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כללי |

צוות ותודות

מסמך זה הוכן בהזמנת רכבת ישראל ונערך על פי הנחיות מנהל התכנון משנת  2008להכנת תיקי תיעוד.

סקר

		
התיעוד:

			
צוות משרד:

דו"ח

הנדסי		:

רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור
			
אדר’ רות ליברטי-שלו ,אדר' עדי הר-נוי ,אדר' צבא ניקולא
אינג' ליליה סחונוב

			
מדידות:
				

פוטוגרמטריה :מיקי פלג

				

מדידת מבנים :צבא ניקולא ,עדי הר-נוי ,רות ליברטי-שלו

מיפוי המתחם :תדם הנדסה אזרחית בע"מ

צילומים ומסמכים היסטוריים:

ראו רשימת ארכיונים בגליון ( IVביבליוגרפיה)

		

תודות:
 לחן מלינג מנהל ארכיון רכבת ישראל ולצוות הארכיון לאדר' נוף מיכל זוסמן ,ממונה איכות סביבה ונוף ,רכבת ישראל -ליגאל ואריאל יגן שהתגוררו בילדותם במבנה  27על המידע ההיסטורי שחלקו עימנו

כל הזכויות על מסמך זה שמורות לרות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור ולרכבת ישראל.
אין להעתיק ,לצלם או לעשות בו שימוש במסמך זה או בחלקים ממנו ללא אישור מפורש מבעלי הזכויות.
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מבוא
תיק תיעוד זה הוזמן על ידי אגף לוגיסטיקה

החלטות בכל הנודע לאופי השיפוץ,

ברכבת ישראל כחלק מפרוייקט לשיקום

השיקום

במבנים

מבנה  27ומבנה .28

הסטוריים אלה

מחדש

והשימוש

ובשטחים הפתוחים

שלצידם.
המבנים

המתחמי של חיפה מזרח .ההתמקדות
אודות המתחם כולו וההסטוריה של

חטיבת

תהליך התיעוד ותהליך התכנון של

למחלקת

שיקום המבנים התקדמו יד ביד .מרבית

תקשורת צפון הוקצה מבנה  ,28ולמחלקת

עבודת התיעוד הפיזי וחלק מן התיעוד

אנו תקווה כי בעקבות עבודה זו יוקצו

הנדסה המשתמשת כיום במבנה יביל 26

ההסטורי הושלמו במהלך שנת ,2018

המשאבים הנדרשים לתיעוד מבניה

ובשירותים הסמוכים לו) הוקצה מבנה 27

והיוו בסיס לגיבוש הפרוגרמה ולפיתוח

המרכזיים של ליבת התחנה ההסטורית

והשטח הסובב אותו.

תכניות עקרוניות .התכניות המפורטות

בתחנת רכבת חיפה מזרח -תחנת

לעבודות השימור והשיקום גובשו תוך

הרכבת ,מבנה חטיבת הכספים ,מחסן

במבנה  28הותקן בשנים האחרונות לוח

כדי ולאחר השלמת התיעוד ההסטורי

הסחורות העותמני ,מבנה  20ומוסך

חשמל מרכזי המשרת מבנים אחרים

במהלך  2019ובתחילת שנת  ,2020כך

הקטרים (כיום המוזיאון).

במתחם ,אך לבד מכך ניצבים שני המבנים

שהפרוייקט המתוכנן ניזון באופן שוטף

כל אחד מאלו הינו מבנה רב חשיבות

שנים,

מממצאי התיעוד ומהתובנות שעלו מהם.

בפני עצמו ,שתיעודו יכול לשמש כבסיס

תשתיות

ריקים

לשתי

יחידות

הראשונים

שהוכנו

בעקבות

הסקר

בשני מבנים אלה חשפה פרטים רבים

בשנת  2018הוחלט להקצות את שני
ברכבת

ומוזנחים

של

תיק

תיעוד

זה

הינו

אחד

התיקים

ישראל:

כמה

עשרות

במהלכן שימוש בעיקר לאיכסון אקראי.

הרכבת בחיפה בכלל.

לתחזוקה שוטפת מיטבית ולשמירה על

שני המבנים הינם מבני אבן עותמניים,

את הכנת תיק התיעוד ליווה חן מלינג

ושניהם זוהו כ'עשירים בערכי מורשת'

מנהל

ואת

ב"סקר התיעוד המתחמי למתחם תחנת

הפרוייקט התכנוני ליוותה רעיה תמיר

רכבת חיפה מזרח' שהושלם באפריל .2018

מאגף

ישראל.

תיק תיעוד זה נדרש כבסיס לקבלת

תודתנו נתונה לשניהם.

מוזיאון

רכבת

לוגיסטיקה

ישראל,

ברכבת
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ערכיו יוצאי הדופן של המתחם כולו.
אדר' רות ליברטי-שלו
אדר' עדי הר-נוי
יולי 2020
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רות ליברטי-שלו

023561509

האדריכלית רות ליברטי-שלו (מ.ר )86829 .בעלת למעלה מ  20-שנות נסיון בשימור ושיקום אתרים ומרקמים הסטוריים
בארץ ובחו"ל .רות הוסמכה באדריכלות ע"י המחלקה לארכיטקטורה בבצלאל בשנת  ,1994ובשנת  2002סיימה בהצטיינות
באוקספורד ,אנגליה ,לימודי תואר  MAבשימור וחידוש מבנים ומרקמים אורבניים.
מאז שובה ארצה ב 2006-מנהלת רות את המשרד המתמחה בכל טווח העשייה האדריכלית הקשורה בשימור :מכתיבת
מסמכי מדיניות ותכניות מתאר ,דרך הגשת אתרי מורשת עולמית של אונסק"ו ,ועד תכנון מפורט והכנת תכניות עבודה
למבנים פרטניים .בשנים  2008-2016כיהנה רות כחברת המשלחת הישראלית לועידות המורשת העולמית של אונסק"ו
בקוויבק סיטי ,קנדה; סביליה ,ספרד; סנט פטרבורג ,רוסיה (שם ייצגה את תיק נחל מערות שהוכן על ידי משרדנו);
ובאיסטנבול ,טורקיה .בשנים  2014-2017עמדה בראש ועדת הניטור של הועד הישראלי לאונסק"ו .רות הינה חברת סגל
בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון ,שם היא משמשת כראש הנתיב למורשת ,שימור והתחדשות ,כמרצה ומנחה.
האדריכלית עדי הר-נוי היא חלק מצוות המשרד החל משנת  2009ושותפה במשרד החל מינואר .2016
עדי סיימה בהצטיינות את לימודי האדריכלות בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון בשנת  ,2000ובשנת 2011
סיימה לימודי תואר שני באדריכלות בטכניון הכוללים התמחות בשימור מבנים .היא אדריכלית רשומה בעלת כ 15-שנות
ניסיון עבודה בהן עסקה במגוון רחב של פרויקטי תכנון מתחום הבניה הציבורית והפרטית ,תוך התמחות בפרויקטים
מ תחום השימור החל מתכנון מבנים פרטניים לשימור ועד תכניות מתאר ,החל מתיעוד ועד לקביעת מדיניות ותכנון מפורט.
מאז שנת  2017מכהנת עדי כיועצת שימור מחוזית למינהל התכנון (ועדה מחוזית מרכז).
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משרדנו מתמחה בפרוייקטי תכנון ואדריכלות בתחום המורשת ,השיקום והמיחזור ,מתיעוד ותכנון מפורט לביצוע של
עבודות שימור במבנים ועד הכנת מסמכי מדיניות ומפות לתכניות מתאר .משרדנו מתמחה בהפקת מחקרי רקע ,תיעוד
ושיחזור ,פיתוח רעיוני ופרוגרמטי ,הגשת היתרי בנייה ,תכנון מפורט ,הכנת תכניות למכרז ,פיקוח עליון.

עדי הר-נוי
לילה סוחנוב

אדריכלית שימור
מהנדסת בנין מומחית בשימור

4.3.2008
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תיעוד וניתוח -כל התיק
פרק הנדסי

לקוחות ופרוייקטים נבחרים:
תיעוד ותכנון שיקום האורווה והרפת בחצר המשק ההסטורית בית אלפא (עבור קיבוץ בית אלפא)
 -2020היום
גיבוש תכנית והגשה למלגת  Keeping it Modernשל קרן גטי ,לוס אנג'לס (עבור עמותת ארטיס)
2019-2020
פרוגרמה להרחבת מוזיאון הרכבת ,תחנת רכבת חיפה מזרח (עבור רכבת ישראל)
2020 -2019
מחקר וסקר גינות הכיס של תכנית גדס (עבור עיריית תל אביב)
 -2018היום
תיעוד ותכנון מפורט לביצוע -מבנים  27+28בתחנת רכבת חיפה מזרח (עבור רכבת ישראל)
 -2018היום
תיק תיעוד מתחם תחנת רכבת חיפה מזרח (עבור רכבת ישראל)
2018 -2016
הבית הגדול /המוסד החינוכי שומריה -תיעוד ,תכנון מפורט ולביצוע ופיקוח על פרוייקט שימור ,שיקום
2017 - 2012
והסבה לארכיון ,ספריה ומשרדי הנהלת הקיבוץ (עבור קיבוץ משמר העמק)
יעוץ שימור וסקר מורשת ,תכנית מתאר להתחדשות עירונית לב רחובות (עבור משרד הבינוי והשיכון)
 -2013היום
תיק תיעוד מגדלי המים והמזוט בתחנת רכבת חיפה מזרח (עבור רכבת ישראל)
2017 -2016
תיק תיעוד בית גוטליב ביילהרץ בנויהרדטהוף (עבור מפעל חישולי כרמל)
- 2016
סקר מורשת ויעוץ שימור ,תכנית מתאר קמפוס הטכניון (עבור הטכניון מכון טכנולוגי לישראל)
2017 -2015
תיק תיעוד מבנה מעבדות דנציגר ,קרית הטכניון (עבור הטכניון מכון טכנולוגי לישראל)
2016 -2015
מסמך מדיניות איזורי חיץ (עבור רשות העתיקות)
2015 -2014
יעוץ שימור וסקר מורשת ,תכנית מתאר קרית אתא (עבור עיריית קרית אתא)
 -2013היום
מסמך מדיניות שימור קווי רכבת הסטוריים חיפה-קנטרה ומסילת החוף (עבור רכבת ישראל)
2014 -2013
תיק תיעוד מגורי העובדים בתחנת רכבת אל-חמה/חמת גדר (עבור המועצה לשימור אתרים)
2014 -2013
תיעוד ותכנון שימור מגדל המים ברח' אחד העם במושבה חדרה (עבור עיריית חדרה)
2014 -2013
טחנת הנזירים בנחל ציפורי -תיעוד ,תב"ע ותכנון מפורט לשיקום מבנה טחנה מהמאה ה'18-
2016 - 2012
וסביבתו (עבור רשות ניקוז קישון)
יעוץ שימור לתכנית אב לשימור עמק יזרעאל (הועדה המקומית לתכנון ובנייה יזרעאלים)
 -2012היום
מסמך המדיניות העירונית לשימור והבניית מנגנון שימור לעיר חיפה (עבור עיריית חיפה).
2011-2012
תחנת רכבת חדרה מזרח -תכנון כולל למתחם הסטורי  +תכנון מפורט לשימור  6ממבני התחנה (עבור
2014 -2012
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ).
בוסתן כיאט בחיפה -הכנת תיק תיעוד ,ייעוץ לתכנית מפורטת ,תכנון לביצוע של שיקום חלקי
2010-2012
(עבור החברה להגנ ת הטבע  +המועצה לשימור אתרים).
הכנת וליווי תיק מועמדות לאתר מורשת עולמית של אונסק"ו 'פרהיסטוריה בכרמל :נחל מערות' עד
2010-2012
קבלת ההכרה (עבור מועצה איזורית חוף כרמל  +רשות ניקוז כרמל)
הכנת נספח השימור תכנית המתאר של חיפה חפ ( 2000-עבור עיריית חיפה).
2010-2011
תיק תיעוד לתחנת רכבת זכרון יעקב ,כולל ייעוץ לתכנון תחנה חדשה (עבור רכבת ישראל)
-2011
תחנת רכבת חדרה מזרח -תיק תיעוד מתחמי למכלול תחנת רכבת וגשר מנדטוריים ,ייעוץ לתת"ל .22
-2009
(עבור רכבת ישראל).
בית אונגר בולדהיים /אלוני אבא  -תיעוד ,היתר ותכנון מפורט למגורים (עבור לקוח פרטי).
2009-2010
מחקר יישומי בנושא תוספות בנייה בעיר העתיקה בעכו (עבור רשות העתיקות)
-2008
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ביבליוגרפיה
ספרות:

ארכיונים:
 .1ארכיון רכבת ישראל

אביצור ,ש ,)1987( .שבעים שנה למסילות הברזל בארץ ישראל ,מתוך אריאל  -מבחר מאמרים בידיעת א"י ,תהליכי
ייצור ואורחות חיים ,עורכים :רגב ,י .ושילר ,א ,.ירושלים.

 .2מרכז מיפוי ישראל

כרמל ,א ,)1969( .תולדות חיפה בימי התורכים ,הוצאת יד יצחק בן-צבי ,ירושלים.

 .3גנזך המדינה

כרמל ,א ,)1989( .חיפה בסוף התקופה העות'מנית ,מתוך חיפה בהתפתחותה ,עורכים :נאור מ ,.ובן ארצי ,י ,.הוצאת יד

 .4המרכז למדיה דיגיטלית ,ספריית יונס
וסוראיה נזריאן ,אוניברסיטת חיפה
 .5אוסף גוטליב שומאכר ,הארכיון
ההיסטורי ע"ש נסיהו ,הטכניון מכון
טכנולוגי לישראל
 .6לשכת העתונות הממשלתית
 .7ארכיון האצ"ל
 .8ארכיון העיר חיפה.
BOA : BAŞBAKANLIK OSMANLI .9
ARŞİVİ - State Archive of Prime
Ministry, Istanbul, Turkey
.10

Australian War Memorial

NLA - National Library of Australia .11
.12

Harvard Library Digital
Collections., Harvard University
https://digitalcollections.library.
/harvard.edu

יצחק בן-צבי ,ירושלים.
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נתונים כלליים |

מיקום תחנת חיפה מזרח בעיר

מתחם תחנת רכבת חיפה מזרח ממוקם בחלקה המזרחי של העיר התחתית בחיפה,
בין איזור חוף שמן והנמל במפרץ חיפה ממזרח ,לבין ואדי סאליב והעיר התחתית
מדרום וממערב.
המתחם משתרע לאורך מסילת הרכבת ,ארוך וצר ,ומתחלק לשני תתי מתחמים

פרק :1
חוף
שמן

נמל חיפה מזרח
חיפה
להדפסהב'
מתחם
מפה

מחלף
חירם

נתונים כלליים

חיפה מזרח
מתחם א'

המופרדים ביניהם על ידי מחלף גשר חירם.

