
אאורה
השקעות

מ"בע

מצגת משקיעים
לקראת הרחבה של 

ו"ח ט"סדרת אג

2020נובמבר 



כרטיס ביקורכרטיס ביקור

הנהלה בכירה

ח"רו-גדי קורן : 'דירקר "יו▪
ד"עו-י'אטרקציעקב :ל"מנכ▪
ח"רו-ערן מגור: ל כספים"סמנכ▪
שמרלינגגידי : ל שיווק"סמנכ▪
גיא גרוס: ל הנדסה"סמנכ▪

תחום פעילות

החברה עוסקת ביזום והקמה של 
פרויקטים למגורים בישראל 

ומובילה את תחום ההתחדשות 
.בישראלהעירונית

בעלי עניין

54.5%: י'אטרקציעקב ▪
12.7%: מנורה▪
6.7%: פרטנרסלאומי ▪

נתונים פיננסים

ח"מש442: שווי שוק▪
ח"מש328: סך ההון▪
ח"מש1,863: סך מאזן▪
סך מלאי שוטף של בנינים  ▪

ח"מש1,080: בהקמה

מדדים

▪SME 60
ן"נדלא"ת▪
Allאביבתל▪ - SHARE

ח"אגדירוג

ilBBBעל ידי מעלות
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תמצית האסטרטגיה העסקית
יזום והקמה של  

פרויקטים  
200הכוללים 

ד ומעלה  "יח
המאפשרים  

השפעה על סביבת  
הפרויקט  

הקמת פרויקטים  
הממוקמים  

בעיקרם במרכז 
הארץ ובאזורי 

ביקוש  

התחלת ביצוע של  
פרויקטים חדשים  

-600בהיקף של 
ד בכל "יח700

שנה

ביצוע מכירות  
מוקדמות של  

ד בהיקף  "יח
משמעותי כחלק 
מניהול סיכוני  

שוק

על צבר שמירה 
פרויקטים רחב 

בעיקר בתחום ]
[  פינוי בינוי

שיאפשרו הבשלה  
וזמינות גם לטווח 
הבינוני והארוך 

רכישת קרקעות  
ע"תבלגביהן קיימת 

מאושרת ובתוקף  
אשר יבשילו  

לפרויקטים בטווח 
זמן קצר

אין רכישת קרקעות  
"לזמן ארוך"

התמקדות ביזום  
פרויקטיוהקמת 

פינוי בינוי בתחום 
ההתחדשות  

עירונית  



40
ן  "פרויקטים בתחום הנדל

בביצוע  11למגורים מתוכם 
נוספים צפויים  4, ושיווק

להיכנס לשיווק בשנה  
25הקרובה ועוד 

בשלבי תכנון  פרוייקטים
.וייזום

ד"יח3,295

בשלבי ביצוע ושיווק
מהווים חלק החברה  2,679

ד נחתמו  "יח1,384בגין 
ליום  )הסכמי מכר מחייבים 

30.9.2020)

תמונת מצב-אאורה במספרים 

ר"מ25,000-כ

שטחי מסחר שכונתיים
במסגרת  צפויים להיבנות

הפרויקטים בשנים  
הקרובות

15,400-מעל
היקף יחידות הדיור בצבר  

הפרויקטים של החברה
בפרויקטיד "יח14,000כ ]

[התחדשות עירונית
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ח  "מש619

רווח גולמי שטרם הוכר
ד בביצוע ושיווק"בגין יח

Q4/2024-2020-צפי הכרה ב



לשיחרוריצפי.הליווימחשבונותעודפיםושיחרורהפרוייקטיםלהשלמתזמניםבלוחותועמידהבביצועפרוייקטיםקידום•

.ח"מש40-כשלבסךעודפיםשוחררוהדוחותלמועדעד.השנהלתוםעדח"מש200-כשלבסךעודפים

.השנהלתוםעדח"מש41-כשלבסךצפויתזריםכ"סה-אופציותלמימושיוצפיזכויותהנפקתהשלמת•

.עצמייםממקורות2020לשנתהשניהרבעוןבמהלךח"מש32-כשלבסךג"יח"אגפרעון•

.הקרובהבתקופהח"מש8-כלעודוצפיח"מש55-כשלתזריםיצירת-החברהשלהעסקיםבליבתשאינםנכסיםמכירת•

