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מבוא
בימים אלה מקדמת עיריית חדרה תכנית לחיבור כביש אחד העם בקטע שבין רח’ תרנ”א ורח’ הגיבורים באמצעות נתיבי כביש משני עברי האתר.
במסגרת פרוייקט זה הוזמן במאי  2013ע”י החברה הכלכלית לחדרה תיעוד עבור מגדל המים ברח’ אחד העם.
מגדל המים ההסטורי הוקם בשנות ה ’30-בראש גבעה במושבה הישנה של חדרה ,בצמוד לבריכת המים הראשונה של המושבה שהוקמה בשנת .1924
כיום מוקף מגדל המים במאגר מים רבוע ומבוטן שנבנה בשנות ה ’50-המוקדמות ,וכפי הנראה החליף את בריכת המים המקורית .את חזיתו המערבית של מאגר המים לכל רוחבה מחפה יצירת
אמנות ‘יד לבונים’ של האמן דורון בר-אדון שהוזמנה על יד עיריית חדרה והותקנה באתר בשנת .1972
מאגר הבטון משתרע לרוחב המגרש שבמרכזו מגדל המים ,ומותיר רצועה צרה למעבר בינו לבין המגרשים הסמוכים מצפון ומדרום .העברה של כביש חדש דרך אחד או שני המרווחים הללו
מחייבת הריסה של מאגר המים ,כולו או חלקו.
תיק תיעד זה הוזמן במטרה לבחון את השלכות הפיתוח המוצע על אתר מגדל המים ,להתחקות אחר ההסטוריה של מתקני המים במושבה חדרה וברחוב אחד העם ,ולזהות את ערכי האתר
לרבות הערכים שמייחס ציבור תושבי חדרה ,ותיקים וצעירים ,לאתר זה .לאור כל אלה ,נותן התיק המלצות לפיעתוח האתר.
מבנה התיק הינו כדלקמן:
פרקים  1-2בתיק תיעוד זה מספקים מידע כללי וסטטוטורי על האתר וסביבותיו.
פרק  3סוקר את הרקע ההיסטורי-תרבותי של המושבה חדרה ,של מגדלי ומתקני מים בכלל ובאיזור חדרה מאז המאה ה ,’18-ומתחקה אחר תולדות האתר בו מצוייים היום המגדל ובריכת המים.
פרק  4מתמקד בתיעוד פיזי-אדריכלי של המבנה כיום וכולל תיעוד צילומי של המצב הקיים ,תכניות מצב קיים ותכניות משוחזרות.
פרק  5מוקדש להסקת מסקנות ,הערכת המשמעות התרבותית של מגדל המים ברחק אחד העם והמלצות ראשונית לשימורו.
בעת סגירת התיק טרם הוזמן ביצוע סקר הנדסי למבנה ,לרבות סקר מפגעים .סקר כזה הינו בדרך כלל חלק אינטגרלי מתיק התיעוד ,ומסקנותיו משמשות כבסיס לקביעת הפעולות הנדרשות
לייצוב המבנה ולשימורו .המלצות תיק זה אינן שלמות ללא המלצות סקר הנדסי.

הערה כללית :התיק תוכנן ונערך על פי גודל גליון של  .A3לקבלת הדפסה עם שרטוטים בקנה המידה הנכון יש להדפיס את המסמך כולו בגודל  ,3Aכפי שמוגדר בקבצי ה.PDF -
© כל הזכויות שמורות לרות ליברטי-שלו  -אדריכלות ושימור .אין לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ו/או חלקים מתוכו ללא אישור מפורש מהמחברת.
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ביבליוגרפיה
 .1אבן-שושן ,א )1990( .המילון החדש ,הוצאת קריית ספר ,ירושלים.
 .2אורן ,א .ואמיר ,א ,)1983( .חדרה שלי ,האגודה למען מוזיאון חדרה
 .3אורן ,א .וטלבי י ,)1986( .אלבום חדרה ,שלגי בע”מ  -בית הוצאה לאור
 .4אמיר ,כהנוביץ’ ,קובץ ,ורודין ( ,)1993תאריכון לתולדות חדרה ,מתוך רודין נ .ואמיר א( .עורכים) ,חדרה מאה שנה ועוד ,הוצאת אריאל ,ירושלים
 .5אהרונסון ,ר ,)1993( .חדרה על רקע תקופתה ,מתוך רודין נ .ואמיר א( .עורכים) ,חדרה מאה שנה ועוד ,הוצאת אריאל ,ירושלים
 .6בר-אדון ,ד ,)2007( .דימויים וימים ,הוצאת כנרת זמורה-ביתן
 .7כוכבי ע ,)1986( .השלטון המקומי בחדרה הקטנה ,הוצאת המחבר
 8מדור חיים ,ח( .עורך) ( ,)1983לקט מעשי ראשונים  -לימוד תולדות חדרה  -החאן בחדרה ,עיריית חדרה
 .9מדור חיים ,ח ,)1991( .נופי חדרה  -מדריך לטיולים ,לאתרים ולפעילות בשדה ,הוצאת בנימין בלושטיין ,קרית ים
 .10סבוראי ,א( .שנה לא ידועה) ,יד לראשונים-נס לממשיכים :שכונת נחליאל בראשיתה 80 -שנה להיווסדה ,הוצאת האגודה לטיפוח חברה ותרבות תיעוד ומחקר ,נתניה
 .11סמולנסקי ,מ .וברץ ,י ,)1980( .חדרה  -דגניה ,הוצאת משרד הביטחון ,תל-אביב
 .12עומר ,מ( .עורך) ( ,)1994מגדלי מים בישראל  ,1981-1993הגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע”ש גניה שרייבר-אוניברסיטת תל אביב
 .13עזריהו ,מ ,)1996( .מגדלי מים בנוף הזיכרון  -נגבה ,יד מרדכי ובארות יצחק ,מתוך :קתדרה  ,97עמ’160-173 :
 .14עזריהו ,מ ,)2006( .מאגר מים שהיה למצבת זיכרון ,מתוך :פנים  -תרבות ,חברה ,חינוך
 .15פרנק ,א .זעירא ,ת .ואחרים ( ,)2002שכונה צומחת בחולות נווה חיים ,בהוצאת ועד אגודה שיתופית נווה חיים בע”מ
 .16רודין ,נ ,)1993( .לתולדות הח’אן של חדרה ,מתוך רודין נ .ואמיר א( .עורכים) ,חדרה מאה שנה ועוד ,הוצאת אריאל ,ירושלים
 .17רודין ,נ( .עורכת) ( ,)2002חדרה  -תרנ”א-תשס”א  110 - 1891-2001שנותיה ,מוזיאון “החאן” והעמותה למען מוזיאון חדרה באמצעות הוצאת מלוא בע”מ
 .18רודין ,נ .ואמיר א( .עורכים) ( ,)1993חדרה  -מאה שנה ועוד ,...הוצאת הספרים אריאל ,ירושלים
 .19שניאורסון ,י.ל ,)1963( .חדרה/מפי ראשונים ,הוצאת “עם הספר” בע”מ ,תל אביב

ארכיונים:

-

גנזר המדינה
ארכיון קק”ל
מרכז מיפוי ישראל
הארכיון הציוני
ספריית המדיה אוניברסיטת חיפה
מוזיאון החאן ,חדרה
ארכיון קרן חדרה
ארכיון מי חדרה
ארכיון מחלקת ההנדסה ,עיריית חדרה
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הצהרת עורך המסמך

מגדל המים ברח’ אחד העם ,חדרה

האדריכלית רות ליברטי-שלו הוסמכה באדריכלות ע”י המחלקה לארכיטקטורה בבצלאל בשנת  ,1994ובשנת  2002סיימה בהצטיינות
באוקספורד ,אנגליה ,לימודי תואר  MAבשימור וחידוש מבנים ומרקמים אורבניים .רות היא אדריכלית רשומה בישראל ובאנגליה ,ובעלת
כ 17-שנות נסיון עבודה בשימור ושיקום מבנים ,אתרים ומרקמים הסטוריים בארץ ובחו”ל ,חלקן הגדול כמנהלת פרויקטים במשרדי
תכנון אחרים :מ .טרנר ושות’ ( 3שנים ,ירושלים) CCH Architects (3 ,שנים ,ניו ג’רסי ,ארה”ב)AB&A Architecture & Environment ,
(שנתיים ,אוקספורד ,אנגליה) Montgomery Architects (1 ,שנה ,אוקספורד ,אנגליה) .בשנים אלה עסקה בתיעוד ,שימור ופיתוח אתרים
ארכיאולוגיים ,שיקום מבני ציבור היסטוריים ,הכנת תוכניות אסטרטגיות ותכנון מפורט למבני חינוך ,ובנייה חדשה של מבני ציבור
אקולוגיים (‘ירוקים’).
מאז שובה ארצה בקיץ  2005מנהלת רות משרד אדריכלות עצמאי המתמחה בכל טווח העשייה האדריכלית הקשורה בשימור ,מכתיבת
מסמכי מדיניות ותכניות מתאר ועד תכנון מפורט והכנת תכניות עבודה למבנים הסטוריים פרטניים .החל מינואר  2010מכהנת רות
כיועצת השימור של תכנית מתאר חיפה מטעם עיריית חיפה ,וכיועצת הראשית למסמך המדיניות העירונית לשימור ,שהכנתו בעיצומה
הימים אלה.
ביולי  ,2008ביוני  2009וביוני  2012השתתפה רות ,כחברת המשלחת הישראלית ,בועידות המורשת העולמית של אונסק”ו בקוויבק סיטי,
קנדה ,בסביליה ,ספרד ,ובסנט פטרבורג ,רוסיה.
בקיץ  2011זכה המשרד בציון לשבח על פרוייקט “מבואה ומעלון באתר השחזור בראש פינה” שהוגש לתחרות בהובלת עמותת
האדריכלים ובמועצה המקומית ראש פינה (ראו תחת פעילות מקצועית /תחרויות באתר עמותת האדריכליםhttp://www.isra-arch.org. :
 .)ilהפרוייקט המוצע נרכש ואומץ על ידי המועצה לשימור אתרים.
בנוסף ,נמנית רות מאז  2005על סגל המרצים בתכנית ללימודי תואר שני בשימור אדריכלי ובלימודי תואר ראשון בפקולטה לארכיטקטורה
ובינוי ערים בטכניון .בספטמבר  2008אירגנה והובילה ,בשיתוף פעולה עם בית הספר לשימור  Ecole de Chaillotפאריס ,סמסטר קיץ
לתלמידי התואר השני בשימור בפאריס .החל משנת  2012עומדת רות בראשה של תכנית זו.
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האדריכלית עדי הר-נוי היא מנהלת פרויקטים הבכירה במשרד החל משנת  .2009עדי סיימה בהצטיינות את לימודי האדריכלות בפקולטה
לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון בשנת  ,2000ואת לימודי התואר השני בשימור אדריכלי בטכניון משנת  .2013עדי היא אדריכלית
רשומה בעלת כ 11-שנות ניסיון עבודה בהן עסקה במגוון רחב של פרויקטי תכנון מתחום הבניה הציבורית והפרטית ,תוך התמחות
בפרויקטים מתחום השימור.
המשרד מתמחה בפרוייקטים אדריכליים בתחום השימור ,השיקום והמיחזור ,מתיעוד ותכנון מפורט לביצוע של עבודות שימור במבנים
ועד הכנת מסמכי מדיניות ומפות לתכניות מתאר.
התוצרים שמפיק המשרד כוללים :מחקרי רקע ,תיעוד ושיחזור ,פיתוח רעיוני ופרוגרמטי ,הכנת הדמיות ,הגשת היתרי בנייה ,תכנון
מפורט ,הכנת תכניות למכרז ,פיקוח עליון.
המשרד פעיל במתכונתו הנוכחית משנת .2009
לקוחות ופרוייקטים עיקריים:
 - 2012-2013טחנת הנזירים בנחל ציפורי -תיעוד ,תב”ע ותכנון מפורט לשיקום מבנה טחנה מהמאה ה 18-וסביבתו (עבור רשות ניקוז
קישון)
 - 2012מינוי כיועצות לתכנית אב לשימור עמק יזרעאל (הועדה המקומית לתכנון ובנייה יזרעאלים)
 - 2011-2012הכנת מסמך המדיניות העירונית לשמור של העיר חיפה ,כולל הנחיות והבנייה של מנגנון השימור העירוני (עבור עיריית
חיפה).
 - 2012תחנת רכבת חדרה מזרח :תכנון מפורט לשימור מבני התחנה והכנת תכנית מפורטת למתחם (עבור חברת כביש חוצה ישראל
בע”מ).
 - 2010-2012בוסתן כיאט בחיפה -הכנת תיק תיעוד ,ייעוץ לתכנית מפורטת ,תכנון לביצוע של שיקום חלקי (עבור החברה להגנת הטבע
 +המועצה לשימור אתרים ועיריית חיפה).
 - 2010-2012הכנת וליווי תיק מועמדות לאתר מורשת עולמית של אונסק”ו ‘פרהיסטוריה בכרמל :נחל מערות’ (עבור מועצה איזורית
חוף כרמל  +רשות ניקוז כרמל)
 - 2010-2011הכנת נספח השימור בתכנית המתאר של חיפה (עבור עיריית חיפה).
 - 2011הכנת תיק תיעוד לתחנת רכבת זכרון יעקב ,כולל ייעוץ לתכנון תחנה חדשה (עבור רכבת ישראל)
 - 2009תחנת רכבת חדרה מזרח -הכנת תיק תיעוד מתחמי למכלול תחנת רכבת מנדטורית כולל ייעוץ לתת”ל ( 22עבור רכבת ישראל).
 - 2009-2012תכנון פנים למעבדות מחקר ,אונ’ תל אביב (עבור יחידת הבינוי ,אוניברסיטת תל אביב).
 - 2009-2010בית אונגר בולדהיים /אלוני אבא -תיעוד ,בקשה להיתר ותכנון מפורט למגורים (עבור לקוח פרטי).
 - 2008כתיבת מחקר יישומי בנושא תוספות בנייה בעיר העתיקה בעכו (עבור רשות העתיקות)
לקוחות נוספים :עיריית תל אביב ,המדעטק ,הקואליציה למען בוסתן כיאט ,עיריית רחובות,
עמק איילון ניהול פרוייקטים.

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

V
ספטמבר
2013

פרק :1
נתונים כלליים

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

ספטמבר
2013

תיאור האתר וסביבתו
פרק :1

נתונים כלליים

 1.1האתר נמצא במרכז העיר חדרה ,בצומת הרחובות “אחד העם” ו”הגיבורים”
 1.2גוש 10037 :חלקה( 97 :בריכת המים ההיסטורית) ו98-
 1.3גבולות האתר:
בצפון :בניין מגורים בגובה  8קומות עם קומת מסחר תחתונה לכיוון רחוב הגיבורים (חלקה )96
במערב :רחוב הגיבורים ,ובניצב לו רחוב אחד העם
בדרום :בניין מגורים בן  3קומות על גבי קומת עמודים( .חלקה .)429
במזרח :מגרש חניה המצוי בקצה חלקו המזרחי של רחוב אחד העם
 1.4בעלות על הקרקע :עיריית חדרה
 1.5תיאור קצר של האתר :מגדל המים ,שנבנה בשנות ה ,30-נמצא בקצה חלקו המערבי של רחוב אחד העם ,בראש גבעה .חלקו התחתון
קודמתלהדפסה
מפה
שהוקמה בשנות ה.’20-
 http://www.govmap.gov.il/GIS/Pages/PrintPreview.aspx?lang=&cg=d...ה ’50-המוקדמות ,וכפי הנראה החליף בריכת המים
של המגדל מוקף במאגר מים מבוטן שנבנה בשנות

מאגר המים משתרע לרוחב מגרש מגדל המים ,חוסם את תנועת כלי הרכב ברח’ אחד העם ,ומותיר רצועה צרה למעבר הולכי רגל בינו לבין
המגרשים הסמוכים מצפון ומדרום .על גבי החזית המערבית של בריכת המים ,הפונה לרחוב הגיבורים ,נמצא תבליט מאבני שמוט של האמן
דורון בר-אדון.
מגדל המים נמצא בקצה הדרום-מזרחי של אזור המע”ר של חדרה ,שבעבר היה לב המושבה ההיסטורית ,באזור עירוני מעורב בו בעיקר
מגורים ומעט מסחר.