מתחם
רכבת
חיפה
מזרח

תחנת
רכבת
לב
המפרץ

תחנת
רכבת
מרכז
השמונה

תחנת
רכבת
חוף
הכרמל

תחנת
רכבת
בת גלים

מפרץ
חיפה
קרית
חיים

חיפה
נמל
חיפה
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נתונים כלליים|

מיקום המבנים בתחנת חיפה מזרח

פרק :1

נתונים כלליים

מבנים 27+28

2

מבנה אגף הכספים

4

משרדי בודקי קרונות נייד ותקשורת

7

מחסן הנדסה

8

תא איתות מערבי

9

מבנה גלי חשמל

10

מבנה ישן של הנדסה

13

שרותים מוזיאון הרכבת

14

מבנה מוזיאון הרכבת  -צד דרומי

15

מבנה של מוזיאון הרכבת

16

פטיש חיפה

20

משרדי אגף תקשורת /תשתיות

27

מבנה ישן מחסן תשתיות

28

מחסנים של תשתיות

29

דיור עבור עובדי הנדסה

30

מבנה הגנזך המרכזי

32

מבנה מסילאים

34

מוזיאון הרכבת

35

מגדל מים ושרותי המוזיאון

36

מגדל מזוט

37

מחסן/בית משאבות

תכנית

1

מבנה חטיבת נוסעים

צילום אויר של מתחם א' ()2018

כל מבני ואלמנטי הנוף בתחנת חיפה-מזרח קיבלו שם ומיספור בהתאם למספור בו הם מופיעים
ב”תיק שטח רכבת ישראל למתחם רכבת מזרח ,”2016
ובהמשך ב”סקר תיעוד מתחמי -תחנת רכבת חיפה מזרח” שהושלם באפריל .2018

שם ומספר המבנה כיום -מתחם א

מתחם א'

28
30

32

38

37

27

29

20
G

34

36
E

16
4
F

D

38

מגדל מזוט

A

מתחם האנדרטה

 Bגדר המתחם

C

בית הקברות

 Dהרציף הבריטי

E

הסובבן

F

גן הדקלים ליד התחנה

G

גן הדקלים ליד מבנה 20

C
2

1

14
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B
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נתונים כלליים|

מבנה  + 27מבנה 28

פרק :1

נתונים כלליים

מבנה :27
תיאור כללי :מבנה אבן מלבני חד קומתי ,גג שטוח
שנת בנייה1911-1917 :
מידות (מקורבות) 4.5  :מטר רוחב 7.5 ,מטר אורך.
שטח כולל 34.5  :מ"ר
מבנה :28
תיאור כללי :מבנה אבן מלבני חד קומתי ,בעל
גג דו-שיפועי ממתכת
שנת בנייה1907-1911 :
מידות (מקורבות) 6  :מטר רוחב 10 ,מטר אורך.
שטח כולל 60  :מ"ר
מוזיאון הרכבת

4

יולי
2020

מבנה 28

מבנה 27

תחנת הרכבת ההסטורית

מבנה 20
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נתונים כלליים |

 GISחיפה

פרק :1

נתונים כלליים

במפת ה GIS-של עיריית חיפה מופיע מתחם תחנת רכבת חיפה מזרח
כ'מרחב שימור מוסדי- 2.1 -רכבת חיפה מזרח' ,ובתחומו מסומנים שני מבנים
לשימור :מבנה תחנת הרכבת ההסטורית (כיום משרדי הנהלת הרכבת)
ומחסן הסחורות ההסטורי (כיום האגף המערבי של המוזיאון) ,שניהם מבני
אבן עותמניים הצמודים לדופן דרך חטיבת גולני.
תכנית מתחם א':

מרחב שימור מוסדי 2.1-
רכבת חיפה מזרח

מחסן הסחורות
העותמני
(מוזיאון הרכבת)

מבנה
תחנת הרכבת
ההסטורית

מבנים 27+28

מבנים לשימור (מרשימת השימור של העיר חיפה) ומרחבי שימור מוסדיים.2020 ,
מקור GIS :עיריית חיפה
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נתונים סטטוטוריים |

תכנית החלות על המתחם

פרק :2

נתונים סטטוטוריים

0

על מתחם תחנת רכבת חיפה מזרח חלות שבע עשרה תכניות ,הראשונה שבהן
משנת ( 1934תכנית המתאר המנדטורית) ,והאחרונה משנת ( 2019תכנית מתאר
חפ 2000/של עיריית חיפה).

תשריט ייעודי הקרקע של תכנית המתאר של חיפה (חפ ,)2000-אושרה  .2019מתחם
תחנת רכבת חיפה מזרח בייעוד 'מסילת רכבת'  .מקור :ארכיון אגף הנדסה עיריית חיפה
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תכניות סטטוטוריות |

תכנית חפ146-1936/

פרק :2

נתונים סטטוטוריים

על המתחם הרכבתי חלה תכנית מנדטורית
חפ 146-שקיבלה תוקף ב ,11.6.36-ועוסקת
במרחב שמצפון מזרח לתחנת הרכבת
הנקרא "ארד אל-רמל" ,כיום חוף שמן.
התכנית מסדירה את הפיכת השטח כולו
למתחם המיועד לתעשייה קלה.
בתכנית מוגדר מתחם תחנת הרכבת כאתר
ממשלתי או מקומי .הכיתוב "Machine
'( "Shopsסדנאות') מופיע בסמוך למבנה
 ,29בעוד בין מבנים  ,27+28נשואי תיעוד
זה ,מופיע הכיתוב " ,"Carriage Shedדהיינו
'סככת קרונות /קרוניות"  .
תשריט ותקנון תכנית ארד אל-רמל .1936 ,מקור :ארכיון אגף הנדסה עיריית חיפה
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נתונים סטוטוטוריים |

Nazareth Road Station Scheme - 1937

תכנית נוספת שקודמה על ידי שלטונות המנדט
הסדירה את האיזור שמדרום  -מערב למתחם
א' בחיפה מזרח כשטח מסחרי .התכנית קרויה
על שם שני הרחובות הראשיים התוחמים אותה-
רחוב נצרת (כיום רח' קיבוץ גלויות) ,והרחוב
הראשי שהוביל לתחנה ונקרא באותה עת
( Station Roadכיום דרך חטיבת גולני) .לאורך
הכביש נראים בבירור מבני תחנת הרכבת,

ביניהם (מימין לשמאל) רציף הסחורות
ומחסן הסחורות ,מבנה תחנת הרכבת,
האנדרטה ומשרדי המנהל הכללי של
הרכבת .השטח בו נמצאים מבנים 27+28
נמצא מחוץ למפה זו.

פרק :2

נתונים סטטוטוריים

מבנה 27
מבנה 28
ליבת התחנה ההסטורית כיום

מבנה תחנת
הרכבת
ההסטורית

מוזיאון הרכבת
(מוסך הקטרים ההסטורי

התכנית המנדטורית להסדרת האיזור המסחרי הסמוך לתחנת הרכבת , Nazareth Road Station Scheme -אושרה בשנת   .1937מקור :ארכיון אגף הנדסה עיריית חיפה
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תכניות סטטוטוריות |

תוכנית חפ 1692/גשר חירם1980 -

פרק :2

נתונים סטטוטוריים

תכנית חפ 1692/הוכנה ביוזמת עיריית חיפה
ואושרה לתוקף ב .19.6.1980-התכנית חלה
על גוש  10845חלקה  ,5מתחם א' בתחנת
חיפה-מזרח.
מטרת התכנית להסדיר את תנועת הרכבים
באזור תחנת הרכבת חיפה מזרח ,באמצעות
סלילת גשר עילי מעל מגרש העיתוקים של
תשריט תכנית חפ - 1692/דרך גזאל שלב א' -קטע מבנק ישראל עד רחוב חירם ,אושרה בשנת  .1980מקור :ארכיון אגף הנדסה עיריית חיפה
הרכבת בקטע שבין רחוב העצמאות לרחוב
חירם ,זאת על מנת לעקוף את צומת כיכר
פייצל ואת מחסום הרכבת ברחוב חירם.
התכנית מציעה למקם את המחלף העילי מעל
מרכז מתחם א' ,בין מבנה התחנה ההסטורית
לבין חוות המיכלים .התוואי מחייב את הריסתם
של רבים מהמבנים ההסטוריים במתחם חיפה
מזרח ,ביניהם מוסך הקטרים ההסטורי (מבנה
 ,34כיום מוזיאון הרכבת) ,שבאותה עת היה
נטוש  .מבנה  28ושכנו הצמוד מבנה  29נועדו
להריסה במסגרת תכנית זו.

מבנה 28

מבנה 27
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נתונים סטוטוטוריים |
תכנית חפ 1970/א' הוגשה
ע"י נתיבי כרמל -חברת נתיבי
איילון בע"מ .בשונה מתכנית
חפ 1692 /שקדמה לה  ,הציעה
התכנית תוואי אלטרנטיבי
לנתיב תנועה עילי שיחצה
את מסילות הרכבת .מטרת
כ'הקמת
הוגדרה
התכנית
גשר מעל מסילות הברזל
החוצות את רחוב חירם' על
מנת לאפשר מעבר בטוח וזורם
לתנועת רכבים ,ולהסדיר את
ייעודי הקרקע באיזור.
עוד כללה התכנית נספח
שימור אשר חייב את שימורם
של מחסן הסחורות העותמני
(מבנה מס'  )14ושני המבנים
הקטנים הסמוכים לו (מבנה
 + 13מבנה  )15לאורך רחוב
חטיבת גולני ,אך התיר את
הסחורות
סככת
הריסת
הגדולה שניצבה דרום -מזרחית
למבנים אלה.
התכנית אושרה בשנת ,1998
בסמוך להקמתו בפועל של
גשר חירם.
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תוכנית חפ 1970/א' -גשר חירם1998 -

פרק :2

למעלה :נספח שימור תכנית חפ 1970 /א'  -גשר חירם ,אושרה בשנת .1998
למטה :תשריט תכנית חפ 1970 /א'  -גשר חירם ,אושרה בשנת  .1998מקור :ארכיון אגף הנדסה עיריית חיפה
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מיקום
מבנה 27
ומבנה 28
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תכניות סטטוטוריות |
תכנית המתאר חפ 2000/לעיר חיפה
שאושרה בשנת  2019כללה נספח
שימור מקיף ,בו זוהו מתחמי שימור
ברחבי העיר .בין יתר סוגי המתחמים
הוגדרו 'מתחמים מוסדיים' אשר בתחומם
מוטלת האחריות לסקירת ותיעוד השטח  ,
זיהוי אתרי מורשת וגיבוש מדיניות שימור
על המוסד שבבעלותו השטח.

שימור המורשת במתחם

פרק :2

נתונים סטטוטוריים

בתחום העיר חיפה הגדירה תכנית
חפ 2000-שני מתחמים באחריות
רכבת ישראל :מתחם תחנת רכבת
חיפה מזרח כ'מתחם מוסדי' מס' ,.2.1
ומתחם סדנאות הקישון ()2.2

נספח שימור ,תכנית מתאר חפ ,2000-חיפה ,אושרה  .2019מקור :ארכיון אגף הנדסה עיריית חיפה
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סקר תיעוד מתחמי| 2018 -

שימור המורשת במתחם רכבת חיפה
מיקום מבנה 27
ומבנה 28

דירוג המבנים לשימור על גבי מפת המתחם

סקר תיעוד מתחמי לתחנת רכבת חיפה מזרח הוכן
בהזמנת רכבת ישראל בשנת  .2018הסקר שוטח
מקרא:
את ההסטוריה ההתפתחותית של המתחם  בהקשר
מבנה /מתקן עשיר בערכי מורשת
עירוני ורכבתי כולל   ,ומקיף את    מכלול המבנים
מבנה /מתקן בעל ערכים לשימור
והאלמנטים ההסטוריים במתחם.
מבנה /מתקן בעל ערכים מועטים לשימור
ממצאי ומסקנות הסקר הוצגו בפני   מהנדס העיר
וראש יחידת השימור בעיריית חיפה ,והסקר המלא
מכלול לשימור
הועבר לידי העירייה במהלך  ,2019אך נכון למאי
 2020טרם נדון בועדת השימור העירונית.
הסקר זיהה את ריכוז המבנים ההסטוריים משני
עברי המסילה במתחם א' כמכלול המהווה את ליבת
התחנה ההסטורית .זהו המתחם הרכבתי ההסטורי
נוכחות
החשוב והשלם ביותר שקיים כיום בארץ ,ושעדיין
חשיבות
אדריכלית /הקשר
V
נופית
הסטורית
במרחב
מופעל על ידי  רכבת ישראל.
תפקודית
במכלול
אסתטית
המתחם מס' כיום שם:
הציבורי
בטבלת הדירוג בפרק המסכם של   הסקר זוהו
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0
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1
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III
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1
1
0
1
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תיעוד מתחמי| 2018 -
סקרהמלצות
מרבית המלצות סקר התיעוד
המתחמי לתחנת רכבת חיפה מזרח
(עמ'  396בסקר ,מצורף במלואו
בגליון זה) נוגעות גם למבנים + 27
 .28באופן ספציפי ,המלצה מס9 .
מתייחסת למבנים אלה ,ממליצה  
לתעדף את שימורם.

שימור המורשת במתחם רכבת חיפה

סטטוטוריים
פרק :2
נתוניםמסקנות והמלצות
הצהרת משמעות,
פרק :5

 .1כיום מתפרס מתחם חיפה מזרח על פני כ 215-דונם

 .3הסקר מזהה שני מכלולים היסטוריים לשימור :מכלול

המבנים ההיסטוריים ,קיים במכלול זה פוטנציאל גדול

המתחלקים לשני תתי מתחמים ,ומכילים ריבוי של מבנים

ליבת התחנה (מתחם א') ומכלול הסדנאות ההיסטוריות

לחיבור אל הרחוב ופיתוח של פונקציות מקבלות קהל.

ואלמנטים היסטוריים .סקר זה חקר וניתח את מאפייניו

(מתחם ב') .אין להפר את רצף המבטים המקשרים בין

מומלץ לבחון אפשרות ליצירת קשר בין מתחם ציורי זה לבין

הפיזיים וההסטוריים של המתחם בכללותו ,וכן את המבנים

אבריהם ההסטוריים של מכלולים אלה ,או להסתיר את

פעילויות מוזיאון הרכבת ,ולקשר באמצעים רכבתיים בין

והאלמנטים במתחם באופן פרטני .ממצאי הסקר הפרטני

מסילות הרכבת הסמוכות המקנות להם את הקשרם

מכלול ליבת התחנה לבין מכלול הסדנאות ההיסטוריות.

מוצגים באופן השוואתי בטבלת דירוג המבנים המצויה הפרק

ההסטורי והתפעולי.

זה ,בה נכללים כל המבנים והמתקנים ההסטוריים באתר.

 .7גישת הציבור הרחב אל מתחם הרכבת כיום ,הן הולכי
 .4מכלול ליבת התחנה במתחם א' (כ 40-דונם),

רגל והן רכובה ,הינה מסובכת ומסוכנת ,יוצרת בלבול
ומפריעה להבנת המתחם ההיסטורי המקורי.

 .2שימור והשמשת מבנים היסטוריים לצורך פעילות רכבתית

המשתרע צפון -מערבית למחלף חירם ,הינו גלעין התחנה

מרחבי,

שוטפת ,לטובת העובדים והמבקרים במקום ,הינה הדרך

ההיסטורית ,ובו מצויים מרבית המבנים והמתקנים שהוקמו

מומלץ לחזק את הקשר בין מתחם תחנת הרכבת לבין

הטובה ביותר להבטיח את השתמרותו של המתחם על

טרם קום המדינה ע"י העות'מאנים וע"י שלטונות המנדט

מרקמה העירוני העכשווי של העיר חיפה ,באמצעות פיתוח

ערכיו השונים .מומלץ אם כן לשלב את המבנים והמתקנים

אחריהם .בין השאר נמצאים במתחם זה תחנת הרכבת

גישה או גישות נוחות להולכי רגל ולרכב מכיוון רחוב

ההיסטוריים בפעילותו הרכבתית השוטפת של המתחם.

ההיסטורית (המשמשת היום כמשרדים להנהלת הרכבת),

חטיבת גולני ,והפנייה של תנועת עובדי הרכבת בלבד אל

מוסך הרכבות ההיסטורי (המשמש היום כמוזיאון רכבת

כניסת השירות דרך מחלף חירם /חוף שמן.

ישראל) ,לצד מוסך ציוד מכני-הנדסי פעיל .מכלול ליבת
התחנה מהווה דוגמא יוצאת דופן למערך תחנת רכבת

 .8מומלץ לפתח מחדש אפשרות להגעה למתחם חיפה

היסטורית ששרד כמעט בשלמותו ,על כל הפונקציות

מזרח באמצעות רכבת כחלק מחווית הביקור במוזיאון.

החיוניות לפעולתו המתואמת .במכלול זה יש לשמר את
המבנים והמתקנים בעלי ערכי המורשת (כפי שזוהו בטבלת

 .9במתחם מצויים מספר מבנים עשירים בערכי מורשת

הדירוג) וכן את השטחים הפתוחים המהווים חלק בלתי

שרמת התחזוקה ומצב ההשתמרות שלהם מהווים איום

נפרד מהם ,לרבות מסילות הרכבת.

