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הגבלת אחריות 
ומידע צופה 

פני עתיד

 מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, והיא נועדה אך ורק למסירת מידע.

המידע הכלול במצגת זו הינו תמציתי ויש לקראה ביחד עם הדוחות התקופתיים, הרבעוניים והדיווחים המיידיים שמפרסמת החברה.

מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. מידע כאמור כולל בין היתר, תחזיות, הערכות ואומדנים 

שונים, לרבות מידע לגבי הכנסות, מכירות ורווחי החברה העתידיים אשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת החברה. המידע 

כאמור, מבוסס על הערכות הנהלת החברה ועל נקודת ראותה והערכתה הסובייקטיבית, המתבססת בין השאר, על הניסיון והידע 

המקצועי של החברה בקשר עם הפרויקטים השונים שבביצועה וכן על ניתוח מידע כללי, הידוע להנהלת החברה במועד עריכת מצגת 

זו, ובכלל זה נתונים סטטיסטיים שפרסמו גופים ורשויות שונות, פרסומים מקצועיים, פרסומים ציבוריים, מחקרים וסקרים, אשר לא 

ניתנה בהם התחייבות לנכונותו או לשלמותו של המידע הכלול בהם ונכונותם לא נבחנה על ידי החברה באופן עצמאי. מידע צופה פני 

עתיד כאמור, מטבעו, אינו וודאי, כפוף לסיכוני אי-התממשות משמעותיים, בלתי ניתן להערכה מראש ואינו מצוי בשליטת החברה. 

התממשותו או אי התממשותו של המידע כאמור לעיל עלולה להיות מושפעת, בין היתר, מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות 

החברה המפורטים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019 ו/או ההתפתחויות בהם כפי שמובא בדוחותיה הרבעוניים והמיידיים של 

החברה, אם יסתבר כי הערכות הנהלת החברה היו שגויות וכן מהתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על 

פעילות החברה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואינם מצויים בשליטת החברה. לפיכך, החברה מבקשת להסב את תשומת לבם של 

 קוראי מצגת זו, כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים, לרבות באופן מהותי, מאלו המוצגים במצגת זו. 

כמו כן, תחזיות והערכות צופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד עריכת המצגת, והחברה אינה 

מחויבת בעדכון או שינוי כל תחזית ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד פרסום המצגת. 
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קרדן נדל"ן
כרטיס ביקור

בעלי מניות)*(

)*( מעודכן ליום 15.9.2020

קרדן ישראל
59.78%

כלל
15.89%

הפניקס
8.94%

פסגות
7.51%

ציבור
7.05%

אקסלנס
0.89%

החברה התאגדה בשנת 1988  
 

  יוזמת ומפתחת פרויקטים למגורים בישראל, 
ניסיון מעל 30 שנה 

  בעלת ניסיון רב ומוניטין בהקמת פרויקטים 
גדולים

 
  בשנים האחרונות הייתה מעורבת בהקמתן של 

מעל 3,000 יח"ד

  כיום מעורבת החברה בכ- 4,000 יח"ד בארבעת 
מנופי צמיחה להלן.

 
  בעלת יכולות ביצוע גבוהות בבניה באמצעות 

שליטה )100%( בחברת אל-הר הנדסה
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קרדן נדל"ן
אסטרטגיה 

עסקית
מיקוד במיצוב החברה כמובילה בתחום המגורים

מיצוי ופיתוח מיטבי של עתודות הקרקע והזכויות הקיימות  
הרחבה מתמדת של בסיס הפעילות דרך עסקאות קומבינציה או מזומן  

רכישה סלקטיבית של קרקעות לפיתוח עתידי  

התחדשות עירונית
  קידום פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית מסוג פינוי בנוי ותמ"א 38/2

איזון בין המבנה הארגוני והשקעת משאבים בפיתוח עסקי  
מנוע צמיחה מתפתח )ריצה למרחקים ארוכים ואורך נשימה(  

מיצוב אל הר כחברת בניה מובילה בענף
ניסיון רב בפרויקטים הנדסיים מורכבים, אמינות וחוסן פיננסי  

יתרון בביצוע עצמי לקרדן כיזם  
מקטין תלות בקבלנים חיצוניים/בתנאי שוק קיצוניים בתחום הביצוע  