חלקה 97
(מיקום בריכת המים המקורית)
מגדל המים
בריכת המים

צ

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור
גושים

1.3

ספטמבר
2013

פרק :2
נתונים סטטוטוריים

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

ספטמבר
2013

תכניות מתאר וייעודי קרקע
תכנית מתאר חדרה חד2020-

פרק :2

נתונים סטטוטוריים

מצב סטטוטורי :תכנית מתאר חדרה חד 2020-פורסמה להפקדה ב.26.9.2011-
מגדל המים ובריכת המים ברח’ הגיבורים נמצאים בשוליים הדרום-מזרחיים של מע”ר חדרה ,באיזור עירוני מעורב.

להכניס תשריט מצב מוצע

מגדל המים ובריכת המים
ברחוב הגיבורים

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

2.3
ספטמבר
2013

תכניות מתאר וייעודי קרקע
תכנית מתאר חדרה חד :2020-נספח תחבורה מחייב  -תשריט היררכיית דרכים

(ללא קנ”מ)

מגדל המים נמצא בפינת הרחובות הגיבורים ואחד העם .רחוב אחד העם בהתאם לתכנית המתאר הוא דרך (עירונית) מאספת ואילו רחוב
הגיבורים הוא דרך (עירונית) מאספת משנית.
כיום מגדל המים ובריכת המים מחלקים את רחוב אחד העם לשני מקטעים ,שאין מעבר כלי רכב ביניהם .בהתאם לתכנית המתאר ,תבוטל בריכת
המים ויפתח ציר רחוב אחד העם לתנועת רכבים לכל אורכו.

נספח מנחה  -אתרים לשימור

מגדל המים זוהה על ידי תכנית המתאר של חדרה כמבנה
לשימור מחמיר .בהתאם להנחיות נספח השימור ,במבנה
לשימור מחמיר לא יהיו תוספות בניה ,פרט להתאמות ו/או שינויים פנימיים ו/או אמצעי הצללה המתבקשים
מהצורך בהשמשת המבנה ,שיעשו בחומרים קלים ופריקים באישור הועדה המקומית 1.מגדל המים הוא אתר
מס’  20ברשימת האתרים לשימור הכוללת  41אתרים ברחבי חדרה בסך הכל .בהנחיות הנוגעות לאתר
מצויין כי מגדל המים מיועד לשימור ואילו הבריכה “שהיא תוספת מאוחרת יותר והחליפה את הבריכה
המקורית ,תפנה מקומה לצורך פתיחת הכביש מזרחה בעתיד בהתאם לתכנית מאושרת”
 .1נספח מס’  4לתכנית מתאר חדרה חד2020/
אתרים לשימור ,עמ’ .13

מגדל המים ובריכת המים
ברחוב הגיבורים

2.4
ספטמבר
2013

(ללא קנ”מ)

פרק :2

נתונים סטטוטוריים

קטע מתשריט תכנית מתאר חדרה חד,2020/
נספח מנחה  -אתרים לשימור ,אזור מרכז העיר

מקרא:

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

תכניות מתאר וייעודי קרקע

תכנית מתאר חדרה חד:2020-

פרק :2

משמאל נספח מנחה  -אתרים לשימור ברשימת האתרים לשימור בחדרה

נתונים סטטוטוריים

בהתאם לתכנית המתאר חד ,2020/מצויים בנוסף למגדל המים ברחוב הגיבורים

עוד שלושה אתרים הקשורים למערכת אספקת המים בחדרה:
 .1בריכת המים של נחליאל (אתר מס’ )29
 .2באר המים של נחליאל (אתר מס’ )30
 .3מגדל המים בנווה חיים (אתר מס’ )35
לפי נספח השימור ,מגדלי המים ,הן ברחוב הגיבורים והן בנווה חיים מסווגים
כ”מבנים היסטוריים בתפקוד ביטחוני”

1

 .1נספח מס’  4לתכנית מתאר חדרה חד 2020/אתרים לשימור ,עמ’ .9

מגדל המים ברחוב הגיבורים /אחד העם

בריכת המים בנחליאל

מגדל המים
בנחליאל

מגדל המים בנווה
חיים

ביה”ס ע”ש אחד העם
חוות חפציבה
בית רם
בית דוד לבוצקין
מגדל המים ובריכת
המים ברחוב הגיבורים.
בית רוטמן

מגדל המים בנווה חיים
בריכת המים של נחליאל
באר המים של נחליאל

בית פיינברג
בית קוטלר

מגדל המים ובריכת
המים ברחוב הגיבורים
אתר מס’ 20

מימין :נספח מנחה  -אתרים לשימור באיזור מגדל המים
ברשימת האתרים לשימור בחדרה ,בהתאם לתכנית המתאר חד,2020/
נוסף למגדל המים ברחוב הגיברים
מצויים מספר אתרים נוספים המיועדים לשימור:
 .1בית קוטלר (אתר מס’ )4
 .2בית פיינברג (אתר מס’ )5
 .3ביה”ס העממי ע”ש אחד העם (אתר מס’ )9
 .4בית רוטמן (אתר מס’ )12

חוות עטה

 .5בית רם (אתר מס’ )19
 .6בית דוד לבוצקין (אתר מס’ )25

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

2.5
ספטמבר
2013

תכניות מתאר וייעודי קרקע
תכנית בניין עיר חד 934א

פרק :2

נתונים סטטוטוריים

מצב סטטוטורי :תכנית בניין עיר חד934א פורסמה לתוקף ברשומות ב .31.8.2005-תכנית זו ביטלה את תכנית חד  934משנת ( 1992ראו גיליון .)2.7
מטרת התכנית .1 :שינוי ייעוד מאזור למיתקנים הנדסיים לצורך פתיחת ציר רח’ אחד העם ,מזרחה מרח’ הגיבורים.
 .2סימון מבנה להריסה.
 .3קביעת מבנה לשימור.
עיקרי התכנית :בתכנית מפורטות הוראות בניה הנוגעות למגדל המים כמבנה לשימור:
א .מגדל המים נותר בייעוד מבנה לשימור עפ”י תכנית חד 934/הקודמת לה (אושרה בשנת )1992
ב .חזיתות המגדל הקיים יטופלו כנגד קורוזיה ,יתוקנו לפי הצורך ,וייצבעו הכל לפי מפרט באישור מהנדס העיר.
ג .בריכת המים הקיימת מיועדת להריסה (בתיאום עם המועצה לשימור אתרים) .לא תותר הריסה של חלקים ממגדל המים.
ד .לא תותר כל תוספת בניה על מגדל המים.
ה .האנטנה המורכבת על גג מגדל המים תפורק.
ו .בעת ביצוע הריסת הבריכה יבוצעו עבודות לתימוך המגדל.
ז .כל עבודות הפיתוח והקמת קירות התמך יבוצעו באחריות הועדה המקומית.

2.6
ספטמבר
2013

ללא קנ”מ

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

תכניות מתאר וייעודי קרקע
תכנית בניין עיר חד 934

פרק :2

נתונים סטטוטוריים

מצב סטטוטורי :תכנית בניין עיר חד 934פורסמה
לתוקף ברשומות ב.13.5.1993-
מטרת התכנית:
 .1שינוי ייעוד הקרקע מדרך מאושרת ,שטח לבנייני ציבור
ושצ”פ,
לשטח לבריכת מים ,ומגדל מים.
 .2בניית מגדל מי שתיה ובריכת מי שתיה נוספים עבור
מרכז חדרה.
 .3מטרת הוראות בניה וכן הוראות ל:
עיצוב ארכיטקטוני של המגדל החדש.שימור המגדל הישן במצבו הנוכחי.תכנית זו בוטלה על יד תב”ע חד934/א בשנת .2005

רח’ הגיבורים

רח’ אחד העם

ללא קנ”מ

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

2.7
ספטמבר
2013

תכניות פיתוח עתידיות
פרק :2

רח’ הגיבורים

תכנית מוצעת :פתיחת ציר רחוב אחד העם מזרחה
מרחוב הגיבורים.
חלופה מוצעת 4א ,מאי .2013

נתונים סטטוטוריים

כביש חדש מוצע

רח’ אחד העם
רח’ אחד העם

בריכת המים הקיימת
להריסה
מגדל המים
בריכת המים ההיסטורית
הסדרת צומת הגיבורים/
אחד העם

2.8
ספטמבר
2013

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

אתרים היסטוריים בסביבת האתר ואתרים ארכיאולוגים מוכרזים באתר
“מסלול האקליפטוס” ,מוזיאון החאן ,בית הכנסת הגדול ,גן המייסדים ,בית פיינברג ,תחנת הרכבת
חדרה מזרח

אתר עתיקות מוכרז 1512/0 -

תחנת הרכבת חדרה מזרח

שם אתר :חדרה בית קברות

התחנה הוקמה בשנת  1920בזמן הארכת
שלוחת

הרכבת

מטול-כרם

פרק :2

נתונים סטטוטוריים

לכיוון

תיאור העתיקות :יסודות ,ארון מתים עשוי אבן גיר ,חרסים

יערות

על פני הקרקע ,עמודים

האלונים שהיו מצפון לחדרה .התחנה שירתה
את רכבות הנוסעים בקו חיפה-קנטרה שהופעל

אתר עתיקות מוכרז 1439/0 -

ע”י הרכבת המנדטורית עד להקמת המדינה.

שם אתר :חדרה

תכניות לעתיד מציעות לחדש את פעילות

תיאור העתיקות :גבעה מלאכותית ,בור חצוב דרומית לאל-

התחנה כחלק מהקו העתידי חדרה-עפולה,

שיח’ חלו

ולצידה לשמר את המבנים ההיסטוריים כמתחם

“מסלול האקליפטוס”

תרבותי-היסטורי.

מסלול אתרים היסטוריים בלב חדרה ,המשחזר באמצעות

מוזיאון החאן

אתרים קיימים ,וכאלו שאינם עוד ,את סיפור ראשית

מבנה הח’אן של חדרה היה במקור בית חווה
חקלאית עותמנית .זמן בנייתו מתוארך לשליש

אתר עתיקות 1512/0

אתר עתיקות 1439/0

האחרון של המאה ה .19-הוא כלל  26חדרים

והסיפורים.

במהלך בניית בית הכנסת הגדול (ראה להלן)

בית הספר העממי ע”ש אחד העם

נהרסו אגפים שלמים של הח’אן .עם ייסודה

מבנה הקבע הראשון של בית הספר נחנך בשנת  ,1922בעת

של האגודה למען מוזיאון חדרה ב ,1979מסרה

ביקורו של הנציב העליון הרברט סמואל.

עיריית חדרה את שרידי המבנה לרשותה,
על מנת שתקים בה מוזיאון לתולדות העיר.

בית דוד לבוצקין

המוזיאון נפתח לציבור בשנת .1982

בית האחים לבוצקין ,ממייסדי המושבה אשר נודעו בפיתוח
יוזמות חקלאות ותעשייה.

בית הכנסת הגדול
נבנה בצמוד לחאן בשנים  1936-1954בדגם

בית רם

דמוי מצודה ,שאמור היה לשמש מתחם מוגן

בית משפחת ברוך רם ,מייסדי ארגון “בני בנימין” בחדרה.

לתושבי חדרה בעת התקפת פורעים ערבים.

המבנה בנוי אבן כורכר וגג רעפים מאוחר יותר נוספו לו לבני

למבנה המרשים וגדול המימדים אלמנטים

זיפזיף ,בלוקים ובטון .בשנות ה 30-הורחב

של הסגנון הבינלאומי ,לצד שימוש במרכיבים

הבית ושימש בין היתר לפעולות הגנה.

ארכיטקטונים של בתים ומבנים חקלאיים
מראשית המושבה חדרה .בית הכנסת נחנך

בית פיינברג

בשת 1941ביובל ה 50-לחדרה ,והשלמתו

בית של פאני וישראל פיינברג ,וממתיישביה הראשונים של

נתארכה כעשור נוסף .לשם בנייתו של בית

חדרה .בנייתו החלה ב1895-המבנה הוא דוגמא לסגנון

הכנסת נהרסו חלק מאגפי הח’אן ההיסטורי.

האקלקטי הכולל מרכיבים אדריכליים בהשראה מערבית
ומזרחית ,לרבות קירות פנים מעוטרים בציורי קיר בסגנון

גן המייסדים

ארט-נובו .המבנה שופץ ושומר בשנת  2008לאחר שהושב

הגן הראשון של חדרה .הוקם בשנת 1911

למצבו בתחילת המאה ה ,20-נפתח מרכז תרבות ומוזיאון

כאשר אהרון אהרונסון נטע בו מספר גדול

בניהולו של מוזיאון החאן המציג את תולדות משפחת

של עצי סרק ובהם שדרה גדולה של עצי
אנדרטה לזכר מייסדי חדרה ,בתכנונו של דני
קרוואן ,ובשנות ה 90-שוקמו הגן והאנדרטה.

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

אתרים מסומנים ומשולטים (וביניהם מגדל המים) ואתר
אינטרנט שיכלול מידע מפורט על המבנים ,הדמויות

שהקיפו חצר רחבת ידיים.

וושינגטוניה .בשנת  1966הוקמה בלב הגן

ההתיישבות בחדרה .המסלול בהקמה ,ובסיומו יכלול 16

פיינברג .בין היתר שוחזרו ציורי הקיר ,בשנת  2008בחדר

חדרה :מגדל המים רח’ אחד העם

האוכל מוצג סרט תיעודי המתאר את שיפוץ
הבית ושימורו .בחצר הפנימית פועל בית קפה.
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פרק :3
רקע היסטורי תרבותי

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

ספטמבר
2013

התפתחות העיר חדרה
השנים הראשונות

פרק :3

רקע היסטורי ותרבותי

המושבה חדרה הוקמה בשנת  ,1890בעקבות קניית השטח ע”י יהושע חנקין ,מידי סאלם חורי ,תושב חיפה .השטח נקנה בעבור אגודת התיישבות ריגה ,קובנה
ווילנה (אז חלק מרוסיה) ו”אגודת היחידים” של מתיישבים פרטיים מערי אוקראינה 1.ההתיישבות בחדרה הייתה ההתיישבות היהודית הראשונה באזור השרון.
אדמת חדרה ,שגודלה היה כ 30,000-דונם ,כללה קרקעות מסוגים שונים שחלקן התאימו לזריעה או לנטיעה ,אך חלק ניכר (כ 4,400-דונם) היה שטח נמוך וביצתי
שעמדו בו מים במשך כל השנה 2.ביצות אלו שימשו מקום דגירה ליתושי האנופלס ,נושאי מחלת הקדחת ,שפגעה בתושבים רבים וגרמה לעזיבתן של משפחות
רבות .בתחילת קיץ  1891הוחל במלאכת ייבוש הביצות ,שארכה זמן רב ,והסתיימה רק בשנות ה 30-של המאה ה ,20-בעלות גבוהה בהרבה מן המשוער (שכן
שטחן ,שהוערך תחילה בכ 33-דונם התברר כגדול פי מאה ויותר) ,ובעזרתו של הבארון רוטשילד וחברת יק”א.