על ערכיהם (ראו טבלת דירוג המבנים והמתקנים בפרק
זה) .מומלץ לתעדף ולבצע בהקדם האפשרי פעולות שימור

 .5על מוזיאון הרכבת להיות לא רק תערוכה של אובייקטים

ושיקום במבנים אלו ,המונים את מחסן הסחורות (מבנה

רכבתיים בחללים נייטרלים ,כי אם מכלול היוצר אינטגרציה

 ,)14משרד מנהל מוסך הקטרים למסילה הצרה (מבנה

בין הסביבה הבנויה של מתחם ליבת התחנה ,ההסטוריה

 ,)27מחסן תשתיות (מבנה  ,)28הסובבן (אלמנט .)E

של הרכבת ,והצגת האובייקטים הרכבתיים בהקשרם.
במכלול ליבת התחנה מומלץ לשלב ולקשר בין הפעילות

 .10חלק בלתי נפרד ממתקניה ההכרחיים של תחנת

הרכבתית השוטפת במתחם לבין ייצוגה המוזיאלי של

הרכבת ההסטורית היה הסובבן ,אמצעי הכרחי להיפוך

הרכבת ומורשתה.

כיוון הנסיעה של הקטרים ,במיוחד בתחנות טרמינל כמו
בחיפה מזרח .במפות הסטוריות עד שלהי שנות ה '70-ניתן

 .6מכלול הסדנאות ההיסטוריות במתחם ב' (כ10-

לזהות את קיומו של סובבן בתוואי הכביש הפנימי של היום,

דונם)  ,המשתרע דרומית-מזרחית לצומת חירם ,הינו רצועת

במזרח ליבת התחנה (סמוך למגדלי המזוט) .לא מן הנמנע

קרקע הכלואה בין מתחם הרכבת לבין רחוב ירוחם צייזל,

שהסובבן השתמר בשלמותו תחת הכביש (כפי שהתגלה

בה השתמרו סככות ,סדנאות ומבנה מגורים מראשית

במוזיאון האוסף בתל אביב ובתחנת צמח) .מומלץ לבצע

תקופת המנדט (מבנים  .)II + IIIהמכלול כולל גם את תא

במקום חפירת גישוש ,ובאם יסתבר שהסובבן שרד,

איתות  VIואת מעביר מים  VIIשזוהו כאלמנטים הסטוריים

לשקול את חשיפתו במסגרת פעולות עתידיות לשדרוג

אך לא תוארכו ודורגו במסגרת סקר זה .מכלול הסדנאות,

מוזיאון הרכבת.

בו שרדו מתקנים וכלי עבודה היסטוריים ,מאפשר הצצה
ל'אחורי הקלעים' של תחנת הרכבת ,והעמקת ההבנה בכל
הנוגע לאופן פעולתה .בזכות קרבתו לרחוב  ,מיקומו בשולי
מתחם הרכבת הפעיל ,וריבוי השטחים הפתוחים סביב

ינואר  - 28תחנת רכבת חיפה מזרח
מבנים + 27
רות 396
2018ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור
ליברטי-שלו

15

הרכבת  -חיפה מזרח
תחנת
יולי

2020

רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

סקר תיעוד מתחמי| 2018 -
במסגרת סקר התיעוד המתחמי  
הוכנו כרטיסיות מידע מפורטות לכל
אחד ממבניו ומתקניו ההסטוריים
של מתחם תחנת רכבת חיפה
מזרח  .בדפים שלהלן מוצגים הגליון
הראשון והאחרון של כרטיסיות
מבנים  ,27+28כבסיס להמשך
תיעוד .הכרטיסיה המלאה מופיעה
בפרק הנספחים.

27

כרטסת מבנה 27

שם המבנה כיום:

מבנה ישן מחסן תשתיות

פרק :2

שם המבנה בעבר:

נתונים כלליים

משרד מנהל מוסך הקטרים
למסילה הצרה
מיקום המבנה:

מתחם א'

מתחם ב'

שטח 40 :מ"ר

27

תאריך בניה :לפני 1911

לשימור:

שימושים נוספים בסוף תקופת המנדט מצוין כי המבנה משמש
בעבר :כמשרד מנהל מוסך הקטרים למסילה הצרה
שימוש נוכחי :מחסן תשתיות

רקע היסטורי ראה גליון 207-209

ערכים לשימור:
מבנה מייצג
(תקופה):

בעל ערכי שימור -
לתיעוד כבסיס להחלטות
הנוגעות להתערבות או שימור

עשיר בערכי שימור -
לתיעוד מלא ולשימור

טכנולוגית בניה :מבנה אבן

חלק ממכלול

שימוש מקורי :לא ידוע .חלק ממבנה גדול יותר שנהרס חלקית
במלחמת העולם ה.1-

מסקנות
והמלצות

משרד מנהל מוסך הקטרים למסילה הצרה

דרגת שימור:

תאור אדריכלי ראה גליון 205-206

נתונים סטטוטוריים

בעל ערכי מורשת מועטים

מכלול ליבת התחנה

היסטורי

אדריכלי

התקופה העות'מנית

מרקמי

נופי

ראשית המנדט הבריטי

טכנולוגי/
מדעי
שלהי המנדט הבריטי

טיפולוגי/
טיפוס
רכבתי

אותנטיות

רכבת ישראל
בראשיתה

רמת השתמרות :המבנה במצב פיזי לא טוב ,קיימים סדקים בקירותיו

תאריכי שינויים משמעותיים:
אחרי  1946תוספת חדר בטון קטן בצמוד לחזית הדרומית
של המבנה
בעשור האחרון סגירות פח קלות בצמוד לחזית הדרומית ולחזית
המזרחית
סוג מבנה :צוות וקהל
(בשירות האדם)

תפעולי
(בשירות הרכבת)

רמת תחזוקה :המבנה אינו מתוחזק באופן שוטף ובמצב לא טוב
הצהרת מבנה מראשית ימי התחנה (לפני  .)1911המבנה עבר שינוי משמעותי לאחר מלחמת העולם ה( 1-ככל
משמעות הנראה היה חלק ממבנה גדול יותר ולאחר מלחמת העולם ה 1-הוסב למבנה עצמאי) .המבנה משקף
ונימוקים לשימור את השינוי שחל בתחנת חיפה-מזרח בתקופת מלחמת העולם ה.1-
המבנה :מבנה קטן בעל טיפולוגיה אופיינית לתקופתו שניכרת בו גם כיום .בתקרת המבנה משולבים רלסים

חלק ממכלול :ליבת התחנה

שמקורם בפסי רכבת ומהווים עדות לטכנולוגית בניה הקשורה ישירות להתפתחות מערך הרכבת.
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שימש כמבנה פריפריאלי במערך מוסך הקטרים של המסילה הצרה ושימש בין היתר כמשרד מנהל
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מוסך הקטרים .כיום משמש כמחסן.
המבנה נותר נאמן למקור מלבד שינויים מינוריים ,מתארו הכללי וכן פרטיו האדריכליים והטכנולוגיים
נותרו בשטח במצב המאפשר שימור מלא /שומרו.

תכנית התחנה:

המלצות והנחיות לפני כל התערבות פיזית (שיפוץ ,החלפת תשתיות וכו' )...במבנה ,ולפני קבלת החלטה בנוגע
לשימור :לאופן שימורו ,יש להכין תיק תעוד עבור המבנה.

מתחם א'

מידע סטטוטרי
ושימורי רלוונטי:

תכנית מתחם א':

מתוך סקר תיעוד מתחמי לתחנת רכבת
חיפה מזרח ,אפריל  ,2018עמ' .396
מקור :רכבת ישראל
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אפריל
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תחנת הרכבת  -חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

סקר תיעוד מתחמי| 2018 -
28

כרטסת מבנה 28

שם המבנה כיום:

מחסנים של תשתיות

שם המבנה בעבר:

נתונים כלליים

סדנת מכונות
מיקום המבנה:

פרק :2

מתחם א'

מתחם ב'

שטח 59 :מ"ר

28
חלק ממכלול
לשימור:

תאריך בניה :לפני .1911

שימושים נוספים סדנת מכונות.
בעבר:

מבנה מייצג
(תקופה):

שימוש נוכחי :מחסנים של תשתיות

רקע היסטורי ראה גליון 215-219
תאריכי שינויים משמעותיים:

לתיעוד כבסיס להחלטות

בעל ערכי מורשת מועטים

הנוגעות להתערבות או שימור

מכלול ליבת התחנה

היסטורי

אדריכלי

התקופה העות'מנית

מרקמי

טכנולוגי/
מדעי

נופי

ראשית המנדט הבריטי

טיפולוגי/
טיפוס
רכבתי

אותנטיות

רכבת ישראל
בראשיתה

שלהי המנדט הבריטי

רמת השתמרות :במצב פיזי לא טוב

התאריך :מהות השינוי:
ראשית שנות ה '20-שיפוץ המבנה כיחידה נפרדת והשלמת גג שטוח
ראשית שנות ה '40-השלמת גג משופע
סוג מבנה :צוות וקהל
(בשירות האדם)

ערכים לשימור:

בעל ערכי שימור -

עשיר בערכי שימור -
לתיעוד מלא ולשימור

טכנולוגית בניה :מבנה אבן

שימוש מקורי :לא ידוע .חלק ממבנה גדול יותר שנהרס חלקית
במלחמת העולם ה.1-

מסקנות
והמלצות

מחסנים של תשתיות/סדנת מכונות

דרגת שימור:

תאור אדריכלי ראה גליון 213-214

נתונים סטטוטוריים

תפעולי
(בשירות הרכבת)

חלק ממכלול :ליבת התחנה

רמת תחזוקה :במצב לא טוב .המבנה אינו מתחוזק באופן שוטף ומשמש כמחסן באופן חלקי
הצהרת מבנה מראשית ימי התחנה (לפני  .)1911המבנה עבר שינוי משמעותי לאחר מלחמת העולם ה( 1-ככל
משמעות הנראה היה חלק ממבנה גדול יותר ולאחר מלחמת העולם ה 1-הוסב למבנה עצמאי) .המבנה משקף
ונימוקים לשימור את השינוי שחל בתחנת חיפה-מזרח בתקופת מלחמת העולם ה.1-
המבנה :מבנה בעל טיפולוגיה אופיינית לתקופתו שניכרת בו גם כיום .שימש כמבנה מרכזי במערך מוסך
הקטרים ההיסטורי.
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המבנה שימש כסדנת מכונות והיה בעל תפקיד חיוני במערך הרכבת ההיסטורי .היה מצוי בשימוש
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רכבתי לאורך מספר רב של תקופות.
המבנה נותר נאמן למקור מלבד שינויים מינוריים ,מתארו הכללי וכן פרטיו האדריכליים והטכנולוגיים
נותרו בשטח במצב המאפשר שימור מלא /שומרו.

תכנית התחנה:
מתחם א'

המלצות והנחיות לפני כל התערבות פיזית (שיפוץ ,החלפת תשתיות וכו' )...במבנה ,ולפני קבלת החלטה בנוגע
לשימור :לאופן שימורו ,יש להכין תיק תעוד עבור המבנה.
מידע סטטוטרי בתכנית חפ 1692/שפורסמה לאישור ברשומות ב 1980-המבנה מסומן להריסה.

ושימורי רלוונטי:

תכנית מתחם א':

מתוך סקר תיעוד מתחמי לתחנת רכבת
חיפה מזרח ,אפריל  ,2018עמ' .396
מקור :רכבת ישראל
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מסילת הרכבת החיג'אזית |
ב  1-במאי  , 1900לרגל חגיגות ה25-
שנה לשלטונו ,הכריז הסולטן עבדול-
חמיד השני על בניית מסילת ברזל
מדמשק דרך מדינה ועד מכה ,כדי
שתשמש להסעת עולי הרגל המוסלמים
אל הערים הקדושות.
ביצוע טקס החאג’ (העלייה לרגל) לפני
הקמת הרכבת היה משימה קשה .המסע
מדמשק היה ארוך(כ  40-יום) ועולי הרגל
סבלו מהתנאים הקשים של הדרך:
הטמפ’ הקיצוניות ,מחלות ,מחסור במים
והאיום המתמיד להיות נתונים למתקפות.
המסע היה גם מאוד יקר ,והיו שחסכו
במשך כל חייהם בשביל לבצעו פעם
אחת בלבד .בעקבות הגורמים האלו,
מס’ העולים לרגל ירד משמעותית במאה
ה.19-

1

בניית הרכבת אמורה הייתה לייצג הישג
מוסלמי

גדול.

מטרתה

לספק

דרך

מהירה ,זולה ובטוחה יותר לביצוע הטקס.
כמשימה עות’מאנית-מוסלמית טהורה
בלא תקדים ,נועדה בניית המסילה
לתקן את דימויים של התורכים ,שבאותם
ימים היה בשפל המדרגה .תרומתו של
הסולטן בסך  50,000לירות תורכיות,

הקמת המסילה

היתה יריית הפתיחה שבעקבותיה אספו

אנטוליה ,מקדוני ותארקיד).

המאמינים המוסלמים ברחבי העולם

ב 7-שנים בלבד הצליח מייסנר להשלים

 74מיליון פרנק זהב .בניית המסילה

את בניית המסילה הראשית דמשק-

התבצעה ללא סיוע של הלוואות וללא

מדינה וכן את השלוחה חיפה-דרעא.

חובות .

מייסנר החליט כי מסילת הברזל תהיה

בעוד הסיבות הדתיות היו המפורסמות

צרה ,ברוחב של  1,050מ”מ (לעומת

ביותר ,הן לא היו היחידות .הסולטן

 1,435מ”מ התיקניים) .מסילה כזו היא

ידע שהוא ירוויח מכך הכרה פוליטית

זולה הרבה יותר וניתן לבנותה במהירות

מנתיניו ,וממוסלמים במדינות אחרות.

רבה יותר .כמו כן תכנן מייסנר להתחבר

למסילה נודעה גם חשיבות כלכלית

למסילה הצרפתית ביירות-דמשק-מזריב

מסויימת ,שכן הקטעים הצפוניים עשויים

שהייתה גם היא מסילה צרה.

היו להביא לידי פיתוח ייצוא יבולי החיטה

הקטע המתוכנן של המסילה ,ממדינה

מהחורן; והקטעים הדרומיים ייתרמו

למכה ,שמייסנר ריכז בשעתו ציוד

לפיתוח כלכלתם של חבל גלעד ומואב.

וחומרים לבנייתו לא הושלם מעולם.

כמו כן ,קו תחבורה זה עתיד לשחרר

עקב עליית “התורכים הצעירים” לשלטון

את התורכים מתלות בלעדית בתעלת

ב  ,1908-והדחת הסולטן ,דעך העניין

סואץ שהייתה בפיקוח בריטי ,ולהקל

במסילה ,שכונתה ‘אתונו של הסולטן’

על שמירת הקשר המנהלי והצבאי עם

ונחשבה לתחביבו הפרטי.4

2

המחוזות הרחוקים של האימפריה .
3

20

הים התיכון

מעאן

ים סוף
מדינה

ב  ,1901-בראשותו של המהנדס הראשי
הגרמני היינריך אוגוסט מייסנר ,אשר
החל משנת  ,1886ובמשך  14שנים,

מכה

בנה מסילות ברזל ברחבי האימפריה
העות’מאנית

(בבולגריה

 .3פלקוב ,עמ’ .12-14

יולי
2020

ביירות
דמשק

העבודות על המסילה החיג’אזית החלו

 .2ספרן וגורן.

