
 

 

 לש טלחומו יפוס ןועריפ  רובע הרומתה הריבעה הרואא

 ג"י הרדס ,הרמהל בוח תורגא

 

  יכ םויה העידוה תועקשה הרואא תרבח )הרואא :א״ת( - 2020  לירפאל 26 ,ביבא לת

 רשא טלחומהו יפוסה ןועריפה ןיגב םולשתה אולמ תא םילעופה קנב לש םימושירל הרבחל הריבעה

 תא  הרואא הערפ ,ךכב .הרבחה לש )ג"י הרדס( הרמהל בוחה תורגא לש 2020 לירפאב 30 םויב לוחי

  .ולא בוחה תורגאל סחיב הבוח אולמ

 162 לש ןרק ףקיהב  30.12.20 –  2020 תנש ףוסב לוחי בוחה תורגא יקיזחמל םיאבה ןרקה ימולשת

 לש יווילה תונובשחמ םיפדוע רורחש םיללוכ 2020 תנשל םייופצה םינמוזמה ימירזת .לקש ןוילימ

 בלש ונוא תיירקב ילאו ונוא ,ןולוח(  םימדקתמ קווישו המקה יבלשב םיאצמנה םיטקייורפ השולש

 םיקסעה תבילב םניאש םיסכנ תריכממ הרומת ,₪ ןוילימ 200 -כ לש םיפקהב ודמעי )דוהיו ,א

 רואל 2020 תנשל הדובעה תוינכות תא המיאתה  הרואא  ,ףסונב .ח"ש ןוילימ 170 -כ לש הרומתב

 :הז ללכבו םיעוריאה

  תורוקתב יתועמשמ םוצמצ •

 בינהל םייופצה ההובג תואדו תמרב םיטקיורפ לעו עוציבב םיטקיורפ לע יקסע סוקופ תמיש •

 ינוניבהו רצקה חווטב םינמוזמ םירזת

  .ןמזב ורסמי םיטקיורפהו האלמ הקופתבו הרדיסכ הרבחה ירתא לכב תעצבתמ הדובעה יכ ףיסונ

 תומשרה ועצוב ןכ ומכו הריכמ יזוח ומתחנו תוריד תריכמל תואקסע ומלשוה ףלוחה שדוחב יכו

 .דואמ םיהובג הריכמ ירוזחא 2020 ךלהמב וממיתסי רשא םיטיקורפה לכב .תוריד תשיכרל תושדח

 עקר לע 2020 ראורבפ – ראוני םישדוחה תמועל ןתומ תוריכמהו קווישה בצק ,תאז םע דחי

  .תילכלכה תואדווה יאו וז הפוקת תיברמב היסולוכואה לע לטוהש רגסה ,הנורוקה ףיגנ תוצרפתה

 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

 םיללוכה םירוגמל םיטקיורפ 41 ,םירחא םע דחי תוברל ,לארשיב המיקמו תננכתמ ,תמזוי הרבחה

 ,םיטקיורפה לכ ךס ךותמ .)ד"חי 11,500 הרבחה לש יביטקפאה הקלח( םירוגמל ד"חי 15,000 לעמ

 רויד תודיחי 13,600 הרבחה הנבת םתרגסמב רשא תינוריעה תושדחתהה םוחתב םניה םיטקיורפ 30

 תמזוי הרבחה םתוא םירוגמל םיטקיורפ תרגסמב .)ד"חי 10,000 לעמ הרבחה לש יביטקפאה הקלח(

 .ר"מ 15,000 -כ לש ללוכ חטשב םייתנוכש םיירחסמ םיזכרמ רפסמ תונביהל םיננכותמ ,המיקמ וא

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

 .האלמ

 לש בלשב םיאצמנ )עוציב יבלש רפסמ םימייק םקלח ןיגבש( םיטקיורפ 7 ,הז חוד רושיא דעומל

 העבראב עוציבו המקה תולועפ ליחתהל הרבחה היופצ 2020 תנש ךלהמב .)קווישו( עוציבו המקה

  .לחה םהב קווישה רשא םיפסונ םיטקיורפ

 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

 תאזו תינוריע תושדחתהו תיתרבח תומזי ,טפשמל הרואא ןוכמ לועפל לחה ,2019 יאמ שדוחב

 ףותישמ קלחכ םקוה רשא ןוכמה .הילצרהב ימוחתניבה זכרמה לש םיטפשמל רפס תיב תרגסמב

 רקחלו דומילל תיעוצקמו תימדקא תרגסמ הווהמ ,ימוחתניבה זכרמה ןיבל הרבחה ןיב הלועפ

 ןיבל םייואר םייטפשמ םירדסה ןיב הקיזה תקמעהלו ,תונשדחו תושדחתה לש םיינוריע םיכילהת

 .םייתביבסו םייתרבח םיכרע תבלשמה תיקסע תוליעפ

 

 

 

 


