
סיור קבלנים בעיר  
רחובות

22.02.2018-יום חמישי ה

21.02.2018: עדכון





:נתונים כלליים

.   128בת ( 1890)ן"תר: שנת הקמה

.  אלף תושבים150-כ: אוכלוסייה

.מחציתם קרקע חקלאית, אלף דונם23:שטח

.  אלף45-כ:בתי אב

.  3.4:גודל משק בית ממוצע

.  7:מדד סוציואקונומי



מבנה מנהל הנדסה



גבולות  

העיר



שכונות 

העיר



יעודימפת 

קרקע  



ראשית המושבה



במפה  . 1897מפה היסטורית משנת 

מודגשים הרחובות הראשיים של העיר  

עם מיקום הבתים בקדמת הנחלות 

ופירוט הנחלות החקלאיות עם שמות 

.  הקרקעותרוכשי

1897מפה היסטורית משנת 



היכל התרבות  /בית העם

שימור מבני מורשת עירוניים  



שימור מבני מורשת עירוניים  

היכל התרבות  /בית העם



שימור מבני מורשת עירוניים  

היכל התרבות  /בית העם



שימור מבני מורשת עירוניים  
היכל התרבות  /בית העם



שימור מבני מורשת עירוניים  
היכל התרבות  /בית העם



שימור מבני מורשת עירוניים  
בית חביבי



שימור מבני מורשת עירוניים  
בית הכנסת הגדול



שימור מבני מורשת עירוניים  
בית הכנסת הגדול



שימור מבני מורשת עירוניים  
בית הכנסת הגדול



שימור מבני מורשת עירוניים  
בית האסמים



:מוסדות מרכזיים בעיר 
מכון ויצמן

הפקולטה לחקלאות
בית חולים קפלן

מכללת פרס



מכון ויצמן 

מכון ויצמן 



מכון ויצמן 



הפקולטה  

לחקלאות

הפקולטה 

לחקלאות 



הפקולטה  

לחקלאות



בית חולים קפלן

בית חולים  

קפלן



בית חולים קפלן



מכללת פרס

מכללת 

פרס



סטודנטים 

בעיר



:שכונות בהליכי בניה
רחובות המדע

רחובות הצעירה
חצרות המושבה
רחובות החדשה 



רחובות המדע

מיצוי עתודות קרקע ברחבי העיר–פיתוח בניה 



ד"יח2456

מיצוי עתודות קרקע ברחבי העיר–פיתוח בניה 

רחובות המדע



מיצוי עתודות קרקע ברחבי העיר–פיתוח בניה 

רחובות הצעירה



ד"יח750

מיצוי עתודות קרקע ברחבי העיר–פיתוח בניה 

רחובות הצעירה
;



מיצוי עתודות קרקע ברחבי העיר–פיתוח בניה 

חצרות המושבה



ד"יח1142

מיצוי עתודות קרקע ברחבי העיר–פיתוח בניה 

חצרות המושבה



מיצוי עתודות קרקע ברחבי העיר–פיתוח בניה 

רחובות החדשה



ד"יח2200

מיצוי עתודות קרקע ברחבי העיר–פיתוח בניה 

רחובות החדשה



:י שנים"ד בבניה חדשה בהיתרי בניה עפ"יח

ד"יח2011-1560•
ד"יח2012-1085•
ד"יח1081–2013•
ד"יח702–2014•
ד "יח1337–2015•
ד  "יח856–2016•
ד"יח1544–2017•

