
 

 

 

בניה מלא לשלב א' של פרויקט היתר בלה יק כי מודיעה אאורה

 רמת השרוןאאורה 

 

 קבלת היתרדברי יעקב אטרקצ׳י מנכ״ל ובעלים של אאורה השקעות: ״ל

 פרויקטבשהושלמה על ידי החברה אבן דרך משמעותית נוספת הינה  הבניה

להכיר לראשונה בעקבותיה יתאפשר לחברה רמת השרון, אאורה 

מתחמי  4 -במקביל לוזאת פרויקט זה  את גםבתוצאותיה הכספיות 

 ״נמצאים בביצוע והקמהשל החברה שאחרים המשמעותיים המגורים ה

 

 ידות דיוריח 671כשמתוכן  ,ידות דיוריח 042הפרויקט, יוקמו שלב א' של במסגרת 

 .לבעלי הדירות הוותיקיםמוקצות  ידות דיוריח 14  -ווקצו לשיווק על ידי החברה ה

יחידות דיור נחתמו הסכמי מכר  621מתוך הדירות המשווקות על ידי אאורה בגין 

 ששוויםמסחר  שטחי( עיקרימ"ר ) 752הפרויקט  במסגרת בנויכמו כן  .מחייבים

 .מיליון ש"ח 06.5 -כב ערךומ כגמור

 

בניה קיבלה היתר כי  מודיעה השקעותאאורה  חברת( אאורה :ת״א) - 6102 לנובמבר  62אביב,  תל

הפרויקט, יוקמו שלב א' של במסגרת אאורה רמת השרון, מתחם אילת.  מלא לשלב א' של פרויקט

 ידות דיוריח 671-לבעלי הדירות הוותיקים ו ידות דיוריח 14כשמתוכן יוקצו  ,ידות דיוריח 042

החברה החלה את ביצוע הקמת  .מ"ר )עיקרי( שטחי מסחר 752 וכן וקצו לשיווק על ידי החברהה

ן ברבעון הרביעי היתרים לביצוע עבודות הריסה, חפירה ודיפו קבלת לאחרשלב א' של הפרויקט מיד 

 . של שלב א' של הפרויקט תתבצע ברציפות עד להשלמתו החברה צופה שהקמתו. 0262לשנת 

יחידות דיור  671יחידות דיור מתוך  621בגין נחתמו הסכמי מכר מחייבים  עד למועד דוח זה

 המיועדות לשיווק בשלב א' של הפרויקט.  

עודפי שלב א' של הפרויקט שועבדו לטובת נאמן אגרות ליווי בנקאי ו הפרויקטשלב א' של הקמת ל

 החוב )סדרה י"א( של החברה. 

 



 

קבלת היתר הבניה : ל ובעלים של אאורה השקעותדברי יעקב אטרקצ׳י מנכ״ל

תאפשר הקמה וביצוע רציף של פרויקט משמעותי זה  רמת השרוןאאורה מתחם ב

להערכתי, החברה.  של נוספיםהמשמעותיים המגורים המתחמי להקמתם של ארבעת במקביל וזאת 

של החברה וזאת לאור  הכספיות יהתוצאותמגמת הצמיחה המשמעותית של החברה תשתקף גם ב

במקביל לשיעורי השיווק  וזאת לאחרונה בהיקפי הביצוע של פרויקטים אלו ההתקדמות

מונסון, מושב -מגורים העיקריים שלנו בקרית אונו, יהודהמתחמי  חמשת. המשמעותיים בהם

ברמת גן שתחילת  ברוא"הפרויקט בחולון ושבביצוע פרויקט כן הו אחיסמך, חדרה ורמת השרון

, מתוכן נמכרו לשיווק על ידי החברהיחידות דיור  6,722מעל  כולליםהקמתו צפויה בחודש הקרוב, 

 3 -כב מוערך אלו פרויקטיםב דיור יחידות מכירתמ הצפוי ההכנסות סךיחידות דיור.  122 מעל

 52-כ של בסך רווח כה עד הוכרמתוכו  ₪מיליון  473 -הרווח הגולמי מוערך בכ צפי, ₪ מיליארד

נוספים משמעותיים  פרויקטיםפועלת לקדם  אלו, החברהפרויקטים בנוסף ל. בלבד ₪ מיליון

ופרויקט  יח"ד( 652יח"ד )מתוכם שווקו עד כה מעל  334ובעיקרם אאורה בן שמן שלב א' הכולל 

הפינוי ממשיכה לקדם את צבר פרויקטי החברה  כמו כן,יח"ד.  500מתחם שלם הכולל הקמה של 

יחידות דיור )מתוכן  447 הכולל השרוןשלב ב׳ של הפרויקט ברמת , לרבות בינוי המשמעותיים שלה

שיאפשרו בעסקאות פינוי בינוי משמעותיות נוספות וצפויה להתקשר ידי החברה(  עללשווק  336

  .משמעותית לצד ורציפות עסקית בשנים הבאותצמיחה לחברה המשך 
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 ודות אאורה:א

ייזום בניה למגורים בישראל בעלת התמחות בייזום, תכנון והקמה של מובילה בהינה חברה  אאורה

  מרכזי ערים מבוקשות ומובילות.ב התחדשות עירוניתמתחמי 

 63,166פרויקטים הכוללים  32חברה יוזמת, מתכננת ומקימה בישראל, לרבות יחד עם אחרים, ה

 02, הפרויקטים כל סך מתוך(. ד"יח 62,341 החברה של האפקטיבי חלקה) למגורים דיור יחידות

 דיור יחידות 60,056 החברה תבנה במסגרתם אשר העירונית ההתחדשות בתחום הינם פרויקטים

 (.  במסגרת פרויקטים למגורים אותם החברה יוזמת אוד"יח 1,251 החברה של האפקטיבי חלקה)

מ"ר.  05,222 -בשטח כולל של כ שכונתייםמסחריים  רכזיםמ מספרמקימה, מתוכננים להיבנות 

  .אונו בקרית סטודנטים מעונות מתחם של והמפעילה הבעלים הינה החברה, כן כמו

במדד להתחדשות עירונית אשר נערך  0261-0261רץ בשנים החברה זכתה כחברה המובילה בא

 0262בשיתוף עיתון גלובס, אתר מדל"ן וחברת דנס אנד ברדסטריט. בנוסף זכתה החברה בשנת 

מרקר כחברה המובילה  -בדירוג החברתי להתחדשות עירונית של חברת סיטי סקוור בשיתוף עם דה 

 .פינוי ובינוי בארץ בתחום ההתחדשות העירונית בפרויקטים של
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