.הסגרותקופותהקורונהמשבראףעל2019לשנתדומיםבשיעורים(30.9.2020-לעד)דירותמכירתקצב2020שנתבמהלך•

בחודש(נוספותד"יח166-למקרקעין)העסקהלהשלמתצפי,(ד"יח334)שמןבבןהמקרקעיןשל'אשלברכישתהשלמת•

השנהלתוםעדולהתקבללהיחתםצפוייםאשרהמלווההבנקעםמימוןוהסכםהבנייההיתרקידוםכןכמו.2021ינואר

.(ד"יח500)הפרויקטלמלוא

(אונוקריתהאורןמתחם,גבעתייםההסתדרות)החברהשלחתומיםלפרויקטיםעירבנייןתוכניותופיתוחקידוםהמשך•

מתחם,ירושליםברוריהמתחם,חולוןחנקין)בינויפינוישלפרויקטיםלקידוםנבחרההחברהבהחדשיםבפרויקטיםוגידול

.(עתידיותד"יח2,000-ככ"סה-אביבתלר"שזומתחםחיפהאליעזרקרית

5

2020עיקרי פעילות שנת 



פרויקטים עיקריים בביצוע

Ono Valley קריית אונו
ד  "יח672-'ב+'אשלבים 

2017התחלת בנייה 
'שלב א2020: סיום צפוי

'שלב ב2021

Auraרמת השרון
ד  "יח240-' שלב א

2019התחלת בנייה 
2022סיום צפוי 
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אאורה במושב
ד"יח217-אחיסמך

2019התחלת בנייה 
2021סיום צפוי 

הגנים התלויים יהוד 
'  מונוסון שלב ד

ד"יח299
2017התחלת בנייה 

1/2021' שלב א: סיום צפוי
8/2021' שלב ב

אאורה סיטי
חדרה

ד"יח433
2019התחלת בנייה 

2023סיום צפוי 

רמת גןה"הרא
ד"יח240

2020התחלת בנייה 
2023סיום צפוי 



צפי פרויקטים זמינים לבניה בשנה הקרובה

7

רמת גן, מתחם שלם
ד"יח522

חתימות  100%-פינוי בינוי 
;בעלי קרקע

מגדל התמרים רמת גן
ד"יח198

חתימות  90%-פינוי בינוי 
;בעלי קרקע

ד"יח500אאורה בן שמן 
2019התחלת שיווק 
2021תחילת ביצוע 

ההסתדרות גבעתיים
ד"יח168' מתחם א

חתימות  100%-פינוי בינוי 
בעלי קרקע

א"אליהו ברלין ת
ד"יח41

שכונת אחוזת דניה
חדרה

ד"יח82

210מגרש 370/חולון ח
ד"יח40

העבודה של החברהלתכניותתחזית בהתאם * 

אונו קריתמתחם האורן 
ד"יח276
חתימות  98%-פינוי בינוי 

בעלי קרקע
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צבר פרויקטים נוספים בתכנון
ד "כ יח"סהמיקום הפרויקטשם הפרויקט 

