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COUNTRY

URBAN
פסטורליה  לחלוטין.  קצב  משנים  ואתם  התוסס  סוקולוב  מרחוב  מזרחה  כפסע 
כפרית עוטפת אתכם ברחובות החד סיטריים, הקטנים והאינטימיים של מרכז רמת 
השרון הישנה – שתי וערב רגוע של מדרכות מוצלות עם עצים גדולים ושבילים 
צרים. גן רד"ק הסמוך, גן הפסלים וגן אברהם – אלה רק כמה מהגינות העירוניות 
להאמין,  קשה  לפעמים   .10 מרמב"ם  קצר  הליכה  במרחק  הנמצאות  המקסימות 

שאתם נמצאים בלב העיר. 

והמסעדות,  הקפה  בתי  החנויות,  עם  סוקולוב  רחוב  על  שוב  ואתם  מערבה  חיזרו 
במרחק דקות הליכה. העורק הראשי של רמת השרון יחבר אתכם צפונה להרצליה 

או דרומה לתל אביב. 

מזרחה מרמב"ם 10 נמצא רחוב אוסישקין, תאומו האורבני של סוקולוב ומצפון לו 
כי אתם במרחק דקות הליכה  שוכנות שדרות ביאליק. כך, תוכלו להיות בטוחים 
או נסיעה ממרכז קניות, סופרמרקט, עירייה, בנק, קופת חולים, תיכון או בית ספר 

ואפילו גני ילדים עבור המשפחות הצעירות. 
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גן רד"ק



של  התכנון  מחלקת  בליווי  ליננברג,  רוזן  האדריכלים  משרד  של  תכנונו  פרי  הוא   ,10 ברמב"ם  הבניין 
קבוצת אפגד ו-25 יועצי בנייה נוספים לדוגמת,  יועץ בנייה ירוקה, איטום, בידוד, אקוסטיקה, אלומיניום, 

נגישות, קרינה וכו. 

רמב"ם 10 הוא יצירה אדריכלית המשלבת תכנון מוקפד ויוצא דופן,  חשיבה מודרנית ופונקציונליות, כדי 
ליצור סביבת מגורים נוחה ואסתטית אשר תשרת את הדיירים למשך שנים רבות. 

ולכן מציע  ו-32 יח"ד בלבד, הוקם על גבי אחת החלקות הגדולות בשכונת הדר,  הבניין בן ה-7 קומות 
67 חניות,  ידיים, חניון תת קרקעי מרווח המכיל  דירות גדולות בהיקף חסר תקדים, לובי מעוצב ורחב 

מחסן לכל יחידת דיור, מתקני אופניים ומגוון מתקנים נוספים, לרווחת הדיירים. 

תמהיל הדירות המגוון כולל דירות 3 / 4 / 5 / 6 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים עם מרפסות שמש ענקיות. 

ת י נ ב ר ו א ת  ו מ ל ש

תכנון וביצוע הבניין בהתאם לתקן ישראלי לבנייה ירוקה 5281 | לובי ראשי מעוצב אדריכלית בשילוב 
 | נוף  אדריכל  ע"י  מודרני  בעיצוב  משותפת  גינה   | ישראלים  יוצרים  של  ואומנות  תמונות  ספרות,  של 
מעליות משוכללות ומעוצבות של שינדלר או ש"ע | חניון תת קרקעי | חניה פרטית לכל דירה | 2 חניות 
לדירות 5 חדרים ופנטהאוז | מחסנים מרווחים עם מתקן לאופניים לעידוד השימוש בתחבורה חסכונית 
נוכחות בחלק מהשטחים  חיישני   | וחסכונית  | תאורה חכמה  | שער תריס חשמלי לביטחון מקסימלי 