3

כחלק מן העסקה שערך חנקין עם המתיישבים הראשונים הוא היה חייב להשיג בעבורם רשיונות (“רוכסיות”) לבניית  25בתים בכל שנה .אך קבלת הרשיונות
4

התעכבה ,ואיסור הבנייה נאכף בקפדנות ע”י נציגי השלטון 5.המתיישבים והעובדים בחדרה סבלו ממצוקת דיור קשה והתגוררו במגורים מאולתרים בח’אן 6וסביב
לו באוהלים ובסוכות 7.בשנת  ,1896בסיוע הבארון ופקידיו ,הושגו רשיונות לבניית  40בניינים .תוך  4חודשים נבנו  35בתים ,ותוך שנה כבר היו בחדרה  44מבנים.
כל המשתכנים עזבו את הח’אן ,וחדריו הועמדו לצרכי הציבור.

8

שאיפתם של המתיישבים הראשונים בחדרה הייתה לעסוק בחקלאות .כבר בשנה הראשונה להתיישבות ,שתלו המתיישבים גפנים ושקדים .הקשר לאדמה
ולחקלאות הקנו למושבה את אופייה הכפרי .בהמשך הקימו המתיישבים משקי עזר ליד בתיהם ,שסייעו לפרנסת המשפחה ,והיו חלק מנוף היישוב במשך שנים
ארוכות.

9

 .1אהרונסון ,עמ’ . 19
 .2שם.
 .3אהרונסון( ,עורכים) ,עמ’ . 21
 .4רודין ,עמ’ .16
 .5אהרונסון ,עמ’ . 20
 .6הח’אן היה המבנה היחידי שעמד בחדרה לפי בואם של המתיישבים הראשונים ,אשר היה במקור בית חווה חקלאית גדול.
 .7אהרונסון ,עמ’ .20

מפת קרקעות חדרה על פי ארנסט פויגט .1892 ,מתוך :כוכבי.1986 ,

 .8רודין ,עמ’ .23
 .9רודין עמ’ .52-53

מבט אל ביצות חדרה .1898 ,מתוך :רודין ואמיר.1993 ,

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

בתים ראשונים בחדרה .1898 ,צילם :י .רפאלוביץ .מתוך :רודין.2002 ,

מרכז המושבה חדרה בראשית המאה,
מתוך :רודין ואמיר.1993 ,
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התפתחות העיר חדרה
ממושבה לעיר

פרק :3

רקע היסטורי ותרבותי

“בשלושת העשורים הראשונים לקיומה ,הייתה חדרה יישוב כפרי חקלאי .אופי הבנייה היה צנוע :בתי מגורים חד קומתיים ,שאליהם היו
צמודים חצרות גדולות עם מבני משק ומחסנים” .לאחר מלחמת העולם הראשונה ,חדרה הלכה והתפתחה בקצב מהיר .במזרח המושבה
נבנתה תחנת רכבת לצד מסילת הברזל שקישרה בין חיפה ללוד וכמו כן החלו לצוץ בהדרגה מאפיינים עירוניים במרכז המושבה :בתי
מלאכה ,בתי מסחר ובתי הארחה .מספר מבני הציבור הלך וגדל ,והוחל בבניית בתי מגורים ללא משק כפרי לצידם .פועלים רבים הגיעו
למושבה והתיישבו בה על מנת למצוא פרנסה ,וכך תרמו להתפתחות ענפי כלכלה ותעסוקה במושבה.

“מלחמת העולם השנייה הביאה שגשוג כלכלי לחדרה .עקב מיקומה הגיאוגרפי של המושבה ,השוכנת על צומת כבישים בינעירוניים,
בחר הצבא הבריטי להתפרס בלב המושבה ובסביבותיה וצרך שירותים ומזון בשפע”.
חדרה היוותה בית ראשון עבור קיבוצים רבים או כתחנת מעבר אחרונה בדרכם לישוב קבע ,בכך הפכה חדרה להיות “אם הקיבוצים
והקבוצות” והמובילה בראש המושבות שארחו את הגרעינים הקיבוציים.

1

אוכלוסית חדרה צמחה בהתמדה מאז הקמתה .בין השנים  1921ל 1932-גדלה האוכלוסיה פי  ,4בין  1932ל 1940-גדלה שוב פי  ,3מכ-
 2300איש ל( 6800ראו טבלה מלמטה).
עם קום המדינה בשנת  ,1948מנתה חדרה  8,343תושבים ,והיו בה מערכות כבישים ,מדרכות ,מפעלי תעשייה ובתי מסחר .מחנות הצבא
הבריטי שפונו הפכו למעברות ,ויושבו זמנית ע”י עשרות אלפי עולים.
בראשית שנות ה 50-עמדה חדרה בקריטריון של עיר לפי אופייה ,אך לא לפי מספר תושביה ( 21,000נפש) .למרות כך ,הוחלט להכריז
עליה כעיר באפריל  .1952תהליך הפיכת המושבה לעיר התבטא בגידול אוכלוסין ,התפתחות השטח הבנוי ,שינוי בתחום התעסוקה של
התושבים והמעמד האזורי שקבלה.
תהליך קליטת העלייה בחדרה נמשך ברציפות משנות ה , 50-ושיאו בשנות ה 90-של המאה ה .20-בין השנים  1991ל 2002-הכפילה העיר
2

את אוכלוסייתה בשל גלי עלייה גדולים מבריה”מ לשעבר ,קווקז ואתיופיה 3.החל משנות ה 50-ואילך ,נקטו בחדרה מדיניות של בנייה
מאסיבית של שיכוני עולים .כך נבנו שכונות רבות ,אשר היו כורח המציאות ,אך לא גובו בתשתיות הולמות .בכלל זה היתה מערכת המים
הקיימת שכבר לא הספיקה לאוכלוסיה החדשה 4.כיום שטחה של חדרה עומד על כ 53,000-דונם והיא מונה כ 85,000-תושבים .כלכלתה
מבוססת על תעשייה ושירותים .יש בה מפעלי תעשייה רבים כגון :מפעל נייר חדרה ומפעל הצמיגים “אליאנס” ,תחנת הכוח “אורות רבין”
שהיא תחנת הכוח הגדולה בישראל ,ביה”ח הילל יפה ,המשמש הן את חדרה והן את הישובים הסמוכים לה.
 .1יהב ,עמ’ .5-6
 .2רודין ,עמ’  ,7עמ’ .73-74
 .3הקרן לפיתוח חדרה/http://www.dfhadera.org.il :

מפת חדרה .1924 ,מתוך :הארכיון הציוני.

 .4רודין ,עמ’ .7-8
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טבלת האוכלוסיה בחדרה לפי שנים .מקור :כתבה “60
שנה לחדרה” בעיתון דבר מה 27-אפריל .1952
ניתן לראות את הגידול באוכלוסיה בשנות ה 30-ובשנות
ה.40-

תחנת הרכבת חדרה-מזרח ,סביבות שנות ה .20-מתוך:
אורן וטלבי.1982 ,

רח’ הרברט סמואל בחדרה ,שנות ה .60-מתוך :אורן
וטלבי.1982 ,

רח’ הרברט סמואל בחדרה ,שנות ה .80-מתוך:
אורן וטלבי.1982 ,

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

התפתחות העיר חדרה
התפתחות העיר סביב מקורות המים הראשונים

פרק :3

רקע היסטורי ותרבותי

בתצלום אוויר של העיר חדרה משנת  ,1918ניתן להבחין כי מתקני המים הראשונים שהוקמו בעיר חדרה מוקמו בשולי השטחים הבנויים ,על גבול האיזורים החקלאיים של המושבה .גם במפת העיר חדרה משנות ה 30-אנחנו יכולם לראות כי מתקנים
אלו נמצאים בשולי המושבה ההיסטורית .במפת חדרה של ימינו אנחנו יכולים לראות שעם השנים התפתחה העיר חדרה ונוספו לה שכונות מסביב למרכז ההיסטורי .מתקני המים הראשונים שנותרו (בריכת המים הראשונה ומגדל המים) נמצאים

מיקום בריכת המים ומגדל המים

הבאר הראשונה

הח’אן

הבאר הראשונה

בריכת המים ומגדל המים

מיקום באר הח’אן

הח’אן

חדרה :מגדל המים

הח’אן

באר הח’אן

צ

צ
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’אן

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

מפת חדרה היום .מתוך :אתר “עמוד ענן” /http://amudanan.co.il

מפת חדרה .1935-1938 ,מתוךsurvey of palestine :
צ

מיקום הבאר הראשונה

באר הח’אן

תצ”א של חדרה .1918 ,מתוך :רודין ואמיר1993 ,

בריכת המים ומגדל המים

היום במרכז העיר חדרה.

מקורות המים בחדרה
במרחב העיר חדרה הוקמו במהלך השנים מספר מתקני מים ,שמרביתם ניתנים לזיהוי בעיר גם היום .המתקנים מתחלקים לשלושה סוגים עיקריים :בארות ובורות ,בריכות מים ,ומגדלי
מים .המפה שלהלן הינה קומפילציה של נתונים ממספר מקורות הסטוריים המתארים מקורות מים שונים בעיר .מעיון במפה ניתן לראות כי מגדל המים ברח’ אחד העם לא היה המגדל
היחיד שנבנה בשנות ה ,’30-כי אם אחד מכמה מגדלים שהוקמו בשנות ה .’30-עם זאת ,כפי הנראה היה אלה בריכת המים והמגדל ברח’ אחד העם שסיפקו את עיקר מימי המושבה חדרה
החל משנת .1925

פרק :3

רקע היסטורי ותרבותי

 .1מגדל המים ברחוב אחד העם .1932-1939
 .2הבאר הראשונה (.)1891
 .3הבאר החדשה במרכז המושבה (.)1898-1900

5

 .4בריכת המים המקורית ברחוב אחד העם ( 1924משוער).

5א

4א .בריכת המים הנוכחית (-1952היום).
 .5בריכת אגירת המים בחוות חפציבה
( 1929משוער )1908 -מיקום משוער.
5א .באר המים בחוות חפציבה.
 .6בריכת המים בנחליאל (שנות ה.)30-
6א .באר המים בנחליאל (.)1933

8

 .7בריכת המים חוות הפועלות (שנות ה.)30-

6

6א

7א .מגדל המים חוות הפועלות (שנות ה.)30-
 .8מגדל המים בנוה חיים (.)1935

2

 .9בריכת המים בשכונת בית אליעזר.

7
7א

 .10מגדל מים בשכונת בית אליעזר.

12
3

1

4

4א 14

 .11באר המשטרה ברחוב הרמב”ם.

11

13

 .12באר א’ בגן המיסדים.
 .13באר ב’ -הרצל פינת ביאליק.
9

 .14באר ג’  -רחוב רוטשילד.

10
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חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

מגדלי מים בישראל
תפקידו ואופן פעולתו של מגדל המים

פרק :3

רקע היסטורי ותרבותי

מגדל מים הוא למעשה בריכת מים מוגבהת על גבי עמודים מעל בתי הסביבה לשם הספקת מים לאזור ההובלה 1.תפקידו של מגדל המים הוא לאגור את המים ולווסת את לחץ המים במערכת אספקת המים ,ולכן ממוקם מגדל המים ,בין מקורות המים
לצרכן .מגדל המים מתאם בין פעולת המשאבות המזרימות את המים לבין הדרישות המשתנות של הצרכנים .הוא נבנה במקרים בהם לא ניתן להסתפק בבריכה לצורך אגירת המים ,מאחר והבריכה נמוכה מדי בכדי להבטיח לחץ מים אחיד לצרכנים.
כשצריכת המערכת קטנה מתפוקת המשאבות מתמלא המיכל במים ,ואלה מופרשים לצריכה כאשר הדרישה עולה על התפוקה .תנועת המים לתוך המגדל וממנו מווסתת את שינויי הלחץ הנגרמים במערכת כתוצאה מהצריכה המשתנה ,ומבטיחה אספקת
מים בלחץ אחיד גם למקומות רחוקים וגבוהים ממקור המים.

2

מיקום מגדל המים במערכת ואופן פעולתו במסגרתה השתנו במהלך השנים .עד סוף מלחמת העולם ה 1-היו מערכות אספקת המים קטנות יחסית .הבאר ,המשאבה והמנוע היו קרובים למגדל שסיפק מי שתיה ולעיתים גם מי השקיה לקהילות קטנות.
המשאבות והמנועים הופעלו באמצעות קיטור ,קרוסין או דיזל ותוחזק על ידי מכונן שהיה אחראי לוויסות כמויות המים בבריכת המגדל .בחדרה בשנות ה 30-היה זה זאב סקובין.

3

עם התרחבות היישובים בשנות ה 20-הוכנסו לשימוש מערכות מים מסועפות יותר ,בהן הוזן מגדל מים אחד ממספר מקורות קרובים המחוברים בינם 4.בתקופה זו אף החלו לחבר את מכוני המים הגדולים למערכת החשמל ,והפעלת מנועי המשאבות בהם
נעשתה בלחיצת כפתור.
מאז קום המדינה ,משמש מגדל המים כיחידה בתכניות אספקת מים גדולות ומורכבות יותר .במערכות אלה משולבים מספר מקורות מים  -למשל בארות מקומיות וקווי מים ארציים  -עם תחנות שאיבה חשמליות ו/או אלקטרוניות ובריכות ענק.

5

מעבר לתפקידם כמגדלי מים ,פעמים רבות שימשו המגדלים לפני קום המדינה כעמדות תצפית ושמירה והיו חוליות במערך הקשר באמצעות איתות.

.1
.2
.3
.4
.5

אבן-שושן ,עמ’ .1216
עומר ,מ( .עורך) ,עמ’ .9
ראיון עם רחל ממוזיאון החאן.
מתוך ראיון עם יעקב כץ ממי חדרה ,ראו פרק נספחים.
שם.

 -Aמקור המים
 - Bמשאבה
 - Cצרכן
 - Dמים
סכמה תפעולית של מגדל מים .מקור :האתר”How stuff works”:

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

מגדל המים בחדרה ,ועליו מגדל שמירה ,בסביבות שנות ה.30-
מקור :מוזיאון הח’אן.
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מגדלי מים בישראל
מגדלי המים בראשית ההתיישבות היהודית בארץ ישראל

פרק :3

רקע היסטורי ותרבותי

לזמינותם של מקורות מים הייתה חשיבות מיוחדת בהצלחת ההתיישבות היהודית בארץ ישראל:

“קרקע ומים  -שני גורמים הם לפריחת הכפר העברי .אחרי גאולת הקרקע על ידי הקרן הקיימת התחיל הישוב נותן את דעתו על גאולת המים .עם הקמת ישובים חדשים נבנים בהם
מגדלי מים .כאן נאספים המים מן הבאר לתוך בריכה גדולה ,ורשת של צנורות מובילה אותם לכל משקי הכפר ובתיו .מגדל המים נעשה אחד הסימנים המובהקים שמבדילים לטובה
את הכפר העברי מהסביבה הערבית” (“דעת הארץ” מראה עיניים :סדרת תמונות מארכיון הקרן הקיימת לישראל ,התרצ”ט .)1939
מגדלי המים הוקמו במושבות הראשונות בארץ ישראל ,מספר שנים לאחר הקמתן ,על מנת לתת פתרון לאספקת מים סדירה לאותם יישובים .מגדל המים הראשון בארץ הוקם בזכרון
יעקב ב ,1891-ולאחריו בראשון לציון ב 1898-ובמזכרת בתיה ב.1905-
בשנות ה ,20-אחרי מלחמת העולם ה 1-ובמקביל להתחדשות העלייה ופיתוח היישוב היהודי ,חלה עלייה ניכרת במספר מגדלי המים שהוקמו .בתקופה זו הפך הבטון לחומר הבניה
הסטנדרטי של מגדלי המים ,שהתעשרו בצורניות מגוונת בהתאם לאפשרויות הגלומות בחומר.

