
שבעבבארששולטתהנדל״!משפחת

משווקיםאם"גם

לארובןקרקעות,

לבנייה״זמינות
מהדרום,הגדולההבנייהחברתבעליובניו,אביסרורמשה

והעיריותהמינהלהמדינה,התנהלותעלביקורתמותחים

לרוכשימגולגלהמחיר״בסוףכיפרויקטיםקידוםהתוקעת

שבעבארעלדילגוהבה״דיםלעירבדרךגםלטענתם,הדירות״.

פז־פרנקעינת פז־פרנקעינת

כסף,לעשותלעבור,לארץבאתי

שלילמשפחהנתתילאלהרוויח.

בירוחם,אחריםכמוסער,לקבל

ולאבבנייהלאלעבודרצושלא

קשהעובדיםהיינולאאםבכלל.

כךכלום׳׳.לנוהיהלאמרצדם,לנוהיהלא

נשיאאביסרור,משהל״כלכליסט׳׳אומר

הפ־הנדל׳׳ןיזםובניו,משהאביסרורחברת

עיל

$TS1$הפעיל$TS1$

$DN2$הפעיל$DN2$מחירישבע.בבארביותרוהמשמעותי

בע־גבוהיםבשיעוריםזינקובעירהנדל״ן

שור

$TS1$בעשור$TS1$

$DN2$בעשור$DN2$לבדןהאחרונותבשנתייםהאחרון

אביס־%51בכ־בעירהדירותמחירינסקו

רור

$TS1$אביסרור$TS1$

$DN2$אביסרור$DN2$בשנה,שקליםמיליונימאותמגלגלת

בכמהבמקבילויותרדירותאלףובונה

בירוש־גםאבלשבע,בארברחביאתרים

לים,

$TS1$,בירושלים$TS1$

$DN2$,בירושלים$DN2$,ברחובותבמודיעין,בשוהם,באשרור

bdiהעסקיהמידעחברתנוספות.ובערים

חב־ברשימתהשישיבמקוםאותהדירגה

רות

$TS1$חברות$TS1$

$DN2$חברות$DN2$בישראל.הפרטיותהבנייה

הפ־עיקרהגיאוגרפי,הגיווןלמרות

עילות

$TS1$הפעילות$TS1$

$DN2$הפעילות$DN2$שבהשבע,בבארנותרהחברהשל

דיוריחידות000,3מ־יותראביסרורהקימה

שלההפרויקטיםביןנסיעה1992מאז

החדשיםהמגדליםאתרקלאחושפתבעיר

העיר,שבמרכזרגרבשדרותוהיוקרתיים

אםאביסרור:אלי

יגיעווכבישהרכבת

שבעבארהבה״דים,לעיר

שלמהמעברתיהנהלא

הקציניםלנגב.צה״ל

מהמרכזייסעווהסחורה

ואפילודקות,50ב־

כאן״יעצרולאלפלאפל

נוי,בנווהקוטג׳ים230שלמתחםגםאלא

וברמות,עשןבנחלזאב,בנווהבניינים

הח־)מנכ״לאלימשה,שלבניוגםועור.

