
  

: לאאורה וסף פרויקט מגה  

. ביוי בתיה-פיוי החברה מודיעה על בחירתה במגה פרויקט

 1,560-בהיקף של כ הפרויקט החדש ממוקם בשכות אות שקד,

לפרויקט הכסות , שטחי מסחר, תעסוקה ומבי ציבור. צפי יח"ד

 .₪מיליארד  2-ל מעל

בדבר חודש הודעה זו מצטרפת להודעתה של החברה מלפי כ

  יח"ד ברחובות 1,000מעל  להקים פרויקט של בחירתה 

בכך מחזקת החברה את מעמדה כחברה המובילה בתחום התחדשות עירוית 

  יח"ד בשלבי ביצוע ותכון  23,000-בישראל עם צבר פרויקטים עם למעלה מ

הפרויקט המשמעותי מהווה כיסה של אאורה לעיר וספת במרכז הארץ, באזור 

  הזוכה לביקוש רב

 

עם גישות  , בסמוך לשכות פולג היוקרתיתמטר מחוף הים -500מצא במרחק של כהפרויקט 

 11-יח"ד ב 1,560-# החברה תבה שכוה חדשה של כ לכביש החוף ותחת הרכבת בתיה

י מגדלי מגורים מודרוך ימסחר, קריו כולל שטחי תעסוקהקומות,  9-40יים חדשים בת חי

וכך תשדרג  קומות במצב פיזי גרוע 3-4יח"ד במבים ישים, בי  392חלף זאת ופארק מרכזי, 

אות שקד היא שכוה ותיקה, היתת לקידום באמצעות התחדשות עירוית את כל האזור # 

# אאורה מתמחה  העירייה ובהתאם למדייותה מקודמת בתיאום עםשל החברה התכית ו

בהקמת שכוות מגורים שלמות בכל אזורי הביקוש בארץ ובין היתר בתל אביב, רמת גן, 

  # גם בתיהגבעתיים, רמת השרון, יהוד, קרית אוו, ס ציוה, חולון, רחובות ועוד וכעת 

  

, חברה מובילה בייזום ביה למגורים השקעות(ת״א: אאורה) חברת אאורה  - 2020   ביולי  20   תל אביב,

בישראל בעלת התמחות בייזום, תכון והקמה של מתחמי התחדשות עירוית במרכזי ערים מבוקשות ומובילות, 

  המשך התופה בהיקפי הפעילות.מודיעה 



  

למגה כסת יח"ד ברחובות, החברה  1,080לפחות לאחר שבחרה אאורה לפי פחות מחודש להקים שכוה של 

של בהיקף גדול ביוי -פיוי פרויקטעם תיה, עיר מרכזית במרכז הארץ הזוכה לביקוש חזק, פרויקט וסף ב

  תוכית הפרויקט מקודמת בתיאום עם העירייה ובהתאם למדייותה בתחום ההתחדשות העירוית.. יח"ד 1,560

 , בשכות אות שקד הותיקה,יםהפרויקט ממוקם במתחם הרחובות שמרוק, שמחה ארליך, בן צבי וגריבו

 ,4וכביש  עם גישות לכביש החוף, מהטיילת ופארק אגם החורף, מטר מחוף הים -500מצא במרחק של כו

שכוה אאורה תבה  במסגרת הפרויקטהעירוי.  לאצטדיוןלאזור התעשייה והתעסוקה פולג וכן לתחת הרכבת 

חדרים וכן  3-6הכוללים יח"ד של  קומות, 9-40חדשים בי יח"ד במגדלי מגורים מודריים  1,560-חדשה של כ

אשר מצאים במצב  ,קומות 3-4מבים ישים, בי הבויות היום יח"ד  392חלף  ,ופטהאוזיםפטהאוזים -ימי

 .שטחי מסחר, תעסוקה, חיון תת קרקעי, בית ספר, גי ילדים ופארק מרכזיהשכוה החדשה תכלול פיזי גרוע. 