1

בשנות ה 30-הפך מגדל המים למרכיב חיוני במפעל ההתיישבות החלוצי-ציוני בארץ ישראל ולאלמנט שגרתי בנוף ההתיישבות הציונית .כמו הכנסייה והמסגד ביישובים נוצריים או
מוסלמיים כך בלט מגדל המים ביישוב הציוני במיקומו הגבוה בטופוגראפיה הישובית 2.מגדלי המים ,שהזדקרו מעל הצריפים ,המבנים הנמוכים של התקופה והעצים הצעירים ,הפכו
למרכיב משמעותי בנוף ההתיישבות.
באותם שנים השתרשו שתי צורות עיקריות של מגדלי מים .צורה אחת היא זו של מגדל מים שבו הבריכה העגולה נישאת על קיר עגול או עגול ומצולע .החלל שבין הקירות חולק לשתיים
או שלוש קומות ובהן חדרים שנוצלו למטרות שונות :שמירה ,מזכירות ,לימוד וקריאה .לעיתים הקיף את המגדל גרם מדרגות .הצורה השניה היא בריכה עגולה הנישאת על ארבע עמודים
מקבילים המחוזקים בקורות אופקיות .לעיתים נוסף בחלל שבין העמודים חדר בגובה קומה אחת .למגדלים אלה היה מראה פשוט ופונקציונאלי
עקב החמרת המצב הביטחוני בשנות ה ,30-הותקנו פנסים וזרקורים בראשי מגדלים רבים ,שהחל מ 1933-שימשו חלק ממערך הקשר באמצעות איתות בין היישובים.

3

 .1עומר ,מ( .עורך) ,עמ’ .17
 .2שם ,עמ’ .37
 .3שם ,עמ’ .20-22
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מגדל המים בנהלל .1936 .צלם :רודי ויסנשטיין מתוך :אתר הצלמניה Pri-or Photo
www.pri-or.com ,house
מגדל בו בריכה עגולה בחלק העליון נישאת על עמודים תומכים ,ללא חדרים.

מגדל המים בטירת צבי .1948 .התמונה צולמה על ידי לויה אבימור מתוך אתר פיקיוויקי.
ניתן לראות על גבי המגדל מערכת איתות הכוללת זרקור ,ובד יוטה כהסוואה לסולם הטיפוס
למעלה.

מגדל המים בקיבוץ אשדות יעקב .1937 .צלם :רודי ויסנשטיין
מתוך :אתר הצלמניה  www.pri-or.com ,Pri-or Photo houseמגדל בו בריכה
עגולה בחלק העליון ,חדרים למטרות שונות ומדרגות חיצוניות.

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

מגדלי המים בישראל
מגדל המים כסמל

פרק :3

רקע היסטורי ותרבותי

“מגדלי המים לא שימשו רק כמאגר של מים ,אלא גם כמאגר של משמעויות סמליות ,שנוספו להם בגלל נסיבות הקמתם והשימוש שנעשה בהם במאבקים על הארץ” 1.מגדל המים בהיותו
מבנה ייחודי בצורתו ,בעל תפקיד חשוב בחיי היישוב ,הן באספקת המים והן בהגנה ,ובמיקומו המרכזי והבולט במרקם היישובי ,הפך עד מהרה לאחד מסמלי ההתיישבות והמפעל הציוני
ולנקודת ציון בנוף .מגדל המים כסמל גרפי החל מופיע בכרזות ,פרסומות ,ספרי לימוד ,בולים וכרטיסי ברכה .מפעלי ההתיישבות  -הקרן הקיימת וקרן היסוד  -הפכו את דימוי מגדל המים
לסמל ששימש בפירסומי תעמולה בארץ ובחו”ל .הדימוי הגופי של מגדל המים ,על רקע שדות מוריקים ובתים חד-קומתיים עם גגות רעפים אדומים ,הפך לביטוי חזותי מובהק של המקום “ארץ
ישראל”.

2

בשנות ה 30-וה ,40-הפך מגדל המים לסמלה הייצוגי של התחייה הלאומית ,בנופה המתהווה של ההתיישבות היהודית בארץ ישראל .בעוד הכפר הערבי ייצג את הנוף הישן ,מגדל המים ,יחד
עם סממני ההתיישבות הכפרית ,סימל את החדש והמודרני .בשנות ה 50-נתפס מגדל המים למייצג הנוף הכפרי בארץ ,בניגוד לנוף העירוני ,שהיה בתקופת פיתוח מואצת .מאוחר יותר ,בשנות
ה ,90-הפך מגדל המים למייצג של הקיבוץ .כיום ,מגדל המים ,שהיה סמלה של הקדמה והמודרניזציה בארץ ,הפך לסמלו של הנוף המסורתי-המיושן.

3

מגדלי המים הינם כיום חלק גם ממרקם חיי התושבים והקהילה ומבטא עבור רבים מהם את רוח המקום בישובים רבים ,מגדל המים והרחבה שלפניו שימשו כמרכז טקסי .החיבור הישיר בין
מגדל המים והחיים הקהילתיים העניק למגדלי המים פוטנציאל נוסטלגי ,שבא לידי ביטוי בעת שנשקפה סכנת הריסה למבנים לצרכי פיתוח עירוני ,שעוררה פעילי שימור להילחם על השארת
מגדלי המים כחלק מנוף הזיכרון של המקום.

4

 .1עזריהו :1996 ,עמ’ .160
 .2עומר ,מ( .עורך) ,עמ’ .63
 .3עזריהו.2006 ,
 .4שם.

חצי לירה ישראלית1956 ,
מתוך :מגדלי המים בישראל 1981-1993

סמלי רשויות מקומיות ,כולל סמל עיריית חדרה ,בהם מופיעים מגדלי מים.

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

 25שנה לקרן היסוד .מתווה לכרזה של
אוסקר לקס .1945 ,מתוך :מגדלי המים
בישראל 1981-1993

איור לספר ילדים ,ברוך אור ,שנות ה.50-
מתוך :מגדלי המים בישראל 1981-1993

מגדל המים .הירשפלד .1966 ,מקור :ארכיון ק ק”ל.
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התפתחות מערך אספקת המים בחדרה  -שלהי המאה ה19-
באר הח’אן -הבאר העותמנית

פרק :3

מקור המים הראשון בחדרה היתה באר מים שנמצאה בסמוך לח’אן בו התגוררו חלוצי המושבה חדרה בשנותיה
הראשונות של המושבה ,החל מסוף שנת תרנ”א וראשית תרנ”ו ( .)1891באר מים זו היתה קיימת טרם הגעת
המתיישבים ,ומימיה היו דלוחים ומתולעים. 1

רקע היסטורי ותרבותי

 .1שניאורסון ,עמ’ .140

באר הח’אן

הח’אן

צ

“מפת שפירא” .1885 ,מתוך :רודין ואמיר1993 ,

הבאר העותמאנית ()1891
הח’אן
הבאר החדשה ()1900
אתר מגדל המים ,בריכת המים הראשונה ()1924/5

זכרונות מבאר הח’אן ,מאת נחמן ליובין.
מתוך :שניאורסון1963 ,
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זכרונות מבאר הח’אן ,מאת אסתר נחמנסון.
מתוך :שניאורסון1963 ,

מפת מפתח:
מקורות המים של חדרה

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

התפתחות מערך אספקת המים בחדרה  -ראשית המאה ה20-
חפירת הבאר החדשה במרכז המושבה ()1898-1900

פרק :3

רקע היסטורי ותרבותי

בין השנים  11898-1900.הוקמה הבאר הראשונה במרכז המושבה (בצומת הרחובות “הרברט סמואל”
ו”רוטשילד”) .היא הוקמה בקרבת הבתים ,ובמיקום גבוה שיבטיח מים נקיים.

2

בסמוך לבאר ,הוקם

מגדל מים שלצדדיו ברזים גדולים .המים סופקו לבתים מברזים אלה בחביות על גבי עגלות.

3

שאיבת המים מן הבאר והבאתה לבתים ולחצרות מתוארת כעבודה מסורבלת ,אשר גם גוזלת זמן רב
וגם אינה נעימה 4.כמו כן ,מפרוטוקולים של ישיבות וועד המושבה ,אנו יכולים ללמוד על בעיות נוספות
של הבאר :המים בבריכה לא מספיקים לתושבים לכל השבת ,מי הבאר מתלכלכים מאנשים שבאים
לרחוץ ולכבס בה ,וכן מילוי המים בחביות שעל העגלות הינו מסורבל ומים רבים נשפכים על הקרקע.

5

בשל סיבות אלו גייס ועד המושבה תקציב להסדרת מערכת צינורות ,שתאפשר הימצאות ברזי מים
בבתים.

6

 .1התאריך שונה ממקור למקור
 .2סמילנסקי ,עמ’ .64
 .3כוכבי ,עמ’ .78
“ .4חדרה” .16.07.1924 ,מקור :עיתון “דואר היום” (ראה כתבה בגיליון .)3.12

ספר פרוטוקולים  ,9פרוטוקול  ,1049עמ’  ,41-42ו בתמוז תרפ”ג ,1923 ,מיכל .47
מקור :מוזיאון הח’אן

 .5ראה פרוטוקלוים של ישיבת הועד בגיליון זה.

ספר פרוטוקולים  ,7פרוטוקול  ,824עמ’  ,282-284ה’ בניסן תרפ”א,1921 ,
מיכל  .47מקור :מוזיאון הח’אן

“ .6חדרה” .16.07.1924 ,מקור :עיתון “דואר היום” (ראה כתבה בגיליון .)3.12

הבאר העותמאנית ()1891
הח’אן
הבאר החדשה ()1900
אתר מגדל המים ,בריכת
המים הראשונה ()1924/5
הבאר הראשונה במרכז המושבה 1900 ,בערך .מתוך :רודין ואמיר1993 ,

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

פרוטוקול  ,13עמ’  ,16-17כ’ באדר תרע”א ,1911 ,מיכל .47
מקור :מוזיאון הח’אן

מפת מפתח:
מקורות המים של חדרה
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התפתחות מערך אספקת המים בחדרה  -שנות ה20-
הקמת בריכת המים הראשונה ()1924-1925

פרק :3

רקע היסטורי ותרבותי

בשנים  1924-25הוחלט להקים בריכת מים ראשונה במושבה .על מנת שתעבוד בצורה האופטימלית ,הוחלט להקים את בריכת המים על הגבעה
הגבוהה ביותר במושבה ,היא הגבעה שנמצאת בצומת הרחובות “הגיבורים” ו”אחד העם” .בהמשך הותקנו צינורות אספקת מים לבתים .בשנת
תרפ”ג ניגשו במרץ רב להתקין אספקת מים אל הבתים על ידי צינורות מרכזיים ,ובתחילת שנת  1925יצא הדבר לפועל לשמחת כל בני המושבה”

1

 .1סמילנסקי ,עמ’ 84

“חדרה” .16.07.1924 ,מקור :עיתון “דואר היום”

הבאר החדשה ()1900
הח’אן
אתר מגדל המים ,בריכת המים הראשונה
()1924/5
הבאר העותמאנית ()1891
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בריכת המים בבנייה .1925 ,מקור :מוזיאון החאן.

בריכת המים הראשונה אינה קיימת היום ,היא
נמצאת ממערב לבריכת המים הקיימת ,ומוזכרת
בשטח בצורת שטח עגול מרוצף.

מפת מפתח:
מקורות המים של חדרה

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

התפתחות מערך אספקת המים בחדרה  -שנות ה20-
הקמת בריכת המים הראשונה ()1924-1925

פרק :3

רקע היסטורי ותרבותי

הקמת הבריכה ,העשויה מבטון ,הופקדה בידי חברה קבלנית מחיפה ,גליקשטיין את קטינקא,
אשר החלו בעבודות בסביבות אוקטובר  .1924לפי עיתונות התקופה ,ועד המושבה יזם וניהל את
הקמת הבריכה.
החלקה ( 97גוש )10037 :שקיימת עד היום בפרצלציה ,היא חלקה עגולה שמידותיה כמידות
הבריכה (כ 50-מ”ר) ומציינת את מיקומה של בריכת המים הראשונה שנהרסה מאוחר יותר (ראו
גיליון  )3.14ואינה קיימת כיום.
במסמך תזכיר תביעה ( )Memorandum of claimמ 1931-מצויין כי על גבי החלקה מצויה בריכה

ספר פרוטוקולים  ,9פרוטוקול  ,1098עמ’  ,130-131ט”ו בשבט תרפ”ד ,1924 ,מיכל .47
מקור :מוזיאון הח’אן

ציבורית .באנגלית כתוב כי במקום ”Tank of the village water supply“ :ולפי התזכיר תאריך הבניה
הוא לערך .1928

“חדרה” .26.10.1924 ,מקור :עיתון “דואר היום”
מסמך תזכיר תביעה  memorandum of claim -משנת  .1931מקור :לשכת הסדר המקרקעין ,חיפה.

רח’ אחד העם ,לפני הקמת הבריכה .מקור :מוזיאון הח’אן.

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

בריכת המים הראשונה ,מבט מרחוק .מקור :קרן חדרה.
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התפתחות מערך אספקת המים בחדרה  -שנות ה30-
פרק :3

מפת גוש )1932( 10037
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ניתן לראות בהגדלה את חלקה  97וסביבתה ,המציינת את מיקומה של
הבריכה הראשונה שנהרסה.

רקע היסטורי ותרבותי

חדרה .מפת גוש  ,10037שנת  ,1932קנ”מ  ,1:500מתוך אוסף המפות של הארכיון הציוני המרכזי ,ירושלים.

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

התפתחות מערך אספקת המים בחדרה  -שנות ה30-
הקמת מגדל המים ()1932-1939

פרק :3

בריכת המים הראשונה ומגדל המים ,לפני הקמת מגדל
השמירה ,סביבות שנות ה .30-מקור :מוזיאון הח’אן

בריכת המים הראשונה בחדרה .1929 ,מקור :מוזיאון הח’אן

רקע היסטורי ותרבותי

בריכת המים הראשונה בחדרה ,לידה מגדל המים ועליו מגדל השמירה.1939 ,
מקור :קרן חדרה

אין בידינו נתונים מדויקים בדבר תאריך ונסיבות הקמת המגדל .על פי תמונות שמתוארכות בשנים
 - 1929ללא מגדל המים ו - 1939-עם מגדל המים ,1אנו יכולים לדעת כי מגדל המים נבנה בין השנים
האלו .על פי נסח הטאבו ההיסטורי של החלקה בה ממוקם מגדל המים (גוש 10037 :חלקה:
 )98החלקה 2עברה רישום לאחר הסדר ב 3.12.5.1932-במסמכים שקדמו לרישום ,ומתארים את
החלקה ותכולתה ,לא מצויין מגדל מים .מכאן ניתן להסיק כי מגדל המים נבנה לאחר .1932
ייתכן והודעה של ועד המושבה חדרה ,בדבר קבלת הצעות לבניין בריכת מים במושבה מתייחסת

הבאר העותמאנית
()1891

לבניין מגדל המים( 4בפרוטוקולים ובמסמכים היסטורים בנוגע למערך המים בחדרה ,ניתן לראות
כי השימוש במונחים “באר” “מגדל” ו”בריכה” נעשה ככל הנראה באקראי וללא הבחנה בין סוג

הח’אן
הבאר החדשה
()1900

המבנה) ,אך אם זאת יתכן כי מסמך זה עוסק בהקמת בריכה או מגדל במקום אחר במושבה ,ואף
יתכן כי הוא מראה כוונות ראשוניות להחליף את הבריכה הקיימת בבריכה אחרת.
הודעה מועד המושבה חדרה ,כי מתקבלות
הצעות לבניין בריכה לאספקת מים
במושבה ,מיום כ’ באדר תרצ”ד ()1936
מקור :מוזיאון הח’אן.

