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 אלעד ישראל מגורים החדשה בע"מ 

 יציב אופק דירוג:  Baa1.il דירוג סדרה/ מנפיק 

ות חוב  לאגרדירוג זהה  ו  אלעד ישראל מגורים החדשה בע"מ )להלן: "החברה"(ל  יציב באופק    Baa1.ilמנפיק  דירוג קובעת    מידרוג

 מיליון ₪ ערך נקוב. 100בסך של עד  שתגייס החברה )בהנפקה ראשונה לציבור(

  החל,  )למעט הפרשי עיגול(  שווים   שנתיים  תשלומים בששה תיפרענה  החוב  אגרות,  15.11.2020  מיום  תשקיף   טיוטת ל  בהתאם

 . 31.12.2021 יוםמ

 החברה אודות

ל תשקיף  בהתאם  מהחברה,    השהועבר טיוטת  בחודש  למידרוג  שהתאגדה  פרטית  חברה  בע"מ,  החדשה  מגורים  ישראל  אלעד 

ומכירה של יח"ד ו/או שטחי    , הקמה  ,, פיתוח םוהשבחתלבנייה    ין קרקעמ, עוסקת במגזר הייזום על כל שלביו, כולל רכישת  12/2019

שעיקר פעילותה  מוגבלת    , שותפות JTLV2קרן    מוחזקות )בשרשור( ע"י ממניות החברה    70.7%,  05/2020  -מסחר ומשרדים. החל מ

   בתחום הנדל"ן. 

מתמקדת בפלחי  ופעילות החברה  יפו, מרכז, שרון,    –אביב  -ירושלים, תל  - באזורי הביקוש     פרויקטים הקיימים של החברה מצויים ה

 .  )ללא מע"מ( א' ₪ למ"ר   18-22השוק המיועדים למעמד הביניים ועיקר יח"ד המשווקות ע"י החברה נע בטווח מחירים של 

והתאגדה בחודש    תשובה(מר יצחק  )בשליטת    החזקות   אלעד ישראלבחברת  החברה הוקמה במסגרת הליך של שינוי מבנה ופיצול  

ייזום ונדל"ן  ת  יופעילו , ללא תמורה,לחברה  והועבר   הסכם הפיצול כחברה פרטית ללא נכסים והתחייבויות, כאשר במסגרת    12/2019

הושלם הליך של מכירת    31.05.2020, וביום  ח בהיקף זניח ביחס לכלל הפעילות המועברת(לפיתוח )וכן החזקות מיעוט בחברת שילו 

צוות העובדים הקיים הועבר לחברה במסגרת    עיקר   , כפי שנמסר למידרוג,כי   ,יצויין  .מניות והעברת השליטה לבעלת השליטה הנוכחית

 הליך שינוי המבנה, וצוות הניהול  הבכיר ממשיך לשמש בתפקידו על אף שינויי המבנה והעברת השליטה.  

 לדירוג עיקריים שיקולים

קשיח לדיור וריבוי טבעי גבוה, התומכים בצד  ענף הייזום למגורים בישראל מאופיין במיעוט קרקעות זמינות למגורים, ביקוש   •

הביקוש וממתנים את סיכוני מכירה. מנגד, תקופת הפיתוח וההקמה הארוכות, סיכוני ההקמה, שינויים רגולטוריים תכופים  

   .ענףאת אי הוודאות הגלומה ב   ומעורבות ממשלתית בשיווק קרקעות מגבירים

ממכירת דירות    השנתי  והיקף ההכנסות   החברה מציגה כיום פיזור מוגבל של הפעילות עם ארבעה פרויקטים פעילים בלבד •

. הסיכון מתמתן מאחר ושני הפרויקטים העיקריים  מיליון ₪ לשנה אשר אינם הולמים את רמת הדירוג  330-360עומד על  

יח"ד פונים    הינם רחבי היקף ושלבים וכן מאחר ומיקום הפרויקטים ורמת המחירים של  ושווקו בהצלחה,  קודמים הוקמו 

מפתח מהמובילים בענף ובעלי איתנות פיננסית, אף היא ממתנת את סיכוני  -הקמה באמצעות קבלני  לפלחי שוק רחבים.

  ההקמה.

, ושני  ים עתידיים לפרויקטים קיימיםמתחמי קרקע, מהם שני מתחמים המהווים שלב   7צבר קרקעות משמעותי הכולל   •

היקף הזכויות הגלום  מתחמים  בת"א )קרקע ברח' רוטשילד, פרויקט מחיר למשתכן ביפו( בהם צפויים ביקושים גבוהים.  

