
2018, מאימצגת לשוק ההון 

מבנה



בשליטתהחברותאו/ו"(כלכלית"או"ירושליםכלכלית)"מ"בעירושליםכלכליתידיעלהוכנהזומצגת●

חברותשלערךניירותשלמכירהאולרכישההצעהמהווהואינה"(הקבוצהחברות"או"הקבוצה":ביחד)

לשיקולתחליףאודעתחוות,המלצהמהווהאינובההאמור.כאמורהצעותלקבלתהזמנהאוהקבוצה

.מידעלמסירתורקאךנועדהוהיא,המשקיעשלדעת

אינו,ופעילותההקבוצהאודותהנתוניםמלואאתממצהואינובלבדתמציתהינוזובמצגתהכלולהמידע●

שלהשוטפיםובדיווחיהן2018,במרץ31ליוםהרבעוניבדוח,2017לשנתהתקופתיח"בדועיוןמחליף

נכתבאםאלא,2018,במרץ31ליוםשפורסמונתוניםעלמתבססיםבמצגתהנתונים.הקבוצהחברות

המידייםבדיווחיםאו/והכספייםבדוחותשנכלללמידעדומהמידעהינוזובמצגתהנכללהמידע.אחרת

באופןמוצגיםזובמצגתהנכלליםנתוניםכיייתכןאולםחדשמהותימידעכוללואינוהקבוצהחברותשל

ודוחוהסקוריםהמבוקריםהכספייםהדוחותהיןסתירהשלמקרהבכל.שונהפילוחאו/ועריכה

ובדוחהכספייםשבדוחותהנתוניםיגברו,זושבמצגתהנתוניםלביןהקבוצהחברותשלהדירקטוריון

.הקבוצהחברותשלהדירקטוריון

כוללכאמורמידע.1968-ח"תשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעכוללתזומצגת●