ברה(,

$TS1$,)החברה$TS1$

$DN2$,)החברה$DN2$ויורםוביצוע(תפעול)סמנכ״לג׳קי

בפ־ולאעצמה,בעירגריםשיווק()סמנכ״ל

רברים

$TS1$בפרברים$TS1$

$DN2$בפרברים$DN2$ההוריםלהבים:אועומרהיוקרתיים

בווילותזהלצרזהמתגורריםיורםוהבן

ואלירמותבשכונתגרג׳קיי״א,בשכונה

די־ישמאיתנואחר״לכללון.בנאותגר

רות

$TS1$דירות$TS1$

$DN2$דירות$DN2$שם,לגורבעיהלנואיןאביב.בתל

אלי.אומרשבע״,בבארגריםכולנואבל

ממנה.חלקאנחנוהעיר,אתאוהבים״אנחנו

רוציםאנחנופה.לנוטובשלנו,העוגןזה

מעסיקיםאנחנולה.ולתרוםפהלהישאר

נח־שעדייןבעירמקומייםעובריםמאות

שבת

$TS1$נחשבת$TS1$

$DN2$נחשבת$DN2$.ציונות״.זופריפריה

אביבמתלשעהתוךתגיעכשהרכבת

שכע?לכאריעכורמיהכה״היכ,לעיר

מאפ־שבעבארעוקכבישעכשיוכבר

שר

$TS1$מאפשר$TS1$

$DN2$מאפשר$DN2$העיר.עללדלגלאילתלנוסעים

לשם,יגיעוהרכבתאוכביש״אםאלי:

הבה״רים.מעירתיהנהלאשבעבאראז

הנסיעהברור.זהמזה,ייהנהלאהנגב

הקצינים,כולםואזדקות,50ל־תתקצר

לעירמהמרכזייסעוהציורהסחורה,

יעצ־לאלפלאפל,לקפה,אפילוהבה״רים.

רו

$TS1$יעצרו$TS1$

$DN2$יעצרו$DN2$לאנשימענקיםיהיואםאבלשבע.בבאר

פה״.לגורירצואוליהםשבע,בבארקבע

20ב־שכןמודאג,נראהלאאביםרור

בעריםהחברהבנתההאחרונותהשנים

חשו־זאת,עםשבע.בבאררקלארבות,

בה

$TS1$חשובה$TS1$

$DN2$חשובה$DN2$לפ־הפיזיתהקרבהאביסרורלאחים

רויקטים.

$TS1$.לפרויקטים$TS1$

$DN2$.לפרויקטים$DN2$צפוניתהכיהנקודהזוהעין״ראש

חב־לוקחיםלא״אנחנוג׳קי.אומרשלנו״,

רות

$TS1$חברות$TS1$

$DN2$חברות$DN2$בוניםולאהפרויקטים,אתלנושיעשו

בע־אליולהגיעיכוליםלאשאנחנובמקום

צמנו.

$TS1$.בעצמנו$TS1$

$DN2$.בעצמנו$DN2$אבלבחיפה,למשלפיתויים,לנויש

הפרויקטאתנלווהלאואםרחוק,זהאם

נמ־אנחנואותו.לוקחיםלאאנחנואישית,

נעים

$TS1$נמנעים$TS1$

$DN2$נמנעים$DN2$רחוקות״.בעריםלמכרזיםמלגשת

ריבית״שקלמיליון

אביסרור,משפחתבניאומריםהמרחק,

בפניהעיקריהמכשולמינורית.בעיההוא

הביורוקרטיה.כתמיד,הוא,בנייהחברות

ובניומטהאביסרורחברת

שבעבארמיקום:

150כ־עובדים:מספר

000,8כ־היום:עדשבנתהדיוריחידות

אביסרורמשפחתבעלות:

הם2011שמאזמספריםהםלמשל,כך,

קב־כמוהעין,בראשבנייהלהיתרמחכים

לנים

$TS1$קבלנים$TS1$

$DN2$קבלנים$DN2$לסכסוךכורחםבעלשנקלעואחרים

המ־עםסינימשההקודםהעירראששל

רינה.

$TS1$.המרינה$TS1$

$DN2$.המרינה$DN2$מהמדינהדורשתהעיןראשעיריית

בשכונותציבורומוסדותתשתיותלממן

היתרילקבלניםשתעניקלפנימסוימות,

עםגגהסכםנחתםלאחרונהרקבהן.בנייה

המ־צפויהשבמסגרתוהעין,ראשעיריית

דינה

$TS1$המדינה$TS1$

$DN2$המדינה$DN2$ציבורומבנילתשתיותבמימוןלסייע

להקמתבמכרזזכינו2011״בתחילתבעיר.

