קבוצת  Moreוקבוצת תדהר משלבות כוחות
תדהר בייה מקבוצת תדהר ,תבה עבור קבוצת  Moreאת פרויקט
 Moreרקיסים בראשון לציון
היקף הביצוע היו כ 220-מיליון  ₪והיקף ההכסות מהפרויקט צפוי

לעמוד על כ 435-מיליון . ₪
פרויקט  Moreברקיסים ,כולל שלושה מגדלי מגורים בי  22קומות כל אחד ובהם דירות 5
חדרים ,מיי פטהאוזים ופטהאוזים  5ו 6 -חד' מפוארים .סה"כ  254יח"ד וקומת מסחר
בשטח של כ 2,000-מ"ר.
התכון הייחודי של הפרויקט בה כחלק מגישת 'היומיום של המחר' של קבוצת  Moreבכל
הפרויקטים אותם היא יוזמת .המגדלים ייבו בכיסה לשכוה ממש בקו הראשון מול וף
הים בראשון לציון.
פרויקט  Moreרקיסים של קבוצת  ,MOREבה בכיסה לשכוה החדשה על הקו
הראשון למערב ויאפשר מבט אל הוף לכיוון חוף הים של ראשון לציון ,סמוך לפארקים
ירוקים" ,גן האותיות בעברית" ,לשירותים עירויים ,מוסדות חיוך ובקרבה לצירי תחבורה
ראשיים.
"החיבור עם קבוצת תדהר מייצר מכפיל כוח שמביא לידי ביטוי את חוזקות הייזום של קבוצת
מור עם יכולות הבייה המעולות והעמידה בלוחות זמים של תדהר בייה ".ציין יו"ר קבוצת
 Moreחן מור והוסיף" :אחריות הקבוצה היא במציאת פתרוות דיור איכותיים לזוגות
צעירים ומשפחות צעירות במיקומים מובילים ומחירים אטרקטיביים תוך הקפדה על בייה
איכותית ואחראית .בתוך כך אחו גם מגשימים את תפיסת הקבוצה – ייזום ובייה של
מתחמי מגורים המשלבים יחד מגורים מסחר ,פאי ותעסוקה".
מדברי טל הרשקוביץ ,מכ"ל תדהר בייה ומשה למכ"ל קבוצת תדהר" :אי שמח על
שיתוף פעולה ראשון בין קבוצת תדהר לקבוצת  .Moreמדובר בשיתוף פעולה אסטרטגי שיוליד
שלושה מגדלי מגורים רבי קומות במיקום מעולה ,ברמת הגימור הגבוהה ביותר ובסטדרט
הבלתי מתפשר שרק תדהר ביה יודעת להציע".

מגדלי פרויקט  Moreרקיסים יוקמו משי צידי שדרות ירושלים המשכות ממרכז ראשון לציון ועד לשכוה,
מעל שדרת חויות מסחר ובילוי .התכון הייחודי של המתחם מפריד לחלוטין בין קומת הרחוב התוססת לקומות
המגורים .ההפרדה המלאה בין קומת המסחר לקומות המגורים יצרה על גג מפלס החויות רחבת משחק ופאי
בטוחה  300מ"ר של פיות ירוקות ,מתקי משחק וגיון ממש מהיציאה מלובי המגדלים של הפרויקט.
שכות רקיסים המוקמת על אדמות מחה צריפין המתפה בצפון מזרחה של העיר ,הופכת בהדרגה לאחת
השכוות החשקות בעיר .שכות הרקיסים מתוכת היטב עם טכולוגיות חדשיות ומתקדמות כמו מערכת
אשפה פאומטית וחיוים תת קרקעיים לצד שיקום ושימור של אתרי מורשת היסטוריים.
בסך הכול צפויות להיבות על השטח המתפה כ 20 -אלף יחידות דיור ,כמו גם שטחי תעסוקה ,שטחי מסחר,
מוסדות ציבור שוים ושטחים פתוחים ירוקים לרווחת התושבים .פיתוחה של השכוה יתבטא גם בפארק ירוק
רחב ידיים שיהיה משותף לראשון לציון ובאר יעקב .השכוה מוקמת בסמוך לצירי תועה מרכזיים -כבישים
 431וכביש .6
***
קבוצת הדל"ן ,More ,בבעלותם של חן מור ,יו"ר הקבוצה ,ואבי מאור ,מכ"ל הקבוצה ,היא מהקבוצות
המובילות בישראל בתכון ,פיתוח והקמה של פרויקטים למגורים המעיקים סביבת חיים אורבית המשלבים
מגורים ,מסחר ,פאי ,ותעסוקה.
החברה יוזמת ,מקימה ומשווקת למעלה מ 3,000-יח"ד בישראל ,הן בשוק החופשי ובשה האחרוה גם עבור
מיזמי מחיר למשתכן .לחברה  4פרויקטים גדולים ומשמעותיים של מחיר למשתכן באזורי ביקוש :מודיעין
'מורשת' ,ראשל"צ 'רקיסים'' ,אור ים' וחיפה 'מורדות מערביים'.
***
קבוצת תדהר ,היה קבוצת הדל"ן הפרטית הגדולה בישראל ובין החברות הבודדות שמטפלות בכל תהליך
הייזום והבייה מא' ועד ת' .הקבוצה ,שוסדה בשת  ,1993עוסקת תחת קורת גג אחת בייזום ,תכון ,בייה
ויהול של בתי מגורים ,משרדים ומסחר בארץ ובעולם ,התחדשות עירוית ועבודות גמר .בוסף ,מחזיקה תדהר
במאות אלפי מ"ר של כסים מיבים ,בין היתר ,קמפוס הייטק מתקדם של מייקרוסופט בהרצליה פיתוח,
קומפלקס הייטק פארק ברעה ,פארק העסקים  Cuברמת החייל ,מגדל רוגובין תדהר בבורסה בר"ג ועוד .כמו
כן ,היא הבעלים במשותף של מלון ריץ-קרלטון במריה הרצליה .תדהר מעסיקה ,כון להיום ,כ 1,000 -עובדים
ומדורגת בעשירייה הראשוה של חברות הדל"ן והבייה בישראל בדירוג  BDIו .DUN`S 100-מאז הקמתה,
בתה תדהר יותר מ 16,500-יח"ד ומעל  1.8מיליון מ"ר של שטחי משרדים ומסחר במאות פרויקטים בארץ
ובעולם.
פעילותה של תדהר במרוצת השים מתבצעת לאור ערכי הדגל שלה ,בייהם :אמיות ,שירות ,איכות חדשות
ועמידה קפדית בלוחות הזמים .בזכות מערך התכון המתקדם בישראל ,הפועל במתודולוגיות בילאומיות
מתקדמות ,חטיבת ההדסה המקצועית של הקבוצה ,חברת הבייה המובילה ,יסיוה העשיר ,מערכות המידע
המתקדמות ,מערך השירות הפועל  24/7והמתודה הייחודית ליהול פרויקטים – קבוצת תדהר מציבה סטדרט
חדש של איכות ,מקצועיות ומצויות ,שבזכותם הפכה לחברת הדל"ן הראשוה והיחידה בישראל עד היום,
שזכתה בפרס האיכות והמצויות ע"ש רה"מ יצחק רבין ז"ל ובמקום הראשון בתחרות המצויות בשירות של
המרכז הישראלי ליהול.