אשר,עתידייםואירועיםהתפתחויותלגביהקבוצהשלנוכחיותוהערכותאומדנים,תחזיות,ציפיות

,בריביתשינויים,הכנסות,נתוניםעםבקשרלרבות,הקבוצהבשליטתואינהודאיתאינההתממשותם

.היתריםוקבלתע"תבשינוי,והקמתםייזומם,מפרויקטיםורווחעלויות,השכירותדמיבגובה,בתפוסה

נתוניםעל,היתרבין,המתבססת,הקבוצהשלוהערכתהראותהנקודתעלמבוססעתידפניצופהמידע

-אילסיכוני,מטבעו,כפוףעתידפניצופהמידע.זומצגתעריכתבעתהקבוצהברשותהמצוייםומידע

,היתרבין,מושפעהתממשותו-איאווהתממשותוודאיבלתיהינוכאמורומידע,משמעותייםהתממשות

חיצונייםובגורמיםהכלליתבסביבהמההתפתחויותוכן,הקבוצהפעילותאתהמאפייניםהסיכוןמגורמי

מהותיתשונותלהיותעלולותבעתידהקבוצהשלהפעילותתוצאות,לפיכך.הקבוצהפעילותעלהמשפיעים

לשנותאו/ולעדכןמתחייבתאינההקבוצה,כןכמו.זובמצגתהמובאעתידפניצופהבמידעשהוצגומאלו

.זומצגתעריכתמועדלאחרשיחולונסיבותאואירועיםשישקפומנתעלכאמורהערכהאו/ותחזיתכל

2



3

בישראללהשכרהר"ממליון1.7-כהקבוצהבבעלות●

ח"שמליארד3.5-כירושליםכלכליתמניותלבעליהמיוחסהעצמיההוןסך●

נוספותוזכויותקרקעותשווימתוכם.ח"שמליארד10.6-כן"נדלשוויסך●

ח"שמליארד1-כבסך

בישראלולוגיסטיקהתעשיה,מסחר,משרדיםמבני655-כ●

שוכרים2,900-כ●

בהיקףבישראלמתקדםתכנוןאו/ובניהבשלביוחדשנייםחדשיםפרויקטים●

הבאותבשניםהקבוצהשלהצמיחהמנועאתשיהוו,ר"מאלפי190-כשל

הקמה וניהול של מבנים  , רכישה, קבוצת מבנה עוסקת ומתמחה בייזום

.להשכרהלוגיסטיקה ומסחר , תעשיה, טק-היי, המיועדים לצרכי משרדים

המגוריםכן לקבוצה מספר פרויקטים בהקמה בתחום כמו 

אודות קבוצת מבנה



ר משרדים"אלף מ370-כר להשכרה"אלף מ1,691-כ

ר מסחר"מאלף 206-כר תעשיה ולוגיסטיקה"מ1,115-כ

שוכרים2,900-כ 1-3/2018NOIח  "שמליון138-כ

מתחמי קניות14

פעילות בישראל-קבוצת מבנה 

4

הנתונים אינם כוללים נתוני חברות כלולות



משרדים
ח"מליארד ש2.7-כ

מסחר
ח"מליארד ש2.0-כ

תעשיה ולוגיסטיקה
ח"מליארד ש3.3-כ

33%

25%

42%

ח  "שבמליארד, כלכלית ירושלים מאוחדן מניב בישראל בפילוח סגמנטלי "נדל

5



138

מליון

מסחר
32

משרדים  
48

תעשיה  
58

NOI ח"שבמליון, 1-3/2018לתקופה , כלכלית ירושלים מאוחדבישראל בפילוח סגמנטלי

6



(ח"שבמליון)מבני תעשיה -סך הון עצמי מיוחס (ח"שבמליון, מאוחד)כלכלית ירושלים -סך הון עצמי מיוחס 

31/12/2013

31/3/2018

31/12/1731/12/1431/12/13 31/12/15 31/12/16

98%+

2,795

2,140

1,765

2,860

3,221

3,494

7

1,986

1,552
1,371

1,817

2,299
2,399

31/12/1731/12/1531/12/1431/12/13 31/12/16

75%+

31/3/2018 31/3/2018



(1-3/2018)אירועים מהותיים בתקופה -קבוצת מבנה 

בסךנקירווח(במאוחד)ירושליםכלכליתרשמה1-3/2018בתקופה●

ח"שמליון153-כשל

מליון84-כשלבסךנקירווחתעשיהמבנירשמה1-3/2018במהלך●

ח"ש

NOIבהגידול● SPבתקופהבישראל(במאוחד)ירושליםכלכליתשל

אשתקדמקבילההתקופהלעומת0.2%-כעלעמד1-3/2018

NOIבהגידול● SP1-3/2018בתקופהבישראלתעשיהמבנישל

אשתקדמקבילההתקופהלעומת1.2%-כעלעמד

נכסיםמכרההקבוצה,זומצגתפרסוםמועדועד2018שנתמתחילת●

מליון45-כשלוברווחבישראלח"שמליון147-כשלכוללתבתמורה

ח"שמליון3-כשלוברווחל"בחוח"שמליון127-כושלח"ש

מכרהתעשיהמבני,זומצגתפרסוםמועדועד2018שנתמתחילת●

34-כשלוברווחבישראלח"שמליון76-כשלכוללתבתמורהנכסים

ח"שמליון

שניהכוללפרויקטלהקמתתכניתהופקדה2018,מאיחודשבמהלך●

אביב-בתל,סולליםבמתחםמגוריםמגדליושניתעסוקהמגדלי

ilAמדירוגדירוגהעלאתעלמעלותהודיעה,2018מרץבמהלך●
ilAלדירוג במבני('יט-ו'יחסדרות)המובטחותהחובאגרותעבור+

תעשיה

8



פנינו לאן 
אסטרטגיה וחזון



התמקדות בפעילות בישראל
הקבוצהשלהפעילותבליבתנמצאיםשאינםמבניםמימושתוךבישראלוהמבניםהקרקעותהשבחת•