נדל"ן מניב
בעיקר משרדים  
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איתנות 
פיננסית

)ליום 30.06.2020(
הון עצמי

הון החברה המיוחס לבעלי המניות בסך של כ- 523 מיליון ש"ח  

דירוג חוב
  A3 אופק יציב )דוח מדרוג 12.2019(

לחברה יחסי איתנות בולטים לרמת הדירוג 
ויתרות נזילות גבוהות ביחס לצרכי החוב

נזילות 
  לחברה יתרות מזומנים והשקעה בניירות ערך סחירים 

לז"ק בסך של כ- 218 מיליון ש"ח

מינוף פיננסי
  הון חוזר חיובי - 355 מיליון ש"ח 

 יחס הון עצמי למאזן - 44%
 עודפים צפויים להתקבל בפרק זמן של 3 שנים 

מפרויקטים בביצוע כ- 220 מיליון ש"ח
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קרדן נדל"ן
עמוס דאבוש | מנכ"למבנה ארגוני

נעמה ארליך כץ
יועצת משפטית

איילת נעים - לבנון
סמנכ"ל כספים

דורון ברשי
סמנכ"ל הנדסה

מתי פישביין
סמנכ"ל שיווק

אוהד לב
סמנכ"ל 

פיתוח עסקי
אילנה קסם

חשבת
יוסי חזן
רכז 

פיתוח עסקי
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נכסים 
מניבים

ביצוע 
עבודות בנייה

מיקדן ניהול
ואחזקה

פעילות 
בארה"ב

מגורים 
והתחדשות עירונית
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)*( חלק החברה, ללא שווי שירותי בנייה.
)**( חלק החברה בעסקת קומבינציה 59%, ללא שווי שירותי בניה.

)***( חלק החברה בעסקת קומבינציה 81%, ללא שווי שירותי בניה.
)****( חלק החברה בעסקת קומבינציה 58%, ללא שווי שירותי בניה. 

 טרם הוכרה הכנסה בפרויקט לפי כללי חשבונאות מקובלים, ושיעור הביצוע בפרויקט הינו שיעור כספי. 
החברה בוחנת אופציה להגדלת כמות יח"ד. 
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)*( חלק החברה 63 יח"ד.
)**( ההסכם בקשר עם הפרויקט נחתם לאחר ה 30.06.2020. 
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פרוייקטים 
בביצוע 
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GREEN & BLUE
טירת הכרמל, שלב ב'

)*( נתונים באלפי ש"ח  |  )**( נכון ליום  15.09.2020

30.06.2020GREEN & BLUE
טירת הכרמל, שלב ב' )*(

100%חלק החברה

72יח"ד בפרויקט

21 )**(יח"ד שנמכרו

81%שיעור ביצוע

96,831סה"כ הכנסות

10,744סה"כ רווח גולמי

7,791רווח גולמי שטרם הוכר

2021מועד השלמת בניה צפוי
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 ,ONE מגדלי קרדן
קרית מוצקין, שלב א'

)*( נתונים באלפי ש"ח | )**( נכון ליום  15.09.2020

30.06.2020 ,ONE מגדלי קרדן
קרית מוצקין, שלב א'

100%חלק החברה

98יח"ד בפרויקט

62 )**(יח"ד שנמכרו

99%שיעור ביצוע

130,651סה"כ הכנסות

17,915סה"כ רווח גולמי

7,743רווח גולמי שטרם הוכר

2020מועד השלמת בניה צפוי



13

רחובות שלי, רחובות
פרויקט להקמת 347 יח"ד ברחובות )50%( בחמישה שלבים

)*( נתונים באלפי ש"ח | )**( נכון ליום  15.09.2020

רחובות שלי,30.06.2020
רחובות, שלב ה )*(

50%חלק החברה

62יח"ד בפרויקט

60 )**(יח"ד שנמכרו

63%שיעור ביצוע

50,834סה"כ הכנסות

13,073סה"כ רווח גולמי

6,228רווח גולמי שטרם הוכר

2021מועד השלמת בניה צפוי

צפי לאיכלוסיח"דשלב

אוכלס68א'

אוכלס60ב'

אוכלס76ג'

אוכלס81ד'

62 ה'
בשלבי ביצוע

צפי לאיכלוס
Q2/2021
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בית בגן - גני תקווה, גני תקווה

)*( נתונים באלפי ש"ח | )**( חלק החברה 35 יח"ד | )***( נכון ליום  15.09.2020
| )****( חלק החברה ללא הכנסות ממתן שירותי בניה בעסקת קומבינציה.

