
אם אתה יכול לחלום  "
אתה יכול , על זה

"לבנות את זה
( וולט דיסני)





קבוצת אורון הינה חברת אחזקות והשקעות  
הפועלת במשך שנים רבות בתחום ההנדסה  

. האזרחית והייזום

הקבוצה מהווה בית מקצועי ועסקי  למספר חברות  
הייזום  ,התשתיות, בנות בתחומי ההנדסה האזרחית

והקבלנות היוצרות יחד תמהיל מנצח אשר הופך את  
.  הקבוצה לשחקן המבטיח והמוביל בשוק



קבוצת אורון שמה לעצמה  
למטרה להוביל את המענה 
המקצועי והביצועי בתחום  
ההנדסה האזרחית בישראל 

.  על כל רבדיה



אז איך הופכים חזון למציאות  
?ערכי היסוד של הקבוצה  למציאותחזון



נאמנים לדרך , לתוצאהמחויבים

יצירתיות מעשית
הקבוצה דוגלת בתעוזה מחשבתית

ומאמינה שלכל אתגר יש פתרון  
המשלב בין חשיבה יוצאת דופן  

למעשיות בשטח

מקצועיות
לקבוצה ניסיון רב שנים ומגוון

פיננסיות, רחב של יכולות הנדסיות
ועסקיות המבטיחות תוצרים ברמה

המדויקת והמקצועית ביותר, הגבוהה

ונחישותעוצמה
לקבוצה יכולות לוגיסטיות 
נרחבות ומתקדמות ביותר  

המבטיחות את השגת יעדי  
.  הפרויקט בכל תנאי

.הצלחה. יוצרים. אנשים
מאחורי כל  , אנחנו מאמינים שמאחורי כל פרויקט מנצח

ציוד מתקדם או יוזמה שאפתנית עומד הון אנושי מוביל  
ומגובש

איכות ללא פשרות
קבוצת אורון פועלת תחת תווי

התקן המחמירים והגבוהים ביותר
.בסטנדרט בינלאומי

ערכי הקבוצה 

סך הפרטים גדול מהשלם
קבוצת אורון דוגלת בשיתוף וסינרגיה

מקסימלית בין כל החברות ודואגת ליצור כוח
יעיל ומקצועי, מתקדם, עבודה חכם



עבודה משותפת 
כוחה של  



איכות ללא פשרות  
קבוצת אורון הינה חברה ציבורית המנוהלת ומתנהלת בשקיפות  

,  בסטנדרטים גבוהים הן ברמה המקצועית והן ברמה העסקית, מלאה
,  בנוסף. תוך שיפור וייעול מתמיד של שיטות העבודה ומערך הבקרות

הקבוצה עומדת בתקני האיכות המחמירים והגבוהים ביותר ומחזיקה 
18001, 14001, 9001איזו : הכולל את תקני האיכות, בתו הזהב