יחסייתרוןלהקייםבהםגאוגרפייםבאזוריםהקבוצהפעילותמיקוד•

מבניםותפעולניהולהוצאותבתחוםהתייעלותהמשך•

עם הפנים קדימה
ובתכנוןר"מאלף190שלבהיקףחדשיםפרויקטיםשלמתקדםותכנוןביצועבתהליךנמצאתהקבוצה

NOIאתמשמעותיבאופןלהגדילאמוריםאשר,ר"מאלף400שלבהיקףעתידייםפרויקטיםשל
הקרובותבשניםהקבוצה

ל"המשך מימוש מרבית נכסי הקבוצה בחו

המשך הורדת שיעור המינוף

(בפעילות בישראל)NOI-ו FFO-המשך גידול ב 

10



המשך גידול  
FFO-ה 

ח"שבמליון, מאוחד-כלכלית ירושלים  FFOהתפתחות

ח"שבמליון-מבני תעשיה  FFOהתפתחות

11

55.9 55.1 55.3 54.4 52.9

80.5

1-3/2013 1-3/2014 1-3/2015 1-3/2016 1-3/2017 1-3/2018

52%+

39.5 38.7 38.5 39.3 
45.4 

55.6 

1-3/2013 1-3/2014 1-3/2015 1-3/2016 1-3/2017 1-3/2018

22%+



פרויקטים בתכנון 

ופיתוח בישראל
מנוע הצמיחה



פרויקטים עיקריים בפיתוח

פארק מדעי  

חיפה, החיים

,  מגדל מבנה

הרצליה פיתוח

,  פרויקט מגורים

מרום השרון

,  המיטב בתל אביב

ביצרון

,מתחם הסוללים

תל אביב

,מתחם מבנה

חולון

,  בנין מבנה

אור יהודה

,  מבנה רמת סיב

פתח תקוה

13



פרויקטים בתכנון ופיתוח

מועד סיום משוערסטטוס תכנוני(ר"מ)שטח בנוישימושמיקוםשם הפרויקט

בינוני-קצר פרויקטים בתכנון ובניה בטווח

68,300משרדים ומסחראביבתלמתחם הסוללים תל אביב
2022הופקדה תכנית להתנגדויות

ד"יח360/ 29,500מגוריםאביבתלמתחם הסוללים תל אביב

20192022-תחילת ביצוע צפוי28,000משרדיםחיפה*החיים חיפה פארק מדעי 

2021להיתר בנייההוגשה בקשה13,000'שלב א-משרדים חולוןחולון" מבנה"מתחם 

2021בביצוע17,000מגוריםתל אביב*אביב המיטב בתל 

2019בביצוע7,500משרדיםאור יהודהאור יהודה" מבנה"

2019בביצוע6,000תעשיה ולוגיסטיקהקרית גתג קרית גת"מרלו

ארוךפרויקטים בתכנון ובניה בטווח

טרם נקבעתכנוןבשלבי220,000תעסוקה ומסחר, מגוריםתל אביב**אביב המיטב בתל 

טרם נקבעתכנוןבשלבי28,000משרדיםחיפה*החיים חיפה פארק מדעי 

טרם נקבע2020-תחילת ביצוע צפוי13,000משרדיםפתח תקוההסיבים פתח תקוה

34,000משרדים ומסחר, מגוריםהרצליה פיתוח***פיתוח הרצליה " מבנה"
ע לועדה  "הוגשה תב

המחוזית
טרם נקבע

14

50%חלק החברה *     

הקיימת מקנהבשלב זה התכנית . 2017שנכנסה לתוקף בשנת 5000תא ע בסמכות ועדה מקומית מכוח תכנית מתאר "ר משרדים באמצעות הגשת תב"אלפי מ180-יחידות דיור וכ370-החברה פועלת להגדלת זכויות לכ** 

משרדים( עילי)ר "מ56,500-זכויות ל

.  משרדים ומסחר( עילי)ר בנוי "מ8,000-בשלב זה התכנית הקיימת מקנה זכויות לכ. ע להגדלת הזכויות"החברה פועלת להגשת תב***  



