
 

 

 

רחיבה את פרוייקט פינוי בינוי ביהוד ומסמנת את יהוד מ אאורה

 של החברה באזורי הביקוש נוסף מונסון כיעד אסטרטגי   -

 

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

 9191 של ומקדמת פרוייקטים בהיקף  מונסון - ביהודעשיה משמעותית 

ההתקדמות המשמעות עליה אנחנו מדווחים היום ברחוב ויצמן  ,דירות

הנמצא בשלבי בניה  הגנים התלויים HIGHפרויקט ל פתביהוד מתווס

  ופרויקט מתחם שוק אשכנזי בעיר והקמה

 

 

נבחרה לקדם  כי  מודיעה השקעותאאורה  חברת( אאורה :ת״א) - 9302 דצמבר ל 03אביב,  תל

אשר מהווה חלק נוסף  ביהוד, 2-91 , בתיםברחוב ויצמןגם על ידי בעלי הזכויות פרויקט פינוי בינוי 

נוספים בעלי זכויות  45 בעבר עוד  דיווחה החברהעליהם הזכויות בעלי  45-התווספו ל ,בכך. במתחם

עם בעלי הזכויות  משא ומתןלנהל החברה החלה אשר בחרו בחברה לצורך קידום פרויקט במתחם. 

בעלי הזכויות בשני חלקי המתחם  2121במהלך שנת צופה כי . אאורה בינוי-על נוסח הסכם פינוי

 . בינוי מחייבים עם החברה-יחלו לחתום על הסכמי פינוי

 441 –במתחם כ  להקיםלדברי יעקב אטרקצ׳י מנכ״ל ובעלים של אאורה השקעות ״אנחנו תכננים  

קומות, שטחים ציבוריים ומבני ציבור לרווחת התושבים.  95-חדשים בני כ בנייניםיחידות דיור ב

הדירות ישווקו על ידי החברה.  דירות בפרויקט, ויתר 955-ל זכאים יהיו במתחם הזכויות בעלי

 בכוונתבסמכות ועדה מחוזית ש עיר בנין תכניתהפרויקט יתבצע במתכונת פינוי בינוי על סמך 

 בנוסף לפרויקט הזה אנחנו מקדמים עוד מונוסון. -יהודהחברה לקדם בשיתוף פעולה עם עיריית 

 

 

 



 

יכלול עם סיומו הגנים התלויים אשר  HIGHמונוסון: פרויקט -שני פרויקטים ביהוד

אשר ; ופרויקט מתחם שוק אשכנזי, בניינים 94-יחידות דיור חדשות ב 111-כ

בניינים וכן יח"ד חדשות בשבעה  551-כ ומן יבנה פרויקט שיכלוליח"ד, ובמק 995במסגרתו יפונו 

  שטחים ציבוריים״

הקמת הפרויקט במתחם כפופה, בין היתר, לכך שיחתמו חוזים פרטניים עם כל אחד מהדיירים 

  .ולאישור תכנית בנין עיר מתאימה במתחם
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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 

 98,599פרויקטים הכוללים  83חברה יוזמת, מתכננת ומקימה בישראל, לרבות יחד עם אחרים, ה

 23, הפרויקטים כל סך מתוך(. ד"יח 91,855 החברה של האפקטיבי חלקה) למגורים דיור יחידות

 דיור יחידות 92,249 החברה תבנה במסגרתם אשר העירונית ההתחדשות בתחום הינם פרויקטים

 (.  במסגרת פרויקטים למגורים אותם החברה יוזמת אוד"יח 1,141 החברה של ביהאפקטי חלקה)

מ"ר.  24,111 -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  2191-2195בשנים החברה זכתה כחברה המובילה בארץ 

 2193בשיתוף 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 

 .נוי ובינויבארץ בתחום ההתחדשות העירונית בפרויקטים של פי
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