
 

 

 

 

  ןולוחב התוליעפ תא תקזחמ הרואא

 

  לולכי רשא ןולוחב שדח יוניב יוניפ טקיורפ םדקל הרחבנ 

 םיירוביצ םיחטש ,רחסמ יחטש ,רויד תודיחי 266-כ

 רוביצ ינבמו

 

 תחא הניה הרבחה :תועקשה הרואא לש םילעבו ל״כנמ י׳צקרטא בקעי ירבדל

  המיקמ  תננכתמ איה הב ,ןולוח ריעב רתויב תוליעפהו תוליבומה תוימזיה תורבחהמ

 דעי הרבחה רובע הווהמ ןולוח .ריעב םינוש םיטקיורפב רויד תודיחי 500-כ תקוושמו

 הרבחה .םירוגמל הנימז עקרקב רוסחמו תורידל םיהובג םישוקיב םע ,יביטקרטא

 תושדח תורידל םישוקיבל הנעמ תתלו הז רוסחמ לע רבגתהל ןתינ יכ הנימאמ

   .יוניב-יוניפ גוסמ םיטקיורפ תועצמאב הובג הינב טרדנטסב
 

 םדקל הרחבנ יכ העידומ  :תועקשה הרואא תרבח )הרואא :א״ת( -  2020 ראוניב 51 ,ביבא לת

 עשוהי בוחרב םייוצמה  רוביצ ינבמ 5  ללוכה םחתמב תויוכזה ילעב ידי לע ןולוחב שדח יוניב-יוניפ טקיורפ

   .תוירחסמ תודיחי ןכו רויד תודיחי 75  ללוכ הז םחתמ .ןולוחב ןיקנח

 םיחטש ,רחסמ יחטש ,רויד תודיחי 266-כ וללכי רשא םישדח םיניינב םחתמב םיקהל תננכתמ הרבחה

 ,טקיורפב תושדח תוריד 75-ל םיאכז ויהי םחתמב תויוכזה ילעב .םיבשותה תחוורל רוביצ ינבמו םיירוביצ

 .הינחו ןסחמ ,ר"מ 12 לש חטשב שמש תספרמ ,תמייקה םתריד חטשל ר"מ 28 לש תפסות וללכי ולא תוריד

  .הרבחה ידי לע וקוושי תורידה רתי

 םדקל הרבחה תנווכבש תיזוחמ הדעו תוכמסב ריע ןינב תינכת ךמס לע יוניב יוניפ תנוכתמב עצבתי טקיורפה

   .ןולוח תייריע םע הלועפ ףותישב

 תומתחהב הלחה הרבחהו יוניב יוניפ םכסה חסונ םיקיתווה םיריידה תוגיצנ םע םכסוה הז דעומל ןוכנ

 םיקיתווה םיריידה ללכ םע םיינטרפ םיזוח ומתחיש ךכל ,רתיה ןיב ,הפופכ םחתמב טקיורפה תמקה .םירייד

  .המיאתמ ריע ןינב תינכת רושיאלו םחתמב

 

 



 

 

 

 

 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

 

 