- NOIתרומה צפויה ל : פרויקטים בתכנון ופיתוח

ח "מליון ש

NOI557(בישראל)2017בפועל לשנת

112(בהנחת אכלוס מלא, בינוני-בטווח הקצר )מפרויקטים יזמייםNOIתוספת 

10(בהיבט שנתי, בנטרול נכסים שנמכרו)קיימים נכסיםNOIתוספת 

NOI 679(בישראל)צפוי לאחר אכלוס פרויקטים בבנייה

15

557

679

22%+



פרויקט המיטב בתל אביב
תל אביב, שכונת ביצרון

דונם23-כ:מגרששטח•

('בשלב)ומסחרתעסוקה+('אשלב)מגורים:קיימתע"תבי"עפייעוד•

:ע"תבי"עפכוללמבונהשטח•

(דיוריחידות170)עיקריר"מאלף17-כ:'אשלב-

2021-'אשלבהשלמת.בביצוע•

ד"יח129:היוםעדשנמכרוד"יחכ"סה•

ח"ש25,658:(היוםעדמכירותלפי)ממוצער"ממכירהמחיר•

ח"שמליון210-כ:'אשלבצפויותבנייהעלויותכ"סה•

:('בשלב)תכנוןעדכון•

זהמתוך)משרדיםמגדלי2-ודיוריחידות360-400–כהכולליםר"מאלף115

המתחםליתרתתכניתלהגישהקבוצהבכוונת.(ר"מאלף21-כ:ובנוימנוצלשטח

הקבוצה.המתחםעלוחלהלאחרונהשאושרה5000א"תמתארלתכניתבהתאם

שנים3-כשלבטווחלפועליצאוואישורהע"התבהגשתתהליךכיצופה

16



מתחם הסוללים
תל אביב

דונם24-כ : שטח מגרש•

:שטח מבונה וייעוד•

יחידות דיור360, ר"אלף מ32-כ: מגורים−

ר"מאלף 65-כ : משרדים−

ר"מ3,300: מסחר−

2019: צפויבנייהתאריך התחלת •

מימוש . הפקידה הקבוצה תכנית להקמת הפרויקט2018, חודש מאיבמהלך •

אביב ותשלום דמי חכירה  -התכנית כרוך בתיקון הסכם החכירה עם עיריית תל

.בסכום שאינו ידוע עדיין, מהוונים בגין עליית שווי המקרקעין

17



פארק מדע ועסקים
חיפה

דונם28: שטח מגרש•

•GLA : ר  "מאלף 82-כ

הושלמה בניית מבנה ראשון מתוך חמישה שמתוכננים•

(- GLA56 מבנים נוספים בתכנון4, (ר"מאלף

ח  "שמליון 400-450-כ : עלות השקעה•

50%: בעלות•

הקבוצה פועלת בתיאום עם עיריית חיפה לקידום הוצאת היתרים לשני  

בניינים נוספים במהלך השנה

18



"מבנה"מתחם 
חולון

דונם 59-כ: שטח מגרש•

:שטח מבונה וייעוד•

ר מסחר"מאלף 12.3-כ -' שלב א

ר תעסוקה ומשרדים"מאלף 13-כ -' שלב ב

ר משרדים ומסחר"מאלף 100-כ -( פוטנציאלי)' שלב ג

93%-שיעור התפוסה כ . הסתיים ואוכלס בהצלחה-' שלב א•

•NOIח  "שמליון 10-כ : 'צפוי משלב א

וצופה כי במהלך השנה  ' הקבוצה הגישה בקשה להיתר בנייה לשלב ב

יתקבל ההיתר

19



"מבנה"מגדל 
הרצליה פיתוח

דונם4-כ : שטח מגרש•

•GLAר משרדים ומסחר"מאלף 3: קיים

•GLAומשרדיםמסחר , ר מגורים"מאלף 34-כ : צפוי

המקומית והועברה לועדה בועדהע הומלצה להפקדה "התב•

שנים2-3-צפי לאישור התכנית בטווח של כ . המחוזית

20



תוצאות הפעילות
31/3/2018



73.4%

77.1% 78.2%

70.5%

61.8%
60.2%

23%-

5,449 5,204 
4,850 

4,304 

3,680 3,598 

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/03/2018

CAP-ל יחס חוב התפתחות -מבני תעשיה 
(ח"במליוני ש)וחוב פיננסי נטו 

78.4%

82.5%
84.3%

71.0%

63.4%
60.6%

