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האחים אבו עיאש הינה חברת בנייה בין החברות המובילות בענף הבנייה בישראל.
רשומה כחוק אצל רשם הקבלנים בקטגוריית סווג בלתי מוגבל לביצוע עבודות בכל תחומי הבניה, לרבות חברה

משכנת וקבלן מוכר לעבודות ממשלתיות.
 
 
 
 
 
 

חברת האחים אבו עיאש נמנית על החברות הראשונות בתחום הבניה אשר קיבלו תו תקן איכות
ISO9002 ופועלת על פיו. השימוש בטכניקות וטכנולוגיות חדשניות מעולם הבניה והפיתוח, הציוד

המודרני והמתוחכם שברשות החברה, יחד עם צוות מקצועי ומנוסה, מעמידים אותה בחזית הראשונה
של חברות הבניה המובילות בישראל.

 
 

איכות, מצויינות ושירות

האחים אבו עיאש הינה חברת בנייה רשומה כחוק במדינת ישראל אצל רשם הקבלנים

בקטגוריית סווג בלתי מוגבל לביצוע עבודות בכל תחומי הבניה מאז שנת 1985.

 

ש א י ע ו  ב א ם  י ח א ה
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ום ז י הי י י בנ

החברה נוסדה בשנת 1985 ע״י כאיד אבו עיאש ושבעת אחיו.
בעלת 36 שנות ניסיון והשגים רבים בפרויקטים מורכבים
גדולי מימדים במגוון תחומים, ביניהם בניה למסחר, מוסדות
ציבור, מבני חינוך (בתי ספר, מכללות ואוניברסיטאות), מבני
מגורים ופרויקטים תעשייתיים והנדסיים בזכות הסטנדרטים
הגבוהים שהציבה לעצמה והמוניטין שנרכש מאז 1985.

תוך כדי הקפדה על איכות, מצויינות ושירות ללקוח
שהחברה מעניקה לאורך כל שלבי העבודה משלב היסוד ועד

שלב המסירה.
 

החברה מפקחת באופן הדוק על צוותי העבודה שלה, על מנת להבטיח את מקצועיותם הבלתי מתפשרים. סדנאות
ומגון קורסי הכשרה, כדי לשמור על מיומנות גבוהה ועדכניות טכנולוגית בעולם הבניה. בזכות ניסיונה הרב, החברה

נבחרה כמובילה מתוך 20 מפעלים המהווים דוגמא לעבודה בטוחה בגבהים, מטעם אגף הפיקוח על העבודה
במשרד התמ"ת. יחד איתם, היא משמשת כמפעל מוביל ליישום והטמעת הצעות לתקנות עבודה בגובה.
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העוצמה הפיננסית היציבה של החברה מהווה יסוד עיקרי נוסף המרכיב את הצלחתה הרבה בתחומה. הבסיס
הכלכלי האיתן של החברה מאפשר לה ללוות פרויקטים רחבי היקף בהצלחה יתרה, לשמור על יציבות כלכלית

וארגונית לאורך שנים ולהמשיך ליזום פעילויות פיתוח מתקדמות בתחום הבניה.
 
חברת האחים אבו עיאש אחראית על הקמת כמה מפרויקטי הבניה הגדולים והמובילים בישראל, ביניהם מבנים 

ומתחמים רבים במכללת גליל מערבי, הטכניון, מעונות סטודנטים, בנין ננו אלקטרוניקה, מדעי החיים וקדם אקדמאי
ובית הסטודנט, אוניברסיטת חיפה (בית הסטודנט וספרייה), אגודת אכסניית הנוער, מכללת אורנים, עמותת כפר נהר
הירדן, שירותי בריאות כללית (במבנה בית חולים מאיר), סי.פי.סי היי טכנולוגיות, הקמת הוסטלים עבור משרד הבינוי

והשיכון ועוד.  בנוסף, החברה משתפת פעולה עם עיריית תל אביב בתחומי שימור ופיתוח, בנק דיסקונט (מרכז מבקרים
בנק דיסקונט תל אביב), שיכון עובדים, הפקולטה לרפואה בצפת של אוניברסיטת בר אילן, מרכז המופעים ומבנה