הקרקעות  ב  וצבר  הפעילות  להיקף  ביחס  תלות  גבוה  ללא  הקרובות  בשנים  פעילות  המשך  לחברה  בהיצע  מאפשר 

 ם הקרקעות באזורי הביקוש בולטים לחיוב לרמת הדירוג.  . היקף הזכויות ומיקוהקרקעות

הנהלה מנוסה המשמשת בתפקידה מזה מספר שנים, וממשיכה לשמש בתפקידה על אף שינויי המבנה והעברת השליטה,   •

 . משליכה לחיוב על הפרופיל העסקי של החברה ניסיון עשיר בענף הנדל"ן  שהינם בעלילצד בעלי שליטה 
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הולם ואף גבוה במקצת לרמת הדירוג. שיעור זה  העיקריים  בפרויקטים הקיימים    20-22%ני מימון( של  שיעור רווחיות )לפ •

 עקב הפעלת פרויקט מחיר למשתכן אך עדיין להלום את רמת הדירוג.  צפוי לרדת מעט בשנים הקרובות 

, יחס ההולם את רמת הדירוג. לאחר תאריך  67%  -כהמשתקף מהדוחות הכספיים עומד על    CAP   -שיעור המינוף חוב ל •

שיעור המינוף אף ירד לאחר תאריך  המאזן הושלמה קבלת תמורה ממכירת שטח מסחרי ופירעון חוב הליווי שכנגדו, על כן 

החוב ולעלייה ביתרות  בהיקף  מנית  ז, השלמת שני הפרויקטים העיקריים תוביל לירידה  המאזן. בהתאם לתרחיש הבסיס

צפויים להביא לעלייה    רכישת קרקעות נוספותבפרויקטים חדשים וב ת  ווהשקע  ברמת החברה  חוב הגיוס    הנזילות. מנגד,

, שיעור ההולם  65-70%ינוע בטווח של  לאורך זמן  מידרוג מעריכה כי שיעור המינוף  כן  -ברמת המינוף בטווח הזמן הבינוני. על

   לרמת הדירוג.  

, יחס הבולט לחיוב לרמת הדירוג. בהתאם לתרחיש  4-5להוצאות ריבית בשנים קודמות נע בטווח של    EBITחס הכיסוי  י •

עם סיום השלבים העיקריים בפרויקטים בהקמה    בשנים הקרובותמשמעותית  הבסיס מידרוג מעריכה כי יחס הכיסוי ייחלש  

והיקף    כאשר בתחילת ההקמה היקף ההכנסות נמוך יחסית מחד, רכישת קרקעות ותחילת הקמת פרויקטים חדשים מאידך ) 

 . 1.5-2.5על כן מידרוג מעריכה כי בשנים הקרובות יחס הכיסוי ינוע בטווח של  (הוצאות המימון גבוה

בכל הקשור    דירוגה   שתהלום את רמתבהתאם לנמסר למידרוג, לאור חילופי השליטה החברה בוחנת כיום מדיניות פיננסית   •

ונזילות הולמות על אף  על שמירת רמת   בקרקעות זמינות    ותהתמקד  ת תוך להגדלה של צבר הקרקעו  פעילותה  מינוף 

  לבנייה.

 

רגישות ללו   תרחיש הבסיס של מידרוג ולאחר תרחישי  בין היתר, השלמת פרויקטים בהקמה בהתאם לתחזיות החברה  חות  מניח, 

. הנחות נוספות הכלולות בתרחיש הבסיס  מחירי המכירה של יח"ד שטרם נמכרולכן  ו   , והגבייה  קצב המכירות ל  ים,הפרויקט  הזמנים של 

שלבים/פרויקטים  כוללת   ופתיחת  שבביצוע  עודפים מפרויקטים  משיכת  במהלך השנה הקרובה,  גמורות  יח"ד  מלאי  יתרת  מכירת 

ושימוש בעיקר התמורה לרכישת    ורג גיוס החוב המד  מידע שהועבר למידרוג ותחת תרחישי רגישות לרווחיות ולעיתוי, חדשים בהתאם ל

החברה תשמור על  קרקעות נוספות, כאשר יתרת התמורה תשמש לפירעון חוב או לשמירה על נזילות. עוד מניח תרחיש הבסיס כי  

 בשנות התחזית לא יחולק דיבידנד. , וכן כי 65-70%שיעור מינוף שלא יעלה על 

 אופק הדירוג

דרוג כי החברה תמשיך לפעול בשנות התחזית בהיקפים דומים להיקף הפעילות הנוכחי,  אופק הדירוג היציב משקף את הערכת מי

 תוך שמירה על שיעורי הרווחיות והמינוף הקיימים.

 :  הוביל להעלאת הדירוגליכולים אשר  גורמים

 הגדלה משמעותית של היקף הפעילות תוך שמירה על שיעורי הרווחיות ויחסי המינוף והכיסוי הקיימים.  •

 רי רווחיות וקצב מכירות בפרויקטים לקראת הקמה הגבוהים משמעותית מהתחזית. שיעו •

 :דירוגאשר יכולים להוביל להורדת ה גורמים

 כלכליים, מיתון מתמשך, שינויים רגולטוריים וכיו"ב.-פגיעה מתמשכת בענף הייזום למגורים עקב שינויים מאקרו •

ירידה ברווחיות והאטה    חות הזמנים,לקראת הקמה, לרבות עיכובים בלו אי עמידה בתחזיות החברה לפרויקטים בהקמה   •