 ,Nicholson .1עמ' .11

פרק :3

רקע היסטורי  -תרבותי

הדרומית,
 .4פיק ,עמ’ .102-109

מפה עות’מאנית המראה את כוונת המסילה
החיג’אזית להגיע למכה .מקור.Nicholson, 2005 :

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

מסילת הרכבת החיג'אזית |

הקמת השלוחה מחיפה לדרעא

פרק :3

רקע היסטורי  -תרבותי

לצורך הקמת מסילת הרכבת החיג'אזית
היה צורך במוצא לים ,ממנו תתאפשר
הגעת ציוד וחומרי גלם .לשם כך היה צורך
להקים שלוחה שתחבר בין קו המסילה
הראשי לבין החוף ונקבע כי שלוחה זו
תתפצל מתחנת דרעא במזרח לחיפה
במערב.
בחיפה ניתן כבר ב ,1890-עוד בטרם
הועלה רעיון המסילה החיג'אזית ,זיכיון
ליוסף

אליאס

לבניית

מסילת

ברזל

מחיפה ומעכו לדמשק .אליאס חבר ליזם
אנגלי בשם רוברט פילינג ,ויחד הם ייסדו
חברה שנקראהS.O.R)  Syrian Ottoman :
 .)Railwayעד  1902עבודות הבניה התקדמו
באיטיות .נבנה בחיפה מזח לפריקת ציוד,
והוחל בבניית מסילה בעלת רוחב תקני
( 1,435מ”מ) מחיפה מזרחה .החברה
השלימה הנחת פסים לאורך כ 9-ק”מ,
וכן בנתה סוללה וגשרים באורך  20ק”מ
נוספים.
בשנת  ,1902בעקבות ההחלטה כי חיפה
תהיה המוצא של המסילה החיג'אזית לים,
קנתה הממשלה העות’מאנית בחזרה את
הזיכיון על המסילה ,שילמה פיצויים בסך
 150,000לירות תורכיות וכללה את הקו זה
במסילה החיג’אזית שהלכה ונבנתה.1
 .1תירוש ,עמ’ .11

תוואי המסילה החיג’אזית על רקע הגבולות במזרח התיכון בימנו .מקור.Nicholson, 2005 :

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

יולי
2020
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מסילת הרכבת החיג'אזית |

השלוחה מחיפה לדרעא

פרק :3

רקע היסטורי  -תרבותי

ב 1903-הוחל בבניית השלוחה חיפה-
דרעא ,בראשות מהנדס רכבות גרמני
בשם לואיס ויילר .1השלוחה נבנתה גם
כן ברוחב של  1,050מ”מ ,כפי שנבנתה
שאר

המסילה

החיג’אזית,

והמסילה

ברוחב התקני שהונחה לאורך תשעת
הק”מ הראשונים הוחלפה .אורך השלוחה
בין חיפה לדרעא היה  162ק”מ .בניגוד
לקטע הראשי של המסילה החיג’אזית
שבסלילתו

הועסקו

בעיקר

חיילים

ופועלים עות’מאנים ,השלוחה מחיפה
לדרעא חולקה לקטעים שהוצעו במכרז
לקבלנים עות’מאנים וזרים .בקטע שבין
צמח לדרעא ,לדוגמה ,חולקו  68הק”מ
בין שני קבלנים גרמניים ,קבלן איטלקי,
קבלן אוסטרי וקבלן מדמשק.2
קטע השלוחה מחיפה ועד לאל-חמה,
בתחומי א"י ,נקרא "מסילת העמק"
ושימש לתנועה בין ישובי העמק עד
לקום המדינה.

 .1לבנוני ,עמ' .20
 ,Ochsenwald .2עמ' .40

22

תוואי קו דרעא-חיפה ,וזמני בנייתו לפי מקטעים .מקור ; Tourret, 1989 :תירוש. 1988 ,
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2020
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מערך הרכבות בארץ ישראל בראשית המאה ה'20-
בטרם הקמת שלוחת המסילה החיג'אזית

שהיה נתון להשפעה צרפתית ולכן בכדי

ישראל

לעודד את העברת הסחורות באמצעות

מסילת רכבת אחת בלבד ,היא המסילה

המסילה החיג’אזית דרך נמל חיפה הם

מיפו לירושלים אשר הוקמה ב.1890-92-

הפחיתו מחירים והקלו במיסים .ואכן,

המסילה בין חיפה לדרעא פתחה ערוץ

ב 1913-חברות ספנות קטנות החלו

וסביבתה

לקנות בחיפה חיטה שמקורה מהחורן

ובמיוחד עבור אזור החורן ועמק יזרעאל.

ולהעבירה דרך הים לנמל ביירות .זו

אזור החורן ,נמצא בין הגולן במערב,

הייתה אלטרנטיבה זולה יותר מאשר

הירמוך בדרום ,הר החרמון בצפון והמדבר

באמצעות הרכבת הצרפתית לביירות.1

במזרח והוא נחשב לאחד מחבלי הארץ

שלוחת חיפה דרעא היתה הקטע הריווחי

הפוריים ביותר באזור בזכות החקלאות

ביותר לאורך מסילת הברזל החיג’אזית.

העשירה בו הכוללת בעיקר גידולי חיטה

ב 1913-נקבע כי  77%מרווחי מסילת

וגפנים .עד לסלילת המסילה בין חיפה

הרכבת כולה באו מקטע זה ,המהווה רק

לדרעא הועברו היבולים מהחורן אל נמלי

 11%מהמסילה החיג’אזית .2כך ,בנוסף

הים התיכון באמצעות מסילת הברזל של

להיותה אמצעי עזר לקידום מסילת עולי

החברה הצרפתית D.H.P - Damas, Hama

הרגל ,גרמה המסילה לשינויים במבנה

 . and Prolongementsהחברה ,שהיתה

הכלכלי של האזור ,נפתח פתח נוסף

אחראית גם על פיתוחו של נמל ביירות,

של מסילת הברזל אל הים (דרך חיפה),

עודדה את העברת הסחורות אליו .עם

הופחת משקלה המסחרי של ביירות.

פתיחת המסילה בין חיפה לדרעא נפתח

והתורכים יכלו לפעול בשטחים כלכליים

נתיב מעבר נוסף עבור יבולי החיטה של

בלי שהיו נתונים ללחץ הצרפתים.3

מחיפה

תנועה

החורן,

לדרעא

נוסף

לחיפה

פעלה

בארץ

בארץ

ישראל

וממנה

באוניות

פרק :3

רקע היסטורי  -תרבותי

לנמל

ביירות .התפתחה תחרות בין המסילה
הצרפתית לדמשק ולביירות לבין המסילה
החיג’אזית לחיפה מי תזכה להוביל יותר
חיטה מהחורן .לעות’מאנים היה אינטרס
להפחית את חשיבותו של נמל ביירות

 ,Ochsenwald .1עמ’ .107-109
 .2פלקוב ,עמ’ .14
 .3פיק ,עמ' .111
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הקמת תחנת חיפה |

1902-5

פרק :3

רקע היסטורי  -תרבותי

התמונות המוקדמות שנמצאות ברשותנו
של תחנת הרכבת בחיפה פורסמו בעיתון
הטורקי  Servet-i Fünunבגליונות מסוף
.1904
ביולי  1905היו בתחנה מבנה תחנה קטן,
סככת סחורות קטנה וסככת קטרים
שיכלה להכיל ארבעה קטרים.1
עוד היו במקום אנדרטה שהוקמה לכבוד
עבדול חמיד ה 2-ונועדה לפאר את שמו,2
ומבנה שככל הנראה שימש כמפעל
ללבנים ,עבור הגשרים שהוקמו לאורך
המסילה החיג'אזית.3

"- "Report on the Syrian railways
.1
דו"ח קצין מודיעין בריטי מה26.7.1905-
(כשלושה חודשים לפני חנוכת התחנה)
 .מקורThe National Archives of the UK :
government
 .2במאמר Public Monuments in Turkey
 and Egyptמאת  Klaus Kreiserמציין הכותב
כי האנדרטה הוקמה לכבוד החזרת הזיכיון
שניתן לסלילת המסילה מחיפה לדמשק לידי
העות'מניים במרץ .1902
 .3קיומו של מפעל ללבנים בחיפה מוזכר
בעיתון  Servet-i Fünunגליון  713מתאריך
 ,22.12.1904מתחת לתמונה בה מופיע
המפעל מאחורי סככת הקטרים (ראו תמונה
בגליון זה).
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תמונה שפורסמה באוקטובר 1905
ב Servet-i Fünun-גליון .755,756
בטקסט מתחת לתמונה כתוב" :עמוד
הזכרון שנבנה עם הקמת רכבת חיפה".
הלאומי
הארכיון
,BOA
מקור:
באיסטנבול ,טורקיה.

למעלה :תמונה שפורסמה בעתון  Servet-i Fünunגליון  713מה .22.12.1904-בטקסט
שמתחת לתמונה נכתב" :מתוך תמונות
הפתיחה של הרכבת החיג'אזית .תפילה
לכבוד הסולטן ,תחנת הרכבת חיפה"

מימין :תמונה שפורסמה בעתון Servet-i
 Fünunגליון  761מה .23.11.1905-בטקסט
שמתחת לתמונה נכתב" :מבט כללי על
חיפה ,תחנת הרכבת והמזח".
מקור ,BOA :הארכיון הלאומי באיסטנבול,
טורקיה.
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העיר חיפה ותחנת הרכבת |

ראשית המאה ה'20-

פרק :3

רקע היסטורי  -תרבותי

השפעתה של מסילת הרכבת חיפה-דרעא

ומהנדסים ,נהנו באופן עקיף גם קבלני

משמעותית בחיי המסחר של העיר,

רבבות עולי הרגל המוסלמים ,שעבור

על העיר חיפה החלה כבר עם קבלת

משנה למלאכות שונות ,ספקים מקומיים

ובשרותי לוואי כמו בנקאות ואחסון.

בחיפה בדרכם לחאג' במכה ובמדינה

ההחלטה על הקמתה.1

ואנשי שירות .העיר חיפה כונתה באותה

הקשר הנוח אל סוריה ,עבר הירדן

תרמו לענף התיירות ההולך ומתפתח

בשנים  ,1903-1908שנות ההקמה ,היו

תקופה בפי הערבים "אם העבודה"

ודרומה עד למדינה ,פתח בפני העיר

בעיר ולהקמתן של אכסניות ומסחר זעיר.

המסילה וכל הקשור בה המעסיק הגדול

ושמה הלך לפניה כעיר השפע .

חיפה הינטרלנד רחב ידיים ,שלרובו היא

ביותר לבני חיפה .מספר גדל והולך של בני

הקמת המסילה החיג'אזית והתחנה

שימשה מוצא יחיד אל הים  .אפשרויות

הארץ ואף בני ארצות שכנות נהרו לחיפה

בחיפה הביאו להתפתחותה המואצת

השיווק

והרכבת,

בכדי לספק את הצורך בידיים עובדות וחל

של חיפה בתחילת המאה ה .20-השפעת

הביאו להקמתם של בתי חרושת ,כמו

גידול ניכר במספר תושבי העיר בשנים

המסילה

המשמעותי

"עתיד" ,בקרבת תחנת הרכבת .הגידול

אלה.

באוכלוסיית

אליה ,

באוכלוסיה עורר תנופת בניה למגורים

גם נמל חיפה ,שהורחב לצורך הקמת

בשל שפע מקומות העבודה ,התפתחות

ולעסקים ,פתיחת בתי ספר ,שרותי דת,

 .4כרמל ,עמ' .157
 .5לפי א' כרמל קצב גידול האוכלוסיה
בחיפה בשנים  1886-1914השיג את קצב
גידולן של כל שאר הערים בארץ.

התפתחות שרותים מוניצפליים .

המסילה ,הפך למעסיק בקנה מידה גדול.
בשנים  1903-1905נפרק בנמל חיפה כל
היבוא הדרוש להנחת המסילה :אדנים

4

ניכרה

בגידול

העיר

והנהירה

5

6

שהציעו

הנמל

7

 .6כרמל ,עמ' .158
 .7פלקוב ,עמ' .14

ומסילות ,פחמים ,קרונות ועוד .2כבר בשנת
 ,1903בה החלה העבודה על המסילה,
גדל היקף היבוא לחיפה ב ,85%-ועם
הפעלת המסילה ב 1905-המשיך נמל
חיפה לספק את הציוד הדרוש להפעלת
המסילה החיג'אזית כולה עד למדינה.
מושב מנהלת המסילה כולה היה בתחילה
בביירות ,אך עם התחלת סלילת השלוחה
מחיפה לדרעא הועבר לחיפה ,והוקמו בה
בתי המלאכה הגדולים .3מעבר להעסקתם
הישירה

של

מאות

 .1כרמל ,עמ' .156
 .2שם.
 ,Mansour .3עמ' .7

פקידים,

פועלים
פרט  מצילום פנורמי שכותרתו 'חיפה בעשור הראשון של המאה העשרים'  .נראה כי מדובר בצילום משנת .1908-1910
מקור :אלכס כרמל' ,חיפה בסוף התקופה העות'מנית' מתוך הספר 'חיפה בהתפתחותה' עורכים :נאור ובן ארצי ,1989 ,עמ' ,6-7
(התמונה המקורית לא אותרה).
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מלחמת העולם ה| 1-
בתקופת מלחמת העולם ה 1-מערך

הקמת מסילת חיפה-קנטרה

באר שבע ב ,1917-החלו התורכים לסגת צפונה.

הרכבות והמסילות מילא תפקיד לוגיסטי

הבריטים המשיכו להתקדם בסלילת המסילה

חשוב בהעברת כוח אדם וציוד .התקדמות

צפונה ובפברואר  1918הגיעו ללוד .עד תום

הכוחות הלוחמים משני צידי המתרס,

המלחמה הושלמה סלילת המסילה עד חיפה,

העות'מני בארץ ישראל והבריטי מכיוון

אותה כבשו הבריטים בספטמבר  .1918הבריטים

מצרים ,הייתה תלויה במידה רבה בקצב

השתמשו במסילות ברזל ברוחב תיקני (143.5

סלילת המסילות .לכן ב 1915-החלו

ס"מ).

התורכים בעבודות נמרצות להארכת

ב 1919-פעלה המסילה הבריטית מקנטרה

המסילה החיג’אזית לכיוון דרום ,כהכנה

לחיפה לכל אורכה ,וב 1920-עם הקמת “מסילות

לקראת תקיפה בריטית אפשרית מכיוון

ברזל פלשתינה” ( )Palestine Railwaysהידועה

מצרים .הקו ,שנודע בשם “השלוחה

בכינויה “רכבת המנדט” ,הפכה מסילה זו לעמוד

המצרית” ,נבנה בפיקוחו של מייסנר ועבר

השדרה של רשת מסילות הברזל בפלשתינה-

בטול כרם ובלוד ,שם התחבר לקטע

א"י.

פרק :3

רקע היסטורי  -תרבותי

המסילה לוד-ירושלים ,והמשיך דרך
נחל שורק לבאר שבע ומשם לקסיימה
שבמדבר סיני .המסילות העות'מניות
בא"י בתקופת מלחמת העולם ה 1-נסללו
ברוחב מסילה צרה ( 105ס"מ) בהתאמה
למסילה החיג'אזית.
במקביל,

החלו

הבריטים

בסלילת

מסילת ברזל ממצרים לכיוון ארץ ישראל.
המסילה יצאה ממחנה הצבא הבריטי
בקנטרה שבמצרים ,לאורך קו החוף של
סיני ,ובשלב הראשון הגיעה עד לפאתי

למעלה :הנחת מסילת הרכבת בפאתי חיפה ,סוף
 .1918מקור :ארכיון הרכבת.

עזה .כאשר עבר היתרון במלחמה לצידם
של הבריטים ,הקמת המסילה התורכית
נעצרה ,ועם השתלטות הבריטים על
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משמאל :מפת מסילות הברזל בסוף מלחה"ע ה ,1-עליה
מסומנות בצהוב מסילות ברוחב תקני (בריטיות) ובירוק
מסילות צרות (עות'מניות) מקור :פול קוטרל ,ארכיון
הרכבת.
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סוף מלחמת העולם ה| 1-

תחנת חיפה כתחנת צומת

פרק :3

רקע היסטורי  -תרבותי

עם תום מלחמת העולם ה 1-הפכה תחנת

חיפה מתחנת קצה לתחנת צומת בין
המסילה החיג'אזית לקו הרכבת מקנטרה.
בתקופת המלחמה ניזוקו מבני התחנה ע"י
הטורקים אשר פרקו גגות מבנים קיימים
ע"מ שימשו כחומר בעירה לרכבות .כיוון
שהמערכה

פלשתינה

על

החלה

רק

ב ,1917-עם כיבוש רפיח ע"י הבריטים,
ניתן להניח כי הגגות פורקו במהלך נסיגת
הטורקים צפונה ,במהלך  .1917בתצ"א
מינואר  1918ניתן לראות כי מרבית הגגות
במתחם התחנה בחיפה מפורקים.