מפורטת שים תאושר תב"ע  3רכת החברה תוך מבעלי הזכויות ולהע 60%-מות בפרויקט עומד על כשיעור החתי

הם הדיירים  ב"כחכמון, -אלמוגן ועו"ד איה 'והאאורה ייצגו בעסקה עו"ד דודו גאת . ויחלו העבודות בפרויקט

  .SOשחר לולב ממשרד שהב ו-משרד כעןגיל שהב אדריכלי הפרויקט הים ו ורון אמר אילן גלזר עוה"ד

  

ציין: "השם והמויטין של אאורה כחברה מצטיית בהתחדשות עירוית ממשיך  י, מכ"ל אאורה'יעקב אטרקצ

 -עדיפו אותו על פי חברות רבות בחרו בו וה שהדייריםה בפרויקט היא לאחר יהזכילתמוך בצמיחת החברה. 

  תוך יצירת אמון מלא עימם.  ושוויוןות ם שותפים מלאים לתהליך ווקטים בשקיפהאו רואים ב

יה ת דס העיר תומכים בישראל, אשר היא עיר מובילההגת העיר ומהופת פיתוח גדולה, תוך שהמקדמת ת

תל -כביש חיפה וצירים מרכזיים כמו לחוף הים ומובילים את תחום ההתחדשות העירוית. תיה הית מקרבה

רחבים. אביב וצירי רוחב החוצים את המדיים ווה, וכן לרכבת ישראל ולאזורי תעסוקה מגוושמחים  א

להיכס לתיה עם פרויקט גדול ומשמעותי להקמת שכוה מודרית, חדשה ואיכותית עם סל רחב של שירותים 

 לתושבים." 

  

דירוג של  לה דיווחה אאורה כי חברת הדירוג מדרוג, העלתה את דירוג החברה והחוב שלה וקבעה לאחרוה

Baa1 ת ב. עם אופק יציבזהצמיחה. ברבעון מגמת  המשך דיווחה החברה על 2021תוצאות הרבעון הראשון לש 

הרווח הקי . 15.5%בשיעור של  ,מיליון שקל 31 מיליון שקל, רווח גולמי של 201ל דיווחה החברה על מכירות ש

לתוך  ממשיכהמגמת הצמיחה בהכסות  מיליון שקל. 381-ההון העצמי עלה ל. מיליון שקל 12.1רבעוי עמד על ה

 אסטרטגית עם קבוצת "מבה". העסקה הלאור עם רווח מהותי ו 2021על רבעון שי  משמעותיתעם השפעה  2021

. כמו כן החברה צפויה שקל מיליוי 529-שטרם הוכר בהיקף של כבפרויקטים בביצוע רווח גולמי לאאורה 

לחברה עשרות . ון שקלמילי 350-כ רווח גולמי וסף של חדשים עם פרויקטים 7וד ע השה בביצוע שללהתחיל 

כאחת מהחברות הגדולות והמובילות במשק  ממצבות אותהיח"ד ש 20,000-פרויקטים ועתודות קרקע של כ

  בתחום הדל"ן למגורים.



  

ק וביצוע של פרויקטים ממשיכה את תופת הבייה והביצועים העסקיים של החברה, עם יציאה לשיוו 2021שת 

, תוך שהחברה מבססת קדימה רווחיות וחולון בן שמןו, רמת השרון, רמת גן, , או תגבעתיים, קריי בתל אביב,

 .משמעותית, רציפה ויציבה עם תזרים חזק שצפוי בשים הבאות

  https://ir.auraisrael.co.il   קישור לאתר קשרי המשקיעים של החברה:

  

   אודות אאורה:

אאורה היה חברה מובילה בייזום ביה למגורים בישראל בעלת התמחות בייזום, תכון והקמה של מתחמי התחדשות 

פרויקטים  46החברה יוזמת, מתכת ומקימה בישראל, לרבות יחד עם אחרים,  עירוית במרכזי ערים מבוקשות ומובילות.

  יח"ד).  17,000-הוא למעלה מיח"ד למגורים (חלקה האפקטיבי של החברה  23,000למגורים הכוללים מעל 

השה החמישית ברציפות, בתחום כבר  , זובארץ 1החברה מובילה בייזום שכוות מגורים וחשבת חברה מספר 

 ורמים בלתי תלויים, לרבות מרכז הדל"ן, דןהמרכזיים שמתפרסמים על ידי געירוית על פי כל המדדים ההתחדשות ה

 ואחרים.  ריטטסאד ברד


