
 

 

 

 

 םחתמב תינוריעה תושדחתהה טקיורפב הליחתה הרואא

 ןג תמרב ה״אורה

 ןבא יהוז" :תועקשה הרואא לש םילעבו ל״כנמ י׳צקרטא בקעי ירבדל

 היינבו הסירה .בורקה רושעב ן״לדנה קושב המגמה תא עבקתש ךרד

  "לארשיב םינבמה גורדשל הדיחיה ךרדה יהוז שדחמ

 

 הלחה :תועקשה הרואא תרבח )הרואא :א״ת( -  2020 ראוניב  23 ,ביבא לת

 םוקמ הנפת הסירהה .ןג תמרב ה"אורה בוחרב םינשיה תבכרה יניינב לש םתסירהב

  .ןג תמר ריעב ופקיהב יתועמשמ תינוריע תושדחתה טקייורפ תמקהל

 אוהו ,ריעב רתויב םייתועמשמה םיטקיורפה דחא תא הווהמ ה"אורה בוחרב םחתמה

 ינרדומ ,חפוטמ ינברוא רחסמ םחתמ םסיסבבו ,םישדח םיניינב 3 לש המקה ללוכ

 םיזואהטנפו ןג תוריד ,םירדח 5 -ו 4 ,3 ,2 לש םילדגב תוריד 240 ללוכ טקיורפה .םיענו

 .םייביסולקסקא םיינברוא

 הליבומה ןג תמר יכ ףשחנ תינוריע תושדחתהל תושרה לש ןורחאה יתנשה ח"ודב

 תוריד 350 ריעב ורכמנ 2018-ב .תינוריע תושדחתה יטקיורפב תוריד תריכמב תיצראה

 ביבא לת .הנש התואב ורכמנש תוריד 262 םע דודשא ריעה התייה הל היינשו ,הלאכ

 .ח"ודה יפל הנש התואב הלאכ םיטקיורפב ורכמנש תוריד 139 םע 5-ה םוקמב התייה

 

 https://ir.auraisrael.co.il  :הרבחה לש םיעיקשמה ירשק רתאל רושיק

  



 

 

 :הרואא תודוא

 לש המקהו ןונכת ,םוזייב תוחמתה תלעב לארשיב םירוגמל הינב םוזייב הליבומ הרבח הניה הרואא

  .תוליבומו תושקובמ םירע יזכרמב תינוריע תושדחתה ימחתמ

 13,611 םיללוכה םיטקיורפ 38 ,םירחא םע דחי תוברל ,לארשיב המיקמו תננכתמ ,תמזוי הרבחה

 28 ,םיטקיורפה לכ ךס ךותמ .)ד"חי 10,346 הרבחה לש יביטקפאה הקלח( םירוגמל רויד תודיחי

 רויד תודיחי 12,251 הרבחה הנבת םתרגסמב רשא תינוריעה תושדחתהה םוחתב םניה םיטקיורפ

  וא תמזוי הרבחה םתוא םירוגמל םיטקיורפ תרגסמב  .)ד"חי 9,059 הרבחה לש יביטקפאה הקלח(

 .ר"מ 25,000 -כ לש ללוכ חטשב םייתנוכש םיירחסמ םיזכרמ רפסמ תונביהל םיננכותמ ,המיקמ

  .ונוא תירקב םיטנדוטס תונועמ םחתמ לש הליעפמהו םילעבה הניה הרבחה ,ןכ ומכ

 ךרענ רשא תינוריע תושדחתהל דדמב 2019-2016 םינשב ץראב הליבומה הרבחכ התכז הרבחה

 2018 תנשב הרבחה התכז ףסונב .טירטסדרב דנא סנד תרבחו ן"לדמ רתא ,סבולג ןותיע ףותישב

 הליבומה הרבחכ רקרמ - הד םע ףותישב רווקס יטיס תרבח לש תינוריע תושדחתהל יתרבחה גורידב

 .יוניבו יוניפ לש םיטקיורפב תינוריעה תושדחתהה םוחתב ץראב

 

 