בפרויקט
ד של  "יח' מס

החברה בפרויקט
שיעור חתימת  

בעלי קרקע

8561100%תל אביב[פינוי בינוי]הטייסים תל אביב 

44733193%רמת השרון[  פינוי בינוי]' ג-ו' שלב ב, מתחם אילת, אאורה רמת השרון

45033690%יהוד[פינוי בינוי]מתחם שוק אשכנזי 

55638380%גבעתיים[פינוי בינוי]' מתחם ט-ההסתדרות ' רח

40028578%אבן יהודה[פינוי בינוי]אבן יהודה 

20415677%הוד השרון[פינוי בינוי]מתחם סאלד 

1,5001,21370%קרית ביאליק[פינוי בינוי]ביאליק קרית

29014469%תל אביב[פינוי בינוי]' רמת אביב ג, 4-8אחימאיר ' רח

45531865%ירושלים[פינוי בינוי]מתחם הקצין סילבר 

1,00073675%נס ציונה[פינוי בינוי]מתחם מרגולין 

60%*208139תל אביב[פינוי בינוי]מתחם דפנה 

62045660%נס ציונה[פינוי בינוי]מתחם הטייסים 

1,00078266%חיפה[פינוי בינוי]מתחם קרית אליעזר 

966456%רמת השרון[פינוי בינוי]מתחם סוקולוב 

22018951%אור יהודה[פינוי בינוי]אור יהודה 

1,10077050%תל אביב[פינוי בינוי]גני ליבנה 

31027436%אילת[פינוי בינוי]מתחם בתי ברמן 

42929722%הרצליה[פינוי בינוי" ]נווה ישראל"מתחם 

17511918%ירושלים[פינוי בינוי]מתחם ברוריה

-550404יהוד[פינוי בינוי]ויצמן יהוד 

-266191חולון[פינוי בינוי]חנקין 

-530356תל אביב[פינוי בינוי]ר "מתחם שז

ר.ל200156נתניהנתניה-עסקת קומבינציה 

ר.ל322320לוד3ר "מע

ר.ל200200מושב כרכוםהרחבה-כרכום 

11,4998,566כ"סה



נתונים פיננסיים
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תמצית נתונים פיננסיים
(ח"מיליוני ש)היקף מאזן (ח"אלפי ש)הון עצמי 

(ח"מיליוני ש)מלאי בניינים בהקמה (ח"אלפי ש(  )הפסד)רווח נקי 

23,715

3,497 

(7,747)

(12,754)

10,064 

55,676 

5,955 

9 .2020201920182017201620152014

328
281261 260 

160 
133 

77 
30 

0

9 .20202019201820172016201520142013

1,080

1,020
985

656

480

897

832

400

9 .2020201920182017201620152014

1863
1,588 

1,451 
1,158 

942 
1,214 

1,039 

0

9 .2020201920182017201620152014
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שיווק/ פרויקטים בביצוע 
30.9.2020ליום 

שם הפרויקט ומיקומו
מיקום 

הפרויקט
שיעור השלמה

ד  "כ יח"סה
בפרויקט

ד "יח' מס
בפרויקט 

לשיווק על  
ידי החברה

חוזי מכירה ' מס
מחייבים  

שנחתמו ליום 
30/09/2020

סך התמורה  
בחוזי מכירה 
שנחתמו עד 

ליום  
30/09/2020

רווח גולמי  
צפוי 

מהפרויקט

מקדם הכרה 
בתוצאות  
הפרוייקט

[IFRS15]

רווח גולמי  
שהוכר בגין 
הפרויקט עד 

ליום  
30/09/2020

רווח גולמי  
שטרם הוכר 

בגין  
הפרויקט

(ח"באלפי ש)

HIGH   הגנים התלויים
[פינוי בינוי]

בנייני  ' שלב ד
5-ו4

יהוד מונוסון
79%

299250194390,891
36,67259%

32,28544,377
40%39,98926%

שלב א[1]אונו וואלי
קריית אונו

96%
672456335684,656

67,72086%
77,78666,971

48%77,03725%שלב ב[פינוי בינוי]

100%50323184,0849,161100%9,13822חולון300-ח

50%217217217305,59775,55949%37,10238,458לודאאורה במושב-אחיסמך 

שלב  -אאורה רמת השרון , מתחם אילת
[פינוי בינוי]' א

9%240176116232,68150,9675%2,63048,338רמת השרון

433411101108,97772,3610%072,361-חדרהאאורה סיטי בחדרה

2.5%240160117189,87034,6651%43634,229רמת גן[פינוי בינוי]ה "מתחם הרא

82822629,63410,1100%010,110-חדרהשכונת אחוזת דניה

500500216312,849126,0510%0126,051-לודאאורה בן שמן  

40361642,78513,4630%013,463-חולון370/ח, 210מגרש 

5223591533,417164,7970%0164,797-רמת גןאאורה רמת חן

3,2952,6791,3842,415,440778,552159,377619,175כ"סה
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פרויקטים נוספים שצפויים להיות  
זמינים לבניה בשנה הקרובה