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

 .1ראה תמונות בגיליון זה.
 .2חלקה  98כוללת את רחוב אחד העם בקטע שבין שד’ רוטשילד לרחוב תרנ”א.
 .3נסח הטאבו ההיסטורי  -ראה בפרק  ,6נספחים.
 .4ראה הודעה מועד המושבה חדרה בגליון זה.

מגדל המים הוקם ממזרח לבריכת המים הראשונה.
בשלב הקמתו ,הבריכה החדשה שנמצאת במקום
היום ,טרם נבנתה.

מפת מפתח:
מקורות המים של חדרה
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התפתחות מערך אספקת המים בחדרה שנות ה30-
מגדל המים כמגדל שמירה (ועד קום המדינה)
“בימי פעילות ההגנה ,מאורעות  1929הביאו להקמת יחידות
הקשר הראשונות שאיפשרו להעביר הודעות בין הישובים ,יצרו
יחידה לאיתות ביום באמצעות דגלי מורס ומכשירי הליוגראף
העשוי ממראות שריכזו קרני שמש לפי צורך המפעיל .כך שידרו
אותיות ומספרים בשיטת המורס עד למרחק  07ק”מ .האיתות
בלילה בוצע באמצעות פנס מיוחד תוצרת הצבא הבריטי .
ניתן היה לראות את קרני האור עד למרחק  09ק”מ .מגדל
המים בחדרה שימש כתחנת קשר מרכזית מחיפה עד הרצליה)
במרחב .פעילות זו הייתה בלתי לגאלית עד מאורעות , 9391שאז
גם הבריטים עלו על המגדל והעבירו ממנו הודעות מראשית
מלחמת העולם השניה,חלק ניכר מהמפעילות היו בנות חדרה
1
החברות בהגנה,הקשר מהמגדל הופעל עד קום המדינה”.

פרק :3

מתוך זכרונות שפרה לוי:

מתוך זכרונות אפרת אמיר חברת ההגנה:

“על המגדל היה ה”שובך” מעץ ,עם חלונות זכוכית מסביב משם
תקשרנו עם הסביבה  -פרדס חנה ,כרכור ,תחנות הרכבת,
הרצליה בדרום ומאחוזה לחניתה בצפון .ביום השתמשנו
בהליוגרף  -קליטה ע”י מראית וקרני השמש ,ובלילה בפנסים”.

“יצרנו תקשורת עם ישובי הסביבה במהלך היום בעזרת מראות
ודגלים ,ובלילה בעזרת פנסים בשפת המורס .כדח להגיע
לעמדה היה צורך לטפס על סולם תלול ,היו שם עטלפים והיה

רקע היסטורי ותרבותי

מפחיד מאוד לעלות”.

 .1ראיון עם חיליק מדור חיים ,מתוך מידע
שלוקט על ידו עבור הספר “ 120שנה לחדרה”
שנכתב בימים אלו ,ראה נספחים.

משתי התמונות ,ניתן להבחין כי ככל הנראה
הוחלף מגדל השמירה הראשון במגדל שמירה
אחר במשך הזמן .הנסיבות לכך אינן ידועות לנו.
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בריכת המים הראשונה ומגדל המים ,שעליו מגדל שמירה ,סביבות שנות ה .40-מקור :קרן חדרה.

מגדל השמירה שעל מגדל המים .1939 ,מקור :קרן חדרה.

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

התפתחות מערך אספקת המים בחדרה שנות ה30-
הקמת מגדלי מים נוספים בעיר :שכונת נחליאל

פרק :3

רקע היסטורי ותרבותי

שכונת נחליאל היא שכונת התימנים בחדרה ,אשר הוקמה על הרכס
המזרחי של גבעת הכורכר בפינה הצפונית-מזרחית של חדרה ,בסמוך
לנחל חדרה .ראשוני שכונת נחליאל עלו ארצה בשנים  1910-1912לאחר
שהמשרד הארצ-ישראלי יזם שליחות לתימן ,כדי לעודד את עליית
היהודים ארצה.
נושא המים היה הנושא הכאוב ביותר ממנו סבלו תושבי נחליאל עשרות
שנים 1.עד בניית בתי השכונה ,היו התושבים מביאים מים בפחים מבאר
המושבה ומהברזים שהיו ליד בניין “ועד הפועלים” .עם בניית בתי
השכונה קיוו התושבים כי הברזים יהיו בבתים .ואמנם ,הועברו צינורות
מים אל הבתים ,אך אלו היו דקים מידי ותוך זמן קצר נסתמו מהחולות
או נשברו.
בשנת  1933נחפרה באר בנחליאל ,אשר הופעלה ע”י מנוע נפט ,דבר
שגרם לתקלות רבות באספקת המים .כמו כן נבנתה בריכת מים .לאחר
מספר שנים ובעמל רב ,הצליח הועד לגבות מהתושבים כספים כדי
להתקין בבאר מנוע חשמלי ומשאבה חדשה .מגדל המים בנחליאל הוא
כפי הנראה מאוחר יותר ובסגנונו מזכיר מאד את מגדל המים של משק
הפועלות שכפי הנראה נבנה באותן שנים.
בשנת  1948הוחלפו הצינורות בני ה 3-צול בצינורות בני  6צול ,וכמו כן בריכת המים בשכונת נחליאל בחדרה1965 ,
הותקנה משאבה גדולה יותר .בשנות ה 90הוחלפה כל הצנרת בצנרת מתוך :אתר אגף החינוך בעיריית חדרה http://www.hadera-edu.org.il :

חדשה לרווחת התושבים.

2

בריכת המים ובאר המים של נחליאל
(אתרים מס’  29ו 30-ברשימת האתרים לשימור בחדרה) מיקום :הבריכה-
גוש 10034 :חלקה  ,65-66:הבאר  -גוש 10033 :חלקה  .7נבנה בשנות
ה .30-באר מים נטויה על צידה מבטון ,אשר נבנתה בשנות ה 30-ע”י
המשרד הארצ-ישראלי ,קק”ל וועד המושבה כדי לספק מים לתושבי
השכונה.

3

 .1סבוראי ,עמ’ . 81
 .2שם.
 .3נספח השימור של תכנית מתאר חדרה.
בריכת המים בשכונת נחליאל בחדרה
מתוך :אתר הקרן לפיתוח חדרה /http://www.dfhadera.org.il :

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

מגדל המים בשכונת נחליאל ,שנה לא ידועה .מקור :מוזיאון הח’אן.
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התפתחות מערך אספקת המים בחדרה שנות ה30-
הקמת מגדלי מים נוספים בעיר :שכונת נווה חיים ,משק הפועלות

פרק :3

רקע היסטורי ותרבותי

מגדל המים בנווה חיים 1נבנה ב .1935-היה זה המבנה הראשון שנבנה בשכונה ,לצורך הזרמת מים
מהבאר אל בתי המגורים וכנקודת תצפית לכיוון מערב.

2

שכונת נווה חיים נוסדה ב 25באפריל  1935כאגודה שיתופית ליד חדרה (השכונה צורפה למועצה
המקומית בחדרה בשנת  .)1948כשהחלו לבנות את השכונה ,עלתה שאלת מכון המים .ע”י הלוואה
מחברת “ניר” קדחו באר המספקת  120-150מטרים מעוקבים של מים לשעה .מגדל המים היה בן 4
קומות ,כאשר בקומה העליונה היה מיכל מים בגודל של  100מטרים מעוקבים ,ויתר הקומות שימשו
כמחסן לצרכניה ומזכירות.
מגדל המים שימש גם כמפקדה של ה”הגנה” .לגג היה מעקה בטון ובו חרכי ירייה ,וכמו כן היו
מותקנים בו ה”פרוקטור” ומכשיר לקשר איתות-פנס-אור ,לקיום קשר עם הסביבה :המגדל בחדרה,
זכרון יעקב ולאחר העלייה על הקרקע אף עם עין השופט .בתפקיד השמירה בלט חלקן של הנשים,
שישבו בתורנות ליד הטלפון במגדל המים .על פי עדויות ,ניתן לשאר כי הוחבא נשק במגדל המים
בתוך צינור מתכת.

3

 .1אתר מס’  35ברשימת האתרים לשימור בחדרה
 .2נספח השימור של תכנית מתאר חדרה.
 .3פרנק ,זעירא ואחרים ,עמ’ .11-19

מגדל המים בשכונת נווה חיים בחדרה,
 1946מתוך :אתר אגף החינוך בעיריית
חדרה http://www.hadera-edu.org.il :

מגדל המים בשכונת נווה חיים בחדרה בבנייה,
 1935בערך .מתוך :פרנק ,זעירא ואחרים.2002 ,

מגדל המים בשכונת נווה חיים בחדרה ,צילום :חיליק מדור-חיים.
מתוך :אתר אגף החינוך בעיריית חדרה :
http://www.hadera-edu.org.il

גבעת בוסל -מופיעה כאתר יד בתכנית המתאר

“משק הפועלות” בחדרה ,הוקם בשנת  1927כאחד ממשקי ההכשרה החקלאית לחלוצות בארץ.

“מבני ההכשרות החלוציות שישבו במקום שימשו את הפועלות .על שטח  44דונם נוספים שנרכשו ע”י
הקק”ל ,הוקמו מבני משק חקלאי ונחפרה באר“ 1”.את תוצרתן החקלאית הן מכרו בשוק של חדרה.
רוב הבוגרות השתלבו בהתיישבות העובדת ברחבי הארץ.
לאחר קום המדינה ,שימש המקום כחוות לימוד לנוער עולה במסגרת “עליית הנוער” .לימודי מקצועות
הטכנולוגיה והחקלאות שולבו בלימוד עברית ובהכשרה בטחונית .בשלב הבא היה המקום לבית ספר
חקלאי-פנימייתי של מועצת הפועולות בשם “עירון” וקלט בעיקר נוער פרברים .כיום משמש המקום
כביתו של בית הספר התיכון מח”ט (מרכז טכנולוגי חינוכי) “עמל  ”1ומכללה לטכנאים ולהנדסאים”.
מגדל המים נהרס בשלב כלשהו ,אך לא ידוע לנו מתי.

 .1רודין ,עמ’ 		.64
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בריכת משק הפועלות בחדרה כיום  ,שכונת אפרים 2011 ,
מקורmaps.google.com :

בריכת משק הפועלות בחדרה ,שכונת אפרים  ,שנה לא ידועה.
מקור :מוזיאון הח’אן

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

התפתחות מערך אספקת המים בחדרה שנות ה50-
החלפת בריכת המים הראשונה בבריכת מים חדשה (בין  1952ל)1956-

מגדל המים לאחר הקמת הבריכה החדשה ,שנה לא ידועה .מקור :מוזיאון הח’אן.

פרק :3

מכתבו של המשגיח על בריכת המים ,זאב סקובין ,למועצה המקומית המציין
כי המים בבריכה עולים על גדותיהם מידי פעם ,מסיבות שאינן בשליטתו,
 .30.12.1937מקור :מוזיאון הח’אן.

רקע היסטורי ותרבותי

מכתבו של חיים כהן למועצה המקומית ,המציין כי המים בבריכה עולים
על גדותיהם וגורמים נזק לפרדס הסמוך .1945 ,מקור :מוזיאון הח’אן.

בשנות ה 50-המושבה חדרה החלה לגדול באופן מואץ ,ובשנת  1952אף הוכרזה כעיר .גידול זה ככל הנראה
הביא לכך שבריכת המים הקטנה והישנה לא הספיקה לכמות התושבים בעיר .גורם זה ,בנוסף לבעיות של
נזילת מים מהבריכה הראשונה ,הביאו ככל הנראה להחלטת הועד להקים בריכה חדשה בגודל של 4000
ממ”ק.

1

אין אנו יודעים את השנה המדוייקת בה הוחלפה הבריכה הראשונה בבריכה החדשה ,אך מאיזכורה הראשון

הבאר העותמאנית
()1891

בכתבת העיתון ( 2,)1952ומהופעתה לראשונה בתצלום אוויר משנת  ,3 1956אנו יכולים להסיק כי הבריכה

הח’אן
הבאר החדשה
()1900

החדשה נבנתה בין השנים  1952ו .1956-אנו משערים כי מחד גיסא ,הבריכה הראשונה לא נהרסה טרם
להקמת הבריכה החדשה ,ומאידך גיסא ,שבתי המושבה היו מחוברים בצינורות לבריכה הישנה עד לסיום
בנייתה של הבריכה החדשה על סמך שתי הנחות אלו ניתן להסיק כי זמן קצר ניצבו שתי הבריכות זו ליד זו.
“חדרה הוכרזה כעיר”,
13.2.1952
מקור :עיתון “דבר”

חדרה :מגדל המים

 .1ראה כתבה “חדרה הוכרזה כעיר” ,מימין בעמוד זה.
 .2ראה מכתביהם של חיים כהן ושל זאב סקובין בגיליון זה.
 .3ראה תצ”א משנת  1956בגיליון .3.29

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

הבריכה החדש הוקמה סביב מגדל המים,
והבריכה הישנה נהרסה ככל הנראה עם חיבור
הבתים לבריכה החדשה.

3.19
ספטמבר
2013

התפתחות מערך אספקת המים בחדרה שנות ה 50-עד שנות ה70-
חיבור העיר למקורות

פרק :3

רקע היסטורי ותרבותי

עד שנת  ,1975אספקת המים לעיר חדרה התבססה על שאיבה מהבארות המקומיות בלבד.
אלא שהחל משנות ה ,50-בעקבות גדילת אוכלוסיית העיר והתפתחותה של תעשייה מקומית צורכת מים ,חלה העלייה
1

המשמעותית בצריכת המים בעיר .הבארות הקיימות לא אפשרו הספיקו יותר לצריכת המים הדרושה ,ושאיבת יתר של מים
מהבארות הקיימות הביאה לירידת מפלס המים וכתוצאה לאיום מתמשך של המלחת מי התהום באיזור כולו.

2

על מנת לפתור את הבעיה ,בשנת  1975נחתם הסכם בין עיריית חדרה לחברת “מקורות” לפיו תספק האחרונה לחדרה  3מיליון
קו”ב לשנה 3.חיבור נוסף למקורות נעשה בשנות ה.90-
כיום כשליש מתצרוכת המים של העיר חדרה מסופק על ידי הבארות המקומיות ,ושני שלישים מ”מקורות”.

 .1ראו כתבה משנת “ ,1958חדרה צורכת כמות מים גדולה מהמותר” בעמוד זה.
 .2ראו כתבה משנת “ ,1958בעיית הבעיות של חדרה :אספקת-מים” בעמוד זה.
 .3ראו כתבה משנת “ ,1975גרעון במאגר המים של חדרה” משמאל בעמוד זה.

“גרעון במאגר המים של חדרה”29.7.1975 ,
מקור :עיתון “דבר”

“בעיית הבעיות של חדרה :אספקת מים” .08.01.1958 ,מקור :עיתון “חרות”

3.20
ספטמבר
2013

“חדרה צורכת מים בכמות גדולה
מהמותר”9.2.1958 ,
מקור :עיתון “דבר”

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

התפתחות מערך אספקת המים בחדרה שנות ה 50-עד שנות ה70-
פרק :3

רקע היסטורי ותרבותי

תוכנן על פי פטנט שמספרו  2378בשם שיטת פריצקר על
ידי דוד פריצקר מהנדס אזרחי שפעל באותה עת.

