פרופיל החברה
קבוצה הכוללת את החברות גרונר ד.א.ל .מהנדסים ,ס.א.ד.ג .הנדסה ובנין בע"מ ,תחבורה ותנועה ד.א.ל בע"מ.
בהתאם למדיניותה של הקבוצה הגורסת שיתוף פעולה ואינטראקציה בין שלוש חברות הבת של הקבוצה ,המנהלים והצוות
בכל חברה פועלים תוך שיתוף פעולה והיזון הדדי בפרויקטים שונים .הקבוצה מעסיקה צוות של כ 80-עובדים במשרדיה
בטירת כרמל.
הקבוצה שואפת להיות חברה מובילה ושותפה בתכנון ,בייעוץ הנדסי ,בניהול ,פיקוח והקמה של עבודות הנדסה אזרחית
ובניה במדינת ישראל ומחוצה לה ,תוך הדגשת ערכי המקצועיות ,היוזמה והחדשנות.
לחברה הוענק אישור עמידה בתנאי התקן הבינ"ל להבטחת איכות  ISO9001מטעם מכון התקנים הישראלי (מת"י).
הקבוצה ידועה בשל שאיפתה למצוינות ,אמינותה ,וכן בשל האיכות המקצועית הגבוהה של שירותיה .תהליכי העבודה
ממוחשבים באופן מלא .תכנת דיווח ייחודית ,אשר פותחה בתוך החברה ,מאפשרת מעקב בזמן אמיתי על מצבו והתקדמותו
של הפרויקט.
גרונר ד.א.ל .מהנדסים בע"מ החברה נוסדה בשנת  1977כד.א.ל פיתוח והנדסה בע"מ על ידי קבוצה של מהנדסים מקצועיים
במטרה להציע מגוון רחב של שרותי תכנון רב תחומיים בהנדסה אזרחית ,יחד עם ניהול פרויקטים ,ניהול בניה ופיקוח על
הביצוע .מאז היווסדה של הקבוצה עוסקת החברה בעיקר בתכנון.
בשנת  2008עם פיצול החברה שינתה את שמה לגרונר ד.א.ל מהנדסים בע"מ.
ס.א.ד.ג .הינה אחת החברות המובילות בישראל במתן שירותי ניהול פרויקטים רב-תחומיים ושרותי ניהול בנייה ופיקוח.
מנהלי הפרויקטים של ס.א.ד.ג .צברו ניסיון רב בטיפול בתכנון סטטוטורי וניתוחי זמינות קרקעות לבנייה ,תוך שיתוף פעולה
עם רשויות תכנון שונות במדינה .ניסיון זה מקל ע ל קידום הפרויקט בכל שלביו ,החל מן השלבים הראשוניים וכלה בשלבי
הביצוע.
תחבורה ותנועה -ד.א.ל בע"מ מתמחה בתכנון תנועתי – תכנון רמזורים.
הקבוצה מכסה את מרבית תחומי התכנון התנועתי והתחבורתי ,כל זאת מתוך שיקולי התייעלות וראיית טובת הלקוח.
כוונת הקבוצה היא לתת מענה ולספק ראייה מערכתית כוללת עד כמה שניתן למגוון בעיות התחבורה השונות בערים
וישובים.
מהפרויקטים המובילים של הקבוצה :מסילת העמק ,כביש  2סוללת פולג ,כביש  6במספר קטעים ,כביש  ,1מחלף אשדוד,
מחלף אשדוד צפון ,מחלף פלוגות ,הרכבת הקלה בחיפה  ,מחלף  / 41בני ברית ,אזורי תעשייה ומתחמי מגורים בכל הארץ ,
מנהלת הפרדות מפלסיות  ,כיום ניהול פרויקט רכבת מהירה אילת  -באר שבע  ,מסילה מזרחית ועוד.