מיקום  שם הפרויקט 
הפרויקט

ד "כ יח"סה
בפרויקט

ד "יח' מס
בפרויקט לשיווק  

על ידי החברה

רווח גולמי צפוי 
אלפי  )מהפרויקט 

(ח"ש

שיעור  
חתימת בעלי 

קרקע

משך הקמה צפוי 
בחודשים

24ר.ל412221,499תל אביבאליהו ברלין

מגדל התמרים מגדים  
[פינוי בינוי( ]'שלב א)

19813556,80390%42רמת גן

פינוי  ]מתחם רחבת האורן 
[בינוי

27618057,66793%36קריית אונו

' ההסתדרות מתחם א
[פינוי בינוי]

16410461,377100%36גבעתיים

679441197,346כ"סה



'ב+'אמאוחד שלב –אאורה בן שמן 
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(אדמות מושב בן שמן)לוד -מיקום •
מאושרת-ע"תבסטאטוס •
.42020רבעון -צפי היתר •
ד "יח500-ד לשיווק "יח' מס•
225-הסכמי מכר שנחתמו  ' מס•

[הרשמות10-בנוסף כ]
כולל  )היקף הכנסות צפוי בפרויקט •

ח"מיליון ש800-כ( שטחי מסחר
ח"מיליון ש145-רווח צפוי גולמי •
2021-מועד התחלת בנייה צפוי •
2024-מועד סיום בנייה צפוי •
₪מיליון 248-עודפים צפויים •
ניתנה הלוואה –סטטוס ליווי •

לרכישת הקרקע ומתנהלים לקראת  
חתימה על הסכם ליווי עד לתום  

. השנה

הפרוייקטשל ' הוספת שיעבוד על שלב ב–הרחבת הסדרה החדשה 



[בינוי פינוי]' שלב א-אאורה רמת השרון 

25

מתחם אילת, רמת השרון-מיקום •
מאושרת-ע"תבסטטוס •
לפרוייקטהתקבל היתר בנייה מלא –סטטוס היתר •
ד"יח240-ד בהקמה "יח' מס•
ד  "יח176-ד לשיווק "יח' מס•
ד"יח117-הסכמי מכר שנחתמו  ' מס•
ח"מיליון ש383-היקף הכנסות צפוי בפרויקט •
ח"מיליון ש67-( כולל שטחי מסחר)רווח גולמי צפוי •
2019-מועד התחלת בנייה •
2022-מועד סיום בנייה צפוי •
ח"מיליון ש108-עודפים צפויים •
הסכם חתום עם בנק   -סטטוס ליווי •

('שלב א)כנגד שעבוד עודפים של פרויקט אאורה רמת השרון -הרחבת הסדרה החדשה 

החובאגרותלהבטחתהשרוןרמתעודפיעלשעבודיצירת.החברהשל(א"יסדרה)החובאגרותפירעוןלהבטחתמשועבדים('אשלב)השרוןרמתאאורהעודפי
החובאגרותשלהנאמנותבשטרהקבועיםהמועדיםפיעלפרעוןשלבדרךאםוביןמוקדםפדיוןשלבדרךאםביןכאמורהשעבודשלבהסרתומותנית(ו"טסדרה)
.(א"יסדרה)



.המשווקיםהפרויקטיםבכלגבוהיםמכירותוהיקפיבהקמהדיורויחידותמגוריםמתחמישלשיאהיקפי•

לגדולצפויהשנהלתוםעדהעצמיההון.שניםבשבעח"שמיליוני328-לח"שמיליוני26-מהעצמיבהוןגידולמציגההחברה•

.(אופציותמימושי)לפחותנוספיםח"מש23-בכ

כתביממימושחיוביתזריםוכן,שמסתיימיםפרויקטיםמעודפיח"מש170-כישוחררו2020שנתלתוםעדכיצופההחברה•

כלאשרח"מש35-כשלבסךהחברהשלהפעילותבליבתשאינםנכסיםממכירתחיוביותזרים,ח"מש23-כשלבסךאופציות

