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סטון החזקות מתמחה בתחום ההשקעות האלטרנטיביות תוך הקמה וניהול שותפויות  'וולת•

. למימון והשקעה בענפים אטרקטיביים וניהול קרנות גידור

סטון החזקות המשמשות כשותף הכללי  'י חברות בנות של וולת"ניהול הקרנות מתבצע ע•

.בשותפויות המוגבלות שהוקמו בידי הקבוצה

.אילן בן ישי ועידן כץ, ירון פיטארו: חברי הדירקטוריון של החברה •

ברמות סיכון וטווחי  , סטון מגוון השקעות הן בשוק המקומי והן בשווקים הגלובליים'לוולת•

המנוהלים תוך יישום מדיניות אקטיבית להקטנת החשיפה לסיכון בכל  , השקעה שונים

.השקעה

סטון מציעה למשקיע פתרון אולטימטיבי לפיזור תיק ההשקעות האלטרנטיבי לשוק ההון  'וולת•

קרנות למימון  , ן"קרנות למימון נדל: ומעמידה בפניו מגוון של השקעות  מענפים מגוונים כגון

ברמות סיכון  private equity,קרנות גידור , חברות טכנולוגיות 

.וטווחי השקעה שונים

סטון החזקות'וולת



מבנה החברה 

סטון החזקות'וולת

סטון'וולת
Capital

קרן גידור  
"אמרלד"

סטון'וולת
Real Estate

38א "תמ
והתחדשות  

-עירונית 
היתר

38א "תמ
והתחדשות  

–עירונית 
טרום היתר

הזדמנויות  
ן"נדל סיטרין  

סיטרין
BIO-TECH

סיטרין
HIGH-TECH



בהיתר  והתחדשות עירונית 38א "תמשותפויות למימון פרויקטים של –ן היתר "סטון נדל'וולת•

בטרום היתר  והתחדשות עירונית 38א "תמשותפויות למימון פרויקטים של –ן טרום היתר "סטון נדל'וולת•

ן"שותפויות למימון פרויקטים שונים מתחום הנדל–ן הזדמנויות "סטון נדל'וולת•

"  מחיר למשתכן"שותפויות למימון פרויקטים של –ן מחיר למשתכן"סטון נדל'וולת-בקרוב •

ב"במערב אירופה וארהשותפויות למימון פרויקטים–ב"ן מערב אירופה וארה"סטון נדל'וולת-בקרוב •

טק בישראל  -הביושותפויות למימון חברות מתחום -P.Eסטון 'מבית וולתBIO-TECHסיטרין •

טק בישראל  -ההיישותפויות למימון חברות מתחום -P.Eסטון 'מבית וולתHIGH-TECHסיטרין •

בהקצאת נכסים דינאמית  קרן גידור המתמחה –CAPITALסטון 'אמרלד מבית וולת•

סטון'על מדף המוצרים של וולת



ניתוח סיכון מוצר
  (D)תקופת ההשקעה (C)מורכבות ושקיפות (V)תנודתיות ההשקעה

VOLATILITYCOMPLEXITYDURATION

.יכולת עמידה ביעדי התשואה•

.תנודתיות התשואה בתקופת ההשקעה•

.ביצוע הגנות דינמיות בתקופת ההשקעה•

אפשריות לקבלת תשואה חלקית מהיעד•

.אפשרות לאבד חלק מהקרן•

.השפעת גורמים חיצונים•

.קיום בטוחות מנכסי הבסיס•

תנודתיות ההשקעה

(V)(C)

תשואה

צפויה 

(D)

תשואה

צפויה 

תשואה

צפויה 

תקופת השקעהמורכבות ושקיפות ההשקעה

.שקיפות באסטרטגיית הניהול של היצרן•

קבלת אינפורמציה שוטפת מהיצרן לגבי •

.הפעילות

י  "אפשרות כי תקופת ההשקעה תתארך ע•

.היצרן

מהירות קבלת הקרן והתשואה בעת סיום  •

.ההשקעה

זמן השקעה סופי בשנים•

עד שנה-קצרה 

שנים1-4בין -בינונית 

שנים4מעל -ארוכה 

גבוהה

בינונית

נמוכה

נמוכה

נמוכה נמוכה

בינוניתנמוכה בינונית

בינונית

גבוהה

בינונית

גבוהה

קצרהגבוההגבוהה ארוכהבינונית

1



סטון שואפת תמיד להקטין את רמת הסיכון למשקיע ולצורך כך בנתה מנגנוני הגנה שבעזרתם המשקיע נהנה  'וולת
:משקיפות מלאה וממלוא הביטחון שניתן לקבל היום בשוק ההשקעות האלטרנטיביות כגון

