
 

 

 

 ןח תמר הרואא טקיורפ קווישב הלחה הרואא תרבח

 

 לש הקלח ,רחסמ יחטש ר"מ 2,000 -ו רויד תודיחי 522 ללוכ טקיורפה

  לש תויופצ תוסנכה ףקיהב הריכמל רויד תודיחי 369 ללוכ הרואא

 .₪ ןוילימ 965 -כ

 

 טקיורפה וניה ןח תמר :תועקשה הרואא לש םילעבו ל״כנמ י׳צקרטא בקעי ירבדל  

 ,עוציבהו קווישה בלשל סנכנ רשא תינוריעה תושדחתהה םוחתב הרבחה לש  ישישה

 םינגה" טקיורפ :עוציב יבלשב םיאצמנ רבכש םיטקיורפה תשמחל ףרטצמו

 ,ןג תמרב ה"אורה טקיורפ ,ונוא תיירקב "ילאו ונוא" טקיורפ ,דוהיב "םייולתה

  .ןורשה תמרב "ןורשה תמר הרואא" טקיורפו הרדחב "יטיס הרואא" טקיורפ

 לש םיפסונ םייתועמשמ םיטקיורפ ינש ופרטצי הנשה ףוסל דע יכ הפוצ הרבחה

 טקיורפו םייתעבגב תורדתסהה טקיורפ ,עוציבו קוויש יבלשל תינוריע תושדחתה

 .ןג תמרב םידגמ

 השולשב רחסמ יחטש ר"מ 2,000 -ו רויד תודיחי 522 לולכל יופצ ןח תמר הרואא

 וצקוי םכותמ רחסמה יחטש ללכו רויד תודיחי 153 רשאכ ,תומוק 30 ינב םילדגמ

 טקיורפהמ הרבחל תויופצה תוסנכהה .טקיורפה יעקרקמב םימייקה תויוכזה ילעבל

 .ח"ש ינוילימ 965-כ לש ךסב ןניה

 2020 תנשל ישילשה ןועברה ךלהמב טקיורפה לש ותמקהב לחת יכ הפוצ הרבחה

 בוציע תינכת ,ףקותב ע"בת תמייק טקיורפל .םינש 4 -כ ךשמיהל היופצ ותיינבו

  .הסירה רתיהו תרשואמ

 תויפוס תוטויט .טקיורפל ןומימ דימעי רשא הוולמ קנב םע המכסהל העיגה הרבחה

   .המיתח תארקל הנכהב תויוצמ םכסהה לש

 תושדחתהה םוחתב הליבומה הרבחכ הדמעמ תא ססבל הכישממ הרבחה" :י׳צקרטא ףיסוה דוע

 תרגסמב יוניב יוניפ לש םיטקיורפ םוזייב רקיעב התוליעפ תא תדקממו לארשיב תינוריעה

 םיפקיהב המקהל םירוגמ ימחתמו םיטקיורפ תודותע הרואא תרבוצ ךכ ךותמ .תינוריע תושדחתה

 ןיטינומ הרואא תססבמ ,תאז דצל .ןמז ךרואל החימצ תמגמ הל םירשפאמ רשא םייתועמשמ



 

 

 תונורתי לוצינ תורשפאמו הבחר תוליעפב תוכמותה תילועפת תיתשתו םוחתב תוחכומ תולוכיו

 .לדוגל

 יזכרמב יוניב יוניפ לש םיטקיורפב תואצמנ רתויב תויביטקרטאה עקרקה תודותע יכ םינימאמ ונא

 תוחכונ תלבקמ ולא םיטקייורפ תועצמאב םירוגמל הינב תומזי יכו לארשיב תוליבומה םירעה

 תונהיל ךישמי םירוגמל ן"לדנה קוש יכ םיכירעמ ונא ,המידק תולכתסהב .ףנעב תרבוגו תכלוה

 ךישמנ ונלש תוליעפה תפונת םע יכ םיפוצ ונאו תלעופ הרואא םהב םירוזאב םיקזח םישוקיבמ

 ."ונלש תוינמה ילעבל תיתועמשמ ךרע תריציב

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

 :הרואא תודוא

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

  .תוליבומו תושקובמ םירע יזכרמב תינוריע תושדחתה ימחתמ לש

 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

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

 .יוניבו יוניפ לש םיטקיורפב תינוריעה תושדחתהה םוחתב ץראב הליבומה

 

 