 . מעבר לתרחישי הרגישות שנלקחו בתרחיש הבסיס במכירות 

 . עלייה בשיעור המינוף הכולל של החברה מעבר לתרחיש הבסיס •
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 ₪1 במיליוני, עיקריים פיננסים נתונים  – אלעד ישראל מגורים החדשה בע"מ

 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 31.12.2018 

  710  897  982  956 סך מאזן 

  279  436  512  526 חוב נטו 

  206  220  240  257 הון עצמי כולל זכויות שאינן מקנות שליטה

 58% 66% 68% 67% נטו  CAP -חוב נטו ל

  324  183  361  155 הכנסות מפעילות ייזום 

  4.6  4.4  5.0  3.8 להוצאות מימון  EBITיחס כיסוי  

  20%  16%  20% 19% ( שעור רווח מפרויקטים )לפני הוצ' מימון

 פירוט השיקולים העיקריים לדירוג

רגולטוריים, מדיניות  ומושפע משינויים  וסיכוני הקמה  ביקוש  הייזום למגורים, החשוף לסיכוני  החברה פועלת בענף 

 ושיווק קרקעות ע"י המדינה באמצעות רמ"י ומוניציפלית, ממשלתית

נוכח החשיפה   לענף הנדל"ן המניב,  יחסית  גבוהה  סיכון  בעלת רמת  הינה  למגורים  בענף הבנייה  הייזום  פעילות  להערכת מידרוג, 

לסיכונים הכרוכים בתהליך והזמן הרב הנדרש לרכישת הקרקעות, ייזום הפרויקטים וההשקעה בבנייתם. ענף הייזום למגורים מושפע  

ת המשק ומשינויי רגולציה בהיבטים של תכנון ובנייה, מיסוי ומגבלות אשראי, הן ליזמים והן לרוכשי  משינויים בביקוש, מצמיחה או האט 

הדירות. משברים פיננסיים ורצון הרגולטורים להוזיל את מחירי הדיור עלולים להביא לשחיקה במחירי הדיור ולקושי בגיוס מקורות  

חלה ירידה   2016-2018ייה במספר יח"ד הנמכרות, יחד עם זאת, במהלך  כך, העשור האחרון מתאפיין במגמה כללית של עלאשראי. 

 . נבלמה הירידה במספר העסקאות 2018רבעון הרביעי של שנת במספר יח"ד החדשות שנמכרו, כאשר החל מה

 חודשי , /08/2020-020101  מכירת דירות חדשות:  1תרשים 

 

 
של החברה, הערוכים באופן המשקף את העברת הפעילות כאילו בוצעה לפני   Out-Carveמה רנתוני שנים קודמות נלקחו מתוך הדוחות המאוחדים פרופו 1

 או במועד בו נרכש הנכס המועבר, עפ"י המאוחר. 01.01.2017
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הציגו רמות   12.2019-01.2020כירות בחציון האחרון, כאשר חודשים השפעות התפרצות מגפת הקורונה ניכרות היטב בתנודתיות המ

  03-04.2020דירות חדשות לחודש, האטה משמעותית במכירות בחודשים    3,800שיא של מכירות חודשיות עם מכירות של כמעט  

ישת דירות יושפעו מאי הוודאות  , להערכתנו, תהליכי מו"מ לרכ יחד עם זאת  וחזרה להיקפי מכירות גבוהים עם ביטול רוב מגבלות הסגר.

ככל שהמשבר  ימשיך להחריף, עליה אפשרית בשיעורי האבטלה כתוצאה מצמצום בפעילות   השוררת לגבי המצב הכלכלי בישראל,

ו/או  איטי     העסקית, וכן תרחיש אפשרי של מיתון כלכלי, צפויים  לפגוע ביכולת רוכשי הדירות, ועלולים להוביל להמשך קצב מכירות 

 להורדת מחירים על ידי חברות בעלות גמישות תזרימית  מוגבלת יחסית. 

ענף הייזום נהנה ממעמד של ענף חיוני, ולמעט מחסור נקודתי וזמני בעובדים ובחומרי גלם המשיך לפעול כסדרו לאורך המשבר,  

  ת ארוכות הטווח של המשבר על שוק הדיור. מאחר ועדיין מדובר ב"אירוע מתגלגל", בשלב זה מוקדם עדיין להעריך את ההשלכו אולם  

ייראה פתרון באופק, באופן שעלול  להשפיע   יימנעו מהפעלת פרויקטים חדשים עד אשר  יתכן וחברות מסוימות  להערכת מידרוג, 

על    יחד עם זאת, כתוצאה ממספר שיווקי קרקעות מעטים   ארוך.-לשלילה על היקף התחלות הבניה ועל היצע הדירות בטווח הבינוני

להקטין את    ים עלולאשר    ידי המדינה מחיר הקרקעות לא צפוי לרדת ובעלי הקרקעות מנצלים מצב זה להעלות את מחירי הקרקעות 

 שיעורי הרווחיות של החברות מפרויקטים עתידיים ולהמשיך לפעול  להרחבת פעילותם בפרויקטים של פינוי בינוי.  