המשקיע כשותף מוגבל•

חשבון נאמנות•

גיוון תיק ההשקעות להשקעה בנכסים לא סחירים•

פרויקטים שונים2-4פיזור השקעות בכל שותפות בין •

קדימות תשואה  •

בלבד15%מס ריבית •

שקיפות מלאה•

קרן היתר-38א "סטון תמ'וולת



.בעל ניסיון רב ממיטב המומחים בתחומם, סטון מורכבת מצוות מקצועי'וולתשל ועדת ההשקעות 

וחייב  ( פרויקטים עם היתר) וביטוחיתשמאית , משפטית, כל פרויקט מגיע תחילה לוועדה ונבחן ברמה הכלכלית

:לעמוד בתנאים הבאים

 בניה בתנאיםהיתר

בטוחות חזקות

 במסגרת הסכמי הלוואה)ולא ייזום)מימון

דרישת רווחיות מינימלית

פוליסות ביטוח

:לאחר שפרויקט אושר בוועדת ההשקעות והוחלט כי עומד בתנאים הנדרשים לקבלת המימון 

 0כספי המימון מועברים לטובת הפרויקט לפי דוח

במקביל הקרן מבצעת מעקב שוטף אחר התקדמות הפרויקט באמצעות מפקחים.

מערכת לסינון פרויקטים-ועדת ההשקעות



בשוקשנה25-כשלניסיוןבעל,החזקותסטון'וולתשלראשיהשקעותומנהלל"מנכ,פיטארוירון

8שלהשקעותניהול)גמלבלאומיההשקעותאגףכמנהלשימש.והגלובליהישראליוההשקעותההון

בעל.($מיליארד15שלהשקעותניהול)השקעותביתבפריזמההשקעותל"סמנכ,($מיליארד

וחשבונאותבמימוןהתמחותעסקיםבמנהלM.B.AוהמדינהומדעיבכלכלהB.Aתואר

.אביבתלמאוניברסיטת

:חברי ועדת ההשקעות של הקרן

ד  "ן וכעו"כיהן בתפקיד מנהל פיתוח עסקי בחברת נדל, ן"סטון נדל'ל וולת"מנכ, ד גיא קרן"עו

ן בכלל והתחדשות עירונית  "בעל ניסיון וידע במימון ויזמות נדל. במספר משרדי עורכי דין מובילים

-ן"התמחות במימון נדל, בעל תואר ראשון ושני במשפטים ותואר ראשון ושני במנהל עסקים. בפרט

.2009-חבר לשכת עורכי הדין . המרכז הבינתחומי הרצליה

מקרקעין  ,תכנון בניהמתמחה בתחום האזרחי ככלל ובפרט בדיני, נציג המשקיעים, ד זיו לוטן"עו

38א "לעו״ד זיו לוטן ניסיון רב בתחום תמ. דיני חברות והתחום המסחרי ככלל, וקניין

.ד זיו לוטן הוא לייצג את האינטרסים של המשקיעים בועדת ההשקעות של הקרן"תפקידו של עו



הצוות המשפטי יתחלק בטיפול  :)משפטי –צוות מקצועי 

(בפרויקטים

עוסקת,ן"נדלסטון'וולתחיצונימשפטיייעוץ,שותפה,אליאסנאורגיליד”עו',ושותפירון.מ

ומהםמגוריםלמטרותמהם,מורכביםניים"נדלבפרויקטיםבעסקאותומתמחהן"הנדלבתחום

מורכביםהסכמיםבעריכתעבור,ממוןועתירותמורכבותן"נדלעסקאותמליוויהחל,מסחרלמטרות

,ולמגוריםלמסחרהיקף-רחביפרויקטיםבנייתבליוויוכלהמימוןוגורמידיירים,קבלניםעם

.38א"ותמבינוי-פינוי,העירוניתההתחדשות

סטון  'ייעוץ משפטי חיצוני וולת, שותף בכיר ומייסד, ד אילן שרקון”עו, ’אשר ושות, בן עמי, שרקון

ן רחבי היקף ומורכבות עבור מגוון לקוחות  ”בעל ניסיון רב שנים בייצוג לקוחות בתחום הנדל, ן"נדל