למעלה :קטע מתצ"א מינואר  1918בה
נראים מבני המוסך והסדנאות בתחנת חיפה
ללא גגות .מקור :ספריית המדיה חיפה.
משמאל :חיילים בריטיים בתחנת חיפה
בסוף מלחמת העולם ה .1-מקורAWM - :
Australian War Memorial

במפה שהוכנה ע"י מחלקת הרכבות
הצבאיות ב 26.10.18-מצויין כי סככת
הקטרים מפורקת ,ולסככת הסחורות אין
גג .בתצלום אוויר מנובמבר  1918ניתן

מתחם התחנה העות'מני

לראות מבנים נוספים הרוסים וללא גג.
כבר ב 1919-החלו הבריטים בהתאמת
תחנת

חיפה

לקליטת

קטרי

ורכבות

ההרחבה המנדטורית

המסילה התקנית .התחנה הורחבה מזרחה
לאזור גשר פז כיום (מתחם ב' בסקר),
הוכשר מגרש עריכה לרכבות והוקם מוסך
תפעולי עבור קטרי המסילה התיקנית.
לכל אורך תקופת המנדט הבריטי בא"י
תיפקדה תחנת חיפה כתחנה בעלת מערך
תיפעולי כפול  -עבור המסילה הצרה ועבור
המסילה התיקנית.

מפת העיר חיפה ב .1919-בריבוע האדום מסומן מתחם ב' ,מגרש העריכה החדש עבור קטרי המסילה התקנית .מקור :מפ"י.
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שנות ה| 30-

ייבוש הים והקמת הנמל

ב 1922-ערך המהנדס הבריטי סיר

מיתקני אחסון ,תעשייה ,תובלה

פרדריק פלאמר סקר חופים ארצי ומצא

ומספנות ,ושני שוברי גלים ,הגדול

את מפרץ חיפה כאתר האידיאלי לנמל

באורך כ 2.5-ק"מ ,והקטן  -כ800-

מים עמוקים .בשנת  1925אישרו שלטונות

מ' .לצד שובר הגלים הקטן ,בקרבת

המנדט את תוכניתו של המהנדס הבריטי

תחנת הרכבת ,התמקם נמל הנפט

להרחבת והעמקת נמל חיפה; ההכנות

וחוות מכלי נפט.

לבנייה החלו ב 1929-והבנייה עצמה

הנמל ,נפתח ב 1933-ועודד את

החלה ב .1931-לצורך הבנייה נפתחה

צמיחתה המהירה של חיפה כמוקד

מחצבה בעתלית ,וממנה הובאו האבנים

של פעילות בינלאומית ,תעשייה

לבניית שובר הגלים והרציפים .באותה

ומסחר .בתקופת הבריטים נחשב

עת ,קו החוף עבר לאורך דרך העצמאות

נמל חיפה לאחד החשובים במזרח

של היום .את השטח שמצפון-מזרח

התיכון וקישר בין הים התיכון לנכסי

לרחוב העצמאות הוחלט ליבש במסגרת

האימפריה הבריטית במזרח התיכון

לאורך

ובאסיה ,ביניהם קו צינור הנפט

החוף ולהעמקת הנמל .החול שנשאב

מעיראק .בשלהי המנדט הבריטי

מקרקעית הים לצורך העמקת הנמל

ואחריו זו הייתה נקודת הכניסה של

והאבנים ממחצבת עתלית שימשו לייבוש

אלפי העולים שהגיעו לארץ בדרכים

הקרקעות .בשטח שיובש נמצאים כיום

לגליות ובלתי לגליות  .

פרוייקט

להרחבת

הקרקעות

פרק :3

רקע היסטורי  -תרבותי

'דרך
פרוייקט
לפיתוח
המלכים'
הקרקע המיובשת
(היום קמפוס הנמל)
רציפי הטענת נפט
(קרקעות מיובשות)
קו החוף הישן
מסילת הרכבת (במקווקוו:
התוואי הישן הישן טרם
ייבוש הקרקע)

חיפה ה'חדשה'

חוות המיכלים
מפעל שמן

מבנים  27ו28-

ואדי סאליב

תחנת הרכבת חיפה מרכז שהוקמה

שכונת הדר

בשנת  ,1937כיכר פולמר בחזית התחנה
(קרויה ע"ש הנציב העליון שבזמנו הוחל
בבניית הנמל) ומרכז מסחרי (היום
קמפוס הנמל) .מסילת הרכבת הוסטה
מזרחה אל שפת הים החדשה ,ובתוואי
הישן

שלה

נסללה

דרך

העצמאות

(לשעבר 'דרך המלך'.)Kings Way -
בשטחים המיובשים באיזור הנמל נבנו

28
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סוף שנות ה - '30-תחילת שנות ה'40-

פרק :3

רקע היסטורי  -תרבותי

העיר חיפה הייתה בסוף שנות ה '30-מרכז
מיכלי הנפט
ומזח הנפט

היו כולם חלק ממערך הלוגיסטיקה של

מבנה 28

צינור הנפט ובתי הזיקוק והעורף התעשייתי

מבנה 27

תחנת הרכבת ,מערך הנפט שכלל את קו

מחסני
הנמל

אסטרטגי חשוב עבור הבריטים .הנמל,

הצבא הבריטי.
בשנת  1936פרץ המרד הערבי הגדול
(מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט) .המאורעות כללו
תקיפות כנגד חיילים ,נציגי שלטון ומוסדות
בריטיים וכן ביצוע פעולות איבה אלימות
כנגד יהודים .הרכבות ,המסילות ,התחנות
ושאר מתקני הרכבת הפכו אף הם למטרות
חבלה תדירות של הערבים .עובדי הרכבת
סבלו מהתקפות רצחניות והתפעול שובש
בהפרעות קשות .כדי לספק הגנה ,הוקמו
עמדות

שמירה

מבוטנות

Blockhouses

להגנה על גשרים רגישים .מגדלי שמירה
צצו בתחנות הראשיות והרכבות הופעלו
מתחם תחנת
הרכבת

בשיירות.
המאורעות לוו בהשבתה של הפעילות
המסחרית והתעשייתית של האוכלוסיה
הערבית בארץ .נמל יפו הושבת אף הוא
במהלך הפרעות ,דבר שהביא להעברת

תחנת חיפה-מזרח ,תחילת שנות ה .'40-מקור :ארכיון הרכבת

רוב המסחר היהודי לנמל חיפה .היקפי

חלקי הארץ.1

הסחורות

בנמל

חיפה

גדלו

באופן

משמעותי וכתוצאה גם היקפי העברת
הסחורות באמצעות הרכבת מחיפה לשאר

 .1דו"ח המנהל הכללי של הרכבת לשנת
1936-7
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מלחמת העולם ה2-

עם פרוץ מלחמת העולם ה ,2-גברה

במהלך

עוד יותר פעילותו של הצבא הבריטי

בהמשך אספקת פחם סדירה לצורך

בעיר בכלל ובתחנת הרכבת חיפה-מזרח

הפעלת קטרי הקיטור לרכבות ,אשר

בפרט.

יובא   עד אז מחו"ל דרך נמלי הים.

מתקני הנפט והזיקוק הסמוכים לעיר חיפה

לאור זאת ,הוחלט ב 1942-להסב את

היו ליעד מועדף למתקפות האויב ,והעיר

כל קטרי הרכבת הפעילים במסילה

הותקפה מס' פעמים במהלך מלחמת

התיקנית

מהסקה

העולם ה .2-בתקיפה הראשונה ב15-

בפחם להסקה במזוט .לצורך ההסבה

ביולי  1940נפגעו מתקן זיקוק ומחסנים

נדרשה התאמתם הטכנית של דוודי

של חברת הדלק "של" ,בתקיפה נוספת

הקטרים

תשתית

נפגעו בית הקברות המוסלמי ובית קפה

פיזית לאחסון המזוט ולמילוי הקטרים.

בעקבות

בתחנת חיפה-מזרח הוקמו שני מערכים

גדולה

של מתקני שירות ,עבור מוסכי המסילה

לתחנת הרכבת (בין היתר בגלל מזח

התיקנית והמסילה הצרה בהתאמה,

הנפט ומיכלי אחסון הנפט ,הממוקמים

וארבעה מיכלי אחסון .מערך מתקני

בצמוד) ,הוחלט בהנהלת הרכבת לפנות

השירות כלל שני מגדלי מזוט ובית

את משרדי העובדים מהתחנה למבנים

משאבות .בנוסף הוקמו מספר מיכלים

שונים בעיר 1.עם זאת ,התחנה לא נפגעה

תת קרקעיים לאחסון המזוט .

ישירות במהלך המלחמה והתנועה בה

ב 25-באוגוסט  1942נפתח קו הרכבת

לא פסקה.

חיפה-ביירות-טריפול ותנועת הרכבות

בצמוד

למסגד

ההתקפות,

איסתיקלל.

שארעו

בסמיכות

המלחמה

פרק :3

ובמסילה

וכן

התעורר

הצרה

הקמתה

של

קושי

מערך הרכבת שימש את הצבא הבריטי
לצורך העברת ציוד ולוחמים ,והצבא

משמעותי.

הבריטי ,באמצעות מיניסטריון המלחמה

הפעילות הרכבתית הורחב ושופץ בשנת

( )War Departmentהתמקם במבנים

 1943מגרש העריכה של התחנה ,שיפוץ

שונים בתחנות הרכבת ואף הקים מבנים

שכלל הנחה מחדש של המסילות .

 .1מתוך דו"ח המנהל הכללי של הרכבת
לשנים .1942-6
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ההפגזה מכיוון בית הקברות במוסלמי וסמוך למסגד איסתיקלל,
ספט'  .1940מקורAustralian War Memorial :

2

בתחנת

חדשים בשטחן.

רקע היסטורי  -תרבותי

חיפה-מזרח
כתוצאה

גברה

באופן

מעליית

היקף

3

 .2מתוך תיק התיעוד למגדלי המזוט והמים
בתחנת חיפה-מזרח ,פבר' .2017
 .3מתוך דו"ח המנהל הכללי של הרכבת
לשנים .1942-6

מיכלי הנפט של חברת "של" עולים באש לאחר התקפת חיל האוויר
האיטלקי .15.7.1940 ,מקורAustralian War Memorial :
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סוף תקופת המנדט הבריטי

פרק :3

רקע היסטורי  -תרבותי

אחרי מלחמת העולם השנייה ,שוב הפכה

רכבת המנדט ליעד מועדף לחבלה וטרור.
בעקבות "ליל הגשרים" ביוני  1946בו פוצצו
לוחמי הפלמ"ח מספר גשרים בסמוך
לגבולותיה של ישראל ,הופסקה תנועת
הרכבות לסוריה ולעבר הירדן.
תחנת חיפה מזרח הפכה אף היא יעד
לפיגועים :ב 8-בספטמבר  1946התרחש
פיצוץ שהחריב לחלוטין את תא האיתות
המזרחי (ליד גשר של) ,וב 16-בספטמבר
 1946ערך האצ"ל פיגוע חבלה במבנה
תחנת הרכבת חיפה-מזרח ,והמבנה ניזוק
קשות.
בשנת  1947נסגר בית הספר להכשרת

מבנה התחנה לאחר הפיצוץ ב .1946-מקור :מתוך דוח רכבת המנדט לשנת .1946-7

עובדי הרכבת ועימו גם מגורי התלמידים.1
אם ב 1945-פעלה רכבת המנדט בליבה
של מערכת תחבורה בין-יבשתית ענפה,
הרי ששלוש שנים מאוחר יותר   הייתה
רכבת המנדט מבודדת.

 .1דוח המנהל הכללי של הרכבת לשנים
1946-7
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1948-9

פרק :3

תכנית

תנועת הרכבת הציבורית הראשונה

החלוקה ,פנו הסוכנות היהודית והוועד

שחודשה היתה ביוני  1948בקטע

הלאומי אל בכיר יהודי ברכבת המנדט,

זעיר בין חיפה לקרית חיים.

בנובמבר

,1947

עם

הכרזת

משה פייקוביץ' ,בבקשה להכשיר כוח

באוגוסט

1948

הציע

פייקוביץ'

הפעלה

למשרד התחבורה של הממשלה

עצמאית של הרכבת לאחר קום המדינה.

הזמנית לחדש את שירות הרכבת

היהודים ב ,Palestine Railway-היוו רק

בקו שבין חיפה לחדרה   .ההצעה

 6%מכח האדם ,ורובם שירתו במקצועות

הועלתה לאור העומס הרב על קו

פקידותיים .כך ,הוחל בהכשרתם של

האוטובוס מחיפה לתל-אביב ולאור

עובדי תעבורה ,נהגי קטרים ומסילאים

המחסור בבנזין בימי המלחמה.

יהודים.

מכיוון שהרכבת לא יכלה להמשיך

במקביל ,פעל משה פייקוביץ' לריכוז

מעבר לתחנת חדרה כי אזור טול-

הנייד הרכבתי ,שהיה מפוזר על קווי

כרם היה בשליטה ירדנית ,הוצע

הרכבת הקיימים ,בתחנת חיפה מזרח.

שירות משולב ,רכבת ואוטובוס:

בסוף אפריל  ,1948עם כיבוש חיפה

נסיעה ברכבת מחיפה עד חדרה,

על ידי ההגנה ,העביר מנהל הרכבת

והמשך באוטובוס מחדרה לתל-

המנדטורית לידי פייקוביץ' את האחריות

אביב.

על בתי המלאכה של הרכבת ורובו של

ב 4.1.49-חידשה רכבת ישראל

הנייד .במשרדי הרכבת בחיפה מזרח

את השירות בקטע המסילה חיפה

רוכזו עובדי הרכבת היהודים ,וכך החלה

– חדרה   .במקביל הוחל ב1949-

הלכה למעשה פעילותה של רכבת

בסלילת מסילה עוקפת לטול כרם,

ישראל ברשות פייקוביץ' כמ"מ המנהל

שהייתה בשליטה ירדנית ,על מנת

הכללי של הרכבת .עם זאת ,המסילות

לאפשר תנועת רכבות עד לתחנת

העיקריות היו משותקות מאחר ומדרום

לוד ודרומה.

לחדרה ועד לרמלה ,מדרום ליבנה

בספטמבר

ובדרך לירושלים היו הקווים בשליטת

מסילה בן  6ק"מ בין צמת עולמית

כוחות הצבא הערביים.

שעל השלוחה לפתח תקווה לבין

אדם

מקצועי
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1949

נפתח

רקע היסטורי  -תרבותי

תחנת תל אביב הצפון (כיום תחנת
בני ברק) .המסילה אפשרה חיבור בין
חיפה לתל אביב דרך המסילה המזרחית
וראש העין.ב 1949-אף חודשה תנועת
רכבות נוסעים לכיוון עכו ,כשרכבות
משא ורכבות צבאיות המשיכו עד תחנת
אכזיב.
בעשור הראשון של רכבת ישראל
חודשו גם הרכבות עצמן .קטרי הקיטור
נגרטו לטובת קטרים וקרנועי דיזל
(אמריקניים וגרמניים בעיקר) וקרונות
נוסעים מפלדה יוצרו בצרפת ,גרמניה
ויוגוסלביה להחלפת קרונות העץ של
רכבת המנדט ,ששרדו בחלקם בשירות
נוסעים עד לשנות ה.60-

קטע

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
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הקמת מסילת החוף 1953-54

ב 1953-נחנכה מסילת החוף עד לתחנת

גדולה יותר המסוגלים למשוך רכבות

תל אביב הצפון (בני ברק) דרך תל ברוך.

גדולות וכבדות יותר במהירות רבה

ב 4.11.1954-הסתיימה סלילת המסילה

יותר.

מתל ברוך לתחנת תל אביב מרכז ,ובשנים

בשנות ה '90-החל פרוייקט הכפלת

 1955-1958הוקמו תחנות הביניים על גבי

מסילת החוף ממסילה אחת לשתיים,

המקטע החדש ובהן חדרה מערב ,כפר

והארכת המסילה לאורך נחל איילון

ויתקין ,נתניה ,בית יהושע ,שפיים ,הרצליה.

(בין נתיבי איילון) וחיבורה אל קו יפו-

מסילת החוף היתה לקו הרכבת הראשי

לוד .הוקמו תחנות ביניים נוספות,

הראשון והחשוב שהוקם על ידי רכבת

ובהן תחנות ת”א.

