
חברת "עמית עבודות" עוסקת בתחום קבלנות הבניין משנת 1995 ומספקת שירותי 
בנייה ללקוחות פרטיים ועסקים. 

בשנים האחרונות החברה מתמקדת בבניית משרדים וקליניקות בהיקפים גדולים.
"עמית עבודות" מספקת עבודות בנייה בתחומים שונים למגוון רחב של חברות גדולות ובינוניות.

"עמית עבודות" שמה דגש על המקצועיות, איכות התוצר המוגמר ועל עמידה בציפיות הלקוח 
ואף מעבר להן.

הקשבה ללקוח וליוויו במהלך הפרויקט הוא חלק בלתי נפרד בתהליך העבודה שלנו.
לפיכך, בעלי המקצוע העובדים עם "עמית עבודות" הינם מהטובים בתחומם, ואנו מקפידים על 

עבודה איכותית בכל שלבי ביצוע העבודה.

• עמידה בלוחות זמנים קצרים.
• שימוש בטכניקות הבנייה החדישות בשוק ע"י למידה ורכישת ידע מתערוכות בארץ ובעולם.

• ניסיון בבניית משרדים לחברות גדולות.

קצת עלינו

היתרונות שלנו

הפרויקטים שלנו

 כתובת. רחוב רש"י 4, רמת השרון | טלפון. 054-7456555
עוסק מורשה. 024372039 | קבלן רשום. 34544

שיפוץ כולל בנייה של דירת גג 500 מ"ר בנתניה

לפני השיפוץ

אחרי השיפוץ



 כתובת. רחוב רש"י 4, רמת השרון | טלפון. 054-7456555
עוסק מורשה. 024372039 | קבלן רשום. 34544

שיפוץ כולל בנייה של דירת גג 100 מ"ר בתל אביב

הפרויקטים שלנו

לפני השיפוץ

אחרי השיפוץ

פרויקט משרדים בחברת                              – 1800 מ"ר

אחרי השיפוץ

Aeronautics



 כתובת. רחוב רש"י 4, רמת השרון | טלפון. 054-7456555
עוסק מורשה. 024372039 | קבלן רשום. 34544

הפרויקטים שלנו

פרויקט משרדים בחברת         – 470 מ"ר

לפני השיפוץ

אחרי השיפוץ

RT

פרויקט משרדים ומעבדות בחברת                - 1500 מ"ר

לפני השיפוץ

אחרי השיפוץ

ORION



 כתובת. רחוב רש"י 4, רמת השרון | טלפון. 054-7456555
עוסק מורשה. 024372039 | קבלן רשום. 34544

פרויקט משרדים בחברת                           – 800 מ"ר

הפרויקטים שלנו

לפני השיפוץ

אחרי השיפוץ

Commtact

פרויקט משרדים בחברת                   – 2500 מ"ר, 5 קומות

לפני השיפוץ

אחרי השיפוץ

Guesty



 כתובת. רחוב רש"י 4, רמת השרון | טלפון. 054-7456555
עוסק מורשה. 024372039 | קבלן רשום. 34544

בניית חדר כספת – 150 מ"ר

פרויקט אגף ב-                                                             ומשרדים – 300 מ"ר

הפרויקטים שלנו

אחרי השיפוץ

לפני השיפוץ

לפני השיפוץ

אחרי השיפוץ

"Aeronautics" – OpenSpace