תכנית הנדסית בריכת המים ,זיוני תקרה וחתך אורך על פי שיטת
פריצקר ,נובמבר  1951מתוך תיק  442מגדל המים ברח’ אחד-
העם מקור :מי חדרה.

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

תכנית הנדסית בריכת המים ,זיוני רצפה וחתכי רוחב על פי שיטת פריצקר ,שנה
לא ידועה מתוך תיק  442מגדל המים ברח’ אחד-העם מקור :מי חדרה.

3.21
ספטמבר
2013

תבליט שמוט על בריכת המים בחדרה1972 ,
“יד לבונים” ,האמן :דורון בר-אדון

פרק :3

רקע היסטורי ותרבותי

דוד בר-אדון ,יליד  ,1940הוא צייר ,פסל ,אמן סביבתי ,ומורה שהעמיד דורות רבים של תלמידי אמנות .בר-אדון למד אצל מרסל ינקו ,רודי להמן ואברהם אופק באורנים ,בבצלאל ובגבעתיים .הוא הציג תערוכות יחיד רבות ,בין השאר במוזיאון חיפה ,במוזיאון
הרצליה ובתיאטרון חיפה ,בגלריות בארץ ובפריס ,בתערוכות קבוצתיות רבות ,כמו בגלריית אוניברסיטת חיפה ובתי-האמנים בחיפה ובירושלים ,וכן השתתף בסימפוזיונים בינ”ל של אמנות-יצירה בבולגריה ובברלין .במשך שנות ה ,70-יצר בר-אדון מספר
פרוייקטים ברשות הרבים ,בינהם חזית אולם המופעים בחבל אשכול ,תבליט בבטון בבית הספר התיכון האזורי בעמק חפר ,תבליט שמוט על בריכת המים בחדרה ,ועוד.

בשנת  1972הזמינה עיריית חדרה מהאמן דורון בר-אדון תבליט לחזית המערבית של בריכת המים החדשה .מדברי בר-אדון על העבודה“ :הייתה זו יוזמה לא שגרתית ,בהיותה מוקדשת לאבות המייסדים ולא לבנים ,ובריכת המים היוותה תפאורה מאתגרת.
ביסוד פרוייקט זה עמדו שתי החלטות ראשוניות :האחת ,לעבוד בכיוון עיצובי מופשט; והשנייה ,להשתמש בלבני שמוט ,בבחינת מרכיב עיצובי מן-המוכן .העיצוב המופשט פטר אותי מן הצורך להתמודד עם סיפורי חלוצים קונקרטיים ,ואיפשר לי להדגיש
את החיבור בין זכרונות העבר לבין מרכיבי נוף אופייניים לאזור :מקצבי גלי-ים וגלי-חולות; צמחים ועצים; מקצבי עיר וכדו’ .לבני השמוט הם חומר חזק ביותר ,עם נוכחות פיזית וצבעונית חמה .בשתי שכבות תבליט הדבקתי את הלבנים אחת לאחת אל הקיר.
טיח השפריץ הלבן שכיסה את מבנה הבריכה כולו עם סיום הרכבת התבליט ,החזיר לבריכת המים את ימי נעוריה והפך את הקיר לחגיגי.
1
הקיר המתובלט הוסיף לבריכת המים הפונקציונלית גם מימד סמלי ,שיש בו אכן יותר מקורטוב של יד זיכרון למעשיהם וחייהם של הבונים הראשונים ,מייבשי הביצות ועקשני ההישרדות”.

 .1בר-אדון ,עמ’ 75-76

3.22
ספטמבר
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“יד לבונים” ,החזית המערבית של בריכת המים החדשה ,לבני שמוט על קיר בטון .1972 ,מתוך :בר-אדון,
.2007

“יד לבונים” ,החזית המערבית של בריכת המים החדשה ,לבני שמוט על קיר בטון ,שנות ה .70-מקור :מוזיאון הח’אן.

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

תכניות לאזור מגדל המים ,שנות ה90-
תכנית חד1991 ,934/

פרק :3

רקע היסטורי ותרבותי

מגדל ובריכת המים המשיכו לשמש כחלק מרכזי במערכת המים של
העיר חדרה גם בשנות ה ,80אך מצבם הלך והתדרדר ,ראו כתבה עמ’
זה .לאורך שנות ה ,90-הוגשו מספר בקשות הנוגעות לפיתוח איזור
מגדל המים.
במסגרת תכנית חד,934/

1

שהוגשה בשנת  1991ע”י האדריכל י.

גבריאלי ,מוצגות תכניות מפורטות לבניית בריכת מים ומגדל מים חדשים
בסמוך לבריכה ולמגדל הקיימים .התכניות מלוות בפרספקטיבות
שהוכנו על ידי בלשה ילון יועצים מהנדסים בע”מ ומדגימות את האתר
כמפעל מים חדש ,בו משולב אתר מגדל המים הישן כמרכז מבקרים
כולל מרפסת לתצפית על פני העיר .בנוסף לבניית המגדל והבריכה
החדשים ושימור המגדל הקיים ,מציעה התכנית גם הקמת מגרש
חנייה ציבורי על גג הבריכה החדשה .באותה עת ככל הנראה התכנית
אושרה ,אך בפועל לא בוצעה.
.1ראו גם פרק נתונים סטטוטריים ,גיליון ( 2.7חד.)934/

חזית מערבית ,נספח בינוי תכנית חד .1991 ,934/פרספקטיבה ע”י בלשה ילון יועצים
מהנדסים בע”מ מקור, :תיק  442מגדל המים רח’ אחד העם ,ארכיון מי חדרה המדינה.

נספח בינוי ,תכנית חד .1991 ,934/מקור :גנזך המדינה.

“גשמים גרמו לחור ענק ליד מגדל-מים בחדרה”
דבר1981 ,
מימין ,חזית מזרחית .משמאל ,חזית צפונית .נספח בינוי תכנית חד .1991 ,934/פרספקטיבה
ע”י בלשה ילון יועצים מהנדסים בע”מ מקור, :תיק  442מגדל המים רח’ אחד העם ,ארכיון מי
חדרה המדינה.

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

3.23
ספטמבר
2013

תכניות לאזור מגדל המים ,שנות ה90-
תכניות נוספות

פרק :3

רקע היסטורי ותרבותי

בהמשך לתכניות שהוצגו במסגרת חד ,934/בשנת  1993הוגשה בקשה להיתר ע”י האדריכל י .גבריאלי לבניית מגדל המים הנוסף.
בגרסא זו הוצע מגדל המים ללא הבריכה הנוספת ושטח החנייה שהוצעו במסגרת התב”ע שנתיים קודם .גם תכנית זו לא יצאה לפועל.

חתך סכמטי ,נספח בינוי תכנית חד .1991 ,934/מקור :גנזך המדינה.

3.24
ספטמבר
2013

חתך התכנית לבניית מגדל מים נוסף.1993 ,
מתוך :תיק בניין ,ארכיון מחלקת הנדסה ,עיריית חדרה.

תכנית לבניית מגדל מים נוסף.1993 ,
מתוך :תיק בניין ,ארכיון מחלקת הנדסה ,עיריית חדרה.

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

תכניות לאזור מגדל המים ,שנות ה90-
תכניות נוספות

פרק :3

רקע היסטורי ותרבותי

בשנת  1995החליטה העירייה לקדם את ביצוע פרויקט מגדל המים בצומת שבין רחובות אחד-העם והגיבורים בהתאם לתכניות שהוצגו בתב”ע חד 934/בשנת  .1991בעקבות ישיבה שהתקיימה בנדון בעירייה במאי  1995התבקשו אגפי העירייה
הרלוונטיים להגיש חוות דעת על ההיבטים הציבוריים ,אדריכליים ,תחבורתיים וכלכליים-הנדסיים .בשבועות שלאחר מכן התקבלו מספר תגובות סותרות בנוגע להקמת מרכז ציבורי באזור .מחד גיסא ,הצביע אגף ההנדסה בעיריית חדרה על
הפוטנציאל הגדול בשימוש במעמדו של מגדל המים כסמל עירוני והפיכתו למרכז ציבורי אטרקטיבי ככלי לשיפור המרחב הציבורי לרווחת תושבי העיר חדרה ומבקריה .מאידך גיסא ,על פי מסקנות והמלצות חברת מהנדסים לתכנון ופיקוח בע”מ,
עומסי התנועה העתידיים צפויים לסתום את מערכת הכבישים המקומית ועל כן יש להעתיק את מרכז המים למיקום אחר בעיר .חוות דעת שלישית ,מן המינהלה הארצית למים וביוב ,הסתייגה מן הפרוייקט ,וטענה שהיעילות הכלכלית המושגת
באמצעות הקמת מגדלי מים נמוכה בהרבה מזו המושגת באמצעות הפעלת משאבות מים ולכן המליצה לעיריית חדרה לבטל את הפרוייקט המגדל .המלצה זו היא שכפי בנראה סתמה את הגולל על פרוייקט מרכז המים ,והתכנית נגנזה.

חוות דעת חברת מהנדסים לתכנון ופיקוח בע”מ ,בנוגע להשפעה התחבורתית של מרכז מים ברח’ אחד העם,
 1.6.1995מתוך :תיק  442מגדל המים רח’ אחד העם .מקור :ארכיון מי חדרה.

חוות המינהלה הארצית למים וביוב ,היחידה לקידום וביצוע פרוייקטים 21.8.1995 ,מתוך :תיק 442
מגדל המים רח’ אחד העם .מקור :ארכיון מי חדרה.

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

חוות דעת אגף ההנדסה ,עיריית  1.6.1995 ,מתוך :תיק  442מגדל המים
רח’ אחד העם .מקור :ארכיון מי חדרה.

3.25
ספטמבר
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תכניות לאזור מגדל המים ,שנות ה90-
תכניות נוספות

פרק :3

רקע היסטורי ותרבותי

לאחר נטישת התכנית השאפתנית לפיתוח מרכז מים באתר מגדל המים הקיים בשנת  ,1995הוצעו עבור האתר מספר תכניות קטנות היקף:
בקשות להיתר להצבת אנטנה סלולרית על גג מגדל המים הוגשו בשנים  1993,1996,2000ולמרות שאלה נידחו ,נראה כי בפועל הוצבה אנטנה על גג המבנה למשך תקופה מסוימת.
בשנת  2005כפי הנראה הוסרה האנטנה בעקבות התנגדות תושבים 1,החלטה שעוגנה במסמכי תב”ע חד934/א שאושרה באותה שנה (ראו גיליון .)2.6
בשנת  ,1996הוגשה בקשה לבניית מדרגות עלייה לבריכת המים ,תכנית זו כפי הנראה הוצאה לפועל בסמוך לאישורה והמדרגות נבנו.
מגדל המים והבריכה המשיכו לפעול כחלק ממערכת המים של העיר חדרה עד לשנת .22000

 .1לפי מסמכי תיק בניין ,ארכיון מחלקת הנדסה ,עיריית חדרה.
 .2ע”פ ראיון עם יעקב כץ ממי חדרה בפרק נספחים.

חזית מזרחית של מדרגות העלייה המוצעות לבריכת המים.1996 ,
מתוך :תיק בניין ,ארכיון מחלקת הנדסה ,עיריית חדרה.

מבט על מדרגות הפלדה
בחזית המזרחית,
צולם ע”י  :מבט טכנוליה
בע”מ ,יולי .2013

3.26
ספטמבר
2013

תכנית לבניית מדרגות עלייה לבריכת המים.1996 ,
מתוך :תיק בניין ,ארכיון מחלקת הנדסה ,עיריית חדרה.

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

שיקום והארת מגדל המים.2011 ,
פרק :3

רקע היסטורי ותרבותי

במסגרת פרוייקטים שבוצעו בעיר לכבוד שנת ה 120-לחדרה ,חודש מתחם בריכת המים והואר המגדל .הפרוייקט הפרויקט הוצע לפועל במשותף על ידי עיריית
חדרה ,הקרן לפיתוח חדרה ותאגיד מי חדרה .עבודות השיקום כללו שיפוץ בסיסי של המגדל שהיה במצב רעוע ,עבודות פיתוח שטח של רחבה מרוצפת בחלקה
בה עמדה בעבר בריכת המים הראשונה ,שיבוץ של תמונות היסטוריות של בתים ושל מגדל המים ברצפת הרחבה  ,עבודות גינון ,עיצוב תאורה ,וכן שיקום התבליט
בקיר הבריכה המערבי בליווי הפסל דורון בר-אדון.
סיום העבודות צויין בטקס צנוע שבמסגרתו הואר המגדל בתאורה מיוחדת המאפשרות לראותו ממרחק.

1

“ .1הושלמו עבודות השיקום של מגדל המים הראשון בחדרה” ,השבוע בחדרה ,גיליון 8.5.2011 ,1985

עבודות שיפוץ ושיקום של המגדל .2011 ,מקור :דוברות עיריית
חדרה

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

עבודות שיפוץ ושיקום של הרחבה לפני המגדל .2011 ,מקור:
דוברות עיריית חדרה.

המגדל מואר ,לאחר סיום עבודות השיפוץ .2011 ,מקור :דוברות
עיריית חדרה.

3.27
ספטמבר
2013

האזור והמגדל בבתצ”אות 1949
1949

פרק :3

רקע היסטורי ותרבותי

בתצלום זה משנת  1949ניתן לראות בבירור את בריכת המים המקורית וממזרח לה מגדל המים .תצלום האוויר המוקדם
ביותר שאותר על ידנו ,הינו משנת  1946ומציג מצב דומה לתצלום זה.

תצ”א של אזור חדרה .1949 ,מקור :מרכז מיפוי ישראל.

ספטמבר
2013

מגדל המים

בריכת המים הראשונה

הח’אן

3.28

אזור הבאר הראשונה

צ

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

האזור והמגדל בבתצ”אות 1956
פרק :3

רקע היסטורי ותרבותי

בבתצלום זה משנת  1956ניתן לראות את מגדל המים מעל גג בריכת המים החדשה .בריכת המים
הראשונה (העגולה) אינה קיימת יותר.
המבנים הסובבים את מגדל המים הם בתי מושבה נמוכי קומה ובעלי גגות רעפים ,והכבישים נראים

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

מגדל המים

אזור בור המים

הח’אן

תצ”א של אזור חדרה.1956 ,
מקור :מרכז מיפוי ישראל.
הבאר הראשונה

בריכת המים החדשה

כדרכי עפר.

צ

3.29
ספטמבר
2013

האזור והמגדל בתצאות 1990
פרק :3

רקע היסטורי ותרבותי

בשנת  1990עומד על תילו מגדל המים ,וממזרח לו בריכת המיםשנראית כבר בתצלום האויר של ( 1956ראו גיליון  )3.29בתי המושבה סביב מגדל
המים הוחלפו במגדלי דירות ,ורחובות הגיבורים ואחד העם מופיעים כרחובות ברורים.

ספטמבר
2013

בריכת המים החדשה

מגדל המים

אזור בור המים

הח’אן

3.30

צ

אזור הבאר הראשונה

תצ”א של אזור חדרה.1990 ,
צילום“ :אופק”.
מקור :רודין ואמיר.1993 ,

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

מגדל ובריכת המים באחד העם -סיכום
לוח זמנים היסטורי

פרק :3

רקע היסטורי ותרבותי

מערך המים של חדרה השתנה והתפתח עם השנים .בטבלה שלעיל מתוארות התקופות העיקריות בהתפתחות מערך המים בעיר:
הערה :בידנו מידע חלקי הנוגע לבארות בחדרה .סביר שקיימות ברחבי העיר בארות מים נוספות שלא צוינו בעמוד זה.