.השנהלתוםעדחובאגרותח"מש175-כשללפרעוןלשמשצפוייםאלה

250-280-כשלבסך2021בשנתשיסתיימומפרויקטיםנוספיםעודפיםישוחררו2021שנתבמהלךכיצופההחברהכןכמו•

160-כלפרועצפויההחברה2021בשנת.נוספיםח"מש40-כשלבסךנכסיםממימושתזריםלחברהינבעבנוסף,ח"מש

.ח"אגפרעונותח"מש

.2021בשנתבתכנוןפרויקטיםוקידוםלהנעתישמשוהסדרההרחבתעםיחדלעילמהאמורהכספיםעודפי•

15

סיכום



הבהרה משפטית
שיפורסמווככלאםההנפקהובמסמכיהנאמנותבשטר,המדףהצעתבדוח,המדףבתשקיףעיוןלהחליףיכולהאינהוהיאבלבדונוחותתמציתלשםנערכההמצגת▪

ביחסודאותאיןזהלמועדנכון.החברהאודותוהמחייבהמלאהמידעאתהכוללים,החברהשפרסמהוהמיידיים,הרבעוניים,השנתייםבדוחות,החברהידיעל

,החברהדירקטוריוןאישורזהובכלל,דיןפיעלהנדרשיםהאישוריםלקבלת,היתרבין,כפוףההנפקהביצוע.ותנאיההיקפה,עיתויה,האמורהההנפקהלביצוע

.מ"בעאביב-בתלערךלניירותהבורסהואישורערךלניירותהרשותהיתר

.עליהןלהסתמךואין,בעתידאחריםאו/ותכנונייםשינוייםיתכנומהןובחלקהדמיהבגדרהןבמצגתהמוצגותמהתמונותחלק▪

.למשקיעיםמידעלמסירתורקאךונועדה,כאמורהצעותלקבלתהזמנהאוהחברהשלערךניירותלרכישתהצעהמהווהאינההמצגת▪

עתידיותהערכות,מטרות,תחזיות,תכניות,היתרבין,כוללכאמורמידע.1968-ח"תשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעכוללתהמצגת▪

הערכותעלמבוססעתידפניצופהמידע.החברהבשליטתואינהוודאיתאינההתממשותםאשר,עתידייםענייניםאולאירועיםהמתייחסאחרומידע,ואומדנים

להתקייםשלאעשוייםאשרהחברהשלותכנוניםהערכותכוללוכןזומצגתעריכתבמועדהחברהלהנהלתהידועמידעעל,היתרביןהמתבססות,החברההנהלת

שוקבמצבאו/והמשקבמצבלרעהשינוייםיחולו(1):להלןהמפורטיםמהגורמיםיותראואחדויתקייםבמידהלרבות,החברהמתכנונישונהבאופןלהתקייםאו

או/והגלםחומריבמחיריאו/והבנייהשלצפויותבעלויותשינוייםיחולו(2);בפרטפרויקטכלממוקםבוובאזור,בכלללמגוריםהדיורשוקבמצבאו/והנדל״ן

עםנדרשותהתקשרויותלרבותמהפרויקטיםאיזהלהקמתמהתנאיםאילויתקיימולא(3);אדםכוחשלבזמינותואו/והבניהתשומותבמחיריאו/ובזמינותם

תיאורבפרקכמפורטהחברהחשופהלהםהסיכוןמגורמיאיזהיתקיימו(4);בושינוייםאו/ותכנוןבהליכיעיכובאו/והשלמהאיאו/ואחריםגורמיםאודיירים

שונותלהיותעשויותפעילותהתוצאותולפיכךיתממשוותכניותיההערכותיה,ציפיותיהכיודאותכלאיןלחברה.2019לשנתהתקופתיבדוחהחברהעסקי

.זוממצגתמשתמעותאוהמוערכותמהתוצאותמהותית

.המוסמכותהרשויותשלסופיבאישורתלויהדיוריחידותמספר,עירוניתהתחדשותשלבפרויקטים▪

.לוועדהשהוגשוהבקשותבסיסעלד"יחכמותאתמציגההחברה,ע"התבבהוראותהקלהמבקשתשהחברהבפרויקטים▪
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