35ושילמנוהעיןבראשדיוריחידות200

כ־שילמנומאזהקרקע.עלשקלמיליון

לנושניתןהאשראיעלריביתשקלמיליון

מוסיף:ג׳קיאלי.אומרהקרקע״,לרכישת

קרקעות,שמשווקיםמצהיריםהזמן״כל

שלאקרקעמשווקיםמקריםבהרבהאבל

מסו־לאכבראנחנולבנייה.זמינהבאמת

גלים

$TS1$מסוגלים$TS1$

$DN2$מסוגלים$DN2$׳מהבעירייה,שאלנוזה.אתלממן

בצר׳״.׳תחכולנו,אמרוקשורים?׳.אנחנו

להיתרממתינהשאביסרורבזמן

מו־דירותמשווקשכברמיישבנייה,

זלות

$TS1$מוזלות$TS1$

$DN2$מוזלות$DN2$בש־שלמים,״גופיםהעין.בראש

ביל

$TS1$בשביל$TS1$

$DN2$בשביל$DN2$,לאשהואמספרדופקיםהפרסום

מוכריםעושים?הםומהלדירות,ריאלי

הזה.במחיר300מתוךדירותשבערק

אבלשקל׳,אלף900ב־מוכר׳אניאומרים

משרדיאלהציבוראתלפתותכדירקזה

מעטזהאבל׳מבצע׳,כאילוזההמכירות.

שלדירותואלההזה,במחירדירותמאוד

אלי.אומרמ״ר״,06-07

בירושליםגםהעין,לראשבדומה

עמוד 1



שהפיתוחאביםרורהאחיםמרגישים

הרבשכונתזכו,שבובמגרשוהבנייה

שרכשואףבשליטתם,אינםג׳,חומה

ערערובהבני׳׳אנחנוהקרקע.את

אנחנובעיתוניםזהעלקוראיםשאנחנו

בנייההיתרלנושמעכביםיודעיםלא

האמריקאים״,עםביבישלדילבגלל

ורקחורשים,לקחתיכול׳׳זהג׳קי.אומר

בבדיקה׳״.׳בבדיקה,לךאומרים

יחי־70ל־במכרזהחברהזכתהבשוהם

דות

$TS1$יחידות$TS1$

$DN2$יחידות$DN2$״כשהמי־2011ב־מגרשיםבשנידיור

נהל

$TS1$״כשהמינהל$TS1$

$DN2$״כשהמינהל$DN2$יהיהשהפיתוחאמרו2011ב־שיווק

חצירקבינתייםחודשים.שישהבעורמוכן

אומרלהיבנות׳׳,יכולותהדיורמיחידות

איןועדייןאחרי,וחודשיים׳׳שנתייםג׳קי.

השני.למגרשעיר(בניין)תוכניתתב״ע

וחודשייםשנתייםלפניהקרקעאתקנינו

מחירקרקע.ליחידתשקלאלף620ב־

בגללרקשקלאלף100בעודעלההדירה

ישלםמיומדד.ריביותשלהאלההשנתיים

מתגלגלהכללהתלונן?תבואולמיזה?על

ישהיחידים:לאואנחנוהדירות.רוכשיעל

ככה׳׳.שתקועותדיוריחידותאלפיעשרות

לשוהםהכלכליתוהחברהשוהםמועצת

אבים־ג׳קישלטענותיואתדוחותבע׳׳מ

רור:

$TS1$:אביםרור$TS1$

$DN2$:אביםרור$DN2$זכהבהםהמגרשיםבסיס.כללהן׳׳אין

הפי־עבודותוגםתקפה,תב׳׳עלפישווקו

תוח

$TS1$הפיתוח$TS1$

$DN2$הפיתוח$DN2$איחודלבצעבחרהיזםבמועד.הושלמו

למגרש.ממגרשזכויותולניירמגרשים

לתב״עבהתאםהיתרהוציאאחדלמגרש

לתב״עממתיןהואהשניובמגרשהתקפה,

מקום,מכלמוגדלות.זכויותעםחדשה,

אינווהעיכובההפקדה,שלבאחריהתב׳׳ע

הכלכלית׳׳.בחברהאושוהםבמועצתתלוי

היזמים״עלהכל״זורקים

המרינה,עלביותרהחריפההביקורתאת

שכונתנוכחאביסרורמשפחתבנימותחים

שכו־המתחםבאשקלון.המתוכננתאגמים

לל

$TS1$שכולל$TS1$

$DN2$שכולל$DN2$כמהשווקדירות000,6כ־לבנייתקרקע

לאט־הבטחהעםהמדינה,ידיעלפעמים

רקציה

$TS1$לאטרקציה$TS1$

$DN2$לאטרקציה$DN2$לשיטמלאכותיאגםדונם:50בת

לנוהציגוקבלנים,לסיוראותנו׳׳לקחוודיג.

האגם׳׳,שפתעללבנותשנוכליפה,זהאת

39ב־201ב־הקרקעאת"קנינוג׳קי.אומר

שקלמיליוןשילמנוומאזשקל,מיליון

אגם.שוםאיןובינתייםועמלות,בריביות

אש־לעירייתיעבירהשיכוןשמשרדדאגנו

קלון

$TS1$אשקלון$TS1$

$DN2$אשקלון$DN2$בדצמברהאגם;לתכנוןשקלמיליון

השיכוןושרהעירראששלסיורהיה201

היוםעדאבלעניינים,שיסגרואמרווהם

בנייה,היתרייששם.לבנותהתחלנולא

נעשה.לאהפיתוחאבלהפיתוח,עלשילמנו

שם?״.לבנותיכולאניאיך

אותו,לייצרצריךמלאכותי,אגם״זה

ייקחוזהלאגםתב״עשאיןמתברראבל

לא״המדינהאלי.אחיואומרשנים׳׳,עוד

מסכםלקצה״,הפרויקטאתלקדםמסוגלת

שזהרואההקרקע,אתמשווקת׳׳היאג׳קי.

אוכ־אנחנוהיזמים.עלהכלוזורקתקשה,

לים

$TS1$אוכלים$TS1$

$DN2$אוכלים$DN2$אנחנועודכלשלמות.בשניםאותה

עולים.הדירותמחירילקרקע,עוליםלא

לאהדירותמחיריתשתנה,לאהשיטהאם

׳׳אלובתגובה:נמסרהשיכוןממשרדייררר.

