קבוצת חנן מור מפרסמת את דו"ח המכירות ל2016-

חנן מור" :הציבור הישראלי נהר השנה לעיר חריש
ורואים זאת בנתוני המכירות המרשימים של הקבוצה"
מור סיפק תחזית לשנה הקרובה" :שנת  2017תהיה השנה בה קפיצת
מחירי הנדל"ן תגיע גם לחריש  -אך היא תמשיך להיות ההזדמנות
הנדל"נית האטרקטיבית ביותר בישראל"
החברה מכרה בשנה החולפת נכסים בהיקף כולל של כ 324-מ' ש"ח:
 240יח' דיור ב 11-פרויקטים ונדל"ן מסחרי בהיקף של  1,829מ"ר
"הציבור הישראלי נהר השנה לעיר חריש בהמוניו ורואים זאת בנתוני המכירות
המרשימים של החברה .קצב האיכלוס המסחרר והמחסור בהיצע מול ביקוש ,יוביל לכך
ששנת  2017תהיה השנה בה קפיצת מחירי הנדל"ן תגיע גם לחריש  -אך היא תמשיך להיות
אחת מההזדמנויות הנדל"ניות האטרקטיבית ביותר בישראל ,אשר מאפשרת לציבור
הרחב לרכוש דירה חדשה בשרון הצפוני במחיר שפוי ובר השגה" .ציין חנן מור ,יו"ר
קבוצת חנן מור ,עם פרסום דו"ח סיכום מכירות הקבוצה לשנת  ,2016שמציג נתוני שיא
לקבוצה הצומחת עם דגש על נתוני המכירות בחריש המשמשת כמנוע הצמיחה של
הקבוצה.
בתחום המגורים  -מתחילת השנה מכרה קבוצת חנן מור נדל"ן למגורים ולמסחר בסכום
כולל של כ 324-מיליון ש"ח (לא כולל מע"מ) .ההכנסה מתחלקת ממכירת  240יח"ד ב11-
פרויקטים שונים ברחבי הארץ וממכירות בתחום הנדל"ן המסחרי בהיקף של  1,829מ"ר.
בשנה האחרונה נכנסה החברה לתחום הנדל"ן המסחרי ,מהלך שמוכיח את עצמו ומצטרף
לצמיחה שהחברה רשמה .כיום מתמקדת החברה בתחום הנדל"ן המסחרי בחריש בה
החברה בונה כ 35-אלף מטר שטחי מסחר במרכזי קניות לאורך השדרה המרכזית של
העיר ולמעשה מקימה בימים אלה את תשתית המסחר והפנאי של העיר .תשתית זו
מתמקדת בשלושה מרכזים מסחריים בשדרת החנויות הראשית של העיר ,אשר כולם
נבנים על ידי הקבוצה .שנת  2017הולכת להיות שנת הפריצה של הקבוצה בתחום הנדל"ן
המסחרי.
חנן מור ,יו"ר קבוצת חנן מור הוסיף על נתוני הדו"ח" :אנו שמחים לסכם שנה מוצלחת
עם נתונים מרשימים ,ומצפים לאתגר שצפוי לנו בשנה הקרובה ,עם הכניסה המשמעותית

של החברה לתחום הנדל"ן המסחרי אשר צפוי לייצר לקבוצה בחמש השנים הקרובות צפי
הכנסות שנתי של כ 30-מיליון ש"ח".