: י שנים "ד עפ"נתונים יח



:מסלול ירוק
:אישורים

חתימת בעלים•

כיבוי אש•

א"הג•

27תקנה •

אישור כספים•
(באזורים מוכרזים)רשות העתיקות •



' ד1000מזרח העיר

ד "יח7,000-כ: אופציה ל

'ד 3200לב העיר

ד "יח8,000-אופציה לתוספת של כ

'ד 1600משה קרית

ד "יח9,000-אופציה ל

מ"אנ' ד350

ד "יח4,000-אופציה לתוספת של כ

אושיות' ד 430 

ד "יח4,500-אופציה לתוספת של כ

וועדת גבולות  ' ד637

ד "יח5,000-אופציה לתוספת של כ

'ד 850נווה חבצלת

ד "יח2,000-אופציה לתוספת של כ

מגורי כהן' ד164

ד "יח750-כ: אופציה ל

'ד 250מושלין

ד "יח1,500-כ: אופציה ל : ד מתוכננות"כ יח"סה

ד"יח41,750

אוכלוסיהצפי תוספת 



תכנית לפיתוח מזרח העיר



דונם 1000תוספת 

במזרח העיר

–' ד1000מזרח העיר

ד "יח7,000-כ: אופציה ל

מזרח העיר



תכנון מזרח העיר–רקמה אורבנית 

גוטמן אסיף אדריכלים: הצעת תכנון 



תכנון מזרח העיר–רקמה אורבנית 
מור סיון אדריכליםיסקו: הצעת תכנון 



תכנון מזרח העיר–רקמה אורבנית 
אדריכליםקייזר: הצעת תכנון 



תכנון מזרח העיר–רקמה אורבנית 
בר לוי אדריכלים: הצעת תכנון 



תכנון מזרח העיר–רקמה אורבנית 
ארי כהן אדריכלים: הצעת תכנון 



תכנון מזרח העיר–רקמה אורבנית 
רוזנפלד ארנס אדריכלים: הצעת תכנון 



תכניות להתחדשות עירונית

בנימין יעקב
בית הפועלים

ל"האצ
אושיות 

משהקרית



בנימין יעקב–פינוי בינוי 

22/2010/רח

'ד12.04:שטח

250:ד מוצעות"יח

קומות ומבנים לשימור23בניינים בני 2:תכנון
ר"מ24,350שטח עיקרי למגורים 

ר"מ9,390שטח מסחר ומשרדים 

:  מצב סטטוטורי

קיימות טבלאות איזון בתוקף, תכנית בתוקף

מיידי:זמן משוער לביצוע



תוכנית בינוי  -התחדשות עירונית 

המציגה את תת מתחם לב המושבה  

מבנים וצמחיה לשימור במשולב עם  
תכנון פרויקטים חדשים

בנימין יעקב–פינוי בינוי 



מצב קיים

בנימין יעקב–פינוי בינוי 



מצב מוצע

בנימין יעקב–פינוי בינוי 



א/15/2010/רח

'ד9.91:שטח

246:ד מוצעות"יח

קומות למגורים ומבנה  16בניינים בני 3:תכנון
מבנים לשימור7-ו( משרדים)קומות 14אחד בן 

ר"מ23,232שטח עיקרי למגורים 

ר"מ8,041שטח מסחר ומשרדים 

:  מצב סטטוטורי

.קיימות טבלאות בהכנה, תכנית בתוקף

כשנה:זמן משוער לביצוע

בית הפועלים–פינוי בינוי 



בית הפועלים–פינוי בינוי 



ל"התחדשות עירונית האצ

2/5/46/רח

'ד19.4: שטח

100: קיימות:ד "יח

375: מוצעות

בנינים2, קומות26בנינים בני 2:תכנון

.קומות18קומות ובנין אחד בן 9בני 

:  מצב סטטוטורי

טרם הכנת טבלאות איזון, תכנית בתוקף

מיידי:זמן משוער לביצוע



ל"התחדשות עירונית האצ



התחדשות עירונית אושיות

'ד430: שטח

4500:ד מוצעות"יח

שלב תכנון ראשוני: מצב סטטוטורי

כשנתיים:זמן משוער לביצוע



 430אושיות–' ד

ד "יח4500-אופציה לתוספת של כ

שתי אופציות להתחדשות 

:עירונית 

ד תוספת  "יח1000•

במתחם השכונה הקיימת  

.  ללא תוספת שטח

או  

ד תוספת  "יח4500•

שיאפשרו פתיחה לכביש  

ופיתוח שטח מסחרי  40

ח שטחי "ומשרדים ע

. בילו

נדרשת תמיכת הוועדה  

. המחוזית לתוספת זו

התחדשות  

עירונית אושיות



עיריית רחובות זכתה בקול קורא של 
משרד הבינוי לשם הכנת תכנית פינוי  

כפר בילו.בינוי בשכונת אושיות

שכונת אושיות

דונם430: שטח התכנית
2400: ד קיימות"יח' מס
7200: תושבים קיים' מס

דונם4.5( : קרקע)שטחי מסחר 
דונם29.7צים"שב

. דונם בסמוך לשכונת אושיות200שטחים חקלאיים בתחום המועצה האזורית גזר בהיקף של 
לשם כך יש לצרף השטח לתחום  . השטח עתיד לשמש כעתודות קרקע לשם ביצוע תכנית בינוי פינוי בשכונת אושיות

