
 

 העתיד כבר כאן

 

 בניה מקיימת  
 אקרשטייןמבית 

 
 

 טלמור דותן  טל 

 



שנות תעשיה  ישראלית  90 | אקרשטייןחברת מפעלי    

 מפעל ירוחם
 

 מפעל אשדוד
 

 ר"צחמפעל 
------------------------ 

 דונם 350כ  -כ"סה



קליפורניה אקרסטון  

ב"ארה| מפעלי חברת אקרשטיין   

אריזונה אקרסטון  

 

דונם 100 –כ "סה  



 מגוון תחומי החברה

 ואקוסטיםקירות תומכים  ריהוט רחוב וגן אריחי ריצוף ואבנים משתלבות

 מחלקת עיצוב נוף

 מחלקת הבניה

 רעפים סיליקט בטון אדריכלי

 מחלקת הנדסה אזרחית

 תשתיות מערכות' מח
 תת קרקעיות

 מיגון ובניה טרומית אלמנטי קרקע טמוניפחים  קבורה אלמנטי



 ש דוד בן גוריון"קריית ההדרכה ע|  דים"הבהעיר 
 פתרונות לבניה מקיימת ומהירה  

 
 

אפשטיין אדריכלים קולקר,  קולקר   
 

נחמיה ארי אדריכלי נוף, איזי בלנק  



 שטח מבנה  , קומות  4מבנים בני  31•
 .ר"מ 62,000כ כ "סה= ר "מ 2000כ     
 ר יצוק באתר"מ250ר טרומי ו כ "מ1750כ  –בכל בניין •
 
 ר חזיתות מחופות באבן  "מ 20,000•
 ר חזיתות בטון גלוי"מ 26,000•
 ר תקרות קרום"מ 52,750•
 ר מחיצות פנים"מ 43,800•

 
 חודשים 30 –כ , כולל תכנון, ז להקמה"לו•
 אוכלס   –מבני מגורים  5 -שלב א  •

 
 
 

 נתונים| מבני מגורים  - דים"הבהעיר 



 

 לדרישות המפרט  100%התאמה ב  •
 

 בניה ירוקה  " -ללא גשרי קור בידוד תרמי" 

  מיוצר בתבניות פח מלוטשות -קבלת הבטון הגלוי בחזיתות חוץ 

חיפוי באריחים מתועשים בחזיתות חוץ 

תכנון וייצור מערכות חשמל ותקשורת בתוך האלמנטים הטרומיים 

 ללא קירות גבס –דרישות לקיים אנטי ונדלי 

 הפחתת עבודות הטיח למינימום –פישוט עבודות גמר 

י כל התקנים הרלוונטיים  "תכנון וביצוע הנדסי עפ 

יציבות כנגד רעידות אדמה 
 

 

 

 

 

 הפתרונות| מבני מגורים 



בקיר עם מחבר מוליך  
 תרמי

 נוצרים גשרי קור

  "'סנדביץ"בקיר 
 אין גשרי  קור

WALL SYSTEM with METAL and/or 
CONCRETE CONNECTIONS THROUGH 

INSULATION 

THERMALLY NON-
CONDUCTIVE   INSULATED 

SANDWICH PANEL 

( פין ) מחבר 
 מפיברגלס

מ"ס     7 

מ"ס     10 

                 
מ "ס 5   

 בידוד תרמי |"ספר"קירות חוץ בשיטת ה

ללא  גשריקור       100%אלמנטי קירות מבודדים   
)  מ חיצוני "ס 6+ מ בידוד "ס 3+ מ "ס  15/  10( קיר סנדוויץ מחוברים על ידי מחברי פיברגלס   

מ "ס 22 –כ "סה  

}חוץ{  



 ניסוי  | בידוד תרמי 

 השוואת צריכת אנרגיה למיזוג מבנה  

  53-80%בשיטת בניה אלטרנטיביות יש להשקיע תוספת אנרגיה בין  -מסקנה
.אקרשטייןשל  טרומיםביחס לבניה באלמנטים   



דים"הבהעיר  פרוייקט  



מגורי חיילים – דים"הבהעיר   

אפשטיין אדריכלים קולקר,  קולקר   
 

נחמיה ארי אדריכלי נוף, איזי בלנק  



מגורי חיילים – דים"הבהעיר   

אפשטיין אדריכלים קולקר,  קולקר   
 

נחמיה ארי אדריכלי נוף, איזי בלנק  



כנסת בית  - הבהדיםעיר   



   בטריהמחיצות פנים על ידי 
 מטר X 3.3 8מ במידות שונות עד "ס 10,15,20יכולת ייצור קירות בעוביים 
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:שיטת טרומית  הינב ירוקה מיועדת ל  

 
 

 מוסדות חינוך
 מבני ציבור
 בתי ספר 
 גני ילדים 

  עיריהמחסני 
 דיור בר השגה

 מגורים  

חסכון בעליות , מהירות הקמה , חסכון באנרגיה   



 דים"הבהעיר | הקו השקט  –סדרה לינארית 

נחמיה ארי אדריכלי נוף, איזי בלנק  



 דים"הבהעיר | הקו השקט  –סדרה לינארית 

נחמיה ארי אדריכלי נוף, איזי בלנק  



 דים"הבהעיר | הקו השקט  –סדרה לינארית 

נחמיה ארי אדריכלי נוף, איזי בלנק  



 28/1/15החל מ לתו ירוק  קבלת אישור 

 :תו ירוק למוצרים 
 
 אבן מנקזת  -
 אבני ריצוף -
 אריחי ריצוף -
 אבני שפה  -
 רעפי בטון  -

 



 ?מדוע –ריצוף מנקז בישראל 

 
 

התהום מי העשרת 
 

הצפות נזקי  הקטנת – עילי נגר מי והשהיית ויסות . 
 

שלוליות מניעת 
 

שיפועים ללא באיזורים ריצוף 
 

עירוניים שטחים( ניקוז מערכות בהם שאין באיזורים פיתרון (. 
 

קידוחי ,חלחול תעלות ,חלחול בורות(  החדרה אלמנטי בכמות  הפחתת   
 .)החדרה

 
מחלחלים לשטחים אטומים שהיו שטחים הסבת מאפשר.   
 



 הנחיות לביצוע ריצוף מנקז



18/18/6 אקוסטון  

13.5/14.5/7 טרנטו/טבעון אקוסטון  

מ"מ 3-6חצץ   

   ECOSTONE –ריצוף מנקז 
 לטיפול במי נגר עילי במרחב הציבורי   פיתרון

 



 טבלת מינימום למרחק ממבנים וגבולות מגרש



 א"ת, שכונת צמרתחניון | ריצוף מנקז

 אדריכלות נוף. א.מ.ת



 רעננה, קומברס|  דגם טבעון "  אקוסטון" ריצוף מנקז 

 צור וולף אדריכלי נוף



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

 קרני גרשטיין אדריכלית נוף



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

 אדריכלית, קאופמן  פרלה, יורם שחם אדריכל נוף



 חתך אופייני לריצוף מנקז בשילוב תעלה מחלחלת

 תעלה מחלחלת



ת"פ, חניון בית מגדל| ריצוף מנקז  

 אדריכלי נוף, צור נמל  טורנר



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

 אדריכלית, קאופמן  פרלה, יורם שחם אדריכל נוף



 
 :הםפסולת בטון שמקורותיה בתהליך הייצור נוצרת  
 

שארית בטון בזמן ניקוי מערכת הייצור. 
 

שאריות בטון בזמן החלפת סוגי מוצר וסוגי גוונים. 
 

מוצרים פגומים בתהליך הייצור. 
 

 חומר פסול זה נאסף במערומים במפעל ונשלח עם משאיות למטמנות. 
 

  ניתן להשתמש בחומר זה כמרכיב חלקי בתערובת הבטון במוצרים המתועשים
 .  ובכך למנוע את הצורך בסילוק האשפה מהמפעל למטמנות

 
 
 

 

 

כל כמות של חומר שממוחזרת חוסכת כמות מקבילה של חומר חדש : לפיכך
 .נאסף ומובא למפעל,נגרס ,שנחצב 

 ?מדוע –מוצרים מתועשים מבטון  מיחזור



 
 

 
 

 חסכון כפול בגדול –מסקנה 
 

,                  הן מבחינת הצטברות פסולתאיכות הסביבה בתחום  – חסכון
 .  והן בכרו  היחשיפה של מקורות טבע שאי אפשר למחזר ולחדש אותן

