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מצגת שוק ההון
2020נובמבר 



מידע צופה פני עתיד

בדיווחיםלעייןיש,בפעילותההכרוכיםהסיכוניםלרבות,החברהפעילותאודותלפרטים

שפורסםכפי)2019לשנתהחברהשלהתקופתיבדוחכךובכלל,החברהשלהמלאים

2020לשנתהראשוןלרבעוןובדוחות(2020-01-030075:'מסאסמכתא,26.3.2020ביום

מיום)2020לשנתהשנילרבעון,(2020-01-048874:'מסאסמכתא,31.5.2020מיום)

.(__:'מסאסמכתא_____________,מיום)השלישיולרבעון(______:'מסאסמכתא,25.8.2020

).
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נתוניםבמצגתלהיכללעשויים,זאתעם.החברהדיווחיעלמבוססבמצגתהמוצגהמהותיהמידע

ביחסבפילוחאו/ובעריכהאו/ובאפיוןשונהבאופןהמוצגיםנתוניםכךובכלל,מהותייםלאמעודכנים

.החברהלדיווחי

הזמנהאוהחברהשלערךניירותלרכישתהצעהמהווהאינהזומצגת

למטרותמוצגזובמצגתהכלולהמידע,כןכמו.כאמורהצעותלקבלת

חוותאו/והמלצהמהווהואינובלבדתמציתבגדרוהינו,בלבדנוחות

החברהשפרסמהבדיווחיםעיוןמחליפהאינההמצגת,בהתאם.דעת

.החברהאודותוהמחייבהמלאהמידעאתהכוללים,א"המגנבמערכת

9-ו8שקפיםבמסגרת,1968-ח"תשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעכוללתזומצגת,בנוסף

בתחוםחזויותמכירותעםבקשר)25-ו(וסיומםהיזמין"הנדלבתחוםפרויקטיםלהתחלתצפוייםמועדיםעםבקשר)

בלתישהן,ראותהונקודתהחברההנהלתשלהחברהשלוהנחותהערכותעלמבוססכאמורמידע.(היזמין"הנדל

איאוהתממשותו.ודאיתאינההתממשותןאשר,בלבדסובייקטיביותהערכותעלבחלקןומתבססותמטבעןודאיות

כפי,החברהפעילותאתהמאפייניםהסיכוןמגורמי,היתרבין,מושפעלהיותעלולכאמורהמידעשלהתממשותו

מובאיםבוהכלוליםהפרטיםאשר,2019לשנתהחברהשלהתקופתילדוח'אבפרק17-ו5.15בסעיפיםשמפורטים

,החברהפעילותעלהמשפיעיםנוספיםחיצונייםובגורמיםהכלכליתבסביבהמהתפתחויות,ההפניהדרךעלבזאת

עלולותהחברהשלפעילותהתוצאות,בהתאם.החברהבשליטתמצוייםאינםוהםמראשלהעריכםניתןלאאשר

אולעדכןמתחייבתאינההחברה.מהמצגתהעולותהמשתמעותאוהמוערכותמהתוצאותמהותיבאופןשונותלהיות

שיחולונסיבותאואירועיםשישקפומנתעלזומצגתנתונילעדכןמתחייבתואינהכאמורהערכהאותחזיתלשנות

.תהמצגעריכתמועדלאחר



כרטיס ביקור
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ן"ייזום נדל

תעשיה תשתיות  

-יתרונות תחרותיים 

בחברה קיימת סינרגיה  

ואינטגרציה אנכית בין  

שלושת תחומי הפעילות

פועלת בשלושה תחומי  

,  תשתיות ובנייה: פעילות

ן"תעשייה וייזום נדל

הקבוצה הוקמה בשנת  

ונשלטת על ידי גילי 2003

מהנדסים  , ויואל עזריה

אזרחיים בוגרי הטכניון

מחברות התשתיות  

המובילות בישראל עם  

ידע ייחודי בתכנון וביצוע 

פרויקטים מורכבים

תחומי הפעילות של  

החברה נמצאים 

בצמיחה ונהנים מחוסן  

גם בתקופות משבר
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2020בספטמבר 30, הקבוצה במספרים

