
  

  :בעיר לוד פרויקט עק וסף לאאורה

רכשה קרקע פויה עם תב"ע בתוקף בעיר לוד להקמת לפחות 

  מ"ר 25,000-בהיקף של כ תעסוקה ומסחריח"ד ושטחי  620

עבור חלק יחידות  ,השווי# תמורת הקרקע  ₪מיליון  210-220-סך של כהחברה תשלם 

באופן עלות אטרקטיבית  - אלף שקל לקרקע, ליח"ד 300-משקף עלות של פחות מ ,הדיור

  ביחס לעסקאות שבוצעו באזור # משמעותי 

, עם הפרויקט וסביבתה. כעת עיר לודמאות יח"ד ב אאורה בשים האחרוות יזמה ומכרה

כן באזור, בקרקעות שרכשה והשביחה ו מכור אלפי יח"ד וספותיזום ולצפויה להיא  החדש,

  יח"ד מרביתבפרויקט אאורה בן שמן בו כבר מכרו 

"הרכישה משקפת את יכולתה של אאורה לרכוש קרקעות אטרקטיביות  יעקב אטרקצ'י:

  "באזורי ביקוש מרכזיים

  

למגורים  , חברה מובילה בייזום ביהת״א: אאורה) חברת אאורה השקעות( - 2021  לאוגוסט 26 תל אביב,

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

עם דום,  15בהיקף של  וזמיה לתכון מיידי מודיעה על כיסה לפרויקט עק וסף. החברה רכשה קרקע פויה

ים יהצפומ"ר  25,000בהיקף של  סוקה ומסחרתעיח"ד וכן שטחי  620תב"ע בתוקף בעיר לוד להקמתן של לפחות 

  . ביםלהיות מוחזקים ככסים מי

תוך שמירה על תמהיל המותאם לקהל הרוכשים,  יח"ד 100-אאורה תפעל להגדלת היקף היח"ד בפרויקט בעוד כ

בכוות החברה להגיע . לרבות בייתן של דירות קטות, ומתן אפשרות לרכישה יח"ד במחירים תחרותיים

  לתחילת ביצוע בפרויקט בתוך כשה. 

אלף  300-מיליון שקל כך שחלק יח"ד, משקף עלות קרקע של פחות מ 210-220-תמורת הקרקע תשלם החברה כ

מומה ממקורותיה העצמיים של החברה ולקראת השלמתה  ,בשלב זה ,קרקערכישת השקל לקרקע, ליח"ד. 

בחית / גיוס הון או חוב לטובת העסקה/ מימון בקאי , ולא רק, לרבות, תשוובכוות החברה לבחון חלופות 

   .הכסת משקיעים או שותפים לעסקה

את הבעלים הפרטים ייצגו גם בקידום התוכית וגם בעסקה מול אאורה עורכי הדין זיו כספי ולירון רוט ממשרד 

  הזכויות וחתימת ההסכמים מול הדיירים.גידי כספי ושות אשר ימשיכו ללוות את אאורה עד למימוש 

 הגשת מוקדי תחבורה ותעסוקהומאפשרת , עיריית לוד מקדמת תוכיות פיתוח והית מתופה משמעותית

לאור זאת העיר זוכה להגירה חיובית של אוכלוסיה חזקה . ירושלים –לציר תל אביב הסמוכים לערי המרכז ו

  .במחירים וחיםד "ומשפחות צעירות שיכולות לרכוש יח



  

פרויקטים בהיקף של  היח"ד באזור וכעת היא מקדמת ב 800-בשים האחרוות יזמה ומכרה אאורה למעלה מ

של העיר ובקרבה למקומות מסחר ופאי,  םהמויציפלייסמוך לשירותים מצא בהחדש הפרויקט אלפי יח"ד. 

  וכן הוא גיש לכבישים ראשיים ולתחת הרכבת בעיר. 

