
–קישוריות ונגישות , הליכתיות

תשתיות תומכות קיימות שכונתית 

טל טלמור דותן



החברה התעשייתית המובילה  בענף הבניה–חברת אקרשטיין תעשיות 

--------------------------------------------------------

מ"אקרשטיין תעשיות בע| תעודת זהות 

מפעל ירוחם

מפעל אשדוד

ר"צחמפעל 

------------------------

דונם350כ -כ"סה

ב  "ארה–מפעל באריזונה 

ב"ארה–מפעל בקליפורניה 

--------------------------------

דונם100כ "סה

שנות תעשיה  ישראלית90 |אקרשטייןמפעלי חברת



מדדים לבניה ירוקה בפיתוח סביבתי  
(  2014אוקטובר -5281תקן ) 



שכונה מקיימת–שכונה ירוקה 

חזון ומציאות

פתרונות ואמצעים לפיתוח סביבתי מקיים במרחב הציבורי



מדדים לבניה ירוקה בפיתוח סביבתי  
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נקודות0.5חומרים ממקור אחראי                  7.

------------------

נקודות  16כ נקודות                          "סה



חומרים ומוצרים בעלי תו ירוק
(באישור מכון התקנים)

נקודות  6



:תו ירוק למוצרים 

אבן מנקזת -

אבני ריצוף -

אריחי ריצוף -

אבני שפה -

רעפי בטון  -

28/1/15החל מ לתו ירוק  קבלת אישור 



חומרים ממוחזרים

נקודות  5



כל כמות של חומר שממוחזרת חוסכת כמות מקבילה של חומר חדש  

.נאסף ומובא למפעל,נגרס ,שנחצב 

והן , הן מבחינת הצטברות פסולתאיכות הסביבה בתחום –חסכון

.  בכריה  וחשיפה של מקורות טבע שאי אפשר למחזר ולחדש אותן

.כולל זיהום האווירלכריה והובלה באנרגיה הנדרשת -חיסכון 

?מדוע–מיחזור מוצרים מתועשים מבטון 

(חומר ממוחזר20%-כ: )שימוש בחומרים ממוחזרים



שימוש בחומרים ממוחזרים-פיתוח סביבתי 



Retro stone    אבן ממוחזרת בעלת ניראות אחרת-

.העליונהבשכבהלעיןגלוישהואכךהשכבותבכלהממוחזרהחומריציקת



גבעתיים , גן מרים| ריצוף Retro stone

אורבניועיצובנוףאדריכלות,צלינקראלולחלי,ליבנהחוי



גבעתיים , רח שיינקין|  ריצוף  Retro stone

ליבנהחוי,אורבניועיצובנוףאדריכלות1:1



מקדם הבליעה של קרינת השמש על המשטח    –( אלבדו ) מקדם הבליעה 

(.  שאינם בוהקים לכיוון משתמש כלשהו) 0.55ועד 0.35-מקדם בליעה מ  

 “ urban heat island effect “" אי החום העירוני"תופעת 

.חימום יתר הסביבה העירונית הנובע ממשטחים מרוצפים כתוצאה מפליטת חום מקרינה חוזרת



 “ urban heat island effect “" אי החום העירוני"תופעת 

15

.חימום יתר הסביבה העירונית הנובע ממשטחים מרוצפים כתוצאה מפליטת חום מקרינה חוזרת

Solar Reflective Index (SRI) value of 29 at least



חדשנות  

שימוש בשיטות חדשניות  

נקודות  2



 ECO STONE-ריצוף מנקז  

הנדסה אזרחית וסביבתית  , מהנדס איל שלו



?מדוע–ריצוף מנקז בישראל 

התהוםמיהעשרת

הצפותנזקיהקטנת–עילינגרמיוהשהייתויסות.

שלוליותמניעת

שיפועיםללאבאיזוריםריצוף

(עירונייםשטחים)ניקוזמערכותבהםשאיןבאיזוריםפיתרון.

(החדרהקידוחי,חלחולתעלות,חלחולבורות)החדרהאלמנטיבכמותהפחתת.

מחלחליםלשטחיםאטומיםשהיושטחיםהסבתמאפשר.



18/18/6אקוסטון

13.5/14.5/7טרנטו/טבעוןאקוסטון

 ECO STONE-ריצוף מנקז 



חלחול חלקי  /  חתך אופייני  חלחול מלא -ריצוף מנקז 



רעננה  , קומברס|  אקוסטון" ריצוף מנקז 

אדריכלי נוף , וולף -צור



רכבת ישראל–פרטים סטנדרטים שימור נגר 

, מהנדס–איל שלו : י "הפרטים הוכנו ע

.אדריכלי נוף, הר גיל –גרינשטיין



.קרקעייםתתלחניוניםהבניהמגרשישלמרביניצולקייםהאחרונותבשנים

:משמעות

.אפשריתבלתיבמגרשנגרמישימור1.

.העירוניתלמערכתמיםכמויותומשחרראטוםמגרש2.

:פיתרון

.נגרויסותמערכותביצוע

.מהמגרשהנגרשלואוגרקליטהליצירתהחניהמשטחיניצול

ויסות  ושימור מי נגר-ריצוף מנקז 



תקרת בטון /  ג חניון "ריצוף  מנקז ע

ויסות  ושימור מי נגר-ריצוף מנקז 



שאןבית,מרוצףרחוב | ריצוף מנקז

ויסות מי נגר ברחוב ללא שיפועים וללא מערכת ניקוז



מדרכה  / מסעה / פרט חיבור בין ריצוף מנקז לגינון 



הרצליה,אלתרמן רח|  רצועת שירות -"אקוסטון" ריצוף מנקז 

קרני גרשטיין אדריכלית נוף



א "ת, ( בתכנון)רחוב מקיים –בוגרשוב רח

מוריה סקלי אדריכלות נוף

ESDפיתוח סביבה וקיימות  

:התכנוןעקרונות

.הקייםהרחובבאופיאיכותייםמרכיביםעםהרחובאיכותמבחינתהן-העירוניתברמהמקייםרחוב

.אקלימיתנוחותעםרחוביהיה(יגדלושהעציםשניםמסלאחר)שבעתידרחוב

,(מנקזריצוף)מחלחלתשירותרצועת,גרוסבאספלטחוזרשימוש,המצעיםבשכבתממוחזרחומר:חומרים

.לדבתאורתשימוש,לעיציםמשמעותייםגידולבתי



במדרכה  - החדרת מי נגר לעצים

הגדלת פתחי לעץ

הכנת בית גידול מתאים 

מעלות 2-5הפחתת אי החום העירוני  -תוצאה 



חתך אופייני לריצוף מנקז בשילוב תעלה מחלחלת

תעלה מחלחלת



טבלת מינימום למרחק ממבנים וגבולות מגרש



ת"פ, חניון בית מגדל| ריצוף מנקז

אדריכלי נוף, צור נמל טורנר



א"ת, חניון שכונת צמרת| ריצוף מנקז

אדריכלות נוף. א.מ.ת



א"ת, הגוש הגדול| ריצוף מנקז 

אדריכלי נוף, וולף -צור



א"ת, הגוש הגדול, בית ספר ירוק|  "אקוסטון" ריצוף מנקז 

אדריכלית, קאופמן פרלה, יורם שחם אדריכל נוף



כפר סבא הירוקה|  "אקוסטון" ריצוף מנקז 

מוריה סקלי אדריכלי נוף



א"ת, סטונדטיםמעונות |  18/18-"אקוסטון" ריצוף מנקז 

אדריכלית נוף,מעוז -ברוידא



ב"ארהאקרסטוןמפעל , אריזונה , ריצוף מנקז - Aqua Trio



חומרים ממקור אחראי

חומרים ומוצרים מקומיים

נקודות  1.5



תל אביב| מ "ס50אלמנט הפרדה לשביל אופניים ברוחב 

שביל אופניים  -נגישות המרחב הציבורי



בהתאמה להנחיות תכנון רחובות בערים –אבן שפה חריש 

משרד התחבורה-משרד השיכון 

"חריש"סדרת אבני שפה כביש דגם -נגישות המרחב הציבורי 

מ  "ס10מותאם לגובה 



פחים טמונים

.מ"אקולוגיה בעאיי.אס.פיבשיתוף עם חברת אקרשטייןפיתוח של חברת•

,  בעלת מערכת ניקוז נוזלים, אשפה הטמונים באדמהלמיכליפח טמון קרקע הינו מעטפת בטון •

.י שאיבה עם צינור מיוחד הנמצא במעטפת הבטון"הפועלת ע

.פוליאתלןלמעטפת הבטון קיים שרוול פנימי העשוי •

.ב"קו5-ו3-בסיסיים בנפחים פנימיים לאשפה מיכליםניתן לקבל שני סוגי •

.המצוי מעל פני הקרקע, בחלקה העליון של מעטפת הבטון-עיצוב  בהתאם לסביבה •

,מוצר זה מהווה פתרון לחוק הפרדת האשפה•

.המחייב את הרשויות להפרדת פסולת במקור



פחים טמונים

.תעשיה קיסריה ועוד. א, שוהם , אור עקיבא, אשדוד, נתיבות, אופקים: שימוש בערים 



טקסטורות וגוונים  –פחים טמונים 



אקרשטייןרעפי 

אישור לתו ירוק



מדדים לבניה ירוקה בפיתוח סביבתי  
(  2014אוקטובר -2חלק 5281תקן ) 

נקודות  16כ    "סה




