
להתחבר 
אל שורשי העבר

לבנות 
את פסגת העתיד



בפרויקט זה הושקעה מחשבה רבה עבור צרכי תושבי השכונה, הן במפרט הדירות והן בפינות הישיבה והגינה 
הציבורית העומדות לרווחת התושבים, וזאת על מנת למקסם את השילוב המיוחד בין הפרטיות ובין הקהילתיות.

שכונת ּפסגת צל הרים 
מזמינה אתכם לרכוש בית 
בפסגת היישוב אלון מורה, 
הצופה אל נוף עוצר נשימה.

להשתייך



לצמוח



 נ

 138 מ״ר

 94 מ״ר

 94 מ״ר

מ״ר
 166.5 

מ״ר
 166.5 

מ״ר
 166.5 

מ״ר
 166.5 

 140 מ״ר

 146 מ״ר

340

 139 מ״ר

 148 מ״ר

 128 מ״ר

 128 מ״ר

 146 מ״ר

139 מ״ר

 148 מ״ר

427

334

426

339

338

426    רביעיות דגם כביר 148 מ״ר

           רביעיות דגם תרצה 146 מ״ר

           רביעיות דגם ירדן 128 מ״ר

           רביעיות דגם חרמון 139 מ״ר

340    דגם כרמל F מורחב 166.5 מ״ר

           דגם כרמל E מורחב  166.5 מ״ר

339      דגם כרמל F מורחב  166.5 מ״ר

           דגם כרמל E מורחב  166.5 מ״ר

338      דגם כרמל   94 מ״ר

           דגם כרמל   94 מ״ר

426    דגם גלעד עליון 138 מ״ר

           דגם גלעד  תחתון 140 מ״ר

247    רביעיות דגם כביר 148 מ״ר

           רביעיות דגם תרצה 146 מ״ר

           רביעיות דגם ירדן 128 מ״ר

           רביעיות דגם חרמון 139 מ״ר
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ההדמיות להמחשה בלבד

1. גלעד קומת קרקע:
- גודל: 140 מ״ר

2. גלעד קומה עליונה )עם גינה(:
- גודל: 138 מ״ר

כנן
לת דגם גלעד

דו משפחתי
אחד מעל השני



גלעד // תחתון

ההדמיות להמחשה בלבד

גלעד // עליון

ההדמיות להמחשה בלבד



כנן
דגם כרמללת

דו משפחתי
אחד ליד השני

1. בסיס עם אופציה לצמיחה:
- גודל: 93 מ״ר

2. בסיס + מעטפת:
- גודל: 93 + 79.2 מ״ר

- גודל מרפסת: 12.5 מ״ר

3. בינוי מלא:
- גודל: 166.5 מ״ר

ההדמיות להמחשה בלבד



כרמל // קומת קרקע - דגם מורחב

ההדמיות להמחשה בלבד

כרמל // קומה א׳ - דגם מורחב

ההדמיות להמחשה בלבד



כרמל // קומת קרקע - בסיס

רביעיות
תרצה / חרמון / כביר / ירדן

דגם תרצה
קרקע שמאל / ימין )תלוי במגרש(
גודל: 139 מ״ר | קומת קרקע עם גינה גדולה

דגם חרמון 
קרקע שמאל / ימין )תלוי במגרש(
גודל: 146 מ״ר | קומת קרקע עם גינה גדולה

דגם כביר
שמאל / ימין עליון )תלוי במגרש(

גודל: 148 מ״ר | עם גינה קטנה 

דגם ירדן
שמאל / ימין עליון )תלוי במגרש(
גודל: 128 מ״ר |  עם גינה קטנה

כנן
לת



רביעיות // גינה

ההדמיות להמחשה בלבד

רביעיות // חזית רחוב

ההדמיות להמחשה בלבד



שמאל עליון

תרצה // חרמון  -קרקע

ההדמיות להמחשה בלבד

כביר // ירדן  - עליון
ההדמיות להמחשה בלבד



להשפיע
רוכשי הבתים בחלקת הקרקעות של שכונת 'פסגת צל 

הרים' יזכו לרשום את הקרקע בטאבו כדת וכדין, ולא רק 

כ'בר-רשות' - האופציה הנפוצה והמקובלת ביו"ש.



להוביל
קצת עלינו

'יחד יזמות' מתמקדת בבניה תוך יישובית, מתוך ראייה 

אידאליסטית-כלכלית רחבה, הרואה בצמיחת היישובים מנוף 

לשגשוג והצלחה להתיישבות כולה.

הכשרת קרקעות 
ובנייה

 מגרשים
מבודדים

 מגרשי
'בנה ביתך'



ני 
טכ

ט 
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   שלד וחיפוי 

בניה בשלד בטון מלא
חיפוי חיצוני- שליכט אקרילי בשילוב חיפוי 

דקורטיבי העשוי דק סינטטי

   בניה ירוקה 
בידוד מעולה למעטפת המבנה מעבר לתקן הישראלי 

לבניה ירוקה

   מיזוג אוויר 
הכנה למיזוג בסלון

   דלתות כניסה וחדרים
 דלת כניסה רב בריח מעוצבת 

 דלתות פנים ״פלקסבורד״ איכותיות 
במבחר גוונים לבחירה 

   ריצוף 
ריצוף גרניט פורצלן בחיתוך לייזר 60*60 במגוון 

צבעים בכל הבית
ריצוף בחדרים הרטובים ומרפסות אנטי סליפ 

  שירותים ומקלחת 

אסלות תלויות "פלסאון" ומיכלי הדחה סמויים
אמבטיה אקרילית

פינת שירות עם הכנה למכונת כביסה / חדר כביסה 
נפרד )תלוי דגם(

   חוץ 
גינה פרטית

ברז גינה - לכל הדירות
פרגולה תלויה ממתכת )קיים בחלק מהדגמים( 

   חשמל ושקעים 

 שעוני שבת למאור ולמיזוג אויר עם UPS מובנה
דוד שמש 150 ליטר



להגשים
לפרטים: 
יונתן ביתן

052-6070215 