הציבוריים

דלת כניסה רחבה ומעוצבת כ 100 ס"מ | דלתות פנים יוקרתיות של פנדור או ש"ע עם נעילה מגנטית | 
מערכת מיזוג אוויר מרכזית כולל הנמכות גבס | חלונות אלומיניום איכותיים עם זכוכית כפולה בסלון 
ובחדרי שינה )למעט ממ"ד( | תריסי גלילה חשמליים בכול הבית )למעט ממ”ד, חדרים רטובים, מטבח 
ומרפסת שירות( | מרפסות גדולות עם ברז מים, נקודת גז, שקע חשמלי מוגן מים, תריס מסוג שלב אור 
גוונים  במבחר  מובילה  חברה  מתוצרת  איכותיים  מטבח  ארונות   | מרבית  אור  לכניסת  רחבה  וויטרינה 
הכוללים טכנולוגיית טריקה שקטה | כיור מטבח בהתקנה שטוחה וברז מהודר עם "ראש" נשלף | משטח 
מטבח משיש אבן קיסר או ש"ע | ריצוף גרניט פורצלן אלגנטי ומעוצב במידות 60X60, 80X80 במגוון 
בחדרי  דרך   4 אינטרפוץ   | וילדים  ההורים  ביחידת  ארון אמבטיה   | איכותיים  סניטריים  כלים   | צבעים 
 USB רחצה | אינטרקום עם צג צבעוני בדירה | פריסה רחבה של תשתיות חשמל, טלפון, טלויזיה. שקעי
במטבח ובסלון | התקנת מערכת שליטה ובקרה על חימום מים באמצעות טיימר לדוד חשמל | הכנה 

למפזר חום בחדרי רחצה | הכנה למערכת בית חכם

הבניין

הדירות



רמב"ם 10 | הדמיית יום



פרויקט רמב"ם 10 רמת השרון תוכנן תוך הנחלת חשיבות התכנון הירוק בכל ההיבטים של המבנה ולפי 
תקן בנייה ירוקה. את הפרויקט ליווה צוות יועצים לבנייה ירוקה מטעם חברת WAWA שהינו בעל הסמכה 

של גוף התקינה האמריקאי USGBC ושל מכון התקנים הישראלי לבנייה  ירוקה. 

יותר,  גורמים כגון אוורור טוב  יותר בהשוואה למבנים רגילים. זאת בזכות  ירוקים הינם בריאים  מבנים 
חשיפה גדולה יותר לתאורה טבעית, בידוד אקוסטי וטרמי משופר,   שימוש בחומרים שאינם פולטים 

מזהמים לאוויר ועוד. 

בנוסף, מבנה ירוק תורם לצמצום משמעותי של צריכת האנרגיה והמים וכתוצאה מכך עלויות התפעול 
של הבית והבניין פוחתות. כמו כן, מבנה ירוק הינו השקעה לטווח ארוך. מבנים ירוקים נמכרים במהירות 

רבה יותר ובדרך כלל מחירם בשוק גבוה יותר ממבנים בעלי נתונים דומים שאינם ירוקים.

ע ב ט ה ת  א ע  ו מ ש ל

אפגד בניין וסביבה

אפגד בניין וסביבה חרטה על דגלה לתרום למאמץ לשימור הסביבה בכל פועלה ברחבי הארץ

  

חימום וקירור פסיביים, לדוגמת כיווני אוויר ופתחים גדולים מהרגיל  |  דירוג 
אנרגטי יעיל של הבניין, באמצעות בידוד טרמי יעיל בדירות  |  הכנה לשימוש 

במאווררי תקרה, מערכת מרכזית לסינון אבנית ועוד  |  אמצעי בקרה להפחתת 
צריכת אנרגיה, לדוגמת חיישן נוכחות וחיישן אור המאפשרים ניהול התאורה 

בצורה חסכונית  |  אזורי ניהול תאורה משתנים בחניונים ובשטח המואר  
|  מנגנוני כיבוי תאורה בחלק מהשטח המואר  |  טיימר לדוד שמש  |  מתג 

תאורת כלל דירתי נגיש ביציאה - לכיבוי כול תאורת הבית בלחיצה אחת 

שימוש בתאורה טבעית ככול האפשר, הדבר מושג ע"י וויטרינות רחבות 
המאפשרות כניסת תאורה טבעית רבה לבית  |  צמצום זיהום אור לילי בתאורת 
חוץ  |  מבנה הפנס יצמצמו זליגת אור לשמיים |  גוון האור תאורה יהיה בתחום 

של 3000-2600 קלווין

ניהול מי ניגר )גשמים( וניקוז  |  אמצעי מדידה לניטור איכות המים  |  מערכת 
ניטור ואיתור דליפות  |  מערכת מרכזית לטיפול באבנית  |  כל האביזרים הבאים 

במגע עם מי שתיה יעמדו בדרישות תקן 5452  

עמידה בדרישות תקן אקוסטי 1004 בדירות, מעליות, מתקני תברואה ועוד  |  
חיזוי קרינה / בדיקת קרינה בפועל  |  בקומת הקרקע נמצא חדר האשפה של 

הבניין ובו גם פחי המחזור של הבניין לסוגי פסולת שונים בהתאם לשירותי 
עיריית רמת השרון 