הון עצמי  

לבעלים

200
ח"מיליוני ש

צבר מגזר  

*  התשתיות

1.7
ח"שמיליארד

צבר דירות למכירה  

**ן"מגזר הנדל

1.24
ח "מיליארד ש

EBITDA

2020חודשים 9

54
ח"מיליוני ש

.ן"כולל ביצוע פרויקטים של מגזר ייזום הנדל*   

לא כולל פרויקטים של התחדשות עירונית, (8פירוט בשקף )ן "ייזום נדלפרויקטיהכנסות חזויות שטרם הוכרו בגין ** 

שווי שוק  
(25/11)

385
ח"מיליוני ש

דיבידנד שחולק  

2020ב 

10
ח"מיליוני ש



אירועים מהותיים בשנה האחרונה
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ספטמבר 

2019
זכייה במכרז  

מחיר למשתכן  

390לבניית 

,  ד בצריפין"יח

ראשון לציון

נובמבר 

2019
זכייה במכרז  

מחיר למשתכן  

199לבניית 

ד בצומת  "יח

אור , סביון

יהודה

2020מרץ 
זכייה במכרז  

תכנון ביצוע 

להקמת מחלף  

להבים בהיקף  

מיליון  78של 

-ח על פני כ"ש

חודשים30

2020מרץ 
זכייה במכרז תכנון 

ביצוע לעבודות  

תשתית לחיבור  

נמל המפרץ  

בהיקף של ( חיפה)

ח על  "מיליון ש107

חודשים28פני 

2020אפריל 
( 60כביש )זכייה במכרז להכפלת כביש המנהרות 

חודשים50ח על פני "מיליון ש273בהיקף של 

2020יוני 
לפרויקט התחדשות עירונית להקמת  ע"תבאישור 

בדרך השלום בתל אביב( ד"יח100מכירת )ד "יח172

2020ספטמבר 
, ייצור)זכייה במכרז ריבודים באזור הדרום 

(אספקה ופיזור אספלט

2020יולי 
לפרויקט התחדשות עירונית להקמת  ע"תבאישור 

בגבעת אולגה( ד"יח238מכירת )ד "יח274

2020ספטמבר 
ד  "יח150התקשרות לביצוע פרויקט בנייה למגורים של 

ח"מיליון ש121בהיקף של , בראשון לציון', עבור צד ג
2020ספטמבר 

מכירת שטחי המסחר בפרויקט המחיר למשתכן  

ח"מיליון ש47-לכראשון לציון בתמורה , בצריפין

2020נובמבר 
עבודות תשתית וסלילה באזור  התקשרות לביצוע 

ח"מיליון ש86בהיקף של , הדרום



ן"מגזר ייזום נדל
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הצפת ערך בשנים הקרובות–ן "מגזר ייזום נדל
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במגזרגבוההביצועיכולת-המגוריםאורון

הצברשלאיכותילביצועהתשתיות

ש"בבלמשתכןמחירשלפרויקטיםארבעה

,ציוןובמבשרת(ומכירותביצועסיוםבשלבי)

(תכנוןבשלבי)סביוןוצומתלציוןראשון

1.24שלמוערךכספיבהיקףד"יח800מעלשללמכירהדירותצבר

העירוניתההתחדשותפרויקטישלצברכולללא,ח"שמיליארד

בתלהשלוםדרך,עירוניתבהתחדשותפרויקטיםשני

–אולגהוגבעת(חדשות100מהן)ד"יח172–אביב

ע"תבאישורלאחר,(חדשות238מהן)ד"יח274



30.06.2019-ד נמכרו לאחר ה"יח31מזה *  8

למצגת2לפרטים ראו בשקף . מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד. 31/12/2018ליום ** 

פרויקטים בביצוע ובתכנון

:(עירוניתהתחדשותכולללא)בפרויקטיםחזויותוהכנסותד"יחפירוטלהלן

פניצופהמידע)2023במהלךולהסתיים2021במהלךלהתחילחזוייםלמשתכןהמחירפרויקטי

(2שקףראו,עתיד

שלהתשתיותבמגזריבוצעו,(העירוניתההתחדשותפרויקטילרבות)בתכנוןהפרויקטים

.(כיוםסיגליותפרויקטשמבוצעכפי)"המגוריםאורון"חברת-הקבוצה

ד נוספות"יח4-בוצעו הרשמות ל( 26/11/2020)נכון למועד החתימה על הדוחות . 30/9/2020ליום *    

(.מניסיון החברה מרביתן הופכות לחוזים מחייבים)

.   ר בהתאמה"מ1,700-ר ו"מ1,100לחברה גם שטחי מסחר בהיקף של , בפרויקטים בצומת סביון ובראשון לציון, ד"בנוסף ליח**   

