
 מור חנן הקבלן
 כתבינו את הסיס
 חריש העיר מעל
 שאלות על וענה

 בוערות נדל״ן
 ברגמן רועי

 פערססרג, ועופר
61עמ׳

לקצר אפשר
 דמן את
בחצי הבנייה

 בצבא שירות אחרי רק לתחום הגיע שנה, 20 כבר נדל״ן ידם מור, חנן
 השבוע שהניח אחרי • והביומד התעופה בענפי והשקעות בעיים

 הבעיה מה מסביר הוא חריש, החדשה בעיר ראשון לקניון פינה אבן
מועס ראיון • יעלו רק הדירות מחירי ולמה רכישה, קבוצות עם

תומריקו צילום: 11 פערסבורג ועופר ברגמן רועי

 מעל אותנו מטיס מור
 להגדיר "צריך חריש.
 עשו לא קבלן. מיהו מחדש

שנה" 40 כבר זה את

 שעבר בשבוע גשום יום
בצ הנבנית לחריש, באו
 אבר- איציק השרון, פון
 ויזל הראל משופרסל, כהן

מה שביט ורמי מפוקס
 פינה אבן הנחת האירוע: לצרכן. משכיר
 בעיר, מור חנן שבונה מסחר למרכזי

 הנדל״ן יזם של המסחרי בתחום הראשונים
 ואמו, אשתו עם לשם הגיע מור למגורים.

 שלא בטח יום, בכל לא נרגש. ונראה
הגדו הקמעונאים לכבודו מגיעים גשום,

 בנייה. אתר כמו נראית שעדיין לעיר לים
 למנחת אותנו הוביל הוא הנאומים, אחרי

 לעיר. בכניסה אילתרה שהחברה מסוקים
 אותה לנו יראה )48( מור דקות בתוך

 האדיר הפוטנציאל על ויסביר מלמעלה,
 דירות 750 פה בונה בה(״אני רואה שהוא
 שהוא תוך הארץ"), בכל 1,700 מתוך
קרב. טייס של במיומנות אותנו מטיס

 17כ־ מהן בנדל״ן, שנה 20 כבר הוא
 שותפו עם שמו, את שנושאת בחברה

 שאפשר מה מכל רחוק והוא מאור, אבי
 וגדל נולד הוא בענף. יזם על לחשוב

 ואחיות, אחים 8ל־ בכור בן בנס־ציונה,
 של הראשונה האפאצ׳י בטייסת טייס והיה
 במינהל הראשון המחזור בן האוויר, חיל

 ועל בהרצליה, הבינתחומי במרכז עסקים
 לו ויש אה, ישראייר. ממקימי גם הדרך

 בתל־אביב, גר בקראטה. שחורה חגורה גם
 ויובל, בר ילדים: 4 פלוס לשירה נשוי

 למדעי סטודנט - 8200 בוגרי שניהם
 בנות ותאומות - בקבע וקצינה המחשב

ואריאל. ירדן שנה,
הלימודים "בזמן ישראייר? פתאום מה

 הוא גיסי", של השקעות בחברת עבדתי
 כלום. מבין שלא צעיר בחור "הייתי אומר.
 אז והיה גדול, משהו על לחשוב לי אמרו
 ניהלתי לאילת. טיסות הפעלת על מכרז
 את קנינו ובסוף חברות, כמה עם מו״מ
 בזמני שמה את ששינתה העמק׳, ׳כנפי

 לגנדן החברה נמכרה בהמשך לישראייר".
 הועברה כך אחר ושנים דנקנר, נוחי של

מפוקפקת. בעסקה אי־די-בי קבוצת לתוך
 התחנה סטנדרטי. היה לא ההמשך גם
 ד״ר של באונקוטסט השקעה הייתה הבאה
 לחולי טיפולים שמתאימה שושן, ליאור
במ "פתחנו לטבע. בהמשך ונמכרה סרטן
 שלי, אבא של הרישוי מכון מעל קטן שרד

 ברחובות. המדע לפארק עברנו ובהמשך
עב לפרנס וכדי ללמוד, המשכתי במקביל

 משפחת את והטסתי ניר בכים כטייס דתי
ורטהיימר".

 דיני חייו: את ששינה הקורס הגיע ואז
"הח ישראל. מקרקעי במינהל מקרקעין

 על שהתמודדו רכישה קבוצות לקום לו
 רעיון פה ראיתי המינהל. של קרקעות
 30%ב־ פרטי לבית קרקע לקנות מדהים:

 בראשל״צ במכרז השוק. ממחיר פחות
 כדי רק טלמסר ומספר מודעה פירסמתי

 ביום מגיע אני מגיבים. אנשים אם לראות
מתעניינים". של ערימה ויש לפקס, ראשון
למ ניגש ואז ויתר, מור הזה המכרז על

 אני כי שאזכה ידעתי "פה בנס־ציונה. כרז
 פירסמנו הנכונים. המהלכים כל את עושה
 הצלחנו התמודדנו בהם מגרשים 3ב־ המון.
 שלא ברביעי, הקבוצה. חברי כל את למלא