הספורט בכפר נהר הירדן, הבריכה האולימפית של מכון וינגייט, מספר קבוצות רכישה בתל אביב, פרויקטי בניה בגוש
הגדול בתל אביב ועוד.  בין מגוון הפרוייקטים הנוכחיים בביצוע ניתן למנות את: דיזיין סנטר, מעלה אדומים – מרכז

מסחרי בשטח 100,000 מ”ר , דיור מוגן עזריאלי להבים – פרוייקט גדול בבעלות עזריאלי, מעונות סטודנטים קרית אונו
– עיריית קריית אונו בשיתוף עם אאורה ישראל. חזנוביץ 10-12 אורבן גארדן נחלת בנימין 96-98 – פרוייקטים של חברת
יובלים. אגרובנק חדרה – פרוייקט מסחרי, מבין הגדולים בישראל, הממוקם באזור מבוקש בכביש החוף. בית בלב, פתח
תקווה – בית אבות הנמנה על בתי האבות המובילים והמתקדמים בארץ. שכונת רמת הנשיא, חיפה – 3 בנייני מגורים

בשיתוף חברת גב-ים. גרינהאוס שכונת הגליל ועוד מגוון פרוייקטי מגורים נבחרים לבונטין 17 ת”א, בן יהודה 174 ת״א,
בין הפרויקטים בביצוע כעת: פכמן חולון - 230 יח"ד , מוס מודיעין - 90 יח"ד, אייזנברג 42/44 רחובות -66 יח"ד, ברגר

בפארק היין זכרון יעקב - 121 יח"ד , איסט ווסט יגור - 129 יח"ד נחלת בנימין 96/98 - 32 יח"ד , עמינח 4-6 - 32 יח"ד ,
כנריקה גבעת זאב - 130 יח"ד , ד'4 בית שמש - 66 יח"ד, סטארט הרצליה 32 יח"ד.

 
 
 
 
 
 
 

abu-ayash.com - אנו מזמינים אותך ללמוד עוד באתר האינטרנט של החברה
 
 
 

בסיס כלכלי איתן
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האחים אבו עיאש פרויקטים נבחרים

EAST WEST
יגור

129 י"חד

נחלת בנימין 98
תל אביב
32 יח״ד

אייזנברג 42/22
רחובות

66 יח״ד 

ברגר בפארק היין
זכרון יעקב
121 יח״ד

MUSE
מודיעין

90 יח״ד

START
הרצליה

48 יח״ד 

מיכאלאנג׳לו 
יפו

42 יח״ד

רמת הנשיא
חיפה 

216 יח״ד

פכמן 
חלון

230 יח״ד

MOON
נתניה

50 יח״ד

בן גמלא 22
הוד השרון

50 יח״ד

מאיר יערי 26
תל אביב
40 יח״ד

בביצוע

בביצוע בביצוע

בביצוע בביצועבביצוע

בביצוע

ד׳4
בית שמש
66 יח״ד

בביצוע

עמינח 6
פתח תקווה

22 יח״ד

בביצוע

כנריקה
גבעת זאב
140 יח״ד

בביצוע

אורבן גאדן
רעננה

75 יח״ד
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האחים אבו עיאש פרויקטים נבחרים

מבני תעשייה ומסחרמבני תעשייה ומסחר

משרדים אפרידר
אזור

33,00 מ"ר 

VILLAGE מסחרי מול החוף
חדרה

55,00 מ"ר 

מרכז מסחרי דיזיין סיטי
מישור אדומים

100,00 מ"ר 

בריכה אולימפית מכון וינגייט
נתניה

 

מרכז אומניות הבמה
קרית ים

7,000 מ"ר 

מרכז מסחרי חולון
חולון

10,00 מ"ר 

משרדים פארק תמר 
רחובות

14,000 מ"ר 

משרדים מגדלי מת"מ 3 
חיפה

15,00 מ"ר 

משרדים מדעי החיים
חיפה

33,00 מ"ר 

משרדים פייברנט
יקנעם עלית
4,500 מ"ר 

משרדים עד מרום
רחובות

11,00 מ"ר 

טכניון ננו אלקטרוניקה
חיפה

3,000 מ"ר 

אוניברסיטת חיפה סיפריה
חיפה

33,00 מ"ר 

טכניון בית הסטודנט
חיפה

5,00 מ"ר 

מכללת צפת בית בוסל
צפת

8,000 מ"ר 

טכניון בניין מדעי החיים
חיפה

6,000 מ"ר 

בביצוע