זו עוד הבעת אמון מצד חברת יזמית גדולה ומרכזית במשק בכך שלוד היא כבר " , ראש העיר לוד:יאיר רביבו

היום העיר של העתיד. מדובר במתחם שקודם תכוית בשיתוף פעולה בין אגף ההדסה, החברה הכלכלית של 

ם אורבי, מעורב העירייה  ובעלי הקרקע ויהיה הסוית הראשוה בהפיכת מתחם תעשייה ישן בלב העיר למתח

שימושים ומודרי שיכלול מגורים, תעסוקה, מסחר ופארקים רחבי ידיים. אחו משיך ללוות את המימוש 

 ."בסטדרטים הגבוהים שמאפייים את העיר לוד

העסקה היא השלב המרגש במימוש הקרקע : "ציין כי , שותף מייסד במשרד גידי כספי ושות'עו"ד זיו כספי

והיא דוגמא כיצד יצירתיות וחשיבה רוחבית יכולה להפוך אזור תעשייה ומספר בייים ישים  של לקוחותיו.

  ."לתוכית התחדשות עירוית אחת פורצת דרך שתייצר מתיחת פים לכל האזור

"הרכישה משקפת את מומחיותה של אאורה לייצר עתודות קרקע גם בתקופה  יעקב אטרקצ'י, מכ"ל אאורה: 

של היכולת  .בוסף להיותה החברה המובילה בהתחדשות עירוית בישראל עות עלו משמעותיתבה מחירי הקרק

ביחס לעסקאות דומות של  טוביםאטרקטיביות במחירים  קרקעותבאזורי ביקוש מרכזיים, אאורה לרכוש 

וספת . רכישה זו מצטרפת להשבחת קרקע מכרזי מהל באזור צפויה להביא לתרומה וספת לרווחיות הפרויקט

יח"ד בעיר עצמה, תוך שהוכחות  1,000-של אאורה בעיר, להקמת מאות יח"ד, כך שכעת קים ושווק כ

והדומיטיות שלו באזור ממשיכה להתחזק. בהמשך לאסטרטגיה שהכרזו, שכיר את השטחים המסחריים 

  זרים שוטף וקבוע לחברה."  בפרויקטים בלוד ובבן שמן, כמו גם בפרויקטים וספים שלו, אשר יתמכו ביצירת ת

  

  פעילות אאורה בעיר לוד וסביבתה: 

שהובילה מהלך של אישור תב"ע  לאחרלוד  בעיר משמעותיבהיקף על השבחת קרקע  לאחרוההודיעה  אאורה

שרכשה  בעירלהגדלת זכויות הביה בקרקע וסופי למתן תוקף של הוועדה המחוזית לתב"ע האישור ה וקבלת

פועלת בטווח . אאורה מ"ר 5,000-מ"ר לכ 500-יח"ד והגדלת שטחי מסחר מ 360-לכ 160-שים, מ 3.5-לפי כ

  .בפרויקט זה המיידי להוצאות היתרי בייה, חתימה על הסכם ליווי והתחלת שיווק

אחיסמך, לוד) בו בשכות גי איילון ( אאורה במושב"פרויקט " סיימת החברה בימים אלה את בייתמכמו כן, 

רכישת בוסף, החברה השלימה . והחברה מתחילה באיכלוסו יח"ד שבו בפרויקט 217שווקו בהצלחה כל 

בפרויקט המצא בתהליכי ביצוע בשכות ופי בן שמן תקים ו המגרש הוסף הסמוך לפרויקט "אאורה בן שמן",

), והחברה מעריכה כי סך ההכסות המשולבות 70%-יח"ד (כ 350כבר היום מכרו בפרויקט  יח"ד. 602סך של 

  . ₪מיליון  190-והרווח הגולמי צפוי לעמוד על כ ₪מיליארד  1בפעילות החברה בבן שמן צפויות לחצות 

  

  s://ir.auraisrael.co.ilhttp   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 

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

ורמים בלתי תלויים, לרבות מרכז הדל"ן, דן ההתחדשות העירוית על פי כל המדדים המרכזיים שמתפרסמים על ידי ג

 אד ברדסטריט ואחרים. 