ש  קשיח  ויציב  יחסית שאף  אמור  להתגבר  עם  קצב  גידול  האוכלוסייה  אל  מול   בטווח  הארוך,  הענף  לכשעצמו  נהנה  מביקו

  נדרש גידול של לפחות   2021-2025התחלות  הבניה. בהתאם לתוכנית האסטרטגית לדיור המתחשב בקצב גידול האוכלוסייה בשנים   

-2019קצב התחלות הבניה בשנים  ,  "מחיר למשתכן"גידול התחלות  הבניה לאור פרויקטים של  ה למרות  יח"ד לשנה, כאשר   55,000

כ  2018 על  בממוצע  ליוני     53,000-עמד  נכון  הבניה  התחלות  כ   ועמד  2020יח"ד.  נמוך     23-על  היקף  המשקף  קצב  יח"ד,  אלף 

 משמעותית משנים קודמות ואינו עומד בקצב עליית הביקוש הקיים והצפוי. 

 מידרוג(  –אתר למ"ס, עיבוד גרפי  –נתונים )מקור ה 2020-2000התחלות בנייה    : 2תרשים 
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, ה על פרופיל הסיכון של החברה. פעילות באזורי הביקושל מיעוט פרויקטים פעילים והיקף הכנסות נמוך משליכים לשלי

וגיוון  רובו זמין לבנייה ממתנים את הסיכון וצפויים להביא לגידול  אשר  ביחס לפעילות החברה,  וצבר קרקעות משמעותי  

 של צבר הפרויקטים בהקמה

)מתחמי מגורים הכוללים    צבר הפרויקטים הפעילים של החברה כולל ארבעה פרויקטים בלבד, מהם שני פרויקטים מהותיים מאוד

, נע בטווח  IFRS15היקף המכירות השנתי של החברה, המחושב עפ"י תקן  מהיקף המכירות הכולל.    75%  -מהווים כהמספר בניינים(  

 מיליון ₪. היקף זה הולם את רמת הדירוג.  300-360 - של כ

מיעוט הפרויקטים והיעדר הפיזור חושפים את החברה באופן מוגבר לתנודתיות, לסיכוני ביקוש ולסיכוני הקמה ובכך משליכים לשלילה  

ם שיעורי המכירות דומים  אביב, אזור המרכז ואזור השרון ובהתא-ירושלים, תל  – על פרופיל הסיכון. החברה פועלת באזורי הביקוש  

הכוללים  בבצוע  כן יצויין כי בשני פרויקטים  -כמוויתרת המלאי מפרויקטים/שלבים שנסתיימו כוללת דירות בודדות.    לשיעורי הביצוע,

ובכך צמצמה משמעותית את סיכוני    התעסוקה/, החברה מכרה את שטחי המסחר תעסוקה/שטחים מסחריים ומראש  בשלמותם 

 השיווק. במקביל, החברה נוהגת להתקשר עם קבלני מפתח מובילים, בעלי איתנות פיננסית ומוניטין,  ולצמצם את בסיכוני ההקמה. 

כוללות  ר והבינוני,  בטווח הזמן הקצביחס להיקף הפעילות כיום. כך, הקרקעות הזמינות לבנייה    לחברה צבר קרקעות בהיקף משמעותי

. כמו כן לחברה מספר מתחמים  בכפוף לאישור תוכניות(חלקן  )   א' מ"ר לתעסוקה  23  -יח"ד וכ  900  - זכויות )חלק חברה( לבניית כ

והגדלת המלאי   נוספות  רכישת קרקעות  בוחנת  והחברה  בהמשך  מלאי קרקעות  וצפויים לספק  תכנון  בתהליכי  נוספים הנמצאים 

)כמחצית    לפרויקטים עתידיים.  ביפו  "מחיר למשתכן"  קיימים, פרויקט  לפרויקטים  כוללות שלבי המשך  לבנייה  הקרקעות הזמינות 

תל במרכז  תכנון  בשלבי  וקרקע  החופשי(  בשוק  למכירה  מיועדות  הביקוש  -מיח"ד  סיכוני  את  מעריכה  מידרוג  לכך  בהתאם  אביב, 

 בפרויקטים אלו כנמוכים. 

ג. איתנות פיננסית הולמת ואף צפויה להתחזק בשנה הקרובה ולאורך זמן צפויה  שיעורי רווחיות הולמים לרמת הדירו

  אך צפוי להיחלש בשנים הקרובות  גבוה בולט לחיוב,הכיסוי היחס  להישמר ברמה הולמת לרמת הדירוג.

בפרויקטים בביצוע  בביצוע, כאשר מידרוג כוללת  העיקריים  פרויקטים  המ  19-21%של    ממוצע  גולמית   החברה מציגה שיעור רווחיות 

. שיעור הרווחיות הולם את רמת הדירוג ומאפשר  גם פרויקטים/שלבים נוספים שהקמתם צפויה להתחיל במהלך השנים הקרובות

)מידרוג בוחנת את שיעור הרווחיות ברמת הפרויקט    ספיגת אירועים חריגים במקרה של פגיעה מסוימת בהכנסות או גידול בהוצאות

תיות מנטרלת את הוצאות המימון(. להערכת מידרוג שיעור הרווחיות יישמר ואף עשוי לעלות מעט. יצויין כי שיעור  הסגור, ולצרכי השווא 

הרווחיות צפוי להישמר אע"פ שהצבר יכלול פרויקט "מחיר למשתכן" בשיעור רווחיות נמוך )לצד צפי למכירות מוקדמות(, וזאת מאחר  

קטים קיימים, ונהנים ממוניטין שהפרויקט צבר לאורך השנים, פיתוח סביבתי שבוצע,  וחלק מהפרויקטים הינם שלבי המשך של פרוי

 קיצור משך הביצוע וכיו"ב. 