.ח"מיליון ש47-תמורת כ9/2020שטחי המסחר בראשון לציון נמכרו בחודש 

נותרו למכירה*יח"ד שנמכרו*סך יח"דפרויקטים בביצוע:
הכנסות שטרם 

הוכרו )מיליוני ש"ח(

2842721250סיגליות ב"ש

צומת סביון, אור 

יהודה**
199--199322

390571--390צריפין, ראשון לציון**

211295--211מבשרת ציון

1,2193938121,238סה"כ

פרויקטי מחיר למשתכן:



,  התחדשות עירונית

פרויקטים עיקריים
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* ד חדשות"כ יח"סהד קיימות"מספר יחסטטוסאחוז חוזים חתומיםמיקום

פינוי בינוי  
–תל אביב 

דרך השלום
72172מאושרתע"תב89%-כ

36274מאושרתע"תב96%-כגבעת אולגהפינוי בינוי  

פינוי בינוי
-בת ים 

החשמונאים  
70%-כ

לקראת דיון  , בתוקףע"תב

תוכנית לאיחוד וחלוקה
72267

המגינים-בת ים פינוי בינוי
בשלבי חתימת  

הסכם מחייב

לקראת הגשה לוועדה 

המקומית
320חנויות13|  ד  "יח76

75%-כבלפור  -בת ים פינוי בינוי
לקראת הגשה שנייה לוועדה 

המקומית
248חנויות13|  ד  "יח61

פינוי בינוי
-הוד השרון 

מגדיאל

חתימה על  80%כ 

הסכם מחייב

לקראת הגשה לוועדה 

המקומית
32117

80%-כיבנהפינוי בינוי
לקראת הגשה לוועדה 

המקומית
202חנויות5|  ד  "יח48

ד"יח1,600חנויות31|  ד  "יח328כ"סה

כולל יחידות עבור הדיירים הקיימים* 

וגבעתהשלוםבדרךהפרויקטים

ע"תבאישורלאחר,אולגה

2022בשנתלהתחילוחזויים
.(2שקףראו,עתידפניצופהמידע)

להתקיימותכפופההפרויקטיםהקמת

100%השגתכךובכללמתליםתנאים

.בנקאיוליוויבניההיתר,חתימות



מגזר התשתיות

10



מכרזים בהיקף חסר תקדים–מגזר התשתיות 

11

הממשלהשלשנתיתרבתוכנית

שלבהיקף,בישראלתשתיותלפיתוח

ח"שמיליארד200מעל

חסמי כניסה גבוהים

בתכנוןייחודיוידעמוכחניסיון,ותק,מוניטין

ומורכביםגדוליםפרויקטיםוביצוע
אשראיגיוסויכולתפיננסיתאיתנות

פרויקטיםלמימוןוערבויות

ביצועואיכותזמניםבלוחותעמידה

משמעותיגידול-ח"שמיליארד1.7שלצבר

שיפורתוךהפעילותהיקפיבהגדלתשתומך

הפרויקטיםתמהיל



צבר תשתיות בשיא
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צבר בסמוך למועד החתימה על הדוחות



מגזר התעשייה
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השקעות משמעותיות במשאבים במחסור-תחום התעשייה 

14

יכולת הגדלת התפוקות  

במחצבה ובמפעלים לאור  

השקעות הונית משמעותיות  

2017-2018שבוצעו בשנים 

פוטנציאל להגדלת  

המכירות לאור ביצוע  

פרויקטים עתידיים בשנים 

הקרובות באזור הדרום

חסמי כניסה גבוהים  

להקמת  , מאוד

מפעלי בטון  , מחצבות

ומפעלי אספלט



מחצבות 
אחת באזור מיתר ואחת  , מחצבות2לקבוצה 

באזור הערבה

טנא עומרים

מיתרים

מיליון2

טון לשנה
קצב כרייה

מיליון4

טון לשנה
כושר ייצור 

מרבי לשנה

:  בסמוך לשטח המחצבה

מפעל בטון ומפעל אספלט

הערבה

נעצוץ

מיליון1

טון לשנה
כושר ייצור 

מרבי לשנה
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בטון ומערך שינוע והובלה, אספלט