אגמיםשכונתממש.בהןשאיןסרקטענות

רא־ומבנהמתקדם,בנייהבתהליךנמצאת

שון

$TS1$ראשון$TS1$

$DN2$ראשון$DN2$הפיתוחעבודותאכלום.לקראתכבר

האגםהבנייה.להתקדמותבהתאםבעיצומן,

אשקלוןעירייתשלפרויקטהואהמתוכנן

אביסרורלהקמתו.מחויבותכלאיןולמשרד

בהלי־העירייהמולמדירבזמןמתעכבת

כי

$TS1$בהליכי$TS1$

$DN2$בהליכי$DN2$היתריקיבלהלאועדייןהמבניםתכנון

עצמה׳׳.עללהליןרקאלאלהואיןבנייה,

פועל״נהייתמלך,״היית

במרוקו1933ב־נולדהאבאביסרור

עורות,טחינה,תמרים,סוחרילמשפחת

לאשהנשאהוא13בגילוברים.סוכרערק,

מתוךוחמישה12בתשהיתהאסתר,את

הראשו־הבתבמרוקו.נולדוילדיהםתשעת

נה

$TS1$הראשונה$TS1$

$DN2$הראשונה$DN2$הם1963ב־13מלאוכשלאםתרנולדה

קצרזמןאחרילירוחם.ונשלחולארץעלו

בת־מקצועלעצמולרכושאביסרורביקש

חום

$TS1$בתחום$TS1$

$DN2$בתחום$DN2$,׳׳צריךהעבודה.ללשכתוהגיעהבנייה

׳׳הלכתימספר.הואהארץ׳׳,אתלבנותהיה

אמרוחבריםאנשים.32עםטייחיםלקורס

מהעיראנשיםערבים׳.שלעבורה׳זולי,

איתי,לעבודלבוארצולאבמרוקושלי

פרקנוסבלים,להיותוהפכנוממסחרבאנו

בונה.סוללשלממשאיותכבדיםמלטשקי

ואשתימשחורשחורהביתהמגיעהייתי

באתבמרוקו,מלך׳הייתאומרת,היתה

אתתפסתיאזכבראבלפועל?׳.פהלהיות

טוב.לויהיהשיעבודשמיבארץ,העניין

שלפריג׳ידרקניתיחודשתוךהשם,ברוך

אז?׳׳.מקררבכללהיהלמיאמקור

עלאביסרוראחראיהיההשישיםבשנות

וביצעהקורם,בוגריטייחים,16שלקבוצה

בונה.סוללעבורבקבלנותעבודותעמם

בנייניםשניבנהכברהעשורסוףלקראת

בשנותספר.ביתמהםאחדבירוחם,בעצמו

בבארלהתגוררהמשפחהעברההשבעים

1978וב־ציבור,מבנילבנותהחלושםשבע,

כחברהובניואביסרורמשהחברתהוקמה

התש־שנותמאזבנייה.לביצועקבלנית

עים

$TS1$התשעים$TS1$

$DN2$התשעים$DN2$היאנדל׳׳ןביזמותהחברהמתמקדת(

אחרים(,עבורולאעצמה,עבוררקמבצעת

בר־בעיקרדיור,יהירותאלפימאזוהקימה

רום

$TS1$בררום$TS1$

$DN2$בררום$DN2$.לידיבאהחזקהמשפחתיהקשרהארץ

ובתבניםשלושההיום:גםבחברהביטוי

השלישיהדורוגםבחברה,עובדיםמשהשל

כמהנ־עובריםנכדיםשלושהבעסקכבר

דסים

$TS1$כמהנדסים$TS1$

$DN2$כמהנדסים$DN2$,המ־היועצתהיאאחתונכרהבחברה

שפטית,

$TS1$,המשפטית$TS1$

$DN2$,המשפטית$DN2$המכר.חוזיאתהשארביןשמנסחת

אביסרור:ג׳קי

לנושיווקכשהמינהל

אמרובשוהםקרקע

מוכןיהיהשהפיתוח

כשנתייםחודשים.בעוד

לחציתב״עאיןעודאחרי,

הדירותומחירמהשטח

שקל״אלף100ב־עלה

עשוריםשניאחרישנים,ארבעלפני

בארקבלניארגוןכיו׳׳רמשהכיהןשבהם

אחראלי.בנולתפקידנבחרוהנגב,שבע

לאחרונההבןאביסרורשהובילהמאבקים

למע־במכרזיםהנגבקבלנישיתוףעלהיה

בר

$TS1$למעבר$TS1$

$DN2$למעבר$DN2$הצלחהנחלשלבסוףלנגב,צה״לבסיסי

הת־במרכזהעבודותמכלל%5מסוימת:

קשוב

$TS1$התקשוב$TS1$

$DN2$התקשוב$DN2$ידיעליבוצעושבע,בבארשיוקם

נאמדתהפרויקטעלותמקומיים.קבלנים

בסכוםשמדוברכךשקל,מיליארד10ב־

שממנושקלמיליון500כ־שלמבוטללא

הביטחוןממשרדמקומיים.קבלניםייהנו

התקשובמרכזלהקמתהמכרזכינמסר

הםסיומםעדולכןכתיבה,בשלביעדיין

בנו־אולםלתוכנו.להתייחסיכוליםאינם

גע

$TS1$בנוגע$TS1$

$DN2$בנוגע$DN2$הנגב,בצומתהמוקמתהבה״דיםלעיר

מוסיףשבע,לבארדרומיתקילומטרים40

המ־שיטתנגד״התרעמנוכיאביםרוראלי

כרזים,

$TS1$,המכרזים$TS1$

$DN2$,המכרזים$DN2$יכלוגדוליםגופיםשרקשמבטיחה

pppבמכרזימדוברשם׳׳.במכרזיםלזכות

Public'PrivatePartnerships,)הז־שבהם

כיין

$TS1$הזכיין$TS1$

$DN2$הזכיין$DN2$שלו,ההוןבעזרתהפרויקטאתמקים

25במשךתפעולרמילומשלמתהמרינה

חב־למדינה.עוברהפרויקטכךואחרשנה,

רות

$TS1$חברות$TS1$

$DN2$חברות$DN2$,לה־מסוגלותאינןכללבדרךקטנות

תחרות

$TS1$להתחרות$TS1$

$DN2$להתחרות$DN2$שתהיה״רצינוזה.מסוגבמכרזים

משרדמכרזיבמסגרתתקציביתבנייה

אביסרור.מודההצלחנו״,לאאבלהביטחון,

קונסורציוםלנגבמבטכשקבוצת

ורדאלקטרהמנרב,מהחברותהמורכב

הבה״דים,עירלהקמתבמכרזזכתהבינת

הזכייניתביןלפגישהאביבלתל׳׳הגענו

אתתלו״הםאלי.מספרמהדרום״,לקבלנים

לבצעלנווהציעוהבה׳׳דיםעירשלהמפה

הםהכנסת.ביתהמועדון,האוכל,הדראת

למדינההקודםהעירראשביןהסכסוךבגללהתעכבהעין.בראשהפרויקטשלהדמיה

שהסתכלווחשנובשבילכם׳,׳אלהאמרו:

ויצאנורבה׳׳תורהאמרנובזלזול.עלינו

מקומיים״.קבלניםרוציםשלאהבנומשם.

שבמבט״נראהחודשים,כשישהאחרי

בלילהתרומםיוכללאשהעסקהבינולנגב

זלזלו,הםבהתחלהכן,מקומיים.קבלנים

לבד,הבעיותעםלהתמודדשיוכלוחשבו

בעצמםוהגיעואלינוהתקשרובסוףאבל

המ־לקבלנישהמכרזיםסוכםשבע.לבאר

שנה

$TS1$המשנה$TS1$

$DN2$המשנה$DN2$שבע,בארקבלניארגוןדרךיתפרסמו

מקו־קבלניםשלמבוטללאמספרועכשיו

מיים

$TS1$מקומיים$TS1$

$DN2$מקומיים$DN2$הבה׳׳דים״.בעירעוברים

בת־אמרכהן,פינילנגב,מבטיו׳׳ר

גובה

$TS1$בתגובה$TS1$

$DN2$בתגובה$DN2$מכלל549ש־גאהלנגב׳׳מבטכי

מת־הבה״דיםבעירוהמוצריםהעבודות

בצעים

$TS1$מתבצעים$TS1$

$DN2$מתבצעים$DN2$ספקיםקבלנים,יריעלומסופקים

שפתחהחברהלרבותהדרום,ומפעלים

לעירסחורהלספקמנתעלבאזורמפעל

שנדרשממהכפולשיעורזהוהבה׳׳דים.

בהקמתעובריםאלהבימים(.%52במכרז

ואיןמהדרום,קבלנים12הבה׳׳ריםעיר

״לפניכיהוסיףכהןמאומה״.בטענות

קצרהלפגישהאביסרורהגיעכשנתיים

תחושהוהיתההבה״דיםעירזכייניתעם

מידההדורים.יושרומאזאךנפגע,שאולי

מוצלחמאורקבלניםכנםערכנוכךאחר

כברמהדרוםקבלניםנגמרוהכלבררום

מאז״.שעותאלפיאיתנועבדו

עמוד 2


