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קבוצתוהשקעות אחזקות אורון קבוצת

והשקטות אחזקות

 בע״מ והשקעות אחזקות אורון בוצת
 ההנדסה תחומי במגוון ומובילה פועלת

 וייזום תעשייה תשתיות, האזרחית:
 רב ומוניטין פיננסית איתנות לקבוצה בישראל.
המגוונים. בתחומיה

 אחת כל המתמחות הקבוצה חברות באמצעות
 מתקדמות, עבודה שיטות יישום תוך בתחומה,

 אורון חדיש, וציוד מקצועיים עבודה צוותי הפעלת
 מנצח. תמהיל ליצור מצליחה

 לבצע לה מאפשרות הקבוצה יכולות מגוון כן, כמו
 גודל. סדר בכל ומאתנרות מורכבות משימות
 ישראליים תקנים בשורת מחזיקה אורון קבוצת

 ,iso 9001 איכות ניהול תקן לרבות ובינלאומיים,
 בטיחות ניהול ותקן 1S0 14001 סביבתי ניהול תקן

 .0HSAS 18001 בתעסוקה ובריאות
 "תכנון בשיטת פרויקטים בביצוע מתמחה החברה
 בתחומים ומקיפים מקצועיים פתרונות ומציעה ביצוע"
 .)PPP( והזכיינות הייזום בתחומי פועלת וכן שונים

 משרדי ממשלתיות, חברות נמנות הקבוצה לקוחות עם
 רכבת ישראל, נתיבי בהן: ציבוריות ורשויות ממשלה
 הבינוי משרד התחבורה, משרד איילון, נתיבי ישראל,

 הביטחון, משרד ארך, דרך החשמל, חברת והשיכון,
 משרד התעופה, שדות רשות הממשלה, ראש משרד

 ועוד. יפה-נוף חברת הבריאות,
 ומניותיה ,2015 בשנת לציבור הונפקה הקבוצה
 אביב. בתל ערך לניירות בבורסה נסחרות
 הקבוצה: של הפעילות תחומי

התשתיות חטיבת
 שורה בע״מ, עזריה ויואל גילי הן: בחטיבה החברות

 ופמקו בע״מ (ב.ר.) המגורים בע״מ, המתועשת בע״מ,
בע״מ. הנדסה
 כולל מענה מספקת הקבוצה של התשתיות חטיבת
 כבישים ביצוע כגון: והסלילה, הבנייה בתחום

 ציבור, ומבני מגורים גשרים, תת-קרקעיות, ותשתיות
 תעשייה, ומבני לוגיסטיים מרכזים מסחריים, מרכזים
 עבודות מנהרות, שאיבה, תחנות הנדסיות, עבודות

ומנהור. טכניות גאו
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 הנדסיות יכולות של רתב מגוון בעלת זו חטיבה כן, כמו
מורכבות. מקצועיות
 רכבת שרות מתחם - 100 מבנה נבחרים: פרויקטים

 להבים; סטרים, סודה מפעל צפון; שבע באר ישראל,
 65 כביש סלילת שבע; באר עוקף 40 בביש סלילת
 רחבי בכל מפלסיות והפרדות גשרים נולני-מסד; בקטע
חדרי מרדכי; יד - אשקלון הרכבת קו הקמת הארך;

 ראש עורקי בכביש מנהרות בני-ציון; בביה״ח ניתוח
 מנהור עבודות ,5 בכביש מזרח העין ראש מחלף העין,

 מרלו״ג על-בד, מפעל שאובה, אגירה בפרויקט
ועוד. הכחול הריבוע

התעשייה חטיבת
 תחומים 3ב- פועלת הקבוצה של התעשייה חטיבת

עיקריים:
 גלם חומרי מגוון אספקת - מחצבה הפעלת .1

 לתחום חומרים לרבות ואספלט, בטון תערובות לייצור
 לדרישות בהתאם מיוצרים המחצבה חומרי התשתיות.

 איכות מערכת באמצעות ומבוקרים הישראלי, התקן
 מצעים, היתר בין הכולל מגוון מוצרים סל קפדנית.

 איכות לתקני מוסמכת המחצבה חול. ומוצרי לסוגיו חצך
.18001 סביבה ואיכות בטיחות, 14001 ,9001

 המציעים בטון מפעלי לחברה - בטון מפעלי .2
 צמנטי, טיט המובא, הבטון סוגי כל של עשיר מגוון
 גדול מערבלים צי לחברה ועוד. לבן טיט כורכרי, טיט

 מוצרי הדרום. באזור ויעילה מהירה חלוקה המאפשר
 בכל ועומדים הפרויקטים סוגי לכל משמשים הבטון

 התקנים מכון של הנדרשים והאישורים התקנים
 הסביבה ואיכות 14001 בטיחות ,9001 איכות הישראלי.

18001.
 אספקה המציע חדשני מפעל ־ אספלט מפעל .3

 אספלט תערובות אספלט. מוצרי של ואיכותית רציפה
 לתקנים בהתאם המיוצרות ובזלתית, דולומיט מאבן

.1S0 9001 לתקן מוסמך האספלט מפעל בינלאומיים.

55s״״*

בכירים מנהלים
 הדירקטוריון ויו״ר משותף מנכ״ל עזריה יואל

 משותף מנכ״ל עזריה גיל
היזום חטיבת מנהל קופל מריו

יסוד שנת
2003

עיסוק תחום
האזרחית וההנדסה הבניה בתחומי וייזום תעשייה תשתיות,

 בלטק, בית ,4 הנחתום יהודה רח׳
 8424902 שבע באר

 08-6295000 טלפון:
08־6270051 פקס:

oron@oron-group.co.il 
www.oron-group.co.il

הייזום חטיבת
 לבנייה היזמית הזרוע הינה בע״מ (ג.י.א) ארזים חברת

 תכנזן, בייזום, המתמחה אורון, בקבוצת למגורים
 ובתים רוויה בבנייה דירות של ומכירה שיווק הקמה,
 הארך. רחבי בכל למגורים בפרויקטים קרקע, צמודי
 במסגרת בפרויקטים היתר בין עוסקת ארזים חברת
 בינוי", "פינוי ־ עירונית התחדשות למשתכן", "מחיר

 ועוד. קהילתיים יישובים הרחבות ״,38 ״תמ״א
 פרויקטים של רב מספר אוכלסו האחרונות בשנים

 באר - 5 פלח בשכונת שבע, -באר רמות בשכונת
 ביישוב לציון, ראשון - יהודה נחלת בשכונת שבע,
יוסף הדר בשכונת ציונה, נס - הוואלי בשכונת אלעד,

ועוד. אשכולות הקהילתי ביישוב אביב, תל -
 לשיווק לצאת ועתידים המשווקים הפרויקטים בין

 בשכונת היוקרתי הווילות מתחם את למצוא ניתן
הרקפות בשכונת המגורים מתחם שבע, באר - רמות

 העמק, מגדל - החורש בשכונת ביאליק, קריית -
 - הסיגליות בשכונת רעננה, - שדה נאות בשכונת

 ציון("מחיר במבשרת למשתכן"), ("מחיר שבע באר
ועוד. למשתכן")

 במסגרת פרויקטים מקדמת החברה כן, כמו
 גת, קריית אביב, תל בערים עירונית" "התחדשות

 טירת לוד, ים, בת ציונה, נס רחובות, אשקלון, יבנה,
ועוד. הכרמל
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