28%-

12,507 12,865 
11,605 

7,970 
6,781 6,499 

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/03/2018

CAP-ל יחס חוב התפתחות -כלכלית ירושלים 
(ח"במליוני ש, מאוחד)וחוב פיננסי נטו 

CAP-חוב פיננסי נטו וחוב ל 

22



אגרות חוב

מליארד5.1

הלוואות בישראל

מליארד1.9

ל"הלוואות בחו

מליארד0.7

24%

10%66%

(לאחר ביצוע שיטוח לוחות הסילוקין)צפי פרעונות ומבנה חוב 

(ח"שבמליון)סולו כלכלית ירושלים , צפי פרעונות בישראל

(ח"שבמליון)מבני תעשיה , צפי פרעונות בישראל

(ח"שבמליארד, מאוחד)31/3/2018מבנה חוב ליום 
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31/3/2018תמצית המאזן ליום 
מאוחד, כלכלית ירושלים

(ח"שבמליון, מאוחד)תמצית המאזן 

13,57013,445סך המאזן

10,34110,306ן להשקעה בפיתוח"להשקעה ונדלן "שווי הוגן של נדל

784847המאזניהשקעות בחברות המטופלות בשיטת השווי 

352307נכסים מוחזקים למכירה

126144התחייבויות בגין נכסים המוחזקים למכירה

1,1031,151נטו, התחייבויות מיסים נדחים

6,4996,781נטו, פיננסיחוב 

4,2253,918הון עצמי

3,4943,221הון עצמי מיוחס לבעלי מניות הקבוצה

31/3/201831/12/2017
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31/3/2018תמצית המאזן ליום 
(ח"שבמליון)תמצית המאזן מבני תעשיה

7,3037,275סך המאזן

672634נכסים שוטפים

6,6316,641נכסים לא שוטפים

6,1346,152ן להשקעה בהקמה"ן להשקעה ונדל"שווי הוגן של נדל

161109נכסים מוחזקים למכירה

4,9285,001התחייבויותהכלסך 

3,5983,680נטו, פיננסיחוב 

2,3752,274עצמיהון 

31/3/201831/12/2017
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תמצית רווח והפסד לתקופה  

1-3/2018
מאוחד, כלכלית ירושלים

1-3/2018(ח"שבמליון, מאוחד)תמצית רווח והפסד 

233249סך ההכנסות מנכסים מניבים

NOI173187מנכסים מניבים

176172( *NOI SP)רווח גולמי מנכסים מניבים 

ן להשקעה  "ן להשקעה ונדל"הוגן נדלבשווי עלייה 

בפיתוח
1045

(31)(27)הוצאות הנהלה כלליות

174221רווח תפעולי

(162)20נטו, מימון( הוצאות)הכנסות 

(33)-הפסד מפדיון מוקדם

19426רווח לפני מס

15348רווח נקי

12574כוללרווח 

1-3/2017
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תמצית רווח והפסד לתקופה  

1-3/2018
מבני תעשיה

27

1-3/2018(ח"שבמליון, מאוחד)תמצית רווח והפסד 

141145סך ההכנסות מנכסים מניבים

NOI104109מנכסים מניבים

103103(NOI SP)רווח גולמי מנכסים מניבים 

ן להשקעה  "ן להשקעה ונדל"הוגן נדלבשווי עלייה 

בפיתוח
2340

(11)(13)הוצאות הנהלה כלליות

121154רווח תפעולי

(60)(6)נטו, הוצאות מימון

(33)-הפסד מפדיון מוקדם

11561מסרווח לפני

8491רווח נקי

8876כוללרווח 

1-3/2017



מבנה תודה מקבוצת
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