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תשתית קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

מנהלים בכירים
יואל עזריה

מנכ"ל משותף ויו"ר 
הדירקטוריון 

גילי עזריה
מנכ"ל משותף

אלון הרפז
סמנכ"ל כספים

עידו היימר
יועץ משפטי ומזכיר 

החברה
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אפרת אוזן
סמנכ"ל משאבי אנוש

מריו קופל
מנכ"ל חברת אורון 

נדל"ן

יגאל כהן
מנכ"ל חברת אורון 

המגורים

קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ פועלת בישראל ומובילה בתחומי 
ההנדסה האזרחית, התשתיות והבנייה, התעשייה והייזום. קבוצת אורון 
הינה חברה ציבורית המנוהלת ומתנהלת בשקיפות מלאה ובסטנדרטים 
גבוהים, הן מההיבט המקצועי והן מההיבט העסקי. לקבוצה איתנות פיננסית 
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 

.ISO 18001 ,14001, 9001 :בתו הזהב, הכולל את תקני האיכות

הקבוצה פועלת במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי ובין לקוחות הקבוצה נמנות חברות 
ממשלתיות, משרדי ממשלה ורשויות ציבוריות בהן: נתיבי ישראל, רכבת ישראל, 
נתיבי איילון, מוריה, חברת יפה נוף, משרד התחבורה, משרד הבינוי והשיכון, חברת 
החשמל, דרך ארץ, משרד הביטחון, משרד ראש הממשלה, רשות שדות התעופה, 
משרד הבריאות וכן גופים פרטיים מהמובילים במשק בהן: נווה גד, מטרופוליס, 

אזורים, מגוריט, אשדר בוטיק, גזית גלוב ועוד. 

לקבוצת אורון שלושה תחומי פעילות עיקריים:

ייזום והתחדשות עירונית:
חברת אורון נדל"ן עוסקת בייזום וביצוע פרויקטים בתחום הבניה למגורים והתחדשות 
עירונית. לחברה ניסיון מקצועי עשיר ומגוון, איתנות פיננסית וידע הנדסי מתקדם 

עם יכולות ביצוע גבוהות בקבוצה המובילים לקונספט המגורים המושלם.
לפרויקטים של החברה ברחבי הארץ סטנדרט בניה גבוה במיוחד, תכנון אדריכלי 

ופיתוח סביבתי מוקפד לצד מפרט טכני מפנק ורמת שרות גבוהה.
החברה מקימה מאות יחידות דיור במסגרת מכרזי "מחיר למשתכן" ואכלסה 

בשנים האחרונות פרויקטים רבים בפריסה ארצית.
במסגרת פרויקטים בתחום "ההתחדשות העירונית" מקדמת החברה מספר 
פרויקטים בהיקפים של אלפי יח"ד בערים תל אביב, אולגה חדרה, בת ים, יבנה, 

הוד השרון ועוד. 

תשתיות ובניה:
תחום התשתיות והבניה של קבוצת אורון מספק מענה רחב של מגוון יכולות הנדסיות 
מקצועיות, משלימות ומורכבות בתחום הבנייה והסלילה, בניית פרויקטים למגורים, 
בניית גשרים, עבודות גאו טכניות ומנהור ובניית מבנים מתועשים וסלילת כבישים. 

פרויקטים נבחרים בתחום התשתיות והבניה:
סלילת כביש 1: בקטעים שורש-חמד-מוצא  •

סלילת כביש 65: בקטע גולני-מסד  •
מבנה 100 - מתקן תחזוקה מרכזי של רכבת ישראל  •

מגדל משרדים M-TOWER באר שבע  •
גשר יהודית בת"א  •

מנהרות בכביש עורקי ראש העין  •
מחלף ראש העין מזרח - כביש 5  •

מחלף להבים  •
אגירה שאובה בגלבוע  •

מפעל סודה סטרים בצומת להבים  •
פארק המדע ב"ש - 192 יח"ד  •

שכונת סיגליות ב"ש - 284 יח"ד  •
שכונת בית בפארק אור יהודה - 245 יח"ד  •

שכונת נוריות ראשל"צ - 390 יח"ד  •
מטרופוליס, גבעתיים - 131 יח"ד  •

מרכז מסחרי G FASHION ראשל"צ  •

תעשייה:
תחום התעשייה מהווה את בסיס חומרי הגלם והלוגיסטיקה של הקבוצה. לרשות 
הקבוצה מחצבות אבן, מפעלי בטון בפריסה רחבה, מפעל אספלט מתקדם 

ומערך תובלה ושינוע גדול.
החברה מוסמכת לתקני איכות 9001, בטיחות 14001 ואיכות הסביבה 18001.

בתחום זה הקפדה ללא פשרות בנושא בקרת איכות ורמת שירות גבוהה.

מפעלי בטון מובא  • מחצבות   •
שירותי הובלה בתפזורת.  • מפעל אספלט   •

תחום עיסוק
סלילת כבישים, גשרים, מנהרות, ייזום 

נדל"ן למגורים, התחדשות עירונית, בנייה 
למגורים, בנייה מתועשת, תעשייה לתחום 
הבנייה והסלילה, וזכיינות בתחומי הבנייה 

וההנדסה האזרחית.
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