מחשבה ומאמצים רבים הושקעו בשימור שורת הברושים שניטעו בשנת 1971  
|  שלושת מרתפי החנייה הוזזו מזרחה והורחקו משורשי הברוש  |  תכנון גינה 

מתקדם

אחסון זוג אופניים באמצעות מחסן  דירתי בו יותקן מתקן תליה  |  הכנה 
לטעינת רכבים חשמליים  |  התאמת הבניין לתבליט הטבעי של השטח 

המעודד שימוש ברחוב כך שאין מדרגות בין הרחוב ללובי הבניין

ניצול אנרגיה
מתקדם

אור טבעי

חסכון במים

פסולת אקוסטיקה
וקרינה אלקטרו-

מגנטית

תחבורה ירוקה

שימור וצמחיה



רמב"ם 10 | הדמיית ערב



רמב"ם 10 | הדמיית דירה טיפוסית



רמב"ם 10 | הדמיית מרפסת דירה טיפוסית



רמב"ם 10 | הדמיית פנטהאוז



רמב"ם 10 | הדמיית חזית צפון מזרח



קבוצת אפגד הוקמה בשנת 1989, על ידי משפחת הניג, כעסק משפחתי קטן. כיום, היא 
נשמרה  האינטימית  המשפחתית  האווירה  אבל  בארץ,  המובילות  הבניה  מחברות  אחת 

כשהיתה. הקבוצה יוזמת, מתכננת, בונה ומשווקת אלפי יחידות דיור, בכל רחבי הארץ. 

הלקוחות  לדרישות  הדירות  את  להתאים  לאפגד  מאפשרת  בתהליך  המלאה  השליטה 
ולספק להם ליווי אישי ומענה מהיר, רשת הגנה פיננסית נרחבת ותחושת בטחון, למשך 
שנים ארוכות. בנוסף, להקמת פרויקטים גדולים, פעילה אפגד בתחום התחדשות העירונית, 

באמצעות חברת הבת אפגד בניין וסביבה, שבראשה עומד צורי בר. 

החברה מתמחה בהקמת בנייני יוקרה אינטימיים, מהיפים והמתקדמים בישראל. הניסיון 
העשיר, לצד התמיכה של הקבוצה, מבטיח שלקוחות החברה יהנו מהסטנדרטים המקצועיים 

הגבוהים ביותר, לצד שירות מעולה ושקט נפשי.

ד ג פ א

חברת אפגד היא החברה היוזמת וגם המבצעת 	 
של הפרויקט.

כך היא האחראית הבלעדית כלפי הרוכשים לכל 	 
אורך הדרך, מיום החתימה על ההסכם ועד לאחר 

תקופת הבדק של הדירה החדשה.

חברה ותיקה עם מעל 30 שנים בענף ובעלת 	 
ניסיון עשיר בהובלה ובנייה של עשרות אלפי 

יחידות דיור ברחבי הארץ.

החברה מוכרת ברשם הקבלנים בסיווג "בלתי 	 
מוגבל" )ג-5(, הדירוג הגבוה ביותר לבנייה.

החברה מוסמכת על ידי מכון התקנים הישראלי 	 
.ISO 9001 2015 על פי דרישות

החברה הינה קבלן מוכר מטעם משרד הביטחון.	 

החברה הינה קבלן מורשה לביצוע עבודות 	 
ממשלתיות.

החברה מקפידה על איכות הבנייה ומשתמשת 	 
בחומרי בנייה בעלי תו תקן ישראלי.

 	 BDI החברה דורגה בעשירייה הראשונה על ידי
כחברה מובילה בפרויקטים פינוי ובינוי.



ם י ל כ י ר ד א

שני  האדריכל.  לבין  ביניכם  פעמי  החד  הקשר  עומד  מוצלח,  פרוייקט  כל  בבסיס 
עולמות נפרדים, שנפגשים לתקופת זמן לא מבוטלת של עבודה יצירתית משותפת. 
אתם מביאים את החלומות והזכרונות, ואנו רואים בדמיוננו איך המגרש, כיווני הרוח 

ותפנית השמש בונים סביבם קירות. 

מפגישה לפגישה, התמונה מתבהרת, עד שמושג האיזון בין הצרכים 
והרצונות לתקציב.



רמב"ם 10 | הדמיית לילה





אפגד בניין וסביבה
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SALES@RAMBAM10.CO.IL     |      WWW.RAMBAM10.CO.IL

למלאי הדירות ומידע נוסף כנסו לאתר:


