
גזית ישראל - מצגת משקיעים
מרץ 2018

LOCATION 
LOCATION 
LOCATION



2

סה”כ שווי נדל”ן בישראל כ-2.8 מיליארד ש”ח

10 נכסים

177,000 מ”ר G.L.A מנוהל

כ-142,000 מ”ר זכויות עיקריות מאושרות לשימושים מעורבים, 

מתוכם 24,000 מ”ר בביצוע

8% עומס שכר דירה

97.5% אחוזי תפוסה

גזית ישראל
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נכסי החברה

כ-1,000,000  תושבים ברדיוס 10 ק”מ

כ-500,000  תושבים

G City
ראשון לציון

מסחר ובילוי

GLA: 67,525 sqm

יוקנעם

מסחר ומשרדים

GLA: 15,950 sqm

G 6

יבנה

מסחר

GLA: 10,240 sqm

Gיבנה

כפר סבא

מסחר ובילוי

GLA: 42,240 sqm

Gכפר סבא

כ-550,000  תושבים ברדיוס 10 ק”מ

כ-6,000  תושבים ברדיוס 1 ק”מ

כ-7,000  תושבים ברדיוס 1 ק”מ

ראשון לציון

מסחר ומשרדים

GLA: 12,820 sqm

Gרוטשילד

כ-70,000  תושבים ברדיוס 1 ק”מ

חיפה

מסחר ומשרדים

GLA: 12,570 sqm

מרכז חורב

כ-22,000  תושבים ברדיוס 1 ק”מ

תל אביב

מסחר ומשרדים

GLA: 7,760 sqm

Gצמרת

תל אביב

מסחר ומשרדים

GLA: 7,700 sqm

Gתל ברוך

תל אביב

פיתוח

GLA: 2,200 sqm

Gכוכב הצפון

תל אביב

קרקע

Gרמת אביב

כ-22,000  תושבים ברדיוס 1 ק”מ

כ-36,000  תושבים ברדיוס 1 ק”מ

כ-20,000  תושבים ברדיוס 1 ק”מ

כ-24,000  תושבים ברדיוס 1 ק”מ

* ציון משוכלל לפי רדיוס 1 ק”מ

ממוצע סוציו-אקונומי משוכלל בתיק 7.4 *

84% מסך G.L.A של החברה במרכז הארץ
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צפי התפתחות מדדים תפעוליים

)*( בכפוף למצויין בעמוד 2 במצגת זו.

מנוהל
)אלפי מ’’ר( GLA )מש’’ח( NOI

)*( )*(

50

100

200

2016

206

177

190

177

2017 2018 E 2019 E

0

+7.3%

50

100

200

0

2016

154.9 153.4

182.4

164.5

2017 2018 E 2019 E

+18.9%
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דמי שכירות לפי פילוח ענפים

21%

19%

13%

11%
13%

9%
14%

אופנה

מרכול ופארם

בריאות וכושר

בתי קפה 
ומסעדות

פנאי

בנקים, 
משרדים ואחר

חשמל, אלקטרוניקה 

ו-DIY לבית

עומס שכר דירה כולל דמי ניהול

עומס שכר דירה לא כולל דמי ניהול

10.3%

8%
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G תחנות הרכבת הקלה הסמוכות למרכזי

תחנת עצירה 
ברחוב רוטשילד

הקו החום - בשלבי אישור סופיים
צפי נת”ע 2027

שראל י ת  י ז ג GAZIT ISRAEL 
CITYCITY

2 תחנות עצירה 
לאורך רחוב 

משה דיין

הקו הירוק - תווי מאושר
צפי נת”ע 2024

תחנת עצירה 
ברחוב ארלוזרוב

הקו סגול - תווי מאושר
צפי נת”ע 2025

הקו הירוק - תווי מאושר
תחנת עצירה צפי נת”ע 2024

ברחוב איינשטיין
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מרכזי G בתל אביב

נכס מניב

נכס בפיתוח

100,000 תושבים 
במרחק 1 ק”מ 

מהנכסים

16 דונם

9.3 ציון סוציואקונומי
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כוכב הצפון תל אביב

2,200

7.3

100%

Q3/17

Q1/20

105

G.L.A צפוי )מ”ר(

NOI צפוי

בעלות - חכירה מהעירייה

מועד רכישה

תקציב )מש”ח( 
)לפני עלויות 

רכישה(

צפי פתיחה
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CASE  STUDY

80,790+221% 36,594

95+351% 27

850+270% 315

1,380+438% 315

G.L.A )מ”ר(

NOI מייצג  )מש”ח(

שווי נכס

מחיר רכישה ושיפוץ )מש”ח(

שינויבתום השיפוץברכישה

G CITY

12 מיליון 
מבקרים בשנה

1 מיליון תושבים 
במרחק 10 ק”מ

80 דונם
בבעלות פרטית

2.2 מיליון כרטיסי 
קולנוע נמכרים בשנה
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G CITY מנועי צמיחה

62,000 מ’’ר
זכויות נוספת 

לשימושים
 מעורבים

מתוכם
11,000 מ”ר

בביצוע

1 מיליון 
תושבים

במרחק 10 ק”מ

2 תחנות עצירה 
של הרכבת 

הקלה על רחוב 
משה דיין

)תוואי מאושר*(

*צפי מנת”ע 2024

Live   Work   Play
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Live   Work   Play

מנועי צמיחה G כפר סבא

550,000 תושבים 
במרחק 10 ק”מ

8 מיליון 51 דונם
מבקרים בשנה

 550,000
תושבים

במרחק 10 ק”מ

תחנת עצירה של 
הרכבת הקלה על 

רחוב וייצמן 
)תוואי מאושר 

במסגרת תוכנית 

מתאר טרם החל 

תכנון מפורט(

43,000 מ’’ר
זכויות נוספת 

לשימושים
 מעורבים

מתוכם
11,000 מ”ר

בתכנון 
לקראת ביצוע
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אז למה גזית ישראל?

נכסים אורבניים ייחודיים באזורים צפופי 

אוכלוסין

עומס שכר דירה נמוך

נכסים בתמהיל DAY TO DAY, בילוי ופנאי

יכולות ייזום וניהול מוכחות

142,000 מ”ר זכויות בנייה נוספות מאושרות 

לשימושים מעורבים

מותג מוביל ומוכר



13

לסיכום - 3 מרכיבים לתיק נכסים איכותי

84% מסך G.L.A של 

החברה ממוקם 

במרכז הארץ

142,000 מ”ר זכויות 

בנייה מאושרות 

לשימושים מעורבים

7.4 ציון סוציו-

אקונומי בתיק 

)ממוצע משוכלל(


