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חברת אורון נדל"ן, מקבוצת אורון אחזקות והשקעות, קידמה בשנים 
האחרונות את הקמתן של אלפי יחידות דיור בישראל במסגרת בנייה חדשה, 
התחדשות עירונית ו'מחיר למשתכן'. ניסיונה עתיר השנים, מקצועיותה 
ואיתנותה הפיננסית של החברה, הופך אותה לאחת מהחברות המבוקשות 

בארץ בתחום ההתחדשות העירונית. 

תחום ההתחדשות העירונית הפך בשנים האחרונות לחלק בלתי נפרד מנוף הבנייה 
והיזמות בישראל. כמעט בכל עיר צומחים בניינים ומגדלים חדשים במקום בניינים 
ישנים ורעועים, ובשכונות רבות מבקשים הדיירים למצוא את היזם המתאים ביותר 

לשדרוג מקום מגוריהם וחידושו. 

שייכות לקבוצת נדל"ן מובילה ומבוססת
חברת אורון נדל"ן, הינה חלק מקבוצת אורון אחזקות והשקעות, חברה ציבורית 
הפועלת בישראל ומובילה בתחומי ההנדסה האזרחית, התשתיות והבנייה, התעשייה 
והייזום. קבוצת אורון הינה חברה ציבורית המנוהלת ומתנהלת בשקיפות מלאה 

ובסטנדרטים גבוהים, הן בהיבט המקצועי והן בהיבט העסקי.
לקבוצה הצלחה ומוניטין רב בתחומיה המגוונים. הקבוצה מיישמת שיטות עבודה 
מתקדמות, מפעילה צוותי עבודה וניהול מקצועיים ובעלות ציוד חדיש ומתקדם - 

כל אלה מאפשרים לקבוצה לבצע משימות מורכבות ומאתגרות בכל היקף. 
בנוסף, הקבוצה גאה לעמוד בתקני האיכות המחמירים ביותר ומחזיקה בתו הזהב, 
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ביטחון מלא לאורך כל הדרך
אורון נדל"ן פועלת בתחום הנדל"ן מזה שנים, יוזמת ומבצעת פרויקטים בתחום 
הבנייה למגורים והרחבות קהילתיות ובנוסף פועלת רבות בתחום ההתחדשות 
העירונית במסגרת פרויקטי פינוי בינוי ותמ"א 38. לחברה ניסיון עתיר שנים בייזום 
ובהקמת פרויקטים למגורים, תוך עמידה מוקפדת בזמני המסירה, ליווי מלא של 
הדיירים לאורך התהליך, ומתן ביטחון מלא לדיירים - מרגע תחילת התהליך ועד 
למסירת המפתח, זאת תוך התבססות על היכולות והשירותים הקיימים בקבוצה.
הפרויקטים של החברה מבוצעים מרביתן ע"י חברה אחות, חברת "אורון המגורים" 
בעלת ניסיון רב בביצוע פרויקטים למגורים ומסווגת כקבלן ג'-5 סיווג קבלני 

הגבוה ביותר.
אנו רואים בדיירים שותפים מלאים שלנו בפרויקט. עבורנו, הדייר הוא לב הפרויקט 
והחברה מקפידה על מתן ליווי ושירות היוצאים מגדר הרגיל, מתוך מטרה אחת- 

לשים את הדייר במרכז, לראות את צרכיו ואת טובתו ולפעול על פיהם.
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הבחירה באורון נדל"ן לטובת פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית מביאה 
איתה הרבה יותר מניסיון מקצועי והנדסי. החברה, שמהווה חלק בלתי נפרד מאחת 
מקבוצות הנדל"ן הגדולות בישראל, נהנית מגב כלכלי יציב ומביטחון פיננסי מלא, 
באופן שמעניק לדיירים שקט נפשי לכל אורך הפרויקט. הבחירה בחברה שאינה 
עומדת לבדה, אלא נהנית מהיציבות של הקבוצה כולה, היא בחירה חכמה. הדיירים 

יכולים להיות בטוחים שפרויקט שיוצא אל הדרך יגיע לסיומו לשביעות רצונם.

ההישגים של חברת אורון נדל"ן
את הפרויקטים של חברת אורון נדל"ן ניתן לפגוש בכל רחבי הארץ - תל אביב, 
נס ציונה, ראשון לציון, אלעד, באר שבע, קריית ביאליק, מגדל העמק ומקומות 
רבים נוספים. אורון נדל"ן מקדמת גם פרויקטים רבים במסגרת תוכנית 'מחיר 
למשתכן'. בין היתר, מקימה החברה פרויקטים בשכונת סיגליות בבאר שבע, באור 

יהודה, בראשון לציון ובמבשרת ציון.
החברה נמצאת בשלבים שונים של תכנון והקמתם של פרויקטים בתחום 

ההתחדשות העירונית בערים רבות, בהן:
אולגה חדרה - 274 יח"ד  • דרך השלום ת"א- 586 יח"ד   •

מגדיאל הוד השרון - 117 יח"ד  • החשמונאים בת ים - 267 יח"ד   •
בלפור בת ים - 260 יח"ד  • המגינים בת ים - 320 יח"ד   •

האלון יבנה - 202 יח"ד.  •
שילוב של מקצועיות וניסיון רב, עם יכולות הנדסיות וביצוע נרחבות וגב כלכלי 
איתן מאפשר לאורון נדל"ן לצלוח אתגרים תכנוניים רבים הנובעים ממיקומו 
המאתגר של כל פרויקט, בדרך להפוך אותו לאחת מהזדמנויות הנדל"ן הטובות 
ביותר באזור. אנחנו גאים שהפרויקטים יוצאים אל הדרך, תוך שיתוף מלא של 

הדיירים לאורך כל התהליך.

מהו הערך המוסף של חברת אורון נדל"ן בפרויקט? 
כל פרויקט שאורון נדל"ן מנהלת זוכה למלוא תשומת הלב, ואנו מקפידים להתייחס 
אל הדיירים והרוכשים כשותפים מלאים, שצרכיהם נמצאים לפני הכל. לאור 
העובדה שחברת אורון נדל"ן היא חלק מתוך קבוצה גדולה, יש לנו את היכולת 
להעניק ביטחון ושקט מלא לדיירים בפרויקטים ואף להציע פתרונות יצירתיים 
למצבים בלתי צפויים שעלולים להתרחש בכל פרויקט, באופן שיאפשר לפרויקט 
להתנהל כמתוכנן, ללא הפרעות ולשביעות רצונם המלאה של דיירי הפרויקט, 
עד להשגת מטרת העל- דירה חדשה וגדולה יותר, בעלת מפרט טכני חדשני, 

בבניין יוקרתי מתקדם ואיכותי.
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