
 

 

 פרופיל חברה 

כחברה שהוקמה  . הקבוצה  2008בשנת  נוסדה  , בבעלותם של האחים טל וליאור כראדי,  קבוצת טלאור כראדי

במגוון תחומים המשיקים לענף  חברות בת העוסקות    6לעבודות עפר, התפתחה במהלך השנים וכיום מונה  

עפר, מחזור   עבודות  גריסה, הבניה:  ופיתוח,  בטון, תשתיות  חומרים, מפעלי  ואספקת  הובלה  בניין,  פסולת 

  30תקן ת.ת  וכן תו    ISO 9001הריסות ופינוי פסולת במכולות, נדל״ן אחזקות ועוד. החברה הינה בעלת תקן  

מגוון רחב של כלי צמ״ה, משאיות, מגרסות מתקדמות, נפות הישראלי. לרשות החברה עומדים    מכון התקניםמ

מעניק שירות , המנוסהו  מקצועימסור,  צוות עובדים  ייחודיות ומכולות בגדלים שונים לפינוי ושינוע הפסולת ו

 עמידה דקדקנית בדרישות המשרד לאיכות הסביבה. ובטיחות  תוך שמירה על גבוהה,ברמה 

מנות טכנולוגית בתחום פיתוח חומרים ממוחזרים לענף הבניה ומיקמה את קבוצת טלאור כראדי היא בעלת מיו

 מעמדה כגורם מרכזי בענף המחזור והבטון.  

 

 שלנו  החברות

בע״מ  פרח והובלות  פועלת   מחזור  הסביבה,  לאיכות  המשרד  ידי  על  המאושרת 

בתחום קליטת פסולת אינרטית ומחזורה. החברה מספקת מענה מקיף בכל הקשור 

לפסולת בניין החל מאיסופה מהאתר, הובלתה וטיפול בה באתר המחזור דרך פעולות מיון, הפרדה, דחיסה או 

ממוק או הטמנה. החברה  מחזור  לצורכי  בשינועה  וכלה  בפני גריסה  ועומדת  באשדוד  באזור התעשייה  מת 

 התרחבות והגדלת שטחה בשנה הקרובה. 

 

בע״מ הלום  עד  מחזור  שירותי מפעלי  הבניין.  פסולת  בתחום  היא  גם  פועלת   ,

שונים, קליטת פסולת, מיון  החברה כוללים פינוי פסולת במכולות ומשאיות בגדלים  

חברה  מספקת חומרים ממוחזרים עבור ענף הבניין  כמו כן, ה  מהפסולת הנקלטת באתר.  85%ומחזור של כ  

. החברה ממוקמת באזור  4והבניה הירוקה, ומספקת את האישורים רלוונטיים בתחום, עבור היתר בניה וטופס  

 התעשייה עד הלום.

בע״מ בטון  טלאור  טוביה, חברת  באר  התעשייה  באזור  הממוקמת   ,

מציגה סטנדרט גבוה ובלתי מתפשר בענף ייצור הבטון כשברשותה תו  

   . ISO 9001-2015ממכון התקנים הישראלי ותו התקן  118תקן ת״י 

 

 



 

 

החברה מונה צי של כעשרים משאיות בטון וחומרי מחצבה ובנוסף עובדת בשיתוף מובילי משנה המאפשרים 

תהליכי ייצור הבטון בחברה, מבוצעים על ידי מערכות ממוחשבות וללא מגע יד   ות רחב יותר.לה לתת שיר

לווייני לרשותה מערכות  עומדות  ומקצועי,  מדויק  ועל מנת לספק שירות  פעולות   ותאדם,  כל  המתעדות את 

כים על ידי מכון  מפעילי הכלים ואיתור מדויק לטובת קהל הלקוחות, כמו גם צוות טכנולוגים ובקרי בטון המוסמ

לאחר שזיהתה צורך הולך וגובר באספקת בטון באזור קריית  2020התקנים הישראלי. החברה פועלת משנת 

והסביבה ושמה כבר הולך לפניה במגרש בו מככבים השחקנים הגדולים. המפעל יתרחב בזמן הקרוב מלאכי  

ראשים באשדוד ומפעל נוסף    4ל  יוקם מפע  2022טון שעה. בנוסף במהלך שנת    170  – ראשים של    2בעוד  

 ראשים גדולים באשל הנשיא.  4בעל 

 

בע״מ   אחזקות  כראדי  ואליה טלאור  הקבוצה  של  האם  כחברת  כיום  משמשת 

 כפופות כלל החברות. 

 

עוסקת ברכישת שטחי נדל"ן לתעשייה ברחבי הארץ ומבצעת   טלאור נדל״ן בע״מ

 בינוי. -פרויקטי בניה בתחום הפינוי

 

 תכניות לעתיד הקרוב

קבוצת טלאור כראדי ממשיכה להתפתח כל העת כשבאמתחתה תוכניות לעתיד הקרוב ולעתיד הרחוק יותר. להלן 

 מספר תוכניות עליהם אנו עמלים בימים אלה: 

מעבר   ▪ אביב  בניין  לקליטת פסולת פתיחת תחנת  במכרז. התחנה  -בתל  זכיה  לאחר  להתחיל  יפו  מתוכננת 

 . 2022לפעול בחודש מרץ 

מכלל מפעלי  ותהווה חלק    2022התחנה תפתח באפריל  אזה״ת אשקלון    -פתיחת תחנה למחזור פסולת בניין   ▪

 הקבוצה. 

באשל   2022מתוכנן להיפתח בדרום הארץ בחודש ספטמבר    מפעל פסולת למחזור בטון ושטיפת אגרגטים ▪

 שדות תימן.   -הנשיא 

טון פסולת יומי. המטמנה    4,000וכן מפעל מחזור לקליטת  הקמת מטמנה לקליטת פסולת יבשה ותעשייתית   ▪

להיפתח   מיועדת  המטמנה  להקמת המטמנה.  במכרז  זכיה  לאחר  וזאת  הארץ  שבדרום  חובב  בנאות  תוקם 

 . 2022של שנת במחצית השנייה 

 