מאגר המים של החדרה הוא באר הח’אן הנמצאת
שנה לא ידועה מזרחית למבנה הח’אן .מימיה מתוארים כדלוחים
 1900ומתולאים .מן הבאר ממלאים תושבי חדרה חביות מים
המובלות אל הבתים באמצעות עגלונים.

1898-1900

בשנת  1898לערך ,מוקמת הבאר הראשונה ,בצומת
הרחובות “הרברט סמואל” ו”רוטשילד” .בסמוך אליה
מוקם מגדל מים שאליו מחוברים ברזים.גם מן הבאר
הזו ממלאים תושבי חדרה חביות מים המובלות אל
הבתים באמצעות עגלונים.

1924

בשנת  ,1924מוקמת בריכת המים הראשונה בחדרה,
והיא ממוקמת על הגבהה הגבוהה ביותר בעיר,
שנמצאת בצומת הרחובות “אחד העם” ו”הגיבורים”.
מבריכה זו מגיעים המים בצינורות אל הבתים.

1929-1939

בין השנים  1932ל 1939-נבנה מגדל המים בסמוך
לבריכת המים מכיוון מזרח .השנה המדוייקת והסיבה
לבנייתו אינה ידועה ,אך ככל הנראה בנייתו נועדה
לגשר על בעיות בלחץ המים ולאפשר זרימת מים טובה
יותר לבתים.

שנות ה30-
וה40-

בשנות ה 30-נבנים ברחבי המושבה המתפתחת מגדלי
מים נוספים ,כגון המגדל בשכונת נחליאל והמגדל
בשכונת נווה חיים.
בשנים אלו נבנה גם מגדל שמירה על גג מגדל המים,
המשמש לתצפית על היישוב.

1952-1954

בשנת  ,1952מוכרזת חדרה כעיר ,מה שמעיד על
התפתחותה המואצת .בין השנים  1952ל,1954-
בריכת המים הראשונה מוחלפת בבריכת מים חדשה,
גדולה יותר ,בעלת קיבולת של  4000ממ”ק ,והבריכה
הראשונה נהרסת ככל הנראה עם סיום בנייתה של
הבריכה החדשה .מגדל המים נשאר עומד על תילו,
וממשיך לתפקד עם הבריכה החדשה.

שנות ה70-

העיר חדרה ,שעד שלב זה סיפקה את מי התושבים
מבארותיה ,נקלעה למצב של גרעון מים ,ולכן הוחלט
לחברה ל”מקורות”  -חברת המים בישראל.

שנות ה90-

נבחנו הצעות להקמת מגדל מים נוסף באתר ולשימור
מגדל המים כמרכז מבקרים .תכניות אלו לא יצאו
לפועל בשל שיקולים תפעוליים ,כלכליים ותחבורתיים.
המגדל והבריכה הפסיקו לפעול בשנת .2000

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

בריכת המים הראשונה ומגדל המים ,שעליו מגדל שמירה ,סביבות שנות ה .40-מקור :קרן חדרה.

3.31
ספטמבר
2013

פרק :4
מצב קיים ומצב משוחזר

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

אוגוסט
2013

תיעוד צילומי
פרק :4

תצלום אויר של חדרה מקור.2013 ,maps..b144.co.il :

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

מצב קיים

תצלום אויר ,מגדל המים בהגדלה.

4.3
אוגוסט
2013

תיעוד צילומי
חזית מזרחית ומערבית

פרק :4

 .1חזית מערבית

מצב קיים

 .1חזית מערבית -שלט וקיר מערבי
בהגדלה

צ

2א
1

2

4.4
אוגוסט
2013

 .2חזית מזרחית

2א .חזית מזרחית מבטים על מגדל
המים

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

תיעוד צילומי
חזית צפונית ודרומית

פרק :4

מצב קיים

3א .חזית צפונית מגדל מים

 .3חזית צפונית

3ב .חזית צפונית

3

3ב

צ
3א

4
 .4חזית דרומית

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

4.5
אוגוסט
2013

תיעוד צילומי
מבטים וסביבה

פרק :4

 .5חזית מערבית  -מבט מהרחוב על מגדל המים

5 ,5א5 ,ג

5א - .מבט מהרחוב על מגדל מים ורחבה
מערבית

5ב - .מבט על הרחבה המערבית

5ג.חזית מערבית -מבט על כביש ראשי
ומבנה מגורים ומסחר סמוך

5ד .חזית מערבית -מבט על כביש ראשי ומבנה
מגורים סמוך

מצב קיים

מבנה מגורים סמוך

מבנה מגורים סמוך

צ

5ב
5ד

6,ב

6א

6ב .חזית מזרחית -עליה בכבש ממגרש
החניה

4.6
אוגוסט
2013

6א .חזית מזרחית -מגרש חניה ומבני מגורים

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

תיעוד צילומי
בריכת המים

פרק :4

 .8גג בריכת המים מבט לכיוון מערב

 .7גג בריכת המים מבט לכיוון מזרח

מצב קיים

בטון

יצוק

8א .פתח גישה

7א .מעקה
אגרגט גס.

8ב .פתח גישה

7א .חיבור מעקה בטון
יצוק למדרגות פלדה.

צ
7

7א

8,8א8,ב

בריכת המים -מבט פנים

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

4.7
אוגוסט
2013

תיעוד צילומי
מבט פנים -מגדל המים

פרק :4

 .10מערכות המשאבות במפלס הכניסה למגדל

 .12תקרת פלדה

 .9מבט מכיוון צפון מזרח על מגדל המים מגג
הבריכה

9

12א .תקרת פלדה ועליה
למפלס שני במדרגות קלות

10א .תמונת תקריב של מערכת
המשאבות

12ב .מבט על צינורות במפלס
+18.62

מצב קיים

 .11מבט מקצה העליון של המדרגות :מימין ,סולם המתכת אל הגג נשען
על פודסט .משמאל ,כניסה למפלס העליון ()+18.25

11א .תמונת תקריב של פתח
במגדל המים עם הכיתוב “”120

11ב.סולם מתכת -עליה לגג

11
צ

צ
12

12ב

12א
10,10א

4.8
אוגוסט
2013

תכנית מפלס
+15.03

11ב

11א
תכנית מפלס
+18.73

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

מצב קיים :תכנית בריכה ומגדל ,קנ”מ 1:100
מפלס +13.84

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

פרק :4

מצב קיים

4.9
אוגוסט
2013

מצב קיים :תכנית בריכה ומגדל ,קנ”מ 1:100
תכנית גגות

4.10
אוגוסט
2013

פרק :4

מצב קיים

חדרה :מגדל המים
רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

מצב קיים :תכניות מגדל המים ,קנ”מ 1:50
פרק :4

תכניות מפלס  +15.03ומפלס +18.73

תכניות מפלס +15.03

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

מצב קיים

תכניות מפלס +18.73

4.11
אוגוסט
2013

מצב קיים :תכניות מגדל המים ,קנ”מ 1:50
מפלס  ,+18.65תכנית תקרות

4.12
אוגוסט
2013

פרק :4

מצב קיים

חדרה :מגדל המים
רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

מצב קיים :חזית צפונית ,קנ”מ 1:100
פרק :4

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

מצב קיים

4.13
אוגוסט
2013

מצב קיים :חזית מזרחית ,קנ”מ 1:100
פרק :4

4.14
אוגוסט
2013

מצב קיים

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

מצב קיים :חזית דרומית ,קנ”מ 1:100
פרק :4

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

מצב קיים

4.15
אוגוסט
2013

מצב קיים :חזית מערבית ,קנ”מ 1:100
פרק :4

4.16
אוגוסט
2013

מצב קיים

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

מצב קיים :חתך א ,קנ”מ  ,1:100פרט חתך 1.50
פרק :4

מצב קיים

תכנית מפלס +18.73
(ראה גיליון )4.11

תכנית תקרות +18.65
(ראה גיליון )4.12

תכנית מפלס +15.03
(ראה גיליון )4.11

תכנית מפלס +18.73
(ראה גיליון )4.11
תכנית תקרות +18.65
(ראה גיליון )4.12

חתך א-א ,פרט קנ”מ 1:50

תכנית מפלס +15.03
(ראה גיליון )4.11

תכנית מפלס +13.84
(ראה גיליון )4.9

חתך א
קנ”מ 1:100

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

4.17
אוגוסט
2013

מצב קיים :חתך ב ,קנ”מ  ,1:100פרט חתך 1.50
פרק :4

מצב קיים

תכנית מפלס +18.73
(ראה גיליון )4.11

תכנית תקרות +18.65
(ראה גיליון )4.12

תכנית מפלס +15.03
(ראה גיליון )4.11

תכנית מפלס +18.73
(ראה גיליון )4.11
תכנית תקרות +18.65
(ראה גיליון )4.12
תכנית מפלס +15.03
(ראה גיליון )4.11

חתך ב-ב קנ”מ 1:50

תכנית מפלס +13.84
(ראה גיליון )4.9

4.18
אוגוסט
2013

חתך ב-ב ,קנ”מ 1:100

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

פרק :4

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

מצב משוחזר

אפריל
2013

סיכום התפתחות חזיתות מגדל המים
פרק :4
חזית מזרחית

זמן בניית
המגדל

()1929-1939

חזית מערבית

חזית דרומית

מצב קיים

חזית צפונית

פתחים ללא חלונות

פתחים ללא חלונות

פתח ללא חלונות

הבריכה הראשונה

הבריכה הראשונה

הבריכה הראשונה

מגדל שמירה

מגדל שמירה

מגדל שמירה

פתחים ללא חלונות
צינור
פתח כניסה למגדל
הבריכה הראשונה

שנות ה40-
עד קום
המדינה

תוספת חלונות
לפתחים

תוספת חלונות
לפתחים

תוספת חלון לפתח

הבריכה הראשונה

הבריכה הראשונה

הבריכה הראשונה

מגדל שמירה

תוספת חלונות לפתחים
צינור
פתח כניסה למגדל
הבריכה הראשונה

בניית
בריכת
המים
החדשה

()1952-1956

עד 2011

2011
עד היום

4.20
אוגוסט
2013

פתח עם חלון
כניסה חדשה למגדל
הבריכה החדשה
תוספת מדרגות
מפלדה בשנות ה90-

הסרת החלון ואטימת
הפתח בלוח עם
הכיתוב”120”:
הבריכה החדשה
תוספת מדרגות
מפלדה בשנות ה90-

פתח עם חלון
סגירת הפתח הקיים
ופתיחת פתח חדש עם
חלון בהסתה לשמאל.

פתח עם חלון
סגירת הפתח הקיים
ופתיחת פתח חדש עם
חלון בהסתה לימין.

הבריכה החדשה

הבריכה החדשה .תוספת
תבליט לבריכה בשנת
1972

פתח עם חלון
צינור
הבריכה החדשה

הסרת החלון ואטימת
הפתח בלוח עם
הכיתוב”120”:

הסרת החלון ואטימת
הפתח בלוח עם
הכיתוב”120”:

הסרת החלון ואטימת
הפתח בלוח עם
הכיתוב”120”:

אטימת הפתח התחתון

אטימת הפתח התחתון

הסרת הצינור

הבריכה החדשה

הבריכה החדשה

הבריכה החדשה

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

מצב משוחזר לשנות ה :40-חזית צפונית ,קנ”מ 1:100
פרק :4

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

מצב קיים

4.21
אוגוסט
2013

מצב משוחזר לשנות ה :40-חזית מזרחית ,קנ”מ 1:100
פרק :4

4.22
אוגוסט
2013

מצב קיים

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

מצב משוחזר לשנות ה :40-חזית דרומית ,קנ”מ 1:100
פרק :4

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

מצב קיים

4.23
אוגוסט
2013

מצב משוחזר לשנות ה :40-חזית מערבית ,קנ”מ 1:100
פרק :4

4.24
אוגוסט
2013

מצב קיים

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

פרק :5
הצהרת משמעות ומסקנות

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

ספטמבר
2013

הצהרת משמעות ומסקנות
פרק :5

הצהרת משמעות ומסקנות

מסקנות:
 .1מגדל המים ברח’ אחד העם בחדרה נבנה בין השנים  ,1932-1939כמיתקן משלים לבריכת המים ההסטורית שהוקמה בשנת  1924בנקודה הגבוהה ביותר במושבה חדרה.
מהמסמכים שבידינו לא ניתן לקבוע באופן חד משמעי מתי הוקם המגדל ,אולם נראה כי על רקע תנופת הבנייה של מגדלי מים ברחבי הארץ בשנים הללו ,ולאור שינויי בעלות בחלקה בשנת  ,1932ההנחה שהמגדל הוקם בין
השנים שהשנים 1932-1934 1היא הסבירה ביותר.
 .2בריכת המים ההסטורית היתה למעשה מיכל מים עגול מבטון שבמרכזו איזור מוגבה המאפשר גישה אל פנים המיכל.
יצין שלא היתה זו הבריכה הראשונה בעיר חדרה ,אך כפי הנראה ,היתה בריכה זו לנקודת ציון חשובה בעיר ,בזכות מיקומה בראש הגבעה הגבוהה בעיר ובקצה רחוב אחד העם ,בזכות חשיבותה כבריכת המים המרכזית ,בזכות
הטכנולוגיה החדשנית לזמן בנייתה ,ובזכות צורתה הייחודית שבלטה בין בתי המושבה .בשל צורה זו ניתנת הבריכה גם לזיהוי ברור בתמונות משנות העשרים והשלושים .בריכה זו נהרסה כפי הנראה באמצע שנות ה ,’50-עם
הקמת מאגר המים הקיים באתר כיום.
 .3מאז הקמתו (בראשית שנות ה )?’30-ועד לאמצע שנות ה ’50-עמד מגדל המים לצידה של בריכת המים ההסטורית ,ויחד הרכיבו שני אובייקטים אלה את מערך המים המרכזי של העיר .יצוין שרח’ אחד העם ורח’ הגיבורים
הם שני רחובותיה הותיקים של המושבה חדרה ,ובעת הקמת מגדל המים היה הצומת של שני רחובות אלה במרכזה של המושבה המתפתחת.
 .4בסמוך להקמתו של מגדל המים ברח’ אחד העם הוקמו עוד מספר בריכות ומגדלי מים ברחבי ובקרבת המושבה חדרה (למשל מגדל המים של משק הפועלות בשנות ה ,’30-מגדל המים של נווה חיים בשנת  ,)1935כך
שקשה לקשור את משמעותו של המגדל לראשוניות או ייחודיות בנוף המושבה חדרה .בנוסף לכך ,לא נמצאו במסגרת עבודה זו כל תיאורים הנוגעים לנסיבות הקמתו או תפקודו בשנותיו הראשונות .נראה כי עיקר החשיבות
המיוחסת למגדל עצמו בדברי ימיה של חדרה קשורה בעיקר בתפקודו כעמדת תצפית וקשר בתקופת המאורעות ומלחמת העצמאות.
 .5מרכזיותו האורבנית של מגדל המים במיקומו בעיר הועצמה בשנת  1972עם הצבת יצירתו של האמן דורון בר-אדון “יד לבונים” לרוחב חזיתו המערבית של מגדל המים (הפונה אל רחוב אחד העם) ,יצירה שהוקדשה בזמנו
לדור המקימים של המושבה .יצירה זו היא כיום חלק בלתי נפרד ממרכיביו הפיזיים והסימבוליים של האתר.

