
                                                                                                                                                                                                                  

                                                                
 

 

 חנן מור זכתה במכרז נוסף של "מחיר למשתכן":

מ"ר  2,100 -יח' דיור משולבות עם כ 242תקים החברה 

  מהדירות יוצעו בשוק הפרטי %25 -של שטחי מסחר, כש

 

משקף ש"ח ומיליון  62-להערכת הנהלת החברה הרווח הצפוי עומד על כ

 מעלויות הפרויקט 17%-רווחיות צפויה של כ

 

, כחלק ממכרז הנרקיסים בראשון לציוןיח' דיור בשכונת  242במכרז להקמת  זכתהקבוצת הנדל"ן חנן מור 

מחיר למשתכן שיצא על ידי המדינה. במסגרת המכרז, ניגשה החברה להתמודדות על שני מתחמים שישלבו 

  מ"ר של מסחר. 2,100-הקרקע של הפרויקטים, ויכללו בסך הכל כ תדיור ומסחר בקומ

דירות שיוצעו במחיר למשתכן והיתר ישווקו  75%על פי תנאי המכרז החברה תמכור את הדירות בחלוקה של 

להערכת הנהלת החברה, התמורה החוזית הכוללת הצפויה )ללא בשוק החופשי ביחד עם שטחי המסחר. 

-ה בסך של כמע"מ( להתקבל בגין מכירת יחידות הדיור כולל היחידיות במסגרת ההקלה ושטחי המסחר הינ

מיליון ש"ח והרווח הצפוי עומד על  368-מיליון ש"ח, עלות הקמה כוללת צפויה )ללא מע"מ( עומדת על כ 430

 מעלויות הפרויקט.  17%-מיליון ש"ח, המשקף רווחיות צפויה של כ 63-כ

 מזרחי של ראשון לציון, בשטח שבו שוכן חלק ממחנה צריפין-שכונת הנרקיסים נמצאת בחלקה הצפון

מהווה שער כניסה חדש לעיר מכיוון והמזרחי של העיר,  ההשכונה מצויה בגבול. המפונה ומיועד למגורים

מבנים בעלי חשיבות גם מצויים  דירות חדשות, 2,510, שצפוי לכלול בסך הכל . במתחם התוכנית44כביש מס' 

 .היסטורית וערכית המיועדים לשימור

פיתוח התומך בשל המנהל, נוסף אנחנו שמחים על הזכייה במכרז ": מור חנן הבניה קבוצת"ר יו, מור חנן

בשנתיים בקרובות תהנה החברה אנו מעריכים כי . היזמות המשולבת הכוללת מגורים לצד שטחי מסחר

לפרויקטים  כניסהה, כך שמהכנסות ורווחים מפרויקטים שהסתיימו ומסתיימים בחודשים הקרובים

צד אחד את המשך הפעילות בתחום המגורים ומצטרפת למהלכים של של מגורים ומסחר מבטיחה מחדשים 

ברחבי הארץ. אנו מאמינים מגוון הקבוצה לפתח מגזר מניב המספק תזרים קבוע גובר והולך, ממספר נכסים 

 כי בשנה הקרובה תמשיך החברה בהצפת הערך לבעלי המניות של החברה."

יח' דיור בשכונת מורשת במודיעין, כחלק מהמכרז של  242במכרז להקמת לאחרונה דיווחה החברה על זכיה 

מחיר למשתכן שיצא על ידי המדינה. במסגרת המכרז, ניגשה החברה להתמודדות על שני מתחמים שישלבו 

מ"ר של מסחר. מיקום הפרויקטים  3,250-דיור ומסחר בקומה הקרקע של הפרויקטים, ויכללו בסך הכל כ

 וך לפארקים העירוניים ולמרכזי הבילוי והפנאי.בשכונה הינו בסמ

השכונה ממוקמת בצפון המערבי של מודיעין ונמצאת על גבעות שמשקיפות למישור החוף, עם טווח ראיה 

תיחשב לאחת השכונות הטובות בעיר. היתרון בפרויקט מחיר למשתכן מסוג זה הוא הפחתת עלויות כך ש לים



                                                                                                                                                                                                                  

                                                                
 

כן אפשרות למקסם את הפרויקט על ידי מכירת חלק לא מבוטל בשוק השיווק והבטחת היקף קונים גדול ו

 החופשי, כמו גם מיצוי שטחי המחסר למכירה או להשכרה.

להערכת הנהלת החברה, התמורה החוזית הכוללת הצפויה )ללא מע"מ( להתקבל בגין מכירת יחידות הדיור 

 325-וללת צפויה )ללא מע"מ( עומדת על כמיליון ש"ח, עלות הקמה כ 401-הינה בסך של כבפרויקט במודיעין 

 מעלויות הפרויקט. 23% -מיליון ש"ח, המשקף רווחיות צפויה של כ 76-מיליון ש"ח והרווח הצפוי עומד על כ

 