סיווגים
סיווגקבוצת סיווגתיאורסמל

5גענף ראשי בניה 100

אכלונסאות וקידוחים 1201

תשתיות ופיתוח, כבישים 5ג200

הנחת קווי תקשורת 3א240

הנחת קווי חשמל 3א250

4אתאורת כבישים ורחובות270

גשרים 5ג300

כלונסאות וקידוחים לגשרים 1א330

5בניקוז ומים, ביוב400

4בטורבינות ותחנות שאיבה, משאבות500

1אקידוחים ימיים640



הקבוצה 
מבנה

80% 100%ארזים גילי ויואל
עזריה 

100%

100%

מחצבת 
מיתרים 

דרך גישה  

50.1%המתועשת  

100%

100%

100% יורובטון

אספלט
מיתרים 

המגורים

67%שורה

80%הנדסהפמקו

תעשייהייזום  קבלנות 



חטיבות הקבוצה

ייזום|תעשייה |קבלנות  



קבלנות  
חטיבת הקבלנות של הקבוצה  

מספקת מענה כולל במגוון  
,  רחב של יכולות מקצועיות

טכנולוגיות ומורכבות בתחום  
.הבנייה והסלילה

החברות בחטיבה פועלות  
בסינרגיה ושיתוף היוצרות יחד  

,  מהיר, כוח עבודה חכם
.מקצועי ומקיף

שורה 

הנדסה  פמקו

המתועשת  

גילי ויואל 

המגורים  



חברת גילי ויואל עזריה מתמחה בתחום 
ההנדסה האזרחית ועוסקת 

|  עבודות עפר | בתכנון וביצוע כבישים 
|  ביוב | קרקעיות של מים -תשתיות תת

.ועודתחנות שאיבה| תקשורת וחשמל 

יוצרים תשתית להצלחה 

פרויקטים מהדרך 
עוקף באר שבע: 40כביש 

מסד-גולני : 65כביש 

חמד –שורש : 1כביש 

מנהרות הראל 
אלקטרומכאניותמערכות 

גשר מוצא 

הרחבת ישוב כרמית

' הרחבת שכ
כלניות במיתר

' הרחבת שכ
שרונית בלהבים

' הרחבת שכ
ש"הכלניות בב

מ "גילי ויואל עזריה בע



חברת שורה מתמחה בהובלת פרויקטים של 
, ל"בארץ ובחו, תכנון וביצוע עבודות הנדסיות

:  במגוון רחב של תחומים
עבודות ימיות | הנדסה אזרחית ובניין 

מבני  |ביצוע בטונים במנהרות | וגשרים 
..  תעשיה ומסחר ועוד| ציבור 

מוכנים לכל אתגר הנדסי 

בין לקוחותינו  
חברת נמלי ישראלחברת החשמל  

משרד הביטחון

משרד הבינוי והשיכון

משרד הבריאות 

רכבת ישראל

נתיבי ישראל

עיריית באר שבע 

כחיזמי תחנות 

מ  "שורה בע



לעשות את הבלתי אפשרי 
הנדסה מתמחה בביצוע עבודות  פמקוחברת 

:  מורכבות וציוד מתקדם הכוללגיאוטכניות
התקנת | מינהור| קידוחים לניטור איכות מי ים 

קידוחים  | קידוחי ניסיון לכל עומק | פיאזומטרים
העמסות  | סלע ברגי| עוגני קרקע | עמוקים 

|  קידוחים גיאותרמיים | גאוטכניניטור | ניסיון 
.     הזרקות ועוד| שאיבת מים 

בין לקוחותינו 
חברת החשמל לישראל

חברה ממשלתית 
להגנות ים המלח

.ל.ה.ת

המכון הגיאולוגי

משרד הביטחון

יועצי קרקע

הידרולוגים וגיאולוגים

מ"הנדסה בעפמקו



משלב הרעיון ועד לחניון , איתך
חברת המתועשת מתמחה בזירת ההנדסה 

הניהול , התעשייתית ומציעה את כל שירותי התכנון
: תחת קורת גג אחת, המובילים בשוק, והביצוע

מבנים ומרכזים  | תכנון והקמת מבני תעשייה 
מרכזי מסחר  | מבני אחסון | מפעלים | לוגיסטיים 

|  מבני קירור ומבני פלדה | אחסנה | סנטרים פאוור
קירות  | קונבנציונלי או טרומי -מבנים מתועשים

גגות פלדה | טרומיים מבטון או מפנלים מבודדים 
.  ופנלים מבודדים גגות מלוחות בטון חלולים ועוד

בין לקוחותינו 

יהודה פלדות

על בד

אלבר

שופרסל

סטריםסודה 

ן"ריבוע כחול נדל

צים מרכזי קניות

הארגז

מ  "המתועשת בע



בונים על איכות
חברת המגורים מתמחה בבנייה במגוון תחומי  

עם שנים רבות של ניסיון ותפיסה , המגורים
מקצועית רחבה מציבה החברה סטנדרט איכות 

.  גבוה ביותר בביצוע הבניה

כיום מובילה החברה פרויקטים שונים בתחום  
היערכות  , הביצוע, משלב המסירות, המגורים