ישראל לאחר קום המדינה ,המסילה היתה

בניגוד למסילת החוף ,רכבת העמק,

הצלחה מבחינת העברת נוסעים וסחורות

קטע השלוחה החיג'אזית בין חיפה

הבין-עירונית

לדרעא שבתוך גבולותיה של מדינת

ועד היום

היא המסילה

העמוסה ביותר במערך הרכבת בישראל.

ישראל ,הלכה ודעכה .לאחר קום

בשנות ה ,50-במקביל לסלילתה של

המדינה ,פעלה הרכבת בקטע שבין

מסילת החוף ,חלה מהפכה טכנולוגית

חיפה לעפולה ,אך השימוש במסילה

ברכבת ישראל .קטר הקיטור פינה את

פסק לחלוטין ב.1951-

מקומו לקטרי וקרונועי דיזל ,בעלי עצמה

קו הרכבת תל אביב-ירושלים

פרק :3

רקע היסטורי  -תרבותי

נהריה
חיפה
עפולה

תל אביב
ירושלים

נמל אשדוד

קטע חיפה-עפולה (עד )1951
המסילה המזרחית חיפה-לוד +שלוחת נמל אשדוד
קו הרכבת מסילת החוף
קו הרכבת מסילת הדרום

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

באר שבע

מפת המסילות  .1962-3מקור:דוח שנתי של הרכבת  ,1962-3ארכיון הרכבת
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במרץ  1983ביוזמת מנכ"ל הרכבת דאז,
צבי שפריר ,נפתח מוזיאון הרכבת.
מר אילן פלקוב נתמנה להיות מנהלו
הראשון .המוזיאון שוכן בתחילה במבנה
מחסן הסחורות (מבנה מס'  ,14המקום בו
שוכן גם כיום חלק מהמוזיאון) ,ובמבנה

סככת הסחורות הממוקם ממזרח לו.

הקמת מוזיאון הרכבת

פרק :3

הועבר למבנה סככת קטרי המסילה
הצרה ,אשר עבר שיפוץ מסיבי .על מנת
לקשר בין שני חלקי המוזיאון הנמצאים
משני עברי המסילות ,הוקם גשר הולכי
רגל ,המשמש עד היום את הבאים
למוזיאון ולתחנה.

בשנות ה 90-חלה תפנית ברכבת ישראל

רקע היסטורי  -תרבותי

1

מבנה 27

2

מבנה 28

3

מוזיאון הרכבת צד דרומי במבנה מחסן הסחורות ההיסטורי

4

המקום בו בעבר הייתה סככת הסחורות ומבנה נוסף של מוזיאון הרכבת

5

גשר הולכי רגל ,הוקם בתחילת שנות ה2000-

6

מוזיאון הרכבת בצד הצפוני ,במוסך קטרי המסילה הצרה

שהחלה להנות מתקציבים גדולים יותר.
בשנים אלה שודרגה והוכפלה מסילת
החוף (ממסילה אחת לשתיים) ,והמסילה
חיפה-מוצקין ,נסללה מסילת האיילון
החוצה את תל אביב והתאפשר לראשונה

2

חיבור ישיר בין חיפה ובאר שבע ,דרך

1

תל אביב ,ונוספו תחנות נוספות לאורך
מסילת החוף.

6

באזור חיפה הוקמו בסוף שנות ה'90-
תחנות הרכבת חוף הכרמל ,חוצות
המפרץ ולב המפרץ כחלק מפרויקט
לפיתוח תשתית התחבורה הציבורית
בעיר,

ונבנו

מחדש

תחנות

5

הרכבת

בנהריה ובעכו .תחנת חיפה-מזרח חדלה
שנים אלה לשמש כתחנת נוסעים.
סככת הסחורות בה שכן מוזיאון הרכבת
היתה אמור לההרס בשל תכניות לתכנון

4

3

מחדש של מערך התנועה (ראה פירוט
בעמוד הבא) .לפיכך ,חלק מהמוזיאון
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שימור כיום

פרק :3

בשנים האחרונות הולכת וגוברת המודעות

בשטח מתחם התחנה בוצעו בשנים

כצעד מקדים לשיפוץ הוכן תיק תעוד

בנוגע לחשיבותה של תחנת חיפה-מזרח

האחרונות מספר פרוייקטים של שיפוץ

מלא ,ובהתאם לממצאיו בוצעו עבודות

כאתר מורשת עירוני ורכבתי משמעותי

וחידוש מבנים ואלמנטים היסטוריים  .

לשיקום הבטונים והגנה על הצנרת

בעיר חיפה.

מבנים  30 ,29ו 32-במתחם א' הותאמו

ההיסטורית המהווה חלק מהמגדלים

השינויים הצפויים במערך הרכבת בארץ

לצרכים חדשים ומשמשים את קבוצות

ההסטוריים.

בכלל ובעיר חיפה בפרט ,כולל פרוייקט

המסילאים הפועלות במתחם .המבנים

בימים אלה מקדם מוזיאון הרכבת

החישמול ,מעלים חדשות לבקרים שאלות

עברו שיפוץ כללי ,גגותיהם הוחלפו,

הכנתה של פרוגרמה כוללת למזויאון,

הנוגעות לעתידו של המתחם ,ונוגעות בין

והחלונות שודרגו לחלונות אלומיניום

לצד עבודות לשימור ושיקום קרונות

היתר לשימור המרחב ההיסטורי במתחם

מודרניים .בשנת  2016שוקמו מגדל

רכבת

בשטח

חיפה מזרח ולהשמשה עתידית של המבנים

המים ,מגדלי המזוט ובית המשאבות.

התחנה.

המרכיבים

אותו.

מיקומו

של

היסטוריים

המוצגים

רקע היסטורי  -תרבותי

מוזיאון
מבנים  29,30ו 32-לאחר
שיפוצם והחלפת הגגות

הרכבת במתחם ,על מוצגיו המגוונים
(אוספים המוצגים בתוך מבני המוזיאון לצד
קטרים וקרונות היסטוריים המוצגים בשטח
הפתוח)   מרחיב את השאלות הנוגעות
לאופן תיפקודו של המתחם בעתיד ולקשר
שלו עם סביבתו האורבנית.
לצד תכניות פיתוח שונות שמקדמת רכבת
ישראל ,נדונו ברשויות התכנון בעיריית
חיפה בשנים האחרונות תכניות שונות
להסטה של כבישים ותשתיות בסביבת
המתחם .במסגרת תכניות להסטת כביש
 22ולשיקוע פסי הרכבת שמקדמת עיריית
חיפה החל משנת  2007הוצעה גם הצעה
ראשונית

לשילובו

של

מתחם

תחנת

רכבת חיפה מזרח במרחב העירוני העתיד
להתחדש סביבו.

שיקום ושימור מגדל המים במתחם תחנת
חיםה מזרח.2016 ,

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
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בחזית התמונה ניתן לראות את מבנה  28במצבו כיום ,ומאחוריו מבנים  30 ,29ו 32-שעברו
שיפוץ בשנים האחרונות.
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אתרים היסטוריים סביב המתחם |

כיום

גשר

פרק :3

רקע היסטורי  -תרבותי

וואדי

רושמיה

הגנים
הבהאיים

נחל הקישון

36
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תחנת החשמל

גשר וואדי שוק גן הזכרון /המדעטק/
רושמיה
תלפיות הבורג'
הטכניון הישן

ואדי
ניסנס

הגנים
הבהאיים

בת גלים

המנזר הכרמליטי
בסטלה מאריס

שקמונה
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התחנה
של
הקמתה
מתקופת
מקורות:
משני
עדויות
קיימות
תמונות מהעיתון הטורקי Servet-i
 Fünunבגליונות מסוף  ,1904ומדו"חות
קציני מודיעין בריטי ,אשר נשלחו
לחיפה כמרגלים ,בשנים  1905ו.1907-
הדו"חות ,השמורים בארכיב הלאומי
של ממשלת אנגליה .כללו פרק
המתאר את מבני התחנה ,ולווה במפות
המתארות את המתחם בשנים אלה    .
תחנת
מתחם
כלל
ב1905-
חיפה מבנה תחנה קטן ,סככת
קטרים.
ומוסך
קונה
סחורות
מוסך הקטרים הוקם בקצה המסילות לכיוון
המזח(  .מוסך זה נהרס עוד לפני .)1918
המקום בו יוקמו בעתיד מבנים  27ו28-

1905

פרק :2

רקע היסטורי  -תרבותי

מוסך הקטרים הישן ,תחנת חיפה.1905 ,
מקורThe Hejaz Railway, Album of Photographs :

ריק ממבנים ומתואר כ'מישור חולי'.

מוסך הקטרים
האזור בו
יוקמו בעתיד
מבנים  27ו28-

'סככת סחורות קטנה'
ו'מבנה תחנה קטן'

מתוך התמונות של טקס הפתיחה לרכבת החיג'אזית .מפעל בתחנת חיפה.
מקור Servet-i Fünun :גליון  713מתאריך  ,BOA .22.12.1904הארכיון הלאומי באיסטנבול,
טורקיה  .

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

תכנית התחנה ,אביב  . 1905מתוך הדו"ח "."Report on the Syrian railways
מקורThe National Archives of the UK government :
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1907

פרק :3

רקע היסטורי  -תרבותי

במפה המצורפת לדו"ח קצין המודיעין
שלוש
מצוינות
מ1907-
הבריטי
פונקציות עיקריות במתחם תחנת חיפה:
א .תחנה (.)STA
ב .מטענים (.)GOODS
ג .תיקונים (.)REPAIRING
חלוקה זו לאזורים בהתאם לתיפקודם
במרחב התחנה התקיימה לכל אורך
שנות פעילות התחנה וניכרת גם כיום.
המקום בו מסומן אזור התיקונים
( )REPAIRINGהוא האזור בו יוקמו
מבנים  27ו 28-כחלק מסדרת סדנאות
תיקונים לאורך המסילה בצידה המזרחי .מפת העיר חיפה ב ,1907-מתוך דו"ח קצין מודיעין בריטי
שפורסם ב1908-
בתמונה מ 1907-ניתן לראות באזור התיקונים
מקורThe National Archives of the UK government :
סככות בבניה קלה והתחלת בניה (?).

.

מחסן סחורות
אזור מטענים
סככות תיקונים ומשאבת מים
אזור תיפעולי

מבנה התחנה
אזור מקבל קהל ונוסעים
תמונת התחנה ב,1907-
מתוך דו"ח קצין מודיעין בריטי שפורסם ב.1908-
מקורThe National Archives of the UK government :
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הגדלה מתוך מפת העיר חיפה ב ,1907-מתוך דו"ח קצין מודיעין בריטי
שפורסם ב 1908-מקורThe National Archives of the UK government :

.
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במפה המפורטת מתוך דו"ח קצין
המודיעין הבריטי המתארת את תחנת
חיפה ב 1907-מפורטים מספר מבנים
מהאיזור
חלק
המהווים
ומתקנים
התפעולי של תחנת הרכבת ,האזיור בו
מטפלים בקרונות ובקטרים ,ודואגים
לאספקת המים והפחם ,שני המרכיבים
ההכרחיים להפעלת מנועי הקיטור.
האיזור התפעולי כולל לפי מפה זו:
סובבן ,ערימת פחם ,מיכלי מים,

1907

פרק :3

רקע היסטורי  -תרבותי

באר ומשאבת מים ומנוף למילוי מים
לקטרים ,ושני מבנים או סככות:
 REPAIRING WORKSו.ENGINE SHEDS-
מבנים אלה נמצאים באיזור בו יוקמו
מבנים  27ו 28-אך לאור הסכמתיות סככת תיקונים וסככת קטרים
של המפה והצילום החלקי מהעמוד (מוסך הקטרים הישן)
הקודם לא ניתן לקבוע האם מבנים
משרדים
 27ו 28-מהווים חלק מסככות הקטרים General Offices
והתיקונים בשלב זה ,או שטרם הוקמו .מבנה התחנה
מזח הרכבת

Station Building

מיקום עתידי של
מבנים  27ו28-
מוסך קרונות
Repairing Works
מוסך קטרים
Engine Sheds
מחסן סחורות ורציף מטענים
Goods Station+loading platform
באר ומשאבת קיטור

מיכלי מים ( 5600גלונים כ"א)

רמפה להטענת פחם
סובבן

טקסט מתוך הדו"ח בו מצויין כי "ממזרח נמצא מוסך קרונות ('סדנת תיקונים') ומוסך
קטרים" מקורThe National Archives of the UK government :

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
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תחנת חיפה ב ,1907-מתוך דו"ח קצין מודיעין בריטי שפורסם ב- 1908-
מקורThe National Archives of the UK government :
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המפה המהימנה הראשונה בה מופיע
מבנה ( 28ואולי גם מבנה  )27הינה מפת
שומאכר משנת  ,1911בה נראה בבירור
גוש מוארך של סככות ומבנים צרים שלא
היו מצויים בשטח בעת חנוכת תחנת
הרכבת בשנת  .1905את צידו האחורי
(הפונה לים) של גוש המבנים  מלווה חומה
התוחמת חצר .הכיתוב במפה ליד מבנים
אלה ,Ateliers :דהיינו סדנאות עבודה.
נראה כי  מקבץ הסדנאות כולל בין השאר
את מבנה   28ואת חלקו הדרומי של מבנה
 ,20שבהמשך נוספו לו שני אגפים צפוניים  .
מבנה 28

1911

פרק :2

רקע היסטורי  -תרבותי

תחנת חיפה בקצה הצפון-מזרחי של העיר חיפה .מתוך מפת העיר חיפה.1911 ,
מקור :אוסף גוטליב שומאכר ,הארכיון ההסטורי ע"ש נסיהו ,הטכניון מכון טכנולוגי לישראל

חלק
ממבנה 20

מוסך הרכבת
מבנה 34

פרט מתוך מפת העיר חיפה .1911 ,מקור :אוסף גוטליב שומאכר ,הארכיון ההסטורי
ע"ש נסיהו ,הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
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מבנה סככת
המטענים

מבנה תחנת
הרכבת

מבנה אגף
הכספים
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רקע היסטורי  -תרבותי

בשל התיעוד המועט שיש בידינו מן התקופה העותמנית ,כל צילום הינו
בגדר רמז שמצטרף לתמונה רחבה יותר .שני הצילומים שלהלן מציגים
את האיזור   מבנים  28 + 27מכיוונים הפוכים (מימין מבט מההר ,משמאל
מבט מהים) ,כפי הנראה בשנים שבין  1908לבין ( 1915ראשית מלח"ע .)I
התמונה הימנית היא מוקדמת יותר ( מבנה   20מופיע בה בשלב בנייה מוקדם בו קיים
רק אגפו המזרחי ,לעומת שלושה אגפים כמו היום בגלויה 'מראת חיפה מעתיד').
מוסך הרכבת
מבנה 34
מבנה תחנת הרכבת
מבנה מס' 2

מבנה 28
חלק
ממבנה 20

פרט מצילום פנורמי שכותרתו 'חיפה בעשור הראשון של המאה העשרים' .כפי הנראה
צולם אחרי שנת ( 1907מבנה התחנה המופיע בתמונה במלואו הושלם אחרי שנה זו) .כמו
במפת  ,1911אגפיו הצפוניים של מבנה  .20טרם נבנו .התמונה בבירור מוקדמת מן הגלויה
בה מופיע מבנה  20במלואו ,אותה תיארכנו לסביבות שנת ( ,1915ראו משמאל)   .נראה
כי מדובר בצילום משנת  .1908-1910מקור :בן ארצי ' 1989חיפה בהתפתחותה'  ,עמ' .6-7

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

1911

מוסך הרכבת
מבנה 34
מבנה
השלם

20

גלוית תצלום 'מראת חיפה מעתיד' (הכוונה למפעל 'עתיד' באיזור שנקרא כיום חוף שמן ,הוקם בשנת .)1907
התמונה מתוארכת לשנת  ,1920אך כפי הנראה צולמה טרם פרוץ מלח"ע  ,Iסביב  ,1915כיון שמופיעים בה
בשלמותם גגות הרעפים של המבנים ובפרט גג מוסך הקטרים העותמני שפורק לחלוטין במהלך מלח"ע I
(כפי הנראה כדי לספק קורות העץ להסקת קטרי הקיטור) .מקור :מאגר הצילומים של אוניברסיטת הרווארד

יולי
2020
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התפתחות בתצאות ומפות |
בתצ"א מ 1918-נראה היטב מתחם
תחנת חיפה .ניכר כי לחלק מהמבנים
בתחנה ,בהם מוסך הקטרים ומבנה
הרעפים.
גגות
פורקו
הסדנאות,
במפה מאוק'  1918נראה כי מבנים 27
ו 28-מהווים חלק ממבנה הסדנאות
הקיים .בתצלום (ראו בעמוד הבא)
ניתן לראות את מבנים  27ו 28-היטב,
במצב של הרס חלקי וגגות מפורקים.

