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 לכבוד      לכבוד 

 אביב בע"מ -הבורסה לניירות ערך בתל    רשות ניירות ערך 

 )באמצעות המגנ"א(    )באמצעות המגנ"א( 

 

 

 דוח מיידיהנדון: 

 

ומתנים ואף התקשרה במספר    היא מנהלת משאים  שבועות האחרוניםמהלך הכי בהחברה מבקשת להודיע בזאת,  

לקראת   מקדימים  שכירות  הסכמים  לאכלוס  הסכמי  המניביםמחייבים  הקבוצה.  נכסיה    השוכרים על    של 

נמנים   האמורים  הפועלים,  הפוטנציאליים  פארם,  בנק  סופר  כללית,    מקדונלדס. ו  שופרסל ויקטורי,  קופ"ח 

הרבעון השני והשלישי  ים ומחייבים במהלך  להערכת החברה, המשאים ומתנים האמורים יבשילו להסכמים סופי

 . 2021של שנת 

 

ההתקשרויות  צפי  להלן טבלה של הנכסים המניבים של הקבוצה הכוללת את הגידול בשיעורי התפוסה לאור  

 : , ככל שיבשילו להסכמים מחייביםהאמורות

 שטח השכרה פרויקט

 כולל בפרויקט

 )מ"ר(

סה"כ שטחים 

שהושכרו עד ליום 

31/12/2020   

 )מ"ר(

שיעור תפוסה 

 31/12/2020ליום 

שטח מושכר על פי  

בהסכמים התקשרויות 

  מקדימים

 )מ"ר(

שיעור צפי ל

   תפוסה כולל 

 83% 78 80% 1,945 2,441 סטריט  חריש 

 82% 73 81% 7,634 9,381 1קניון חריש

 78% 591 51% 1,114 2,177 2מודיעין מע"ר 

 48% 3,893 19% 2,608 13,502 3(  420) מור בעיר

 91% 1,958 31% 1,030 3,296 4מורשתמודיעין, 

 98% 1,240 36% 736 2,018 5נרקיסים ראשל"צ, 

 66% 818 0% - 1,242 6אור ים אור עקיבא, 

  וכן מועד הבשלתן להסכמים מחייבים   התקשרויות הצפויותמתנים ווהמשאים  הפרטים המוזכרים לעיל בדבר  
בשליטתה המלאה   נו אשר אי, 1968- התשכ"חיירות ערך, ני עתיד כהגדרתו בחוק נת מידע הצופה פ נ ו בבחיינה

כון למועד הדוח, וכן נ  ה וודאית. המידע מבוסס על מידע הקיים בחברהנהתקיימותו בפועל אי  של החברה ואשר
י החברה, נונה מתכנאשר עשויים שלא להתקיים או להתקיים באופן שוים של החברה  נונותכ  כולל הערכות

 
 . בדוח השנתי 8.13.3, ראה סעיף קניון חרישלמידע נוסף אודות פרויקט  1
 בדוח השנתי.  8.13.6, ראה סעיף מודיעין מע"רלמידע נוסף אודות פרויקט  2
 .בדוח השנתי 8.13.1 , ראה סעיףמור בעירלמידע נוסף אודות פרויקט  3
 . בדוח השנתי 8.13.5-ו 8.13.4פים ראה סעי מורשת,למידע נוסף אודות פרויקט  4
 בדוח השנתי.  8.13.8-ו 8.13.7 פים למידע נוסף אודות פרויקט נרקיסים, ראה סעי 5
 . בדוח השנתי 8.13.9, ראה סעיף אור יםלמידע נוסף אודות פרויקט  6
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מגורמים בדוח השנשו  כתוצאה  גורמי הסיכון המפורטים  לרבות  , שפרסמה  2020  תנתי של החברה לשנים, 
 .)להלן: "הדוח השנתי"(   (2021-01-052755במרץ )מספר אסמכתא:  31החברה ביום 

 

           

 

 בכבוד רב,                  

 קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ
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