לבצוע של פרויקטים חדשים ובדק לפרויקטים  
.שנמסרו

חברת המגורים דוגלת בתפיסת עבודה שיתופית 
וסינרגטית לאורך כל הדרך בין נותן העבודה 

. לקבלן כבסיס ותנאי הכרחי להצלחת הפרויקט

מ  "המגורים בע



תעשייה  
חטיבת התעשייה מהווה את 

בסיס העבודה החומרי  
והלוגיסטי של הקבוצה  

,  ומתמחה במתן שירותי הובלה
ייצור והכנת , שינוע, אספקה

כל המרכיבים והחומרים  
הנדרשים לביצוע העבודות  

.  השונות ברמה הגבוהה ביותר
לרשות החטיבה מחצבות  

מפעלי בטון  , מתקדמות
,  חדישים בתפוקות גדולות

מפעל אספלט ומערך תובלה 
.  ושינוע רחב

מחצבת מיתרים  

בטון  -יורו

דרך גישה

אספלט מיתרים



מחצבת מיתרים 

, כרייהבחברת מחצבת מיתרים מתמחה 
חציבה וגריסה של אגרגטים לענף הסלילה  

השילוב של מערכי גריסה  . והבטון
מתקדמים ביותר לצד תווי התקן  

המחמירים ביותר מבטיחים מקסימום  
:   איכות חומרים ל

|  מצעים | כל המוצרים לתשתיות כבישים 
.  חצץ לתערובות ועוד| ם"אגו| נברר 

! זה אנחנו, אגרגטים



חברת יורו בטון יוצרת ומספקת בטון מובא  
החברה בעלת יכולות תפוקה גבוהות לצד 

עבודה בסטנדרט בינלאומי המבטיח את 
תערובות הבטון המתקדמות והאיכותיות  

ביותר
עומד | בטון מתהדק ומצטופף | בטון זורם 

בעל חוזק גבוה במיוחד  | בפני סדיקה 
ועוד

חזקים באיכות

חברת יורו בטון 



מ"דרך גישה בע

חברת דרך גישה מתמחה במתן וניהול שירותי  
פיתוח התשתיות  , ההובלה לתחומי ההנדסה 

:  והבנייה ומספקת הובלות בפריסה ארצית
הובלות מיוחדות  | חרסית | חול | אגרגטים 

.  ה ועוד''צמלשינוע כלי 

מובילים את הדרך 

הובלה הנדסית  



אספלט מיתרים

החברה מתמחה בייצור אספלט מהמתקדם  
מערכות הבקרה החדישות  , והאיכותי בעולם

והמדויקות של החברה  ויכולות התפוקה  
הגבוהות מציבות את אספלט מיתרים בקדמת   

. תעשיית האספלט בישראל

הולכים על בטוח 

ייצור אספלט מתקדם  



ייזום  
חברת הייזום למגורים של 

קבוצת אורון דואגת להמציא  
את עצמה בכל יום מחדש 

ולהביא אל שולחן העבודה 
פרויקטים חדשים 

ושאפתניים במגוון רחב של 
תחומים בזירת הבנייה בכלל 

.  והמגורים בפרט

ארזים  



עבודה מול ועם  | תשתיות  |בניה למגורים
|  הרחבות קהילתיות | 38א "תמ| רשויות 

|  ייזום | תכניות בנין עיר | תכנון כולל 
ועוד| שיווק | ניהול פרויקטים 

יוצרים את המחר 
מ עוסקת  ”אחזקות והשקעות בעחברת ארזים 

בייזום וביצוע פרויקטים בתחום הבניה עם 
איתההחברה מביאה . התמחות בבנייה למגורים

ידע הנדסי מתקדם לצד איתנות פיננסית ויכולת  
ביצוע גבוהה תוך שהיא פועלת בשיתוף מלא עם 

ומבטיחה  , מיטב האדריכלים והמתכננים בישראל
.  סטנדרט בניה גבוה ואיכותי במיוחד

ייזום נדלן מ  "ארזים בע



בין לקוחותינו  



תודה







את המחר
לבנות היום