1918

פרק :3

רקע היסטורי  -תרבותי

מבנה 20
מבנה 27
מבנה 28
מבנה 29
מוסך הרכבת
מבנה 34

תחנת חיפה בתצ"א מינואר  .1918ניתן לראות את מוסך הקטרים ומבני הסדנאות ללא גגות ,שפורקו במהלך מלחמת העולם ה.1-
מקור :המרכז למדיה דיגיטלית ,ספריית יונס וסוראיה נזריאן ,אוניברסיטת חיפה.

מבנה תחנת הרכבת
קטע מוגדל ממפת ה MILITARY RAILWAYS-לתחנת חיפה מה .26.10.2018-מקור :ארכיון הרכבת.
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מפת ה MILITARY RAILWAYS-לתחנת חיפה מה .26.10.2018-מקור :ארכיון הרכבת.

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

התפתחות בתצאות ומפות |

1918

פרק :3

רקע היסטורי  -תרבותי

בצילום אויר אלכסוני משנת    1918נראים
בבירור שרידי קומפלקס הסדנאות
כמערכת של קירות וגמלונים עירומים
לא   גגות .מבנה  20לא נפגע ,והוא
מופיע בשלמותו  ,כולל הגג שלו  .

מבנה 20
מבנה הסדנאות
בהריסות
מוסך הרכבת
מבנה 34

צילום אוירי של חוף חיפה מאוקטובר  .1918מקור :אוסף ירמיהו רימון באדיבות ארכיון רכבת ישראל

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור
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2020
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התפתחות בתצאות ומפות |

1918

פרק :3

בתצלום מהאויר מאוקטובר    1918ניתן
לראות את השינויים שהתחוללו  במבנים
 27+28במהלך שנות מלחמת העולם
הראשונה :מה שנראה כשורה של סככות
ומבנים צרים לפני המלחמה הינו כעת  
חורבות ללא גג .ניתן לראות בבירור את
קירות הגמלון של מבנה  28שניצבים
בשטח ללא גג ,ואת מבנה  ,27הניצב בשטח
במלואו עם גגו השטוח .עוד נראה בשטח
בבירור מבנה  20במלוא אורכו .מבנה ,29
שנבנה אחרי  ,1911נראה אף הוא בבירור.
ידוע כי בשלהי מלח"ע  Iנקלע הצבא
התורכי למחסור בחומר גלם לבעירת
הקטרים ,וכתחליף השתמש בקורות  
עץ שפורקו מאדני רכבת ומבנים לאורך
מסילות הברזל .בהנחה שהסיבה
להיעלמות גגות הרעפים של מערך
מבנים זה היא פירוקם במהלך המלחמה,
העובדה שמבנים    29 + 20נותרו בשלמותם  
מעידה על כך שהפעילות שהתקיימה
בהם  נותרה חיונית גם בשנות המלחמה  .

רקע היסטורי  -תרבותי

הנמל
מבנה תחנת הרכבת
קטע מתצ"א מינואר  .1918מקור :ספריית המדיה
חיפה .בינואר  1918ניתן לראות כי מבנה  29עדיין
עם גג שלם ,שפורק במהלך  1918ונראה מפורק
בנובמבר .1918
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תצלום תחנת חיפה .10.11.1918 ,מקורAUTRALIAN WAR MEMORIAL :

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

מבנה 20

מוסך הרכבת
מבנה 34

מבנה
המפורק
הסדנאות

מבנה 27

מבנה 28

מבנה 29

מבנה 30

התפתחות בתצאות ומפות |

1918

פרק :3

רקע היסטורי  -תרבותי

הגדלה מתצלום תחנת חיפה .10.11.1918 ,מקורAUTRALIAN WAR MEMORIAL :

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור
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התפתחות בתצאות ומפות |

1923

נראים
מ1923-
התחנה
במפת
מתחם
בתחנה:
המתחמים
שני
א' העות'מני ומתחם ב' שהוקם
ע"י הבריטים החל מ 1918-לצורך
טיפול בקטרי המסילה התיקנית.
בבירור
נראים
א'  
במתחם
שיקום
לאחר
ו28-
27
מבנים
התחנה ומבניה על ידי הבריטים   .
לא מצויין במפה למה משמשים המבנים
בתקופה זו.

פרק :3

מתחם ב'

רקע היסטורי  -תרבותי

מתחם א'

שרטוט  - E.31.1תחנת רכבת חיפה מזרח בשנת  .1923מקור :ארכיון רכבת ישראל

מבנה 29
מבנה 28

מוסך הרכבת
מבנה 34

מבנה 27

מבנה 20

חלק ממבנה
הסדנאות המקורי

קטע המתחם התפעולי במתחם א' מתוך שרטוט  - E.31.1תחנת רכבת חיפה מזרח בשנת .1923
מקור :ארכיון רכבת ישראל
קטע מתחם א' מתוך שרטוט  - E.31.1תחנת רכבת חיפה מזרח בשנת  .1923מקור :ארכיון רכבת ישראל
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מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

התפתחות בתצאות ומפות |

1928

פרק :3

בתכנית אספקת מים לתחנה מ1928-
נראים שני המבנים ,כאשר ליד מבנה
( 28ו )29-כתוב .MACHINE SHOPS
אל מבנה  27מוביל צינור אספקת
מים ולכן ניתן להניח כי המבנה היה
בשימוש ,אם כי לא מצויין איזה.

רקע היסטורי  -תרבותי

מתחם א'

מבנה 20
חלק נוסף ממבנה
הסדנאות המקורי
מבנה 27

מתחם ב'

מבנה 28
מבנה 29
מוסך הרכבת
מבנה 34

שרטוט  - Q.1.40תחנת רכבת חיפה מזרח בשנת  .1928מקור :ארכיון רכבת ישראל

קטע המתחם התפעולי במתחם א' מתוך שרטוט  Q.1.40-תחנת רכבת חיפה מזרח בשנת .1928
מקור :ארכיון רכבת ישראל
קטע מתחם א' משרטוט  - Q.1.40תחנת רכבת חיפה מזרח בשנת  .1928מקור :ארכיון רכבת ישראל

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור
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התפתחות בתצאות ומפות |

1937

פרק :3

רקע היסטורי  -תרבותי

חוות המיכלים

במפת  1937נראה קטע הים אותו ייבשו
הבריטים החל מ 1934-מצפון למתחם.
באיזור המיובש הוקמה חוות המיכלים.
במתחם התיפעולי של התחנה נראה כי
הבריטים הרסו את החלק הנותר ממבנה
הסדנאות המקורי שהיה בין מבנה 20
למבנה .28

מתחם ב'

מתחם א'

מבנה 20
מבנה 27
מבנה 28
מבנה 29
מפת העיר חיפה .1935-8 ,מקור :מפ"י

מוסך הרכבת
מבנה 34

קטע המתחם התפעולי במתחם א' מתוך שרטוט  - Q.4.11תחנת רכבת חיפה מזרח בשנת .1937
מקור :ארכיון רכבת ישראל

מבנה תחנת הרכבת
שרטוט  - Q.4.11תחנת רכבת חיפה מזרח בשנת  .1937מקור :ארכיון רכבת ישראל
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מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

התפתחות בתצאות ומפות |

1940
איזור הים המיובש
וחוות המיכלים

מוסך הרכבת
מבנה 34
מבנה 27

מבנה 20

בתצלום אווירי מ 1940-ניתן לראות היטב
את אזור הים שיובש וחוות המיכלים
שהחלה לקום בו.
עוד ניתן לראות את מבנים  27ו 28-כחלק
מהמערך התיפעולי בתחנת חיפה מזרח.
מסביב מבנה " 27נוקו" שרידי מבני
הסדנאות מהתקופה העות'מנית .מבנה
 28נראה בצמוד למבנה  29ומסביבם
עדיין קיים מערך המבנים מהתקופה
העות'מנית.

פרק :3

רקע היסטורי  -תרבותי

מבנה 28
מבנה 29

מבנה 20
מוסך הרכבת
מבנה 34
מבנה 27
מבנה 28
מבנה 29

תחנת הרכבת בחיפה בסביבות  1940מקור :ארכיון הרכבת (מקור לא ידוע)

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור
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2020
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התפתחות במפות ותצאות |

1943

פרק :3

במפת התחנה מ 1943-ניתן מיספור למבני התחנה.
מבנה  27הוא מבנה מס' .8
מבנה  28הוא מבנה מס' .10A
ברשימת המבנים בתחנה המתוארכת לסוף תקופת המנדט
מצויין כי מבנה  8משמש כ( C.M.E STORES OFFICERS-משרדים
או מגורים ,לא ברור) ומבנה  10משמש כ( N.G. SHOP-סדנת
המסילה הצרה).

רקע היסטורי  -תרבותי

מתחם א'

מתחם ב'

שרטוט תחנת חיפה מזרח  E.31.65משנת  .1943מקור :ארכיון הרכבת.
קטע מתוך רשימת המבנים לאורך מסילת הרכבת חיפה  -טול כרם .ככל הנראה
מסוף תקופת המנדט .מס'  8ברשימה הוא מבנה  27ומס'  10הוא מבנה .28
מקור :ארכיון הרכבת.

מבנה 27
מבנה 28
מבנה 29
מוסך הרכבת
מבנה 34

מבנה 20

קטע מתוך שרטוט תחנת חיפה מזרח  E.31.65משנת  .1943מקור :ארכיון הרכבת.
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קטע מתחם א' מתוך שרטוט תחנת חיפה מזרח  E.31.65משנת  .1943מקור :ארכיון הרכבת.

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

התפתחות במפות ותצאות |

1945-6

פרק :3

רקע היסטורי  -תרבותי

מתחם א'
מתחם ב'

מבנה 27
מבנה 28
מבנה 29

מבנה 20

מוסך הרכבת
מבנה 34

תצלום אוויר של חיפה .1945-6 ,מקור :ספריית המדיה ,אוניברסיטת חיפה.

מבנה תחנת הרכבת
קטע מתחם א' מתוך תצלום אוויר של חיפה .1945-6 ,מקור :ספריית המדיה ,אוניברסיטת חיפה.

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור
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התפתחות במפות ותצאות |

1982

פרק :3

רקע היסטורי  -תרבותי

במפת התחנה מ 1982-נראים מבנים  27ו .28-מבנה  27ממוספר במפה כמבנה מס'
 9ומבנה  28ממוספר כמבנה .65
בצמוד למבנה  27נראית תוספת בפינה הדרום-מזרחית שהיא תוספת תא השירותים
משנות ה '50-וקיימת גם כיום.
בצמוד למבנה  28גם כן נראית תוספת בצמוד לפינה הצפון-מערבית ,המסומנת
במפה כצריף .צריף זה אינו קיים כיום.

מבנה 27
מבנה 28
מבנה 29
מוסך הרכבת
מבנה 34

מבנה 20

תכנית מתחם א' בתחנת חיפה מזרח משנת .1982
מקור :ארכיון הרכבת.

52

יולי
2020

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

התפתחות במפות ותצאות|

2016

פרק :3

רקע היסטורי  -תרבותי

מתחם א'

מתחם ב'

תצלום אוויר של תחנת חיפה מזרח .2016 ,מקור :רכבת ישראל.

מבנה 27
מבנה 28
מבנה 29
מוסך הרכבת
מבנה 34

מוסך חדש
מבנה 20

מבנה תחנת הרכבת

מתחם א' בתצלום אוויר של תחנת חיפה מזרח .2016 ,מקור :רכבת ישראל.

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור
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סובבן

מבנה 32

מבנה 30

מבנה 34
מוסך הקטרים

מבנה 28

מבנה סדנאות

מבנה 20
אגף דרום-מזרחי

:1911

סככות (?)

שלביות הבניה |

1918 ,1911

פרק :3

רקע היסטורי  -תרבותי

מבנה 28
מבנה 20
אגף דרום-מזרחי

מבנה 34
מוסך הקטרים

סובבן

מבנה 32

מבנה 30

מבנה 34
מוסך הקטרים

מבנה 28

מבנה 27

מבנה
סדנאות

:1918

מבנה 20

נבנה עד 1911

במפת שומאכר משנת  1911ניתן לראות מתחם תפעולי מלא בחלק הצפון-מזרחי של
התחנה :מוסך הקטרים (מבנה  )34ומצפון-מזרח לו רצף של מבנים הכולל את החלק
הדרום-מזרחי של מבנה  ,20רצף מבני סדנאות ותיקונים שמבנה  28מהווה חלק מהם,
ומבנים נוספים ,מהם קיימים כיום מבנים  30ו .32-בקצה המתחם הסובבן.
מבנה  27ככל הנראה לא היה קיים.

מבנה 27
מבנה 28

מבנה 34
מוסך הקטרים

נבנה עד 1911
נבנה עד 1918
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בין  1911ל 1918-התרחב המתחם התפעולי בתחנת חיפה.
למוסך הקטרים נוסף אגף צפון-מערבי ,ומבנה  20הורחב אף הוא לכיוון צפון-מערב.
נבנה מבנה  29בצמוד למבנה  ,28ונוספו מבנים נוספים מצפון-מזרח למוסך הקטרים.
בשנים אלה נבנה ככל הנראה מבנה  ,27שהיה למעשה תוספת קטנה עם גג שטוח
לרצף הסדנאות הקיים ,שכלל גם את מבנה .28

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

סובבן

מבנה 32

מבנה 30

מבנה 29

מבנה 28

מבנה 27

:1923

חלק ממבנה
הסדנאות

מבנה 27

מבנה 20

שלביות הבניה |

 ,1923שנות ה'50-

פרק :3

רקע היסטורי  -תרבותי

מבנה 28

מבנה 34
מוסך
הקטרים

נבנה עד 1911
נבנה עד 1918
פורק עד 1923

במפת מתחם התחנה מ 1923-ניתן לראות כי מבנה הסדנאות שמבנים  27ו 28-היו
חלק ממנו ונראה בתצלום אוויר משנת  1918במצב הרס מתקדם (ראה עמ'  )Xפורק
ונותרו ממנו  3מבנים נפרדים :מבנה  ,27מבנה  28ומבנה נוסף מדרום-מזרח למבנה
 .20מבנה  34מוסך הקטרים שוקם ,אך ללא ההרחבה הצפון-מזרחית.

שנות ה '50-ועד היום:
מבנה 27

32

30

28 29

27

מבנה 28

20
37

נבנה עד 1911
נבנה עד 1918
תוספת משנות ה'50-

צריף שנראה במפה
משנות ה '80-ואינו קיים כיום

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

E

38

G
34

36
35

במפת מתחם התחנה כיום ,מתוך התיעוד המתחמי לתחנת חיפה-מזרח ,ניתן לראות
כי מרבית המבנים הקיימים במתחם כיום הוקמו בתקופה העות'מנית.
מבנים שהוקמו בתקופה העות'מנית ()1907-1918
מבנים שהוקמו בתקופה המנדטורית ()1918-1948
מבנים שהוקמו בתקופת רכבת ישראל המוקדמת ()1948-1975

יולי
2020
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שלביות הבניה |

"היפוך" קירות המבנים  -פנים וחוץ

שלב א'  -לפני :1911
בשלב הראשון מבנה  28היה החלל
הדרום-מזרחי במבנה סדנאות צר וארוך.
הכניסה למבנה הסדנאות היתה ממוקמת
במרכז המבנה ,מכיוון דרום-מערב (כיוון
התחנה ופסי הרכבת)

פרק :3

רקע היסטורי  -תרבותי

מבנה
28

הפן החיצוני של הקיר
הפן הפנימי של הקיר

שלב ב'  -תואם למפת שומאכר
מ:1911-
בשלב השני נוספה למבנה הסדנאות
תוספת בנויה מצפון-מזרח .הכניסה
לתוספת היתה ,ככל הנראה מכיוון צפון-
מזרח ,ולא ידוע לנו אם היה גם חיבור
פנימי בין המבנים.