ר ועדת קניין ומקרקעין של לשכת  ”שימש במשך שנים כיו, עסקיים  רשויות המדינה ורשויות מקומיות

.  ר פורום תשתיות ואנרגיה של לשכת עורכי הדין"משמש כיו. עורכי הדין

-א  "בעל תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני מאוניברסיטת ת

.  ברקלי קליפורניה בהצטיינות



(:הצוות השמאי יתחלק בטיפול בפרויקטים)שמאי והנדסי -צוות מקצועי 

ן"הנדליעוץחברתוהנדסהכלכלהפז.ובעליםלית"מנכ,ארזפזדניאלה,והנדסהכלכלהפז

כגוןבענףביותרהמקצועיותן"הנדלסוגיותעםבהתמודדותרבניסיוןבעלת.בישראלהמובילה

חלקשוטףבאופןוליווימורכבותמקרקעיןועסקאותעירוניתהתחדשות,סטטוטוריליווי

בכלכלהראשוןתוארבוגרת.בישראלן"הנדלעתידעלביותרהמשפיעיםהלאומייםמהפרויקטים

.מוסמכתמקרקעיןשמאיתוכןאביבתלמאוניברסיטתעסקיםבמנהלשניותוארוניהול

יאירשימשהקודמיםבתפקידיו.משותףל"מנכ,אזרחימהנדס,קפלןיאיר,והנדסהכלכלהפז

ל"סמנכ,אשראימימוןכללל"מנכ,כאלויזהחברתשלואשראיעסקיםאגףוראשל"למנככמשנה

במנהלM.B.Aשניתוארבהצטיינותסייםיאיר.ישראלבבנקהבנקיםעלבפיקוחובכירבנק-בסיטי

שימשיאיר.בירושליםהעבריתמהאוניברסיטהשניהם,עסקיםומנהלבכלכלהראשוןותוארעסקים

.ובנקאותבמימוןשניתוארללימודימכללותובמספרהעבריתבאוניברסיטהכמרצה

.מקרקעיןושמאותכלכלה,אלעדעירד`,ושותשימקביץקפלנרפרידמןברק

במשרדפיננסיופיקוח38א"תמתחוםעלאחראישותף.מקרקעיןושמאיאזרחימהנדס

ניהולבתחוםכמהנדסבקריירהדרכוהחלעירד.'ושותשימקביץ,קפלנר,פרידמן

שנצברוהניסיוןהידע.מקרקעיןבשמאותעוסקואילך2007משנת,2001בשנתהביצוע

כאחראיובפרטבכללכשמאיעיסוקובתחוםכיוםממונףהבניהבאתריעבודתובתקופת

.מוסמךמקרקעיןושמאיהטכניוןבוגר.הפיננסיהפיקוחואגף38א"תמתחוםעל



,  ל ומייסד"מנכ, עודד האושנר, מ"האושנר מלול הנדסה ושמאות מקרקעין בע

חבר  , חבר לשכת שמאי המקרקעין בישראל, מהנדס אזרחי ושמאי מקרקעין

,  ר ועדת הביקורת של האקדמיה למחקר ויישום שמאות מקרקעין בישראל"העמותה ויו

.חבר בצוות השמאי הממשלתי הראשי

,  ל"שותף וסמנכ, ירון מלול, מ"האושנר מלול הנדסה ושמאות מקרקעין בע

מוסמך כמפקח בפרויקטים לבנייה ומאושר לתת חוות  , חשבונאי ושמאי מקרקעין

בעל ניסיון מעשי ומקיף בכל ענפי שמאות  , דעת מומחה מטעם בתי המשפט

.מתמחה בתחום הליווי הפיננסי, המקרקעין

,  יוסי אדרי, מ"חפץ ליווי הנדסי ופיננסי של פרויקטים לבניה בע-זרניצקי

M.B.Aכלכלה ומנהל עסקים ושמאי מקרקעין מוסמך משרד המשפטים  ,

,  שמאי מקרקעין ופיקוח פיננסי לפרויקטים של בניה עבור הבנקים וגופי מימון

.ליווי וביצוע של פיקוח פיננסי, פועל בתחום שמאות המקרקעין

שמאי  , בעלים ומייסד,ל "מנכ, ירון ספקטור,מ"ירון ספקטור שמאות מקרקעין בע

ייחודו של המשרד נעוץ בין היתר  M.B.Aכלכלן ומוסמך מנהל עסקים , מקרקעין

בעובדה שהוא כלול ברשימת השמאים המורשים לחוות דעת לביטחונות לאשראי 

או פועלים כמפקחים מטעם הבנק במסגרת ליווי פיננסי של כל  /ולליווי פיננסי ו

.הבנקים בארץ



פרויקטים  )ניהול סיכונים וביטוח -צוות מקצועי

(:לאחר היתר
אורלנדד"עו,"מ"בעסיכוניםלניהוליועציםמשרדאורלנדאורי"חברתר"יו,אורלנדאוריד"עו