 
 .כולל זיהום האווירלכריה והובלה באנרגיה הנדרשת  - חיסכון 

 
 )חומר ממוחזר  20% -כ: (שימוש בחומרים ממוחזרים  

 .אבני שפה וגן ומוצרים קרק  תתעיים שונים, אבני ואריחי ריצוף      



עיריית תל אביב| בדיקות אבן משתלבת ממוחזרת   

 
התאמה טובה לתקן -התוצאה   

 אין הבדל במראה ובאיכות בין מוצר ממוחזר למוצר המקורי



  ליבנה חוי ,אורבני ועיצוב נוף אדריכלות 1:1

גבעתיים ,  שיינקין|  רטרוסטוןריצוף אבן הרובע   



תהליך הייצור במפעל  | ממוחזר  ריצוף   Retro stone 
   
    

 שלב ב  שלב א 



גבעתיים , גן מרים| ריצוף  Retro stone 

אורבני ועיצוב נוף אדריכלות, צלינקר אלול חלי ,ליבנה חוי  



 משרד השיכון   -"חריש"אבן שפה כביש דגם 

 " חריש"אבן שפה כביש דגם  – 20/100/25
 מ ממסעה "ס 10+ מותאם לגובה 



 משרד השיכון   -"חריש"אבני שפה כביש דגם 



 ישי וילסון ארכיטקטורה 

 נתניה, ככר העצמאות |" אורבנו מלוטש" ריצוף 



 ,אדריכל,  פיבקואילן 
 אדריכל נוף , גד ברקאי 

 באר שבע, פארק המדע |" אורבנו מלוטש" ריצוף 



 תכנון אדריכלי , אריאל סדרה 

 קניון באר שבע |" אורבנו מלוטש" ריצוף 



 תכנון אדריכלי , אריאל סדרה 

 קניון באר שבע |" אורבנו מלוטש" ריצוף 



חולון, פארק פרס| "אקרסטון"ריצוף באריחי   

'אריה קוץ אדר –סטודיו אדריכלות   
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חולון, פארק פרס| "אקרסטון"ריצוף באריחי   

'אריה קוץ אדר –סטודיו אדריכלות   
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חולון, פארק פרס| "אקרסטון"ריצוף באריחי   

'אריה קוץ אדר –סטודיו אדריכלות   



 מנעד אדריכלים

 חולון, מרכז עזריאלי |" אורבנו מלוטש" ריצוף 



 א"ת, מתחם שרונה |דגם שרונה 40/40אבן ריצוף אורבנו 

 צור וולף אדריכלי נוף



חיפה, רמבםח "בי| ריצוף אורבנו  מלוטש    
 

אדריכלי נוף, הר גיל  –גרינשטיין   
 
 
 



חיפה, רמבםח "בי| ריצוף אורבנו  מלוטש    
 

אדריכלי נוף, הר גיל  –גרינשטיין   



א"ת, מעונות הסטודנטים|אריחי אורבנו   
 

מעוז אדריכלי נוף ברוידא  
 
 
 



 מרכז מסחרי קצרין |אריחי אורבנו בשילוב אבן רמות

 אדריכלים ,  סולסי -גרשון



 סביון, בית תרבות| אריחי  אורבנו ריצוף 

'אדר זייברטרוני   



 אילת, טיילת דרומית| אריחי  אורבנו דגם שכבות ריצוף 

'אבנר דרורי אדר  



 א"ת, קצה השדרה | 20/20 אקרסטוןריצוף 

 אדריכלי נוף ,סקלי  –מוריה 



תל אביב, סינמטק |  30/60" אקרסטון"ריצוף באריחי   

 מוריה סקלי אדריכלים



רחובות   , בנימין  רח| עמודי  היקב מבטון אדריכלי  ריצוף  
+ אקרסטון       

אדריכלי נוף, סטודיו  
 
 
 



 א"ת, פארק החורשות| " קיסריה כורכרית"ריצוף 

 שלמה אהרונסון אדריכלות נוף



 משה לנר אדריכל נוף
 
 
 

 עתלית,הכורכרשביל רכס | " קיסריה כורכרית"ריצוף 



 ים המלח -טיילת עין בוקק | קיסריה  כורכריתריצוף אריחי  

אדריכלי נוף, מעוז  ברוידא  



איצטדיון חיפה|10/40הסדרה הלינארית אבן הרובע   
 

אדריכלי נוף, ברקן אלחייני   
 
 
 



איצטדיון חיפה|10/40הסדרה הלינארית אבן הרובע   
 

אדריכלי נוף, ברקן אלחייני   
 
 
 



חיפה איצטדיון| 15/15בשילוב  30/30 אקרסטוןריצוף   
 

אדריכלי נוף, ברקן אלחייני   
 
 
 



 | הסדרה הלינארית הקו השקט  -חיפה איצטדיון
 16/24/7, 16/16/7אבן משתלבת ללא פאזות במראה נקי 

 אדריכלות נוף אלחייניברקן 



 רעננה, קומברס| הסדרה הלינארית הקו השקט 

 צור וולף אדריכלות נוף



עפולה ,  גזית גלוב  מתחם, |הלינארית  הקו השקט  הסידרה    
 

 מילר בלום אדריכלי נוף
 
 
 



 ראשון לציון, מדרחוב רוטשילד|  10/40/10 הרובע הסדרה הלינארית אבן 

נןףצור וולף אדריכלות   



 ראשון לציון, מדרחוב רוטשילד|  10/40/10 הרובע הסדרה הלינארית אבן 

נןףצור וולף אדריכלות   



 תל אביב, דיור בר השגה|  הרובע הסדרה הלינארית אבן 

אדריכלים, אייל  – מילבואראורית   



מצפה רמון| " רמות"ריצוף באבן   

אדריכלים, מייזליץ כסיף  



אדריכלי נוף סרגוסי טוך  

תיירות עין זיון| בשילוב אבן רמות " טיבולי"ריצוף באבן   



אדריכלים, שלמה אהרונסון   
 

ש"ב איצטדיון| קוקטיל אפורים 15/30+ ריצוף יתד   



הרצליה, רחוב אלתרמן|   15/30+ ריצוף אבן יתד   

אדריכלית נוף גרשטיןקרני   



פסל דני קרוון| אדריכלים  א.מ.ת  

|  23.2/74.4 -ו 115.4/74.4" בטון אדריכלי"ריצוף באריחים מ  
 ככר הבימה



אדריכל, אייל זיו  

יפו, "התחנה "  פרוייקט| " לורנס " אריח מעוטר מנשיה דגם   



 מנעד אדריכלים

צ"רשל, פארק המוסיקה| פרגולה מבטון אדריכלי  



   ”Macres“אלמנט | קרקע משוריינת קיר 

 
 
 .מטר 1.5/1.5 – גדולים באלמנטים אנכיים קירות בניית•

 
 .וגוונים טקסטורות של רב מגוון•

 
   פולימריות יריעות בעזרת קרקע שריון•

 
   .קורוזיבית קרקע סוגי בכל עמידות היריעות •

 
 ."מקפרי"  מחברת נרכש ידע•
 
 
 
 



 לקרקע משוריינת"  Macres" אלמנט | קירות תומכים 



  חאמידמוי אבן  – ”Macres“אלמנט | קיר קרקע משוריינת 



 אדריכלי נוף, חמי גורלי

 ירושלים,  50גולומב כביש | פלטות חיפוי 



 פחים טמונים
 

   איי.אס.פיבשיתוף עם חברת  אקרשטייןפיתוח חברת •

 .פוליאתלןעם שרוול פנימי העשוי )  מ"ס 4-5(מעטפת בטון •

 .י שאיבה עם צינור מיוחד הנמצא במעטפת הבטון"הפועלת ע, מערכת ניקוז נוזליםבעלת •

 .ב"קו 5 -ו 3 -לאשפה בסיסיים בנפחים פנימיים  מיכליםלקבל שני סוגי ניתן •

 .במעטפת הבטון מעל הקרקע -בהתאם לסביבה טקסטורה / עיצוב  •

 .  אנטי ונדלי  ועמיד באש –מוצר מבטון •

 ).בתכנון מראש. ( ניתן לקבל פחים מבכדי  םיעבור לייצר הצמדה מלאה•



 פחים טמונים



 פחים טמונים