56

יולי
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מבנה
28

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

שלביות הבניה |

"היפוך" קירות המבנים  -פנים וחוץ

שלב ג'  -בין  1911ל:1918-
מבנה  27נבנה כתוספת בניה למבנה
קיים ,לכן למעשה נבנים שני קירות
חדשים בלבד (הקיר הצפון-מערבי
והצפון מזרחי).
הכניסה למבנה  27היא מכיוון צפון-
מזרח ,כיוון חוף הים (שבאותה תקופה,
טרם ייבוש הים לצורך הקמת חוות
המיכלים היה קרוב מאוד למבנה).
למבנה  27גג שטוח (ולא גג רעפים
על גבי קונסטרוקציית עץ כמו במבנה
הקיים).

שלב ד'  -היום:
בעקבות פירוק גגות העץ והרס
המבנים בתקופת מלחמת העולם
ה   ,1-נפגעו חלקים נרחבים ממבנה
הסדנאות והבריטים שיקמו ממנו אך
ורק את מבנים  27ו( 28-וחלק נוסף
שפורק אף הוא עד שנות ה - '30-ראה
עמ'  .)Xכתוצאה מהריסת חלק ממבנה
הסדנאות ,במבנה  28קיר שהיה קיר
פנימי (הקיר הצפון-מערבי) הפך לקיר
עם החוץ ,והמעברים הפנימיים שהיו בו
הפכו לכניסות למבנה.
במבנה  27נוצר "היפוך" בקירות
הדרום-מערבי והדרום-מזרחי  -החלק
הפנימי של הקיר פונה כלפי חוץ ואילו
החלק החיצוני פונה כלפי פנים.

פרק :3

רקע היסטורי  -תרבותי

מבנה
27

מבנה
28

הפן החיצוני של הקיר
הפן הפנימי של הקיר

מבנה
27

מבנה
28

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור
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שלביות הבניה |

"היפוך" קירות המבנים  -פנים וחוץ

כאשר בוחנים את מבנים  27ו 28-כיום
ניתן למצוא בהם 'רמזים' לכך ששניהם
היו בעבר חלק ממבנה אחד גדול יותר
ושלאורך השנים חל "היפוך" בחלק
מקירותיהם אשר הפכו מקירות הפונים
כלפי פנים לקירות הפונים לחוץ.

מבנה
27

העות'מנית
הבניה
בטכנולוגיית
באבן היו הבדלים בולטים בין הפן
הפנימי לפן החיצוני של הקיר:
 .1מסד אבן  -שורת אבנים בתחתית
הקיר הבולטת כלפי חוץ ממישור הקיר.
המסד תמיד בא לידי ביטוי בפן החיצוני
של הקיר ,ואינו בולט כלפי פנים.
 .2גמר האבן סביב הפתחים .מסביב
לפתחים במבנה היו יוצרים מסגרת
אבנים וסף תחתון שהיו בולטים כלפי
חוץ מהפן החיצוני של המבנה .כלפי
פנים היו אבנים אלה במישור הקיר.

מבנה
28

הפן החיצוני של הקיר
הפן הפנימי של הקיר

A

58

A

B

במנבנה  27קיר החזית הדרום-מזרחית
והדרום-מערבית פנו בעבר כלפי פנים
המבנה  .בפן החיצוני של קירות אלה לא
קיים מסד אבן בולט כלפי חוץ ,כמקובל.
החלונות
סביב
האבנים
בנוסף,
בקירות אלה וספי החלונות   אינם
בולטים כלפי חוץ ממישור הקיר.

יולי
2020

פרק :3

רקע היסטורי  -תרבותי

B

מבט על החזית הצפון-מערבית של מבנה  .28חזית
זו היתה קיר פנימי במבנה הסדנאות .ניתן לראות
כי מעל לפתחים ישנן קשתות מקילות ,שאינן
בולטות מקו החזית ,באופן שמאפיין קירות פנים.

חלון  Aבחזית צפון-מערבית  -ניתן לראות
את הבלטת האבנים מעל לפתח ובסף
החלון ,באופן טיפוסי לפן החיצוני של הקיר.
חלון  Bבחזית הדרום-מערבית  -האבנים הינן
במישור הקיר ,באופן טיפוסי לפן הפנימי
של הקיר .מתוך הממצאים בשטח ומתוך
ניתוח המפות והתצאות ההיסטוריות ניתן
להסיק שקיר זה פנה בעבר לפנים המבנה.

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

שלביות הבניה |

"היפוך" קירות המבנים  -פנים וחוץ

קיר תוספת
(הוקמה לפני )1918

פרק :3

רקע היסטורי  -תרבותי

קיר מבנה מקורי שנהרס (למעט הפינה)
 -הוקם לפני  1911ונהרס עד 1923

תוספת מאוחרת
(שנות ה)'50-

מבנה  - 27חזית צפון -מזרחית
במבנה  27שלביות ההקמה באה לידי ביטוי
גם ב'תפרים' הנראים בקירות המבנה.
בחזית   הצפון-מזרחית של המבנה ניכר
היטב תפר ישר בין פינת המבנה המקורי
שחלקו נהרס (למעט הפינה) לבין קיר
מבנה  ,27שנבנה כתוספת למבנה המקורי.

בחזית הדרום-מזרחית של מבנה ,27
נראה גם כן חלון ללא מסגרת וסף אבן
בולט ,וקיר ללא מסד אבן בולט כלפי חוץ.

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

מבנה  - 27חזית דרום  -מזרחית

יולי
2020
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תמונות היסטוריות |

התקופה העות'מנית

בתמונה בעמוד זה רואים את תחנת חיפה
מזרח מכיוון צפון-מזרח (אזור בית חרושת
עתיד).
ניתן לראות בבירור את מבנה  20ואת
מוסך קטרי הרכבת (מבנה  .)34ביניהם
נראה מבנה הסדנאות ,שמבנים  27ו 28-היו
בשלב זה חלק ממנו .ניתן לראות את מבנה
 .27את מבנה  28לא ניתן לראות ,כי קיים
מבנה לפניו שמסתיר אותו.
קשה לקבוע את התאריך בו צולמה תמונה
זו.
גלגוליה של תמונה זו מופיעים במספר
ארכיונים עם תארוכים שונים1920 ,1910 :
או בין ( 1911-1936התמונה בעמוד זה ושתי
התמונות בעמוד הבא משמאל הן למעשה
אותה תמונה).
לאור העובדה ,שנראה בתמונה מבנה 20
במלואו ,ניתן להעריך  כי התמונה צולמה
אחרי  ,1911ומאחר וגגות המבנים נראים
שלמים ,לפני ינואר .1918

פרק :3

רקע היסטורי  -תרבותי

גלויה של תחנת חיפה מזרח מכיוון ביח"ר עתיד .מקור :רכבת ישראל.

מבנה 34
מוסך הקטרים
מבנה הסדנאות
28
מבנה 20

27

תכנית שיחזור המתחם התפעולי בחיפה-מזרח בין .1911-1918

60

יולי
2020

מבנה 29

מבנה 30

מבנה 32

כיוון המבט
בתמונה

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

חזית משוחזרת ותמונות היסטוריות |

התקופה העות'מנית

פרק :3

רקע היסטורי  -תרבותי

מבנה 20

חזית דרום-מערבית משוחזרת של מבנה הסדנאות

בחזית דרום-מערבית משוחזרת של מבנה
הסדנאות ניתן כי מבנה  28ומבנה  29היוו
חלק מרצף סדנאות עד למבנה .20
גם מבנה  27מהווה חלק מרצף זה ,אך אינו
נראה בחזית מכיוון דרום-מערב.
קטע מוגדל של תמונה של תחנת חיפה מכיוון צפון-מזרח ,מתוארכת
לפי המקור  .1911-1936צלם .KURT NAWRAZKI :מקור.VIA HARWARD :

תמונה של תחנת חיפה מכיוון צפון-מזרח ,מתוארכת לפי המקור .1911-1936
צלם .KURT NAWRAZKI :מקור.VIA HARWARD :

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

קטע מוגדל של תמונת תחנת חיפה מכיוון צפון-מזרח ,מתוארכת
לפי המקור  .1920צלם :לא ידוע .מקור.VIA HARWARD :

תמונת תחנת חיפה מכיוון צפון-מזרח ,מתוארכת לפי המקור .1910
צלם :לא ידוע .מקור.VIA HARWARD :

יולי
2020
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תמונות היסטוריות |

תקופת המנדט

פרק :3

רקע היסטורי  -תרבותי

מבנה 28

מבנה 27

מבנה
הסדנאות

מבנה 20

בתמונה בעמוד זה נראית התחנה מכיוון
דרום-מערב ,מהעיר חיפה .בתמונה
נראים מבנים  27ו 28-לאחר הריסת
מבנה הסדנאות שהם היו חלק ממנו
(ניתן לראות את החלק הצפון-מערבי
של מבנה הסדנאות במצב הרס חלקי).
מבנה  28נראה ללא גג רעפים ,אך
הוקם בו גג שטוח ,כפי שניתן לראות
בתמונה הקטנה משמאל ,המתוארכת
לשנות ה.'40-

גלויה של חיפה מתחילת המאה ה .20-מקור :ספריית בית אריאלה  -שער ציון .באדיבות ארכיון הרכבת.
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מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

תמונות היסטוריות |

תקופת המנדט

פרק :3

רקע היסטורי  -תרבותי

מבנה 34
מוסך הקטרים

מבנה 29

מבנה 28

מבנה 27

מבנה 20

תחנת חיפה מזרח בשנות ה .'40-מקור :אוסף אילן פלקוב ,ארכיון המדינה.

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

יולי
2020
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תמונות ותכניות הסטוריות |

סוף תקופת המנדט

תחנת חיפה-מזרח  .1946צילום :זולטן קלוגר.
מקור :גנזך המדינה

64

יולי
2020

מבנה 28

מבנים  27ו 28-הם מהמבנים המוקדמים שהוקמו בתקופה העות'מנית בתחנת
חיפה מזרח ועדיין קיימים כיום .אין ברשותנו תכניות היסטוריות מפורטות מתקופת
הקמתם ובכלל ,למעט התכנית של מבנה  27משנת  1947המופיעה בגליון זה.
בשרטוט מצויין כי המבנה משמש כמשרד מוסך קטרי המסילה הצרה (N.G.
 .)LOCO SHED OFFICEלא הצלחנו לאתר תכניות היסטוריות מפורטות של מבנה
.28

פרק :3

רקע היסטורי  -תרבותי

שרטוט מבנה מס'  F/1/217 8משנת .1947
מקור :ארכיון הרכבת.

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

תמונות היסטוריות |

רכבת ישראל

פרק :3

רקע היסטורי  -תרבותי

מבנה 34
מוסך הקטרים

מבנה 29

מבנה 28

מבנה 27
למעלה :מבט על חיפה 1 ,בינואר
.1948
מקורNL Netherland national archive- :
Van de Poll collection
מימין :קטע מוגדל מהמבט.

מבנה 20

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור
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בשנות ה( '50-עד  )1959התגוררה
במבנה  27משפחת יגן.
שמואל יגן ,אבי המשפחה עבד כבודק
קרונות ברכבת ישראל .האם ,צילה
יגן (לבית פרידמן) ,הפעילה קיוסק
בצריף עץ קטן שהיה צמוד למבנה
תחנת הרכבת.
ילדי המשפחה ,יגאל ואריאל ,זוכרים
כי היו עוד משפחות של עובדי רכבת
שהתגוררו במתחם ,אך הם אינם
זוכרים באילו מבנים והאם גם במבנה
( 28ראו ראיון מלא בפרק הנספחים).
בתקופה זו מבנה  27היה מחולק לשני
חדרים :בחדר הצפון-מזרחי דרכו היו
נכנסים היה המטבח ,ובחדר הפנימי

רכבת ישראל שנות ה'50-
היו ישנים כל בני המשפחה ,על גבי
מיטות מתקפלות שקופלו במשך
היום .אבי המשפחה בנה את החדרון
הקטן בצמוד למבנה ששימש
כשירותים ,ואולי גם כמקלחת ,וכן
הניח את המרצפות הקיימות במבנה
כיום( .יתכן שבתקופה זו הוקם גם
צריף בצמוד למבנה  ,28הנראה
במפה משנות ה ,'80-ושימש אף הוא
לשירותים ,אך אין בידינו מידע וודאי
בנושא).
בחצר האחורית ,מצפון למבנה,
גידלו ההורים תרנגולי הודו ,שפנים
והאב נטע עצי בננה.
שמואל יגן נטע את עץ הצפצפה

פרק :3

בחזית הקידמית של המבנה ,שקיים עד
היום.
ילדי המשפחות שהתגוררו במקום היו
משחקים בסביבת הבית ,ובקצה התחנה
(מול מבנה  )20בחורשת עצי אורן
וושינגטוניה .במקום היה מקלט (קיים עד
היום) ולידו היה 'סרקופג' שהילדים אהבו
לשחק סביבו.
בסוף שנות ה '50-החליטה משפחת
יגן לעזוב את המגורים בתחנה .הסיבה
הסכנה
היתה
לעזיבתם
העיקרית

רקע היסטורי  -תרבותי

שבמגורים בסמיכות לפסי הרכבת ,אותם
היו חוצים הילדים ללא ליווי מבוגר במעבר
בין הבית במבנה  27לבין המזנון בו עבדה
אמם ומבנה הקנטינה בו עבד אביהם,
שניהם בצד השני של המסילות .במקביל,
היצע הדירות הקיימות בעיר גדל בסוף
שנות ה '50-והמגורים במתחם כבר לא
היו הכרחיים .משפחת יגן עברה להתגורר
בנווה שאנן ב 1959-ובמקביל אליהם עזבו
ככל הנראה גם יתר המשפחות שהתגוררו
במתחם.

מימין :יגאל ואריאל יגן משחקים במתחם תחנת חיפה ,ברקע מבנה  20והסרקופג המוצב במקום .במרכז :יגאל ואריאל יגן ,עם אימם צילה ,על גג מבנה המקלט .משמאל :יגאל ואריאל יגן בחצר מבנה  ,27ברקע נראית
חוות המיכלים .מקור :אלבום התמונות המשפחתי של משפחת יגן ,באדיבות יגאל ואריאל יגן.
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מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי  אדריכלות ושימור

תמונות היסטוריות |

מבנים  27ו 28-משנות ה '60-עד שנות ה'90-

מבנה 27

מבנה 28

אין בידינו מידע מלא בנוגע לשימוש במבנים  27ו 28-אחרי שנות ה.'50-
ידוע לנו שבמבנה  28הותקן בשלב כלשהו ארון חשמל מרכזי והוא שימש
לאחסנה ב 20-השנים האחרונות.
מבנה  ,27שמצבו התחזוקתי היה רעוע ,בין היתר בשל חדירת מי גשמים מגג
המבנה ,עמד נטוש וללא שימוש במשך תקופה ארוכה ועד היום.
סביב מבנה  27הוקמו מבנים יבילים וסגירות פח זמניות.

פרק :3

רקע היסטורי  -תרבותי

מבנים  27ו 28-באמצע שנות ה .'90-ברקע מבנה  20והמוסך החדש שהוקם מצפון לו .צלם :פול קוטרל.
מקור :ארכיון הרכבת.

מבנה  27ב .1998-צלם :פול קוטרל .מקור :ארכיון הרכבת.

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

מבנה  28באמצע/סוף שנות ה .'90-צלם :פול קוטרל .מקור :ארכיון הרכבת.

יולי
2020
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סרגל זמנים מסכם |

התקופה העות'מנית

פרק :3

מערך הרכבת ותחנת חיפה-מזרח:
התקופה העותמנית

במהלך שנות מלח"ע  Iבזירת הלבנט נקלעים התורכים למצוקת חומר
גלם לבעירת מנועי הקיטור של קטרי הרכבת ,ובהדרגה מפרקים
ומשתמשים למטרה זו בגגות העץ של מבני התחנה.