.  2016המסמכים הוגשו לוועדת הגבולות בנובמבר . העיר רחובות

התחדשות עירונית אושיות

התחדשות עירונית אושיות



התחדשות עירונית אושיות



התחדשות עירונית אושיות



התחדשות עירונית אושיות



התחדשות עירונית אושיות



התחדשות עירונית אושיות



התחדשות עירונית אושיות



התחדשות עירונית אושיות



משהקריתהתחדשות עירונית 

'ד1600: שטח

9000:ד מוצעות"יח

לפני הפקדהל"בותמתכנית : מצב סטטוטורי

שנתיים/יצאו מכרזים בטווח של שנה:זמן משוער לביצוע



 1600–' דמשהקרית

ד "יח9,000-אופציה ל

התחדשות  

עירונית  

משהקרית



התכנית משתרעת על שטח כולל של 
ד "יח2,200-דונם ומכילה כ1600-כ

.  קיימות
9000התכנית מאפשרת בניה של 

ד חדשות והריסת הישנות ושאר "יח
היחידות הנותרות הקיימות ישודרגו  

.  וישופרו
התכנית תטפל גם באזור תעשיה 

.  ובשילובו במתחם הכוללרכטמן

משהקריתהתחדשות עירונית 



מצב קיים–משה קריתהתחדשות עירונית 



התחדשות עירונית  

הדמיות-משה קרית



:תכניות 

טז/2000/רח
1/טז/2000/רח



טז/2000/רח

מתחמי תכנון



טז/2000/רח



טז/2000/רח



טז/2000/רח



1/טז/2000/רח



:של התכנית' הוגש ערר למועצה הארצית לעניין פרק ב

. ד לדונם"יח17חיוב הקמתו של מרתף היכן שנקבעה צפיפות של •

. ד לדונם"יח20-ל החל מ"נבקש להחיל הנ

.  ד בלבד"יח600-התכנית למכחד שתאושר בשלב הראשון "יח' הגבלת מס•

. ד"יח3000-נבקש לשנות ל

.קביעה כי הוצאת היתרי הבניה כפופה לפרסום במתכונת של הקלה•

.  נבקש לבטל דרישה זו כדי לא לפגוע בוודאות תכנונית

1/טז/2000/רח



:תעסוקה פארקי
תמר א
תמר ב

הורוביץ 



פארק תמר



'פארק תמר ב

ו/2005/רח

'ד616: שטח

ב טבלה"מצ:שטחי בניה

טבלאות בהכנה   , תכנית בתוקף: מצב סטטוטורי

כשנה:זמן משוער לביצוע



'פארק תמר ב



'פארק תמר א



2110/רח

'ד573: שטח

ר"מ90,000:שטחי מסחר

תכנית בתוקף  : מצב סטטוטורי

מיידי:זמן משוער לביצוע

פארק תעסוקה הורוביץ  



פארק 

תעסוקה  

הורוביץ  



הורוביץ התחום  התעשיהמתחם אזור 
'  רח, ממזרחפיינשטייןבין דרך גד 

הספורטקממזרח , דרך הים מדרום
העירוני ושכונות רחובות ההולנדית  

.  ממערב ובית ספר לוטם מצפון
'  ד573המתחם המשתרע על שטח של  

,  למינהםוכולל בתוכו שימושי תעשיה 
,  שטחים מסחריים, תחנות תדלוק3

מבני  , שטחים לספורט תרבות ונופש
אזור לתחנת רכבת יזמית  , ציבור

גודל שטח חלקה ממוצעת  . פים"ושצ
.'ד3-עומד על כ

פארק 

תעסוקה  

הורוביץ  



בית גל

פארק 

תעסוקה  

הורוביץ  



,  מכללת פרס
בית גד ובית  

עופר

פארק תעסוקה הורוביץ  



בית עופר

פארק תעסוקה הורוביץ  



מרכז אקדמי פרס ובית גד פארק 

תעסוקה  

הורוביץ  



אולם אירועים פארק תעסוקה הורוביץ  



ש  "מע, מועדון רחובות
ובית ארז

בית ארז

פארק תעסוקה הורוביץ  



בית ארז

פארק 

תעסוקה  

הורוביץ  



בית ספר לוטם פארק תעסוקה הורוביץ  



דדשבית  פארק תעסוקה הורוביץ  