בית בגן, גני תקווה )*(30.06.2020

100%חלק החברה

41%שיעור קומבינציה

57 )**(יח"ד בפרויקט

17 )***(יח"ד שנמכרו

40%שיעור ביצוע

85,565 )****(סה"כ הכנסות

12,310סה"כ רווח גולמי

8,493רווח גולמי שטרם הוכר

2021מועד השלמת בניה צפוי
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קרדן בבאר יעקב, באר יעקב
פרויקט להקמת 405 יח"ד בבאר יעקב, עסקת קומבינציה ב-4 שלבים

)*( נתונים באלפי ש"ח | )**( חלק החברה 75 יחידות דיור | )***( נכון ליום 15.09.2020 
| )****( חלק החברה ללא הכנסות ממתן שירותי בניה בעסקת קומבינציה.

קרדן בבאר יעקב, 30.06.2020
שלב ד' )*(

100%חלק החברה

19%שיעור קומבינציה

93 )**(יח"ד בפרויקט

29 )***(יח"ד שנמכרו

16%שיעור ביצוע

151,275 )****(סה"כ הכנסות

34,325סה"כ רווח גולמי

32,132רווח גולמי שטרם הוכר

2022מועד השלמת בניה צפוי

צפי לאיכלוסיח"דשלב

אוכלס104א'

אוכלס104ב'

אוכלס104ג'

93 ד'
בשלבי ביצוע

צפי לאיכלוס
Q2/2022
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אגריפס, ירושלים

)*( נתונים באלפי ש"ח | )**( חלק החברה 45 יח"ד | )***( חלק החברה ללא הכנסות ממתן 
שירותי בניה בעסקת קומבינציה | )****( נכון ליום 15.09.2020

אגריפס, ירושלים )*(30.06.2020

100%חלק החברה

43%שיעור קומבינציה

78 )**(יח"ד בפרויקט

4 )***(יח"ד שנמכרו

19%שיעור ביצוע

109,054 )****(סה"כ הכנסות

19,213סה"כ רווח גולמי

19,213רווח גולמי שטרם הוכר

2022מועד השלמת בניה צפוי
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תחום 
ביצוע 
עבודות
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  אל-הר הנדסה ובנין בע"מ, הינה חברה קבלנית כללי
בענף הבנייה, נוסדה בשנת 1991 והינה בבעלות 

מלאה של קרדן נדל"ן )החזקה של 100%(

סיווג קבלני ג' 5 )בלתי מוגבל(  

 החברה בעלת יכולת ביצוע פרויקטים מורכבים 
ומגה פרויקטים בתחום קבלנות בנין ובכלל זה:

מגדל עזריאלי שרונה, תל אביב  
מגדל עזריאלי המרובע, תל אביב  

אמות אטריום, מתחם הבורסה ר"ג  
רוטשילד 17, תל אביב  

המרכז הלוגיסטי של טבע, שוהם  
מכון הלב בתל השומר, ר"ג  

מלון וולדורף אסטוריה, ירושלים  
  החברה בונה פרויקטים למגורים באזורים שונים 

בישראל, כגון: נתניה, גבעת שמואל, טירת 
הכרמל, באר יעקב, רמת-גן, יבנה ועוד.
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קניוני עזריאלי  

גינדי החזקות  

אקרו נדל"ן  

קבוצת בהרי  

סקיי טאוור ניהול  

קבוצת הנשיאים  

  שראל פתרונות לוגיסטיים 
ומוצרים לרפואה מתקדמת

לקוחות
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חוזקות 
פיננסיות

)ליום 30.06.2020(
  ליום 30.06.2020 לאל הר צבר עבודות של 764 מיליוני ש"ח, 

 הצפוי להניב רווח גולמי של 77 מיליוני ש"ח והאמור 
להתממש עד תום שנת 2023.

  ליום 30.06.2020 לאל הר מסגרות אשראי לא מנוצלות 
)כספיות + ערבויות( בסך כולל של 51 מיליוני ש"ח.

  בשנים 2016-2020 אל הר חילקה לבעלי מניותיה
       דיבידנד בסך של 113.5 מיליון ש"ח. 

  ליום 30.06.2020 לאל הר יתרת מזומנים בסך 
של כ-60 מיליוני ש"ח.
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1-6/201-12/191-12/181-12/171-12/16רווחיות

14%13.2%14.8%17.9%15.1%אחוז הרווח הגולמי מההכנסות

10.4%9%11.1%14.4%11%אחוז הרווח התפעולי מההכנסות

7.9%7.1%8.4%10.6%8.3%אחוז הרווח נקי מההכנסות

חלוקת דיבידנד לבעלי המניות 
)אלפי ש"ח(

35,0005,00025,00040,0008,500
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פרוייקטים  
בתכנון 
ועתודות 
קרקע
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 ,ONE מגדלי קרדן
קרית מוצקין, שלב ב' )בתכנון(

)*( נתונים באלפי ש"ח

30.06.2020 ,ONE מגדלי קרדן
קרית מוצקין, שלב ב' )*(

100%חלק החברה

70יח"ד בפרויקט

103,818הכנסות צפויות

12.2%אחוז רווח גולמי צפוי

2020מועד תחילת בניה צפוי

2022מועד מסירה מתוכנן

עלומים, רמת-גן
)בתכנון(

 )*( נתונים באלפי ש"ח, פרויקט מסוג התחדשות עירונית במתווה של הריסה ובניה מחדש - תמ"א 38 | )**( חלק החברה 63 יח"ד | 
)***( חלק החברה ללא הכנסות ממתן שירותי בניה

עלומים בר"ג )*(30.06.2020

66%חלק החברה

95 )**(יח"ד בפרויקט

118,650 )***(הכנסות צפויות

14%אחוז רווח גולמי צפוי

2021מועד תחילת בניה צפוי

2024מועד מסירה מתוכנן

ברמת גן
ם י מ ו ל ע



24

  שכונת מגורים בעיר בית שמש )50%(

  הושלמה בנייתם של 36 צמודי קרקע ו-128 יח"ד 
בבנייה רוויה בשלבים א' ו- ב'

שלבים ג' ו-ד' הינם שלבים בתכנון וכוללים בניה של   
       216 יח"ד ו- 1,000 מ"ר מסחר

נבחנת היתכנות להגדלת מס' יח"ד במסגרת תב"ע מחוזית  

קרקע בבית שמש,
נופי השמש

קרקע בקריית מוצקין,
נווה גנים

  פרויקט להקמת 2 בניינים 
בהיקף של 138 יח"ד

שכונת מגורים בקרית מוצקין, נווה גנים  
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קרקע בירושלים,
הולילנד פארק

  זכויות קיימות לבניית 258 יח"ד

חלק החברה במניות חברת הולילנד פארק בע"מ - 40%  

  הולילנד פועלת לפיתוח הזכויות בקרקע ומקדמת תכנון 
לבקשות להיתר

   ליום 30 ביוני, 2020 שווי המלאי בספרי הולילנד
כ-239 מיליוני ש"ח

  ליום 30 ביוני, 2020 ערך ההשקעה בספרי קרדן 
הינו כ- 48 מיליוני ש"ח

קרקע בגן יבנה, 
גן יבנה

שכונת מגורים בגן יבנה.  

עסקת קומבינציה מותנית, חלק החברה בעסקה 63%.   

צפויה בניה של 300-350 יח"ד.  

תכנית הפרויקט בהכנה.  
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התחדשות 
עירונית

  מחלקת ההתחדשות העירונית של החברה 
פועלת לקידום פרויקטים בתחום ההתחדשות 

העירונית מסוג פינוי בינוי ותמ"א 38/2(.

  החברה פועלת לקדם כ -20 פרויקטים בשלבי 
התקשרות שונים, מתוכם כ -7 פרויקטים 

בפריסה ארצית הצפויים לכלול כ -1,707 יח"ד 
סה"כ ומצויים בשלבי התקשרות כמפורט להלן:            

)לפני יציאה בפועל לפרויקט, החברה בוחנת את ההיתכנות       

הכלכלית של הפרויקט(

* כמות יחידות דיור משוערת לפי מסמכי מדיניות/מדיניות וועדה מקומית לתכנון ובניה.

