
 

 

  ףסונ סכנ תשמממ הרואא

 

 הרבחה ךכ ךותמ ,ח״ש ןוילימ 24.5 וסנכי התפוקלו ןיעקרקמב תויוכז תרכומ הרבחה

   .ח״ש ןוילימ 15.5 – כ לש חוור םושרל היופצ

 

 ןבא יס תרבח יכ םויה העידוה תועקשה הרואא תרבח )הרואא :א״ת( - 2020  ינויל  24 ,ביבא לת

-יתלב םיישילש םידדצ םע םכסהב הרשקתה ,הרואא לש האלמ תולעבבב הרבח ,מ"עב תומזי

 םלשל םישכורה םירומא ןיעקרקמב ןבא יס תויוכז תשיכר ןיגב .ןיעקרקמב התויוכז תריכמל םירושק

 תואצוהו םינווהמה הריכחה ימד ומלושי םכותמ ,ח"ש ינוילימ 159 דע לש ךס 2020 ינויב 30 םויל דע

  .היצפואה שומימל הרומתב לארשי יעקרקמ תושרל חותיפה

 ןונכת תויולע ,חותיפ ימד ,היצפואה תשיכר ןיגב ןיעקרקמב הרבחה תעקשה 2020 ץרמב 31 םויל ןוכנ

 תועצמאב ונמומ ח"ש ינוילימ 20-כ םכותמ ,ח"ש ינוילימ 29 -כ לש ךסב המכתסה םיצעויל תולמעו

   .יאקנב ןומימ

 רתווי ,יאקנבה ןומימה אולמ ןועריפ רחאלו ,ןיעקרקמב  היתויוכז תריכמ תמלשה םע ,הרבחה תכרעהל

 חוורב ריכהל היופצ הרבחהו ,ח"ש ינוילימ 24.5 -כ לש ךסב וז הקסעב םרוקמש וטנ םינמוזמ הידיב

 .םיסימו תואצוה ינפל ח"ש ינוילימ 15.5-כ לש

 

 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 11,400 הרבחה לש יביטקפאה הקלח( םירוגמל ד"חי 15,000 לעמ



 

 תודיחי 13,400 הרבחה הנבת םתרגסמב רשא תינוריעה תושדחתהה םוחתב םניה םיטקיורפ 30

 יפקיה יוטיב ידיל אובל ולחה 2019 תנשב .)ד"חי 9,900 לעמ הרבחה לש יביטקפאה הקלח( רויד

 םיגשיההו המקהבש םירוגמה ימחתמ ,םיטקיורפה רבצ ,הרבחה לש םייתועמשמה תוליעפה

 .תורידה תריכמב

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

 רשא ןפואב םיפסונ םיטקייורפ ןיגב יושירהו ןונכתה יכילה ומלשוי 2020 תנש ךלהמב .)קווישו( עוציבו

  .המקהה תולועפ תא ליחתהל הרבחל רשפאי

 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

 

 

 

 