 מינימום, במחיר הצעה הגשנו הצלחנו,
שומר שמישהו הבנתי אז זכינו. בו ודווקא

בקו הראשונים במגרשים הרווח כי עליי,
מי שמתי ברביעי ההוצאות. את כיסה שי

 יומיים ואחרי לדירה, דולר אלף 50 נימום,
 לנו יצר זה אלף. 250ב־ אותן מכרנו כבר
 הפלטפורמה נוצרה ככה הראשון. ההון את

 מכרז". בכל איתנו שרצה
הרכישה. קכוצות עם המשכת לא

 להקמה, שאחראי מבצע קבלן שם "היה
 לניהול שאחראית פרויקט ניהול חברת
 אחד כל יום של בסופו גורמים. ועוד

בקבו הכשל זה שונים. אינטרסים מנהל
 שייקח מי אין כי עובד לא זה האלו. צות

אחריות".
רכישה? לקכוצות מקום אין כיום

נד פרויקטים. ככה להקים מקום "אין
 מאפשר כזה מודל אחת. אחריות רשת

אח לקחת לא יזמים של שונים לסוגים
ריות".

 מעט לא בענף היו האחרונות כשנים
בח המרפסות מקריסת בטיחות, כשלי
 פושט הוא המנופים. נפילת ועד דרה
רגל?

 נקודתיים. כשלים ואלו יציב, "הענף
פת שמייצרים חלוצים הם בו העוסקים

 אותו, לעודד להמשיך יש דיור. רונות
וחב מנהלים עובדים, מחו״ל, גם ולהביא,

 להפיק הרגולציה, את להסדיר בנייה. רות
 אחד ממשלתי משרד צריך ולשפר. לקחים
 בין סמכויות פיזור ולא אחראי, שיהיה

רבים. משרדים
וחו בקרות יש הבטיחות בעולם "גם

 בסדר הרוב אבל לחדד, מה יש קים.
 קבלן׳. ׳מיהו מחדש הגדרה צריך גמור.

40 כמעט עבודה בוצעה לא הזה בתחום

 חלודה. הייתה הממשלתית המערכת שנה.
 החלודה, את שיפשפו האחרונות בשנים

 לטפל צריך לעשות. מה עוד יש אבל
 בסדר, לא וזה נפגעים הרבה יש בבטיחות.

 dna^ בארגון, אלא בבקרה לא זה אבל
 בזה". לטפל וצריך והספקים, הקבלנים של

מה? כמו
 גודל בסדר פרויקט שמבצע "מקבלן

 עצמי הון שונה, רישוי לדרוש צריך מסוים
יותר". גדול

כשוק? שחקנים יפחית לא זה
 ביצוע לחברות אותו שיפתחו "אז
מי 2.7 נצטרך הקרובים לעשורים מחו״ל.

 כאלו, חברות להביא מת אני דירות. ליון
 המדינה ישראלים. קבלנים תחת שיפעלו

 חברות רוצה אני להיכנס. להן נותנת לא
 עם לעבוד רוצה לא וסין. פולין מטורקיה,

 שעובדים פלסטינים, או חוקיים לא שוהים
 המחסום את עוברים שהם עד כי שעתיים

 זה מסין. עובדים שיביאו אמרו זמן. לוקח
 ביצוע חברות להביא צריך קרה. לא עוד

 כזה אבל מבוקר חופשי, שוק גדולות.
 יותר מתערבת כשהמדינה לפעול. שיכול

 רגולציה". שחררו תקועים. אנחנו מדי
 דירה? לכנות היום לך לוקח זמן במה
שנים". 3״

לקחת? צריך זה זמן וכמה
 המשבר את יקטין זה וחודשיים. "שנה

 הדירות". מחירי את משמעותית ויוריד
יירדו. שהם אינטרס אין לך אבל

 לייצר הוא האינטרס מדויק. לא "זה
 ולהרוויח מסוכנת, לא בסביבה מוצר

 אלא רווח, לא זה העלות. מעל 20%״ 15%
החברה, של ההוצאות את שמחזיק כזה
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90וכ4טופסייקבלויזמים13כשעודהמספר,יוכפלשובהשנה

יאוכלסו.בניינים

מכבישלמרפאותסופרמרקט,כאןייפתחוחודשייםתוך

צפוייםשנהכחציעודנוחות.וחנותדוארכספומט,וכללית,

פימאפייה,ולאומית,מאוחדתמרפאותנוספים,סופרמרקטים

החדשים.התושביםלהגעתנערכתהמועצהגםופלאפל.צרייה

נוסייפתחואפרילועדציבורייםופארקיםגינות5נחנכוכך,
הלימודיםשנתלקראתנבניםומעונותגניםאשכולות10פים,

ספורטאולםלבנייתתוכניותוישייפתח,מתנ״סגם,הבאה

תלמידים),60(ממלכתיספרבתי3נפתחוכןהעשרה.ומרכז
בנות).75בנים,65(וממלכתיחרדי),85(ממלכתידתי

פטרסבורגעופר