להלן פרויקטים שנכון ליום 30.06.2020 נחתמו הסכמים 
עם בעלי זכויות:

סוג מיקום הפרויקט
הפרויקט

חלק
החברה

כמות יח״ד 
כוללת

כמות יח״ד 
חלק החברה

שיעור 
ההחתמה

100%15210998%פינוי בינויר״ג, רח׳ עוזיאל 13-15

100%241698%תמ״א 38/2ר״ג, רח׳  הבנים 10

100%9563100%תמ״א 38/2ר״ג, רח׳ עלומים 23-31

34324580%*100%פינוי בינויחיפה, שכונת קריית אליעזר

41028260%*100%פינוי בינויחולון, רח׳ אילת

חיפה, שכונת שפרינצק, 
דרך צרפת

30822050%*100%פינוי בינוי

חיפה, שכונת שפרינצק, 
סמטת רודן

37526850%*100%פינוי בינוי

1,7071,203סה״כ
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נכס מניב,
בית קרדן,

תל אביב

  בסמוך לתחנת רכבת מרכז בת"א ולתחנת 
הרכבת הקלה שאול המלך

בשותפות )50%( עם קבוצת "מגדל"  
היקף השטחים להשכרה כ- 18,000 מ"ר  

חניון הכולל 348 מקומות חנייה להשכרה  
  בתהליך קידום תב"ע לתוספת זכויות 

במסגרת ת"א 5000

  הערכת NOI לשנת 2020 )חלק החברה( -
10.8 מ' ש"ח

  שווי חלק החברה )50%( בנכס - 
130 מ' ש"ח

  יתרת הלוואה -
72 מ' ש"ח

שיעור תפוסה ליום 30.06.20 -  94%

שוכרים עיקריים:
  פרקליטות )בשכירות ראשית ומשנית( 

כ- 7,300 מ"ר

  עיריית תל אביב כ- 5,000 מ"ר

  קבוצת קרדן כ- 1,100 מ"ר
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נדל"ן להשקעה -
מתחם 

המטאורולוגית, 
ראשון לציון

  שטח קרקע כ- 135 דונם 

  חלק קרדן נדל"ן כ- 28.1 דונם

  ערך בספרים ליום 30.06.20 כ- 15.7 מ' ש"ח

   מאושרת תוכנית מתאר ראשל"צ ל-2030
      )להערכת החברה, הקמת נכס על המקרקעין 

     אינה צפויה בתקופה הקרובה(

   שימושים: משרדים ציבוריים, מוסדות 
 להשכלה גבוהה ומסוף תחבורה

  רכישה בוצעה ע"י מימון עצמי
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  פרויקט להקמת 94 בתים פרטיים. 
   10 בתים נמכרו, מתוכם  4 בתים נמסרו.

   6 בתים בשלבי בנייה.
   יתרת חשבון ההשקעה בספרים 

 ליום 30 ביוני, 2020 הינה כ-4.6 
מיליון דולר.

   פרויקט להקמת 32 יח"ד. נכון ליום 15.9.20 
נמסרו 14 יח"ד.

   ליום 30 ביוני, 2020 יתרת הלוואה בנקאית 
הינה בסך של כ-1.5 מיליון דולר

     )סכום הלוואה מקורי כ-7 מיליוני דולר(.   
     ההלוואה נפרעה בחודש אוגוסט 2020.

   יתרת חשבון ההשקעה בספרים 
ליום 30 ביוני, 2020 הינה כ-6.2 מיליון דולר.

  תוכניות הבניין הושלמו.
   נבחנת אופציה למכירת הקרקע. 
   יתרת חשבון ההשקעה בספרים 

ליום 30 ביוני, 2020 הינה כ-5.9 מיליון דולר.

MaplewoodsHerkimerFulton

פעילות בארה"ב
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תמצית דוחות רווח והפסד מאוחדים
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תמצית מאזנים מאוחדים
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קרדן נדל"ן
היעדסיכום

פיתוח וצמיחה מתמדת

מנועי צמיחה
תחום המגורים "התחדשות עירונית"

אלהר חברת ביצוע - 100% נדל"ן מניב

חוזקות
יכולת יזמית מוכחת, חוסן ויציבות פיננסית

נזילות ונגישות למקורות ומימון מעגלי החלטה קצרים 
יכולת ביצוע עצמאית

מיקוד
יזמות ופיתוח נדל"ן 

למגורים בארץ



תודה


