
שימור
בעיריית רחובות

מבנים ברחבי העיר נקבעו כמבנים שיש לשמרם170
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.שבעה מתחמי שימור בעיר

(.ן"תר)1890העליה לקרקע התבצעה בשנת . רחובות הוקמה בזמן העליה הראשונה

מתחמי שימור



במפה מודגשים הרחובות הראשיים של העיר עם מיקום הבתים בקדמת הנחלות  . 1897מפה היסטורית משנת 
.   ופירוט הנחלות החקלאיות עם שמות רוכשי הקרקעות

"ראשית המושבה"מתחם 



רחוב בנימין

רחוב יעקב

20-תחילת המאה ה, רחובות

"ראשית המושבה"מתחם 



1892רחוב יעקב  

מיקום



20-רחוב בנימין תחילת המאה ה

יעקב-מתחם בנימין 
תת מתחם ראשית המושבה



יעקב-מתחם בנימין 



"מתחם ראשית המושבה"
מנוחה ונחלה והרצל  , יעקב, בנימין: ברחובות

בית העם

בית  
הכנסת  

הגדול

ס  "בי
סמילנסקי

גן הילדים הראשון

בית היולדות

בית דונדיקוב
בית יוספזון

בית חביבי

מתחם פינוי בינוי



"ראשית המושבה"מתיחת פנים למתחם 

מתיחת פנים למתחם בדגש על ערכים נוסטלגיים ואלמנטים אדריכליים  
מגורים  , היסטוריים והפיכת הרחובות בנימין ויעקב למתחם תרבות

,  מימוש הפקעות, הווה ועתיד, המשלב בין עבר, ומסחר ייחודי ושוקק חיים
ריבוד כבישים  , הרחבת מדרכות, ביוב, ניקוז, פיתוח וחידוש תשתיות
. והחלפת עמודי תאורה



עמודונים היסטוריים ברחוב בנימין יעקב



.העמודונים חדשים בהשראת העמודים ההיסטוריים 

אלמנטים תכנוניים ברחוב בנימין יעקב



אלמנטים תכנוניים ברחוב בנימין יעקב

.העמודונים חדשים בהשראת העמודים ההיסטוריים 



שימוש בעמודונים–שימור ושחזור בית חביבי 



אלמנטים תכנוניים ברחוב בנימין יעקב

.  אלמנטי רחוב נוספים המשווים לרחוב ציווין שימורי



אלמנטים תכנוניים ברחוב בנימין יעקב

.  אלמנטי רחוב נוספים המשווים לרחוב ציווין שימורי



הסגת הגדר ההיסטורית ובניית גדר  
.י אלמנט העמודונים"חדש עפ

לפני ואחרי 



.לפני מימוש מלוא רוחב זכות הדרך

לפני ואחרי 



בית העם



בית העם ההיסטורי



בית העם לפני העבודות



הדמיה של היכל התרבות העירוני 

היכל התרבות העירוני–בית העם 





. נבנה בית הקולנוע בצמוד לבית העם1935בשנת 
. אך השנים שחלפו לא הטיבו עמו ובשנים האחרונות נותר ריק ומיותם

. בעת בנייתו של בית הקולנוע נהרס הקיר המזרחי של בית העם ובעבודות השימור במקום שוחזר הקיר







מ"ס60חום ברוחב /בשכבת צבע שנייה נמצא פס צבע אדום
הפס הקיף את כל ארבעת קירות האולם  

גוון זהה נמצא בשכבה צבע שנייה במסגרת של הצוקל

גוון שני

AC113N

OR

8354M
מניפת נירלט

מילניום

אדום/פס חום

משטח צבע  

מתחת לפס

60
מ"ס

הדמיה פס צבע

קיר

צוקל

פס צבע סיד שנותר בקצה העליון של הקיר

שכבות  צבע סיד  4פס עם 

שכבות צבע  

סיד בקיר  

תחת השכבות  

החומות  

רואים את 

השכבה  

הראשונה  

בגוון תכלת

דגימת טיח וצבע

עבודות השימור



הדמיות משטחי צבע במה ואולם  -שימור
בתקופות שונות

במה שכבה שנייהבמה שכבה ראשונה

אולם שכבה רביעיתאולם שכבה שלישיתאולם שכבה שנייהאולם שכבה ראשונה

הערכת שנת ביצוע
1912-שכבה ראשונה1.
1913-1920-שכבה שנייה2.
1921-1925-שכבה שלישית3.
1926-1940-שכבה רביעית4.

מספרים של גווני צבע  על טיח ועץ  
14לפי סדר כרונולוגי ראה בעמוד 

גווני הצבע בהדמיות הם להמחשה 
גוונים מקוריים יש לראות במניפה  



ציורי קיר ושחזור פתחים ממסגרות



.דוגמת הריצוף כפי שנמצא במהלך העבודות



שחזור הריצוף



שחזור הריצוף





י תאורה"הדגשת מוטיבים אדריכליים ע



הדמיה של היכל התרבות העירוני 

.שימוש במבנה בית העם כאולם הכניסה של היכל התרבות העירוני



מושבים770היכל התרבות העירוני המכיל 



בימי מלחמת העולם הראשונה, 1918בשבט ' כמחווה לעץ זית שנטע הגנרל שובל בטו
.שנה3000עץ זית בן , עם השלמת בניית ההיכל, ניטע כעת



בית העם

בית הכנסת הגדול



בית העם

בית הכנסת הגדול



בית הכנסת הגדול



בית הכנסת הגדול



בית הכנסת הגדול



בית הכנסת הגדול



שימור בית הכנסת הגדול

בניה מחדש והרחבה של  
אגפי המדרגות הדרומי  

.והצפוני





בית חביבי 



תוכנית בינוי  -התחדשות עירונית 
-המציגה את תת מתחם לב המושבה 
מבנים וצמחיה לשימור במשולב עם  

תכנון פרויקטים חדשים

בנימין יעקב–פרויקט פינוי בינוי 



יעקב  –מתחם בנימין 
מצב קיים



יעקב מצב מוצע-מתחם בנימין 



יעקב  –מתחם בנימין 
מצב קיים



יעקב מצב מוצע–מתחם בנימין 



שפע און שפע און  



רחוב מנוחה ונחלה–בית זקס 



הבית הראשון

בית יוספזון

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Rehovot_Yosefzon_House.jpg


בית האסמים



.  בית הבאר ברחוב מנוחה ונחלה
נתיב  "בית הבאר שימש עד כה כמחסן של עמותת 

הבאר היתה מכוסה ואותות הזמן ניכרו על  , "החסד
בשנים האחרונות שופץ גג הרעפים ובימים  . המבנה

אלו מסתיים שיפוץ הכולל את שימורו של המבנה בכך  
שמחודשת המערכת של שאיבת המים מהבאר ונעשה  

המבנה ישמש למרכז  , טיפול בחזיתות המבנה
.  מבקרים לכלל תושבי העיר והסביבה

בית הבאר



הבית האדום



שכונת שעריים

בית צדוק גואטה

כ עולי חידאן"בי

בית אברהם סעידה 
צנעני
מרפאת הדסה

ין'בית אברהם עפג
גן הילדים  

הראשון בשעריים



רחוב מנשה קפרא

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=%D7%9B%D7%9C%D7%94+%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94&source=images&cd=&cad=rja&docid=gMr6lD2w6VmvtM&tbnid=DmBlJg3O_XKa-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.shlomi-group.com/forum/index.php?showtopic%3D23684%26src%3Dgallery&ei=zEFuUZjLAsHC0QXa74GICQ&psig=AFQjCNHdW6ba4NDGasS8E6u31_Gf6Jmp5A&ust=1366266656248356


בית צדוק גואטה
ביתו של צדוק גואטה שעבר כמכונאי  , המכונה הארמון–בית צדוק גואטה 

.בפרדס ובנה את ביתו המפואר

רחוב מנשה קפרא



בית כנסת של עולי חידאן  
אחד משלושת הבתים הראשונים בשכונת שעריים והיחיד  1909נבנה בשנת 

קפרא ' בתי כנסת אחד של משפ2המבנה כולל . ששמר על צורתו המקורית
.מדר' והשני של משפ



גן הילדים הראשון בשכונת שעריים
הגן שכן בחצר מרווחת למרגלות הגבעה מוקף כרמים . 1919נפתח בשנת 

.  ופרדסים

רחוב שלום שבזי

:מבנים נוספים ברחוב

ין 'בית אהרון עפג
בית זה נוספו חדרים רבים שהושכרו  

על ידי פועלים רבים שהגיעו  
לרחובות בימי העליה הרביעית  

.והחמישית

מרפאת הדסה
הסתדרות "י "ע1925הוקמה בשנת 

".מדיצינית הדסה



שימור הגת העתיקה  
.  מתקופת התלמוד שנחשפה

140-גודלה המקורי היה כ
.  ר"מ60-ר ושרדו ממנה כ"מ

הגת תחודש ותשומר בתאום  
עם רשות העתיקות ותונגש  

.  לקהל המבקרים

גת עתיקה מתקופת התלמוד 