.והביטוחהסיכוניםניהולבתחוםשנים45-מלמעלהשלותקובעלבענףהמוכריםמהיועציםהינו

ומאמריםספריםפרסם,לביטוחבמכללהבכירכמרצהכיהן,ביטוחבחברותמפתחתפקידימילא

הביטוחצרכיבבחינתעשירניסיוןבעל.ומשפטביטוחשעניינםוכנסיםבפורומיםמרצהוכןרבים

וסיועסיכוניםהערכת,בהסכמיםואחריותביטוחסעיפיעריכת,ביטוחמערכיבניית,הלקוחשל

.מורכבותביטוחתביעותבניהול

,  "מ "אורי אורלנד משרד יועצים לניהול סיכונים בע"ל בכיר בחברת "סמנכ, ד יעקב פירר"עו

בין היתר לחברות  , ענפי רכוש וחבויות, שנים בייעוץ בתחום הביטוח45-בעל ותק של למעלה מ

מובילות

בניית מערכי  , בעל ניסיון רב בניהול תיקי לקוחות. 'טק וכו-היי, בנייה, בתחום התעשייה

.  ביטוח בינלאומיים וניהול תביעות ביטוח



?כיצד מתבצעת ההשקעה

החלטה
נתקבלה החלטת המשקיע להשקיע בשותפות המוגבלת•

הפקדת  
הכספים

החברה לנאמנות של בנק , כספו של המשקיע מופקד בחשבון בנק שרק הנאמן•
הינה מורשית חתימה בו, מ"לאומי לישראל בע

בדיקה

שמאי  , הכולל ניתוח כלכלי, סטון'י הצוות המקצועי של וולת"על בסיס בדיקה וליווי ע•
מתקבלת החלטת השותף הכללי להשקעת חלק מכספי השותפות המוגבלת , והנדסי

במימון פרויקט  

מימון

י שלבי ההתקדמות שנקבעו "הנאמן מעביר את הכספים למימון הפרויקט עפ•
או  /י המפקח ההנדסי של השותף הכללי ו"מראש בהסכם ההלוואה ומאושרים ע

מנהל השותף הכללי בהתאם לסוג השחרור 

החזר
ההלוואה

מוחזרים בתום הפרויקט ומופקדים בחשבון ( כקבוע בהסכם המימון)הקרן והריבית •
זכות חתימה  , מ"החברה לנאמנות של בנק לאומי ישראל בע, השותפות בו לנאמן

בלעדית

החזר 
ההשקעה

הנאמן מחזיר לחשבון הבנק של המשקיע את הקרן והתשואה  -החזר ההשקעה •
.  שנצברה בתקופת ההשקעה( בניכוי מס)



:עיכוב בבנייה וסיומה מעבר לתקופה שנקבעה בהסכם המימון מול היזם•

היועץ ההנדסי מבצע מעקב אחר התקדמות הפרויקט ומתריע במקרה של עיכוב בביצוע הפרויקט באופן  

המאפשר לקרן לבחון את סיבת העיכוב ולפעול מול היזם לטיפול בעניין ומניעת עיכוב בסיום הפרויקט  

.מימוש בטחונות בהתאם לצורך ולפי שיקול דעת הקרן, לרבות בדרך של עיכוב תשלומים

:ירידת מחירי הדירות במהלך בניית הפרויקט•

לממן פרויקטים בעלי שיעור רווחיות מוערך הגבוה משעור מינימלי כפי שנקבע בידי  מדיניות הקרן הינה 

שגם בירידת מחירים במהלך להבטיח שיעור זה מהווה מרווח בטחון נוסף שמיועד , השותף הכללי

הסכם המימון הינו הסכם הלוואה  , כמו כן. לא יפגעו, לשותפותהבנייה החזר הקרן והריבית 

(.משקיעים)בו מתחייב היזם להחזר הקרן והריבית לשותפות, לכל דבר ועניין

זיהוי וטיפול השותף הכללי בסיכונים  

:המרכזיים בהשקעה