הצהרת משמעות:
 .1חשיבותו של המגדל ברח’ אחד העם נובעת במידה רבה מהקירבה ומהזיקה שלו אל בריכת המים ההסטורית ,כמו גם ממיקומו הבולט במרכז המושבה ,החולש על ציר אחד העם ,רח’ הגיבורים וליבה ההסטורי של המושבה
חדרה.
 .2מתוך ההבנה שללא מים זמינים לא תיתכן התיישבות בת קיימא ,מיקומם של בארות ,בריכות מים ומגדלי מים הוא לעיתים קרובות חיוני להבנת דפוסי ההתפתחות של יישובים בארץ.
בראייה זו ,הזיהוי הברור של אתר הבריכה ומגדל המים עם ‘עורק החיים’ של המושבה חדרה הינו בעל חשיבות גבוהה להבנת ההסטוריה של המושבה כולה ,והינו אחד מערכיו המרכזיים של האתר.
 .3מגדל המים ברח’ אחד העם נהנה ממקום של כבוד בתודעת תושבי העיר חדרה כאתר הסטורי המסמל ומגלם את הקמת המושבה חדרה .על אף שלא ניתן למצוא קשר ישיר בין מבנה המגדל לבין מאורעות מכוננים
בתולדות המושבה ,מקושרת אל האתר משמעות סימלית שאינה נדרשת לאישוש בעובדות הסטוריות ,ואת ביטוייה ניתן לראות בסיפורי ראשונים ובעניין שמגלים התושבים גם כיום בגורלו של המגדל .בהקשר זה יש לציין את
ריבוי הסיפורים המקושרים לתפקודו של המגדל כעמדת תצפית וקשר בתקופת המאורעות ומלחמת העצמאות ,ואת יצירת האמנות של האמן דורון בר-אדון המעטרת את חזיתו המערבית של מאגר המים החדש ,ומחזקת את
נוכחותו כסמל להקמת המושבה חדרה.
 .4כאובייקט אדריכלי-אורבני בולט מגדל המים בנוף המושבה ונהנה מנוכחות ברורה כ .LANDMARK-עם זאת ,כמגדל מים משנות ה ’30-הוא נעדר ייחוד או איכות אדריכלית יוצאת דופן .המגדל בנוי כיציקת בטון ריבועית ,פשוטה
ופונקציונלית ,עם קירות מילואה מבלוקים ,חסר כל עיטורים ותוספות ,וכדוגמתו ניתן למצוא מגדלי מים רבים ברחבי הארץ .לאור זאת ,משמעותו העיקרית של המגדל הינה בשימור נוכחותו כאובייקט פיזי ברור ומונוליטי ,ולא
במקוריות חלקיו או בשיחזור פרטי האדריכלות שאיפיינו אותו בעבר.
 .5יצירת האמנות של האמן דורון בר-אדון היא כיום חלק בלתי נפרד מהדימוי האורבני וההסטורי של מגדל המים ,ולמרות הוספתה רק בשנותה ’70-היא חלק אינטגרלי ממשמעותו של האתר כסמלה של העיר חדרה.

חדרה :מגדל המים
רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור
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ספטמבר
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המלצות
פרק :5

המלצות:

הצהרת משמעות ומסקנות

.1

לאור חשיבותו בנוף העירוני ובתודעה ההסטורית של תושבי העיר כסמל ,יש לשמר את מגדל המים ברח’ אחד העם בשלמותו.

.2

לאור זיהויו הברור של מגדל המים כ ,LANDMARK-יש לשמר את קווי המבט אל ומהמגדל כלפי רח’ אחד העם וצומת אחד העם-הגיבורים ,ולהימנע מהקמת אובייקטים שיגמדו את המגדל ויטשטשו את נוכחותו כאובייקט אורבני
מונוליטי ובולט בשטח.

.3

יש להותיר סביב מגדל המים מרחב פתוח המאפשר את הבנת הקונטקסט הטכנולוגי והנופי המקורי של המגדל ,דהיינו בריכת המים הישנה ,והרחובות אחד העם והגיבורים.

.2

יש להותיר מרחב להולכי רגל ברוחב של לפחות  4מטר מכל אחת מדפנות המגדל.

.3

מומלץ להתייחס למיקומה המקורי של בריכת המים באמצעים נופיים .יש להימנע ככל האפשר מסלילת כביש על איזור זה ,היכול לשמש ככיכר קדמית בעלת תפקיד מרכזי בהבנת משמעותו של המגדל.

.4

מומלץ לפתח את המגדל והמרחב סביבו כשטח ציבורי נגיש ואיכותי  ,ולנצל את המגדל עצמו ליצירת נקודת תצפית על העיר ,לרבות שיחזור של עמדת התצפית על גג המגדל.

.5

יש לשמר את היצירה ‘יד לבונים’ של האמן דורון בר אדון כחלק מן האתר וכחזית עיקרית שלו .על הכביש המוצע להשתלב במרחב הקיים סביב היצירה .בשיתוף עם האמן יש לגבש חלופות להצבה מחדש של היצירה 		
באופן שיאפשר ביצוע כביש במקום.

תחום מגדל המים -איזור שיש
להותיר כשטח ציבורי פתוח
תנוחת כביש מוצע (מאי )2013

מינ’  4מטר

5.4
ספטמבר
2013

חדרה :מגדל המים
רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

פרק :6
נספחים

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

ספטמבר
2013

ראיון והתכתבות עם חיליק מדור חיים
ראיון טלפוני

פרק :6

נספחים

שיחה עם חיליק מדור חיים
תאריך 8 :אוגוסט 11:35 ,2013
מקום :שיחה טלפונית
טל (חיליק)057-2289896 :
ראיינה ורשמה :הדר יונה ,אדריכלית

על הבאר הראשונה:
בשנת  1898חפרו את הבאר הראשונה בחדרה ,והתחילו להעביר מים לבתים .יש לו את התאריך המדוייק בבית ,והוא ימסור לי אותו אחרי שיבדוק .כותב בימים אלו ספר על  120לחדרה ולכן יש לו הרבה
חומר על חדרה.
על המגדל:
בהתחלה נבנתה בריכה עגולה בקודה הגבוהה ביותר בחדרה .יותר מאוחר בנו את המגדל .יש לו את כל התאריכים כתובים ,ובינהם גם התאריך של הקמת המגדל .לקראת המאורעות  36-39הקימו את
מגדל התצפית ששימש לתצפית הגנה וקשר .ישבו בו בנות שעסקו בקשר .הייתה תצפית עד חיפה ועד הרצליה ע”י ארגון ההגנה כנגד השלטון הבריטי .מגדל התצפית היה שם עד קום המדינה.
על הבריכה החדשה:
אחרי קום המדינה האוכלוסיה גדלה .קיבלו עולים חדשים .מאחורי המגדל חברו עוד באר שהייתה באר ציבורית .המגדל חוסם את רחוב אחד העם שממשיך מזרחה ,ושם חפרו עוד באר שתיפקדה בו זמנית
עם בריכת המים.
יעדיף אם אכתוב לו שאלות במייל והוא יענה לי בפירוט אחרי שיבדוק את החומר שיש לו בבית.

6.2
ספטמבר
2013

חדרה :מגדל המים
רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

ראיון והתכתבות עם חיליק מדור חיים
התכתבות במייל

פרק :6

נספחים

מאת :חיליק מדור חיים
אל :הדר יונה
תאריך 10 :באוגוסט 2013
נושא :RE :מגדלי חדרה
הרי התוצאות לגבי ברכה ומגדל המים הראשון שנבנה בחדרה (,בהיותי רכז הועדה העירונית לשימור אתרים ,ציינתי כבר לפני  20שנה שיש לשמר את הברכה והמגדל,לצורך זאת אספתי מידע על תולדותיו) :הבאר הראשונה
שנחפרה בשנת  1898בתיקצוב הברון  ,לפריסת הצנרת אל הברכה שהוקמה במקום הגבוה ביותר במושבה  ,ואל הבתים החלה לפעול בשנת , 1911המים נידחסו אל הצנרת על ידי מנוע נפט ,חגיגת המים עם סיום בניית הברכה
העגולה נערכה בשנת  1925הברכה הכילה  1000קוב,בשנת  1948קיימות שלוש בארות ציבוריות המספקות  1,5מליון קוב,בניית הברכה בהשקעה כספית של  4000לאי’
בשנת  1952נורתה אבן פינה לברכה הגדולה המרובעת המכילה  4000קוב ,החלה לפעול בשנת  ,1960מגדלים נוספים-בשכונות שהוקמו בשנות ה,30בש’כ נוה חיים ,אפרים ,וחפציבה,לאחר קום המדינה וקליטת עולים ,נידרשו יותר
מים ,החליפו את הצנרת מקוטר 6אינטש ל 8וברכה בשכ’ הראשונה של עולי תימן “נחליאל”המגדל בנוה חיים והברכה בנחליאל הינם אתרים שמורים,
מגדל המים בחדרה בשימוש לתצפיות ולקשר
בימי פעילות ההגנה ,ממאורעות - 1929הביאו להקמת יחידות הקשר הראשונות שאיפשרו להעביר הודעות בין הישובים,יצרו יחידתה לאיתות ביום באמצעות דגלי מורס ומכשירי הליוגראף העשוי ממראות שריכזו קרני שמש לפי צורך
המפעיל.כך שידרו אותיות ומספרים בשיטת המורס עד למרחק  70ק’מ ,האיתות בלילה בוצע באמצעות פנס מיוחד תוצרת הצבא הבריטי  .ניתן היה לראות
את קרני האור עד למרחק  90ק’מ .מגדל המים בחדרה שימש כתחנת קשר מרכזית (מחיפה עד הרצליה ) במרחב פעילות זו הייתה בלתי לגאלית עד מאורעות , 1939שאז גם הבריטים עלו על המגדל והעבירו ממנו הודעות מראשית
מלחמת העולם השניה,חלק ניכר מהמפעילות היו בנות חדרה החברות בהגנה,הקשר מהמגדל הופעל עד קום המדינה.
אם תרצו הרחבה או פרטים נוספים כיתבו לי.אבקש לציין כי מידע זה לוקט ונמסר מתוך הספר שאני כותב בימים אלו על  120שנה לחדרה.
בברבה חיליק מדור חיים.

מאת :חיליק מדור חיים
אל :הדר יונה
תאריך 13 :באוגוסט 2013
נושא :מגדלי חדרה
לגבי מגדל שכ’ חפציבה ,לא ידוע לי בדיוק מועד בנייתו אני משער שבנייתו קרובה לימי סלילת כביש החוף מ’ס . 2לפני קידוח באר השכונה הם קיבלו מים ממכון השאיבה של חוות חפציבה שמדרום לש’כ.
לגבי מגדל שכ’ אפרים ,נכון שזה אותו מגדל ששרת את משק הפועלות שקם לפני השכונה ,לצערי הברכה נהדסה לא מזמן ,אני חושש שגם המגדל בסכנה ויש לעשות הכל כדי לשמרו!
האם אתם מטפלים גם במגדל זה? הייתי מאוד ממליץ לשמר את המגדל וברכת המים מצפון לש’כ בית אליעזר .אשמח לצאת עמכם לשטח להאאותכם ברכות הסטוריות בחדרה

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

6.3
ספטמבר
2013

ראיונות :עם מהנדס יעקב כץ מ”מי חדרה” | עם מר יעקב ניסים מלשכת רישום מקרקעין חיפה
פרק :6

שיחה טלפונית עם מהנדס יעקב כץ מ”מי חדרה”

נספחים

תאריך 13:אוגוסט 15:00 ,2013

מקום :שיחה טלפונית
טלפון04-6122333 :
ראיינה ורשמה :עדי הר-נוי ,אדריכלית.
הבריכה וגם מגדל המים אינם פעילים משנת .2,000
אספקת המים לחדרה הייתה בשנים הראשונות באמצעות בארות .כיום שני שלישים מהמים מגיעים מחברת “מקורות” ושליש עדיין מגיע מהבארות המקומיות.
היו שני חיבורים למקורות .יעקב לא זוכר מתי נעשה החיבור הראשון של חדרה למקורות ,אבל החיבור השני נעשה בערך ב.1993/4-
כיום וגם בתקופה בה נבנה מגדל המים המערכת עבדה ב”טבעות” ,כלומר ,כל הבארות מחוברות למערכת מים אחת והיא שמספקת מים למגדל המים ולבריכה .לכן ניתן להניח שהיו מספר בארות שסיפקו
מים למגדל המים ברחוב הגיבורים.
לכל באר בעיר חדרה יש תיק ובו כמו “דרכון” המפרט ממתי ועד מתי פעלה הבאר ואם היא עדיין פעילה כיום .ניתן לקבל נתונים בנוגע לכל באר מהתברואן בחברת “מי חדרה” (יבגני).
הבאר הקרובה ביותר למגדל המים ברחוב הגיבורים היא “באר תרנ”א” בפינת הרחובות תרנ”א ואחד העם .כ 100-מטר מהמגדל הישן.
באר קרובה נוספת היא “באר המשטרה” ברחוב רמב”ם.
בארות נוספות במרכז העיר:
“באר ג’” ברחוב רוטשילד.
“באר ב’” ברחוב הרצל פינת ביאליק (לא פעילה כיום).
“באר א’” בגן המייסדים מול הקניון (לא פעילה כיום)
בזמנו ,כשפעל מגדל המים והבריכה ,כל הבארות הללו היו פעילות.
זכור לו שראה שרטוטים טכניים של הבריכה שליד מגדל המים .ינסה לחפש אותם עבורנו.

שיחה עם מר יעקב ניסים מלשכת רישום מקרקעין חיפה.
תאריך 20:אוגוסט 14:30 ,2013

מקום :שיחה טלפונית
טלפון04-8633610 :
ראיינה ורשמה :עדי הר-נוי ,אדריכלית.
רקע לשיחה :הופקו באמצעות האינטרנט נסחי טאבו היסטוריים עבור שתי חלקות:
א.

גוש 10037 :חלקה - 98 :חלקת הדרך אשר בתחומה עומד מגדל המים ובריכת המים הנוכחית.

ב.

גוש 10037 :חלקה – 97 :חלקה עגולה וקטנה ( 50מ”ר) הנמצאת ממערב למגדל המים ,בתוך חלקה .98

לגבי חלקה  98מצוין בנסח הטאבו כי קיימים לגביה מסמכים באנגלית מלפני ה( 12.5.1932-התאריך בו היא עברה רישום לאחר הסדר).
לגבי חלקה  97מצוין בנסח הטאבו כי קיימים לגביה מסמכים באנגלית מלפני ה( 23.3.1943-התאריך בו היא עברה תהליך מכר ללא תמורה לעיריית חדרה).
פנינו אל מר יעקב ניסים בכדי לברר מה המסמכים הקיימים באנגלית והאם יש בהם מידע בנוגע למגדל המים ולבריכה ההיסטורית.

לגבי חלקה  98יעקב מסר כי המסמכים באנגלית ,שהם כאמור מלפני ה 12.5.1932-עוסקים אך ורק בנושא דרכים .יש תזכורת של תביעה של הוועד הפועל בשם המושבה חדרה .אין במסמכים איזכור של
מגדל המים (יתכן שניתן להסיק מכך שהמגדל לא היה קיים לפני  – 1932ע.ה.).
לגבי חלקה  97קיים מסמך המתאר בריכה ציבורית שנבנתה אחרי  ...יעקב יעביר אלינו באמצעות פקס את המסמך הרלוונטי.

6.4
ספטמבר
2013

חדרה :מגדל המים
רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

נסחי טאבו -גוש  10037חלקה  97ו98-
פרק :6

חדרה :מגדל המים

רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

נספחים

6.5
ספטמבר
2013

גוש  10037חלקה  - 97נוסח טאבו מנדטורי
פרק :6

6.6
ספטמבר
2013

נספחים

חדרה :מגדל המים
רות ליברטי-שלו אדריכלות ושימור