16

משאיות ומערבלי בטון בבעלות  30מערך של 

לשינוע ואספקה של חומרי המחצבה  , החברה

ולאספקת בטון מובא

מערך  

שינוע  

והובלה

בטון
מיתרים , שבע-שלושה מפעלי בטון בבאר

. ובאופקים

החברה בשלבי הקמת מפעל נוסף באזור דימונה*  

איתור קרקעות להקמת מפעלים נוספים **

מפעל אספלט חדיש בעל כושר  

. טון לשעה210ייצור של 

פועל באזור הדרום

אספלט



התפתחות 

תוצאות הפעילות

17
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202020192018202020192018202020192018

חודשים9

2018–2020ספטמבר -ינואר 
התחזקות משמעותית

חודשים9חודשים9



השוואה שנתית

19

20192018 חודשים9

2020
20192018 חודשים9

2020
20192018 חודשים9

2020
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רבעוניEBITDAהתפתחות 
ח"מיליוני ש
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ן"תחום ייזום נדל–מכירות ורווח 
ח"מיליוני ש

ברווחיותיציבותהשגתכןכמו.יציביםמכירותוקצבביצועלהיקפיחזרה

.הקבוצהשלהתשתיותמגזרידיעלהבנייהשלעצמיביצועבעקבותהפרויקטים

202020192018

חודשים9

202020192018

חודשים9

176
166

91

מכירות

22.0

17.6

3.8

רווח גולמי
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תחום התשתיות–מכירות ורווח 
ח"מיליוני ש

חלק.הפרויקטיםבתמהילשיפורוכןהפעילותבהיקףובהתאםהפרויקטיםוסוגיבצברגידול

מהרבעוניםהחלהכנסותלהניבוחזויתכנוןבשלבינמצאהחדשמהצברמשמעותי

.הקרובים

202020192018
חודשים9

34.1

29.4

25.7

רווח גולמי

202020192018
חודשים9

429
462

339

מכירות
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תחום התעשייה–מכירות ורווח 
ח"מיליוני ש

וזאתהתפעוליתוהיעילותהמוצריםתמהיל,הלקוחותוסוגיכמותהגדלת

.2017-2018בשניםשבוצעוהמשמעותיותההשקעותלאחר

202020192018
חודשים9

22.4

11.7

9.5

רווח גולמי

202020192018
חודשים9

109

93
95

מכירות
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מגזרי פעילות–מכירות ורווח 
ח"מיליוני ש



ן  "ייזום נדל–צפי החברה לשנים הבאות 
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שלוביצועשיווקתחילת,השנהבמהלך-2021

1.2שלחזויכוללמכירותבהיקףדיוריחידות800

למשתכןהמחירפרויקטיבשלושת*ח"שמיליארד

.ציוןובמבשרתלציוןבראשון,סביוןבצומת

שלהקמהתחילת2022-ב-לעתידהפניםעם

בדרךהעירוניתההתחדשותבפרויקטי**ד"יח446

עלשמירה.*אולגהובגבעתאביבבתלהשלום

רכישתבאמצעות2023משנתדומהפעילותקצב

עירוניתהתחדשותפרויקטיוקידוםקרקעות

.נוספים
.2שקףראולפרטים,עתידפניצופהמידע*

הפרויקטיםהקמת.(הקבוצהשלהתשתיותמגזרידיעלתבוצעד"יח446בניית)קיימותד"יח108מתוכן**

.בנקאיוליוויבניההיתר,חתימות100%השגתכךובכללמתליםתנאיםלהתקיימותכפופה
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:ובנייהתשתיות

ביצועותחילתביצועהמשך–בצברהקייםהגידולהשפעת

-2019במהלךהחברהזכתהבהםהמשמעותייםהפרויקטים

2020.

ביצועתחילתלאור,השארבין,למגוריםבבנייהלגידולצפי

.לעילכמפורטן"הנדלייזוםמגזרשלהפרויקטים

בהםביצוע-תכנוןפרויקטי)DBמסוגבעיקר,נוספיםפרויקטים

.(עשירניסיוןלחברה

.בתשתיותלהשקעותהממשלהמתוכניתגביתרוח

:תעשייה

נוספיםקצהבמפעליהשקעותבאמצעותהפעילותהרחבת

מגזרפעילותעםוכןהמחצבותעםהאינטגרציהלשיפור

.הקבוצהשלהתשתיות

,בתשתיותהחזויותההשקעותהשפעתלאורבביקושיםגידול

.הדרוםאזורעלבדגש

תעשיה תשתיות  



עוצמה של  

עבודה משותפת

תודה רבה


