהתל
ה רילות החבת פעם איינפימאיכון המשות גורמי סמפי התל

ם עולת )בייטאופולית והגיכלה הכלבביסחויות בתפוכן הת
ל ילות שאות הפערט(. על כן, תוצפל בארשל וביכלב

פי הכלול הצי מהותאופן מיות שונות בהה, עלולות לרהחב
ת זו. גמצב
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