הקבלן חנן מור
הסיס את כתבינו
מעל העיר חריש
וענה על שאלות
נדל״ן בוערות
רועי ברגמן
ועופר פערססרג,
עמ׳6
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מור מטיס אותנו מעל
חריש" .צריך להגדיר
מחדש מיהו קבלן .לא עשו
את זה כבר  40שנה"

אפשר לקצר
את דמן
הבנייה בחצי
חנן מור ,ידם נדל״ן כבר  20שנה ,הגיע לתחום רק אחרי שירות בצבא
בעיים והשקעות בענפי התעופה והביומד • אחרי שהניח השבוע
אבן פינה לקניון ראשון בעיר החדשה חריש ,הוא מסביר מה הבעיה
עם קבוצות רכישה ,ולמה מחירי הדירות רק יעלו • ראיון מועס
רועי ברגמן ועופר פערסבורג

יום גשום בשבוע שעבר
באו לחריש ,הנבנית בצ
פון השרון ,איציק אבר-
כהן משופרסל ,הראל ויזל
מפוקס ורמי שביט מה
משכיר לצרכן .האירוע :הנחת אבן פינה
למרכזי מסחר שבונה חנן מור בעיר,
הראשונים בתחום המסחרי של יזם הנדל״ן
למגורים .מור הגיע לשם עם אשתו ואמו,
ונראה נרגש .לא בכל יום ,בטח שלא
גשום ,מגיעים לכבודו הקמעונאים הגדו
לים לעיר שעדיין נראית כמו אתר בנייה.
אחרי הנאומים ,הוא הוביל אותנו למנחת
מסוקים שהחברה אילתרה בכניסה לעיר.
בתוך דקות מור ) (48יראה לנו אותה
מלמעלה ,ויסביר על הפוטנציאל האדיר
שהוא רואה בה)״אני בונה פה  750דירות
מתוך  1,700בכל הארץ"( ,תוך שהוא
מטיס אותנו במיומנות של טייס קרב.
הוא כבר  20שנה בנדל״ן ,מהן כ־17
בחברה שנושאת את שמו ,עם שותפו
אבי מאור ,והוא רחוק מכל מה שאפשר
לחשוב על יזם בענף .הוא נולד וגדל
בנס־ציונה ,בן בכור ל־ 8אחים ואחיות,
והיה טייס בטייסת האפאצ׳י הראשונה של
חיל האוויר ,בן המחזור הראשון במינהל
עסקים במרכז הבינתחומי בהרצליה ,ועל
הדרך גם ממקימי ישראייר .אה ,ויש לו
גם חגורה שחורה בקראטה .גר בתל־אביב,
נשוי לשירה פלוס  4ילדים :בר ויובל,
שניהם בוגרי  - 8200סטודנט למדעי
המחשב וקצינה בקבע  -ותאומות בנות
שנה ,ירדן ואריאל.
מה פתאום ישראייר? "בזמן הלימודים
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צילום :תומריקו

עבדתי בחברת השקעות של גיסי" ,הוא
אומר" .הייתי בחור צעיר שלא מבין כלום.
אמרו לי לחשוב על משהו גדול ,והיה אז
מכרז על הפעלת טיסות לאילת .ניהלתי
מו״מ עם כמה חברות ,ובסוף קנינו את
׳כנפי העמק׳ ,ששינתה את שמה בזמני
לישראייר" .בהמשך נמכרה החברה לגנדן
של נוחי דנקנר ,ושנים אחר כך הועברה
לתוך קבוצת אי־די-בי בעסקה מפוקפקת.
גם ההמשך לא היה סטנדרטי .התחנה
הבאה הייתה השקעה באונקוטסט של ד״ר
ליאור שושן ,שמתאימה טיפולים לחולי
סרטן ונמכרה בהמשך לטבע" .פתחנו במ
שרד קטן מעל מכון הרישוי של אבא שלי,
ובהמשך עברנו לפארק המדע ברחובות.
במקביל המשכתי ללמוד ,וכדי לפרנס עב
דתי כטייס בכים ניר והטסתי את משפחת
ורטהיימר".
ואז הגיע הקורס ששינה את חייו :דיני
מקרקעין במינהל מקרקעי ישראל" .הח
לו לקום קבוצות רכישה שהתמודדו על
קרקעות של המינהל .ראיתי פה רעיון
מדהים :לקנות קרקע לבית פרטי ב־30%
פחות ממחיר השוק .במכרז בראשל״צ
פירסמתי מודעה ומספר טלמסר רק כדי
לראות אם אנשים מגיבים .אני מגיע ביום
ראשון לפקס ,ויש ערימה של מתעניינים".
על המכרז הזה מור ויתר ,ואז ניגש למ
כרז בנס־ציונה" .פה ידעתי שאזכה כי אני
עושה את כל המהלכים הנכונים .פירסמנו
המון .ב־ 3מגרשים בהם התמודדנו הצלחנו
למלא את כל חברי הקבוצה .ברביעי ,שלא
הצלחנו ,הגשנו הצעה במחיר מינימום,
ודווקא בו זכינו .אז הבנתי שמישהו שומר

עליי ,כי הרווח במגרשים הראשונים בקו
שי כיסה את ההוצאות .ברביעי שמתי מי
נימום 50 ,אלף דולר לדירה ,ואחרי יומיים
כבר מכרנו אותן ב־ 250אלף .זה יצר לנו
את ההון הראשון .ככה נוצרה הפלטפורמה
שרצה איתנו בכל מכרז".
לא המשכת עם קכוצות הרכישה.
"היה שם קבלן מבצע שאחראי להקמה,
חברת ניהול פרויקט שאחראית לניהול
ועוד גורמים .בסופו של יום כל אחד
מנהל אינטרסים שונים .זה הכשל בקבו
צות האלו .זה לא עובד כי אין מי שייקח
אחריות".
כיום אין מקום לקכוצות רכישה?
"אין מקום להקים ככה פרויקטים .נד
רשת אחריות אחת .מודל כזה מאפשר
לסוגים שונים של יזמים לא לקחת אח
ריות".
כשנים האחרונות היו בענף לא מעט
כשלי בטיחות ,מקריסת המרפסות בח 
דרה ועד נפילת המנופים .הוא פושט
רגל?
"הענף יציב ,ואלו כשלים נקודתיים.
העוסקים בו הם חלוצים שמייצרים פת
רונות דיור .יש להמשיך לעודד אותו,
ולהביא ,גם מחו״ל ,עובדים ,מנהלים וחב
רות בנייה .להסדיר את הרגולציה ,להפיק
לקחים ולשפר .צריך משרד ממשלתי אחד
שיהיה אחראי ,ולא פיזור סמכויות בין
משרדים רבים.
"גם בעולם הבטיחות יש בקרות וחו
קים .יש מה לחדד ,אבל הרוב בסדר
גמור .צריך הגדרה מחדש ׳מיהו קבלן׳.
בתחום הזה לא בוצעה עבודה כמעט 40

שנה .המערכת הממשלתית הייתה חלודה.
בשנים האחרונות שיפשפו את החלודה,
אבל יש עוד מה לעשות .צריך לטפל
בבטיחות .יש הרבה נפגעים וזה לא בסדר,
אבל זה לא בבקרה אלא בארגוןdna^ ,
של הקבלנים והספקים ,וצריך לטפל בזה".
כמו מה?
"מקבלן שמבצע פרויקט בסדר גודל
מסוים צריך לדרוש רישוי שונה ,הון עצמי
גדול יותר".
זה לא יפחית שחקנים כשוק?
"אז שיפתחו אותו לחברות ביצוע
מחו״ל .לעשורים הקרובים נצטרך  2.7מי
ליון דירות .אני מת להביא חברות כאלו,
שיפעלו תחת קבלנים ישראלים .המדינה
לא נותנת להן להיכנס .אני רוצה חברות
מטורקיה ,פולין וסין .לא רוצה לעבוד עם
שוהים לא חוקיים או פלסטינים ,שעובדים
שעתיים כי עד שהם עוברים את המחסום
לוקח זמן .אמרו שיביאו עובדים מסין .זה
עוד לא קרה .צריך להביא חברות ביצוע
גדולות .שוק חופשי ,מבוקר אבל כזה
שיכול לפעול .כשהמדינה מתערבת יותר
מדי אנחנו תקועים .שחררו רגולציה".
במה זמן לוקח לך היום לכנות דירה?
״ 3שנים".
וכמה זמן זה צריך לקחת?
"שנה וחודשיים .זה יקטין את המשבר
ויוריד משמעותית את מחירי הדירות".
אבל לך אין אינטרס שהם יירדו.
"זה לא מדויק .האינטרס הוא לייצר
מוצר בסביבה לא מסוכנת ,ולהרוויח
 15%״ 20%מעל העלות .זה לא רווח ,אלא
כזה שמחזיק את ההוצאות של החברה,

"האינטרס של
היזמים הוא
עבודה בסביבה לא
מסוכנת .אני מעדיף
דירה שעולה 1.4
מיליון שקל על
דירה שעולה 2
מיליון ,כי הקרקע
יותר זולה והסיכון
נמוך יותר עבורי"

"בשנתיים
הקרובות ינסו
לצייר ירידת
מחירים ,כי
שקללו פנימה את
'מחיר למשתכן'.
^ אבל זה עיוות.
כשהתוכנית
תסתיים מחירי
הדירות יזנקו"

לפנסיה.

אבל מדובר בהגרלה ולא כולם זוכים.
"אני רוצה להאמ י ן שזה לא יפס י ק.

איך זה יוריד מחירים?
"אני לא מדבר על מחיר אלא ליצור

כמו הנהלה,

והפרשות

תקורות

על דירה שעולה  2מיליון ,כי הקרקע יותר

לצעירים שמצט 

שצריך .לא לוקחים

אני מעדיף דירה שעולה  1.4מיליון שקל
זולה והסיכון

נמוך יותר עבורי .לבעלי

קרקעות ,וכאן אתם צודקים ,יש אינטרס
לא למכור אותן כל עוד המחיר עולה ,ולא

המדינה
רפים

צריכה לדאוג
לדורשי

התניע.
כדי

פתרונות

הדירות .לכן רק השנה זה
והגרלות

מטופלות :בריאות  והמצב

צריך מספיק

מכרזים

שהפוטנציאל לא יהיה  1ל 1,000
התוכנית

 3נקודות לא

קטסטרופלי 

שם

פועלים מולם מספיק".

אלא  1ל  . 50אם

תמשיך עוד

וסיוע

מה אתה היית עושה?
"מטיל מס על כל מי

שמחזיק קרקע

 43שנים ,היא תפחית את הבעיה".
השתתפתם במכרזים כאלו.
עד היום לא

מטרה

פרטית לבנייה ,כדי שלא יהיה כדאי לה 

תוך

"אנחנו

בוחנים

כניסה

אליהם,

חזיק בה .אין מספיק קרקעות פרטיות לב 

בדיקה

נייה ,והמדינה ממש 'אנטי בנייה פרטית'.
אם אני היום בעל קרקע פרטית שרוצה
לשנות ייעוד כדי להביא אותה לדירה,

מחיר סופי וכל הסיכון עליך .לא אומרים

אני רואה

אינסוף

אדמות .למה לא מקדמים אותן?

וכשכבר

כולם

נגדי .מהמסוק

מקדמים ,כמו בחריש ,למה לא

מעודדים

רונות תחבורה.
"יש צמיחה

השנייה ,היעדר פת־

מדהימה

בתשתיות וכבי 

שים ,ובעיה בהסעה ההמונית .אין מערכת
רכבות קלות וכבדות ,שתבוא במקום כל
עומס המכוניות שרואים היום בנמלים".
גם

בחריש אין

פתרונות כאלו.

"אבל בחריש אתה חצי

שעת

גדול.

מציע

אתה

לך מה הבעיות ,אבל המחיר סגור .פעם
יכולת לקחת סיכון ,אבל גם
הדירות.

יש

נים עליך .צריך 25%

תקרה

נסיעה

לקשישים .אני
שתאפשר

מציע

במשקיעים

"פגיעה

משק י ע מ י יצר

לעתיד".

שלישית?

היא לא

פתרון

דיור

נכונה.

קונה דירה

כדי שמישהו ישכור אותה".
מה יקרה למחירי הדירות?
"בשנתיים

הקרובות

הקברניטים שלנו

שכל

למשתכן .אבל מחיר הוא

רווחיות כדי

הבלתי צפוי לא ייפול על היזם .אם יזם

מחיר שוק שנקבע על ידי היצע וביקוש.

יש

אם תכניס סבסוד ,אתה מעוות את הגרף.
אסור להתאהב בתמונה הזאת .ללא ביצוע

כמה עובדים חסרים היום בענף?
"כשצריך לייצר  65אלף דירות בבנייה

כשתוכנית

סיכון".

כל שנה ,פלוס

לאומיים כמו

פרויקטים

בה"ד  , 1אם מחר בבוקר יביאו  15אלף
עובדים מקצועיים נראה ירידה במחירים.
חדמשמעית." 5% 7% .
מה עוד צריך?
"חובת דיווח מס

אישית

לכל אדם,

הפעולות
מחיר

שדיברנו

למשתכן

עליהן,

תסתיים

יזנקו .יש כאן להבה

הדירות

מחירי

ועכשיו שמים עליה

שמיכה ,אך כשנסיר אותה היא תמשיך
לבעור .בכל המדינה מכים במשקיעים
וכך מפחיתים עסקאות".
אתם בונים בעיקר במעגל השני

והש־

מרעננה ,מת"מ חיפה ,קיסריה ,יקנעם .זה
נותן מענה לכל מי שעובדים שם .חריש

כמו בארה"ב .בוא נבין איפה כולם חיים.

זו הזדמנות לזוג צעיר ,שלא יכול לקנות

הארנונה ,שתחושב כאחוז

עול בסיכון סביר ,כדי לשמור על איתנות

משווי הדירה מדי שנה .מי שיש לו דירה

שרכשו מאיתנו דירות".

ברעננה".
למשתכן" היא
"מחיר
"זו תוכנית נכונה,
שלא יכול להיכנס לשוק

תוכנית טובה?
שמאפשרת למי
במחירים היום,

הטבה של  400200אלף שקל".

יקרה,
למה

שישלם .מהאחוז הזה תקצו פלח
שהעיר

בקופה ובנו
בחברה".

צריכה,

ואת

תוכניות כדי

היתר

שימו

לטפל בבעיות

פיננסית ועל מי
כמה המזל

חות

פשוט לגור באתר בנייה .יש לתושבים קבוצת ווטסאפ ,ומי שח 
סר לו חלב או סוכר יכול לבקש ממי שבדרך להקפיץ .בעיר יש
רק מכולת )"לפחות הוא לא מפקיע מחירים" ,אומר ראש המו 
עצה יצחק קשת( ,ולכן מרכזי הקניות הנבנים יהוו קרש הצלה.
ומתחת לקרקע,

התשתיות כאן חכמות

ואפילו הכינו

מקום באמצע השדרה הראשית לרכבת קלה ,שיהיה .רק דבר
אחד שכחו :כביש .הסדרת והרחבת דרך  574היא תנאי לאכלוס
של כ  2,000דירות בעיר ,וחוץ מזה אין גישה מכביש
 2016הייתה שנת
35

התחדשות6 .

הסמוך.

פרויקטים קיבלו טופס ,4

בניינים אוכלסו ומספר התושבים הוכפל .הם גם התחילו

להתגבש:

פיקניקים,

מנגל

קהילתי,

מסיבות

סילבסטר/יום

האהבה ,ועדת תרבות ,הצגות ,שעות סיפור ,פעילויות להורים
טריים ופעוטות מדי בוקר ,ומשחקייה חינמית להורים וילדים.
השנה שוב יוכפל המספר ,כשעוד  13יזמים יקבלו טופסי  4וכ 90
בניינים יאוכלסו.
תוך

חודשיים ייפתחו כאן

סופרמרקט,

מרפאות של מכבי

סופרמרקטים נוספים ,מרפאות מאוחדת ולאומית ,מאפייה ,פי 
צרייה ופלאפל .גם המועצה נערכת להגעת התושבים החדשים.

לישי.

עד

לחריש,

וכללית ,כספומט ,דואר וחנות נוחות .עוד כחצי שנה צפויים

"אנחנו רוצים להיות יזם איכותי ,לפ

וגם לשנות את

תושבים

ראשונים עברו

שמתוכננת ,כמו

מודיעין ,להכיל  60אלף דירות .אבל כל ההתחלות קשות ,ולא

כל

הסיכו 

פנימה את מחיר

כאלף

קופה עם

לשרטט מפה

מה דעתך על מיסוי דירה

לייקר את

וכל

פתרונות דיור ,ופנסיה

ינסו לצייר ירידת מחירים ,כי הם ישקללו

ניגש בתמחור לא נכון ,פחות מ18%

משפחות צעירות לעבור לשם?"
כאן נכנסת הבעיה

שהסיכון לא

היום

דיור למי

למקום הנכון את עודפי גביית המסים .יש

התחלות קשות :בינתיים
יש בחריש רק מכולת

שיחק

"יש

שעובדים קשה".

הבאה ,גם מתנ״ס ייפתח ,ויש

תוכניות לבניית אולם ספורט

בהתפת־

ומרכז העשרה .כן נפתחו  3בתי ספר  ממלכתי )  60תלמידים(,
ממלכתידתי )  ,(85וממלכתיחרדי ) 65בנים 75 ,בנות(.

שהמזל בא לאלו

עופר פטרסבורג

תפקיד

שלכם?
פתגם

שאומר

כך ,נחנכו  5גינות ופארקים ציבוריים ועד אפריל ייפתחו נוס 
פים 10 ,אשכולות גנים ומעונות נבנים לקראת שנת הלימודים