, שיעור הולם  67%עומד על    30.06.2020נטו ליום    CAP  - יחס המינוף חוב נטו ללחברה איתנות פיננסית הולמת לרמת הדירוג. כך,  

מיליון ₪ )חלק חברה( אשר   150  -בסך של כתעסוקה  קבלת תמורה בגין שטח    לרמת הדירוג. לאחר תאריך המאזן החברה השלימה

 של החברה  בחשבון הליווי וכן אשראי נוסף ברמת החברה. בנוסף, שני הפרויקטים העיקריים   שימשו ברובם לפירעון מלוא האשראי

תום   עד  במלואם  להסתיים  חיובי    2022צפויים  תזרים  לחברה  לספק  ובהתאם  לכך,  בסמוך  אלו.  או  לפרויקטים  האשראי  ופירעון 

להערכת מידרוג שיעור המינוף צפוי לרדת בתקופה זו. מידרוג רואה בכך ירידה זמנית עקב מחזוריות עסקית ומעריכה כי  החברה  

,  65-70%תנצל את עודפי המזומן לרכישת קרקעות ולהשקעות בפרויקטים חדשים, וכי לאורך זמן החברה תשמור על רמת מינוף של  

 ולם את רמת הדירוג. הה

בולט לחיוב לרמת הדירוג. מידרוג מעריכה כי יחס זה ייחלש  ה  4-5המשתקף מהדוחות הכספיים נע בטווח של    EBIT  -יחס הכיסוי חוב ל

במהלך   כך  חדשים.  פרויקטים  ובתחילת הקמתם של  ברכישת קרקעות  והשקעות  פעילים,  סיום פרויקטים  בשל  בשנים הקרובות 
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בהתאם    וי לרדת. השנים הקרובות היקף הוצאות המימון צפוי לגדול, כאשר היקף ההכרה ברווח בשלבי ההקמה והשיווק הראשונים עש 

 ההולם את רמת הדירוג טווח ,  1.5-2.5לכך מידרוג מעריכה כי יחס הכיסוי ייחלש וינוע בטווח של 

 

את   תחזק  אשר  הקרובות  בשנים  שמרנית  פיננסית  למדיניות  להביא  צפויים  השליטה  בעלי  וחילופי  המבנה  שינוי 

 הפרופיל העסקי של החברה 

. בהתאם לנמסר  JTLV2הועברה השליטה בחברה לקרן    2020ופיצול עסקי, ובמהלך  נה  שינוי מב במסגרת    2019  -החברה הוקמה ב 

למידרוג, הרכישה בוצעה מאמצעים עצמיים של הקרן וללא שימוש במימון חיצוני, כדי לשמש כזרוע השקעות בייזום. בהתאם לכך  

ם מיועדים בעיקרם להרחבת מצבת הפרויקטים  בעלת השליטה אינה צופה חלוקות דיבידנד בשנים הקרובות, ועודפי הפעילות והתזרי

 .  65-70%, תוך שמירה על שיעור מינוף שלא יעלה על וצבר הקרקעות של בחברה

ככל  יוער כי בהתאם לנמסר למידרוג, כלל העודפים שנצברו טרם שינוי המבנה אינם מוגדרים כ"רווחים הניתנים לחלוקה", ולפיכך  

 .בלבד 30.09.2019 -תוגבל לעודפים שייצברו החל מ  היאשל דיבידנד, תבוצע חלוקה   ובעתיד 

  הקשור   בכל  הדירוג   רמת  את  שתהלום  פיננסית  מדיניות  כיום  בוחנת  החברה  השליטה  חילופי   לאור בנוסף, בהתאם לנמסר למידרוג,  

   לבנייה זמינות בקרקעות התמקדות  תוך  הקרקעות צבר   של  להגדלה פעילותה    אף על הולמות  ונזילות מינוף  רמת שמירת  על

 

 מטריצת הדירוג 

    חברות נדל"ן בתחום הייזום למגורים הדירוג ל מטריצת מדורגת על בסיס  החברה

 תחזית מידרוג  30.06.2020 ליום   מיליוני ש"ח

 ניקוד מדידה   ניקוד [ 1מדידה ]  פרמטרים קטגוריה 

 Baa.il   --- Baa.il ---   פרופיל סיכון ענפי ענף פעילות 

 פרופיל עסקי 
 מייזום  היקף הכנסות

(LTM  )₪ 333  מיליוני Baa.il  300-360 Baa.il 

 Baa.il   --- Baa.il ---   מעמד עסקי 

 A.il  19-21% Baa.il 21%  רווח גלמי מפרויקטים בביצוע רווחיות 

 פרופיל פיננסי 

 CAP  67% Baa.il  65-70% Baa.il -חוב ל

EBIT 3.8  / הוצאות מימון A.il  2.5-2.0 Baa.il 

 Baa.il   --- Baa.il ---   מדיניות פיננסית 

 Baa1.il       דירוג נגזר 

 Baa1.il       דירוג בפועל  

 
ידי החברה. תחזית מידרוג כוללת את הערכות מידרוג ב  [1] יחס המדדים המוצגים בטבלה הינם לאחר התאמות מידרוג, ולא בהכרח זהים לאלה המוצגים על 

 בהתאם לתרחיש הבסיס של מידרוג, ולא את הערכות המנפיק.  למנפיק 
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 קשורים דוחות

 2020דירוג חברות נדל"ן ייזום למגורים, דוח מתודולוגי מאי 

 2020דוח מתודולוגי מאי התאמות לדוחות כספיים והצגת מדדים פיננסיים מרכזיים בדירוג תאגידים, 

 2020 נובמבר , ענף הערת - מיוחד  דוח  -  ן"הנדל ענף על  הקורונה נגיף  התפשטות השפעת 

 חזקות טבלת זיקות וה 

 סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג

 

   www.midroog.co.il  מפורסמים באתר מידרוג הדוחות  

   כללי מידע

 11.202015. תאריך דוח הדירוג: 

 אלעד ישראל מגורים החדשה בע"מ שם יוזם הדירוג: 

 אלעד ישראל מגורים החדשה בע"מ שם הגורם ששילם עבור הדירוג: 

   המנפיק מן מידע

 .  המנפיק אצל  מוסמכים  מגורמים שהתקבל  מידע על השאר  בין בדירוגיה  מסתמכת  מידרוג 

 

 

 

 

https://www.midroog.co.il/Methodology/Index?lang=he
https://www.midroog.co.il/Methodology/Index?lang=he
https://www.midroog.co.il/Methodology/Index?lang=he
https://www.midroog.co.il/Methodology/Index?lang=he
https://www.midroog.co.il/Methodology/Index?lang=he
https://www.midroog.co.il/PublicInformation/Articles?lang=he
https://www.midroog.co.il/PublicInformation/Articles?lang=he
https://www.midroog.co.il/SitePage.aspx?l=1&id=36
https://www.midroog.co.il/SitePage.aspx?l=1&id=36
https://www.midroog.co.il/SitePage.aspx?l=1&id=36
https://www.midroog.co.il/SitePage.aspx?l=1&id=8
http://www.midroog.co.il/
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 ארוך לזמן מקומי דירוג סולם

Aaa.il   המדורגים   הנפקות  או  מנפיקים  Aaa.il  יחסית   ביותר  הגבוה  אשראי   החזר   כושר ,  מידרוג  של   שיפוטה   פי   על ,  מציגים  

 . אחרים מקומיים  למנפיקים 

Aa.il   המדורגים   הנפקות   או  מנפיקים  Aa.il  למנפיקים   יחסית  מאד   גבוה   אשראי   החזר   כושר ,  מידרוג  של   שיפוטה  פי   על ,  מציגים  

 . אחרים  מקומיים

A.il   המדורגים   הנפקות   או  מנפיקים  A.il  מקומיים   למנפיקים   יחסית   גבוה   אשראי  החזר   כושר,  מידרוג  של   שיפוטה  פי  על ,  מציגים  

 . אחרים

Baa.il    המדורגים   הנפקות  או   מנפיקים  Baa.il  למנפיקים   יחסית  בינוני  אשראי   החזר  כושר,  מידרוג  של  שיפוטה   פי   על ,  מציגים  

 . מסוימים ספקולטיביים   מאפיינים בעלי  להיות  עלולים  והם אחרים   מקומיים

Ba.il    המדורגים  הנפקות  או   מנפיקים  Ba.il  למנפיקים   יחסית  חלש  אשראי  החזר  כושר,  מידרוג  של   שיפוטה  פי  על ,  מציגים  

 . ספקולטיביים מאפיינים  בעלי  והם אחרים   מקומיים

B.il   המדורגים   הנפקות   או  מנפיקים  B.il  למנפיקים   יחסית  מאוד   חלש   אשראי   החזר  כושר,  מידרוג  של  שיפוטה   פי   על ,  מציגים  

 .  משמעותיים  ספקולטיביים מאפיינים  בעלי  והם אחרים   מקומיים

Caa.il   המדורגים  הנפקות  או  מנפיקים  Caa.il  למנפיקים   יחסית  ביותר  חלש  אשראי  החזר  כושר,  מידרוג  של  שיפוטה  פי  על,  מציגים  

 . ביותר משמעותיים  ספקולטיביים מאפיינים  בעלי  והם אחרים   מקומיים

Ca.il   המדורגים  הנפקות  או  מנפיקים  Ca.il  קרובים   והם  קיצוני  באופן  חלש  אשראי  החזר  כושר,  מידרוג  של  שיפוטה  פי  על,  מציגים  

 .וריבית קרן  להחזר  כלשהם סיכויים עם  פירעון כשל  של למצב  מאוד

C.il    המדורגים   הנפקות   או  מנפיקים  C.il  הם   כלל   ובדרך  ביותר  החלש   אשראי   החזר  כושר,  מידרוג  של  שיפוטה   פי   על ,  מציגים  

 .  וריבית קרן להחזר  קלושים   סיכויים  עם  פירעון כשל  של במצב

  החוב   שאגרת  מציין '  1'  המשתנה  Caa.il  ועד   Aa.il  - מ  הדירוג   מקטגוריות  אחת   בכל   1,2,3  מספריים   במשתנים  משתמשת  מידרוג:  הערה

  קטגורית  באמצע  נמצאת  שהיא  מציין ' 2' המשתנה . באותיות המצוינת, משתייכת היא  שאליה הדירוג  קטגורית  של  העליון  בקצה מצויה 

 . באותיות המצוינת , שלה הדירוג  קטגורית  של  התחתון בחלק נמצאת החוב  שאגרת מציין' 3' המשתנה ואילו   הדירוג
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 "(.מידרוג: "להלן) מ"בע מידרוג' לחב שמורות  הזכויות כל© 

יוצרים של מידרוג ,  להעתיק מסמך זה או בכל דרך אחרת לסרוק  אין.  הרוחני  הקניין  ודיני  יוצרים  זכויות  ידי  על  מוגן  והינו  מסמך זה לרבות פסקה זו כולל זכויות 
 הסכמה ללא, שלם או חלקי, בכל צורה, אופן או בכל אמצעיבאופן , כלשהי או לשמור אותו לשימוש נוסף למטרה להציג, לתרגם להעביר, לשכפל,, להפיץ, לשכתב

 . ובכתב מראש של מידרוג

 שלה  האינטרנט באתר המופיע ולמידע מ"בע מידרוג של לפעילות בנוגע והסתייגויות אזהרות  וכן דירוג על הסתמכות ולסיכוני הדירוג למגבלות הנוגעת אזהרה 

 התחייבויות,  ישויות  של  העתידי  היחסי  האשראי  לסיכון  ביחס  סובייקטיביות של מידרוג  דעת  או שהם כוללים חוות  הנם  מידרוגפרסומים שהונפקו על ידי   או/ו  דירוגים
 גם   לכלול  יכולים  מידרוג  פרסומי.  וכל עוד מידרוג לא שינתה את הדירוג או הפסיקה אותופרסומם    למועד  חוב, נכון  דמויי  פיננסיים  מכשירים  או/ו  חובות,  אשראי

  במועד   עובדות  של  נכונותן   בדבר  הצהרה  מהווים  אינם  ופרסומיה  מידרוג  דירוגי.  נלוות  דעת  חוות   וכן  אשראי  סיכוני  של  כמותיים  מודלים  על  המבוססות  הערכות
את דעתה של  כמשקף בסימול הבחירה. עצמו בסולם המפורטות להגדרות חוות דעתה בהתאם מתן  לשם דירוג בסולמות שימוש עושה מידרוג. בכלל או הפרסום

הדירוגים שמנפיקה מידרוג הינם לפי סולם מקומי וככאלה הם מהווים חוות דעת ביחס .  זה  סיכון  של  יחסית  הערכה  ורק  אך  משקפת  אשראי  מידרוג ביחס לסיכון
להשוואה בין מדינות אלא מתייחסים לסיכון אשראי יחסי  לסיכוני אשראי של מנפיקים וכן של התחייבות פיננסיות בישראל. דירוגים לפי סולם מקומי אינם מיועדים  

 במדינה מסוימת.

.  פירעון כשל של במקרה המשוער הכספי ההפסד וכן במועד הפיננסיות החוזיות בהתחייבויותיה לעמוד שלא עלולה ישות לפיו כסיכון אשראי סיכון מגדירה מידרוג
  על   המשפיע  אחר  גורם   לכל   או  מחירים  לתנודתיות ,  ריבית  בשערי  לשינויים,  השוק  לערך ,  לנזילות  המתייחס  סיכון   כגון,  אחר  סיכון  לכל  מתייחסים  אינם  מידרוג  דירוגי

 .ההון שוק

 השקעה  כל  או/ו  אחרים  פיננסיים  מכשירים   או/ו חוב  אגרות  של  מכירה  או/ו  החזקה,  לרכישה  המלצה  מהווים  אינם  פרסומיה  או/ו  מידרוג  ידי על  המונפקים  הדירוגים
 . אלו  מפעולות אחת מכל להימנעות או/ו אחרת

 מסוימת  השקעה  של  להתאמה  התייחסות  משום  בהם  אין  וכן,  פיננסי  ייעוץ  או  השקעות ייעוץ  מהווים  אף אינם  פרסומיה  או/ו  מידרוג  ידי  על  המונפקים  הדירוגים
 ויבצע את ההערכות שלו )בעצמו   ראויה זהירות  ינקוט  ובדירוגים,  בהם  המפורט  במידע  שימוש   העושה  שכל  ההנחה תחת  דירוגים  מנפיקה  מידרוג.  מסוים למשקיע

  צריך להסתייע   משקיע  כל.  למכור  או  להחזיק,  לרכוש  שוקל שהוא  פיננסי  נכס  בכל  השקעה  כל  של  בדבר הכדאיות  לכך(  המוסמכים מקצוע  אנשי  באמצעות  או/ו
 .אחר מקצועי  עניין כל עם או/ו ענייניו על החל הדין עם, השקעותיו עם בקשר מקצועי בייעוץ

שהיא של כל  מידרוג איננה מעניקה שום אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, להיותו מתאים למועד מסוים, לשלמותו, לסחירותו או להתאמה לכל מטרה  
 .דירוג או חוות דעת אחרת או מידע שנמסר או נוצר על ידי מידרוג בכל דרך ואופן שהוא

לעשות שימוש בדירוגים של מידרוג או    פרטיויהיה זה בלתי אחראי ובלתי הולם למשקיע    פרטייםירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מיועדים לשימוש של משקיעים  ד
 בפרסומיה בקבלתה של החלטת השקעה על ידו. בכל מקרה של ספק, מן הראוי שיתייעץ עם יועץ פיננסי או מקצועי אחר. 

המדורגת(   הישות  מידע )לרבות   מקורות  ידי  על  למידרוג  נמסר"(,  המידע: "להלן)  הסתמכה  היא  עליו  ואשר  בפרסומיה  או/ו  מידרוג בדירוגים של  הכלול  המידע  כל
 סבירים,  באמצעים  נוקטת  מידרוג.  מידע  מקורות אותם  ידי  על  נמסר  שהוא  כפי  מובא   של המידע והוא  לנכונותו  אחראית  איננה  מידרוג  לאמינים.  בעיניה  הנחשבים

  וככל אם תלויים, בלתי שלישיים שהתקבל מצדדים מידע לרבות לאמינים בעיניה הנחשבים וממקורות מספקים ובהיקף באיכות יהיה כדי שהמידע למיטב הבנתה,
   .המידע את לתקף או לאמת יכולה איננה היא ולכן  ביקורת המבצע גוף איננה יחד עם זאת, מידרוג מתאים. שהדבר

  לסטות   רשאית  מידרוג.  מידרוג  עובדת פיה  על  ממתודולוגיה  חלק  האמור בפרסומיה של מידרוג, למעט כאלה שהוגדרו על ידה במפורש כמתודולוגיות, אינם מהווים
 בכל פרסום כזה, בכל עת.  האמור מן

 אדם   כל כלפי הדין מכוח אחראים יהיו לא, בדירוג מעורב שיהיה  מטעמה מי כל או/ ו עובדיה, שלה המשרה נושאי, שלה הדירקטורים, בכפוף לאמור בכל דין, מידרוג
  להליך  או  לדירוג  או  למידע  בקשר  או   כלשהו  באופן  נגרם  אשר,  קשור  או תוצאתי,  מיוחד,  עקיף,  ישיר,  אחר  או  כספי,  הפסד  או/ו  אובדן   או/ו  נזק  כל  בגין,  ישות או/ו

, לרבות,  לעיל  כאמור  הפסד  או  אובדן  או  נזק  של להתרחשותו  האפשרות  בדבר  מראש  הודעה  מטעמם  למי  או  להם  נמסרה  אם  גם,  דירוג  מתן  אי  בשל לרבות,  הדירוג
  או /ו מהחזקה  כתוצאה  שנגרם  אובדן ו/או נזק  ו/או  הפסד  כל(  ב; )אחרות  השקעה  הזדמנויות  אובדן  בהווה או בעתיד, לרבות ,רווחים  אובדן  כל(  א: )בגין,  רק  לא  אך

נגרמו בקשר לנכס    אשר,  נזק  או/ו  אובדן  או/ו  הפסד  כל(  ג; )לאו  אם  ובין  מידרוג  ידי  על  שהונפק  דירוג  נשוא  היה  הוא  אם  בין,  פיננסי  מכשיר  של  מכירה  או/ו  רכישה
(, בגינה  מאחריות  לפטור   מתיראחרת שהדין אינו    כל פעולה   או  בזדון   פעולה,  מרמה  להוציא)  רשלנות  עם  בקשר  או  כתוצאה,  רק  לא  אך  השאר  בין,  פיננסי מסוים

 . במחדל ובין במעשה בין, מידרוג של שפועל מטעמה כל מי או/ו עובדים, משרה נושאי, דירקטורים של מצדם

  .הדירוג ותהליכי הדירוג לעצמאות ביחס ונהלים מדיניות מקיימת מידרוג

  או /ו  עדכונים.  אחרת  סיבה  מכל  או/ו  חדש  מידע  מקבלת  כתוצאה  או/ו  הדירוג  התבסס  שעליו  במידע  משינויים  כתוצאה  להשתנות  עשוי  שהונפק על ידי מידרוג  דירוג
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