
 

 

 

 

  ףסונ יתועמשמ טקייורפב ונוא תיירקב התוליעפ תא תקזחמ הרואא

 

 לולכי רשא ןרואה תבחר םחתמ טקייורפב ע״בת הרשוא 

 רויד תודיחי 332

 

 רובצל הכישממ הרואא :תועקשה הרואא לש םילעבו ל״כנמ י׳צקרטא בקעי ירבדל

 רוזאב רתויב םייתועמשמה שוקיבה ירוזאב יוניב יוניפ לש םייתועמשמ םיטקיורפ

 תבחר" םחתמ טקייורפ ףרטצמ ונוא תיירקב ילאוו ונוא טקייורפ דצלו זכרמה

 הרוצב תמדקתמ הרבחה ליבקמב .השדח ע"בתל הדעוה רושיא תא  לבקמש "ןרואה

 הזמ רויד תודיחי 672 הנוב הרבחה וב ונוא תירקבש ילאו ונוא טקייורפב תיתועמשמ

 65% 31.12.2019 םויל דע ורכמנ ןכותמ רויד תודיחי 456 הרבחה ידי לע קווישל

 םיבלשב רויד תודיחי 1,148  םויכ ללוכ ונוא תיירקב ונלש תוברועמה ףקיה .תורידהמ

   .םינוש

 הרבחה לש םיטקיורפה ןיבמ 13 -ה טקיורפה וניה טקיורפה :י׳צקרטא ףיסוה דוע

 יכ הפוצ הרבחהו ףקות ןתמל הרשוא ע"בתה רשא תינוריעה תושדחתהה םוחתב

 יבלשב הרבחב םירחא םיטקיורפ 6 דוע םע דחי קווישל הנשה ףוס דע ףרטצי טקיורפה

 ,ונוא תיירקב "ילאו ונוא" טקיורפ ,דוהיב "םייולתה םינגה" טקיורפ -עוציבו קוויש

 "יטיס הרואא" טקיורפ ,ןג תמרב "ןח תמר הרואא" טקיורפ ,ןג תמרב ה"ארה טקיורפ

  .ןורשה תמרב "ןורשה תמר הרואא" -ו הרדחב

  

 

 הדעווה יכ העידומ  :תועקשה הרואא תרבח )הרואא :א״ת( -  2020  ראורבפב 71 ,ביבא לת

 תינוריע תושדחתה תינכות הניה תינכותה .ףקות ןתמל תינכותה הרשיא ונוא תיירקב תימוקמה

 תרגסמב .לוכשא יולו ךלוו תובוחרה תמוצל ברעמ םורדב תמקוממו םנוד 17.5-כ לש חטש לע הלחה

 תושדח ד"חי 276 ונביי ןמוקמבו ,6-28 ןרואה תובוחרב תבכר יניינב השולשב ד"חי 96 ונופי תינכותה

 תובוחרב םיניינב ינשב ד"חי 56 לש קוזיח תינכותה תללוכ דוע .תומוק 20 דע 10 ינב םיניינב 5-ב

 .ד״חי 180 קווישל ןכותמ ,ד"חי 332 תינכותה לולכת לכה ךס .2-4 ןרואה



 

 

 הנקב רחסמו תינוריע רכיכ ,לוכשא יול ךרד ךרואל תירחסמ תיזח לעמ ההובג הינב תעבוק תינכותה

 המיתחה םויהל ןוכנ  .םירוגמ ינבמו םיחותפ םיחטש ,ירוביצ שרגמ ,ךלוו בוחר רואל ןטק הדימ

  .יוניב-יוניפ ימכסה לע תויוכזה ילעבמ 90%-מ הלעמל לארשי הרואא

 רשא תינוריעה תושדחתהה םוחתב הרבחה לש םיטקיורפה ןיבמ 13 -ה טקיורפה וניה טקיורפה

 6 דוע םע דחי קווישל הנשה ףוס דע ףרטצי טקיורפה יכ הפוצ הרבחהו ףקות ןתמל הרשוא ע"בתה

 ונוא" טקיורפ ,דוהיב "םייולתה םינגה" טקיורפ -עוציבו קוויש יבלשב הרבחב םירחא םיטקיורפ

 הרואא" טקיורפ ,ןג תמרב "ןח תמר הרואא" טקיורפ ,ןג תמרב ה"ארה טקיורפ ,ונוא תיירקב "ילאו

  .ןורשה תמרב "ןורשה תמר הרואא" -ו הרדחב "יטיס

 

 

 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

 

 


