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שימור מבנים היסטוריים ועתיקות

שימור הוא תהליך של חידוש והחזרה למצבו הראשוני של מבנה בעל חשיבות 
היסטורית, תרבותית ואדריכלית ובה מתבצעים מספר שלבים אשר יאריכו את חיי 
המבנה: ייצוב, שימור הקיים, שיחזור, שיקום, בניה חדשה שמסתמכת על תיעוד 

המבנה, שימור מעטפת המבנה ועוד. 

מלאכת שימור המבנים מכבדת את העבר על מנת לייצר לבני האדם סביבה עשירה 
ומעניינת, אשר מחברת את האדם והציבור ויוצרת זהות פיזית למורשת ולהיסטוריה 

שלו.
שימור מבנה מעלה משמעותית את הערך הכלכלי שלו, הן בהיבט המורשת והתרבות 

והן במקרים בהם הרשויות מקנות זכויות בניה מיוחדות על מנת לאפשר ליזם להשקיע 
את המשאבים הנדרשים בתקני השימור.

הניסיון מוכיח כי על מנת לעכב את תהליך הבליה של המבנה המשומר, יש להשתמש 
בחומרים המקוריים שהוכח כי החזיקו למשך שנים רבות. נסיונות העבר לעשות שימוש 

בחומרים חדשים כמו חומרים ע“ב צמנט, קונסטרוקציות בטון ועוד, הזיקו רבות 
למבנים היסטוריים ועתיקים, אשר נבנו על בסיס אבן כורכרית וטיח ע“ב סיד. התוצאה 

היתה סדיקה, התפוררות, שברים מבניים, רטיבויות ועוד נזקים פתולוגיים.
על כן, השימוש בחומרים המסורתיים הנו פרט חשוב ביותר במלאכת השימור. השימוש 

בחומרים ע“ב סיד הידראולי טבעי(NHL), בדרוג אגרגטים מדויק, בחול ללא מלחים, 
המוצעים ע“י מערכות השימור של פרסקו צבעים, הוא מחויב המציאות. בנוסף, חברת 

פרסקו צבעים מציעה פתרונות לעליה קפילרית, החלשות של חומרי הבניה, צבעים 
וחומרי הגנה המרכיבים את סל המוצרים, הנותן מענה הוליסטי לשימור מבנים 

היסטוריים ועתיקות.

המוניטין הרב שצברה חברת פרסקו צבעים בארץ ובעולם, הוביל את החברה למספר 
שיתופי פעולה עם חברות מובילות והיא המשווקת הבלעדית שלהן בישראל.

חברת פרסקו צבעים מתמחה ביצור ויבוא של החומרים הטובים ביותר לשוק 
השימור בישראל ובעלת ניסיון של 25 שנים ואלפי פרוייקטים.
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חברת WEBER האיטלקית מהקונצרן 
העולמי SAINT GOBAIN מייצרת מוצרי 

איכות לענף הבנייה, הכוללת תוספים 
מתקדמים לתערובות על בסיס צמנט, חומרי 

איטום מתקדמים לגגות, רצפות וקירות. 
דבקים ומוצרים צמנטיים מוכנים לשימוש 

בהדבקת אריחים, רובה למילוי מישקים על 
בסיס אקרילי ואפוקסי, מדה מתפלסת, טיח 

תרמי, טיח אקרילי מוכן, חומרים לשיקום 
בטונים, ומוצרים לשימור על בסיס סיד 

הידראולי.

החברה האיטלקית KIMIA, מתמחה במחקר, 
פיתוח וייצור של חומרים בעלי ביצועים 

גבוהים בתחום שימור ושחזור מבנים והנה 
המובילה בתחומה בעולם כולו. 

החברה מייצרת חומרי שיקום, איטום מבני, 
שחזור בטון, איטום, ריצוף וציפויי שרף, 

מסירי לחות ועוד

חברת VWS הנה יצרנית פרופילים מובילה 
בענף הבניה ומייצרת פרופילי ניתוק, גמר, 
ספים, גישור, זוויות ופינות לקירות וריצוף.

החברה מייצרת מערכות בידוד תרמי חיצוני 
-  ”אטיקס“  

השותפים העסקיים של פרסקו צבעים

חברת FREE BIO ENERGY האיטלקית, 
המפתחת והמייצרת של ההתקן החדשני 

למניעת עליית מים קפילרית בקירות מבנים 
היסטוריים ועתיקים. ההתקן משחזר איזון 

בקירות באמצעים אלקטרו- מגנטיים. 
ההתקן אקולוגי, אינו פולשני, ללא תחזוקה. 

ISCR באישור

החברה הגרמנית KEIM מייצרת צבעים 
וציפויים טבעיים, חומרי שיקום ושחזור 

בטונים. ממציאת מערכות הציפוי הסיליקטי. 
החברה מובילה כיום בתחום מערכות 

סיליקטיות-מינרליות  להגנה  ומתן פתרונות 
בני קיימא.



פתרונות בשימור מבנים

MP2.5 :כיחול
WEBER INTO G :הרבצה

רשת פייברטקס 160 גרם
WEBER INTO G :מיישרת

WEBER san finitura :שליכט
גמר: פריימר B-4 מינרלי שקוף

צבע: צבע סלוקסן

מערכת טיח סיד הידראולי
ע“ב סיד הידראולי

מערכת טיח מסיר לחות

MP2.5 :כיחול
weber san evocalce :הרבצה

רשת פייברטקס 160 גרם
weber san evocalce :מיישרת

WEBER san finitura :שליכט
גמר: פריימר B-4 מינרלי שקוף

צבע: צבע סלוקסן

כיחול: רזנטה
הרבצה: מלטה נטורלה + אבקת חרסים

רשת פייברטקס 160 גרם
מיישרת: מלטה נטורלה + אבקת חרסים

שליכט: מלטה פינה
גמר: פריימר B-4 מינרלי שקוף

צבע: צבע סלוקסן

מערכת טיח סיד

מערכת לשיקום בטון
weber tec fer :שליכט

weber tec ripara 60 :גמר
keim - concretal lasur :צבע

MP2.5 :כיחול
WEBER san evoluzione :הרבצה

WEBER san evoluzione :מיישרת
WEBER san finitura :שליכט

WEBER prim silicato :גמר
weber cote silicacover L :צבע

מערכת טיח מסיר לחות
ע“ב צמנטי

מערכת שיקום וחיזוק 
אבן כורכר

weber calce iniezione :גראוט להזרקה
כיחול: weber calce mp2.5 / רזנטה

 OH חיזוק: קונסולידטור
הגנה: סילר סלוקסן



פרויקטים נבחרים

מלון עלמה
יבנה 23 ת“א

מתחם ֹשרונה
ת“א

בית יוסף רודי
לילינבלום 14 ת“א

מקווה ישראל 19 ת“א

שימור היסטורי



בית האיכריםרקאנטי 2-4, ת“א

החומה הימית
עכו

קרדו
ירושלים העתיקה

שימור עתיקות

שיקום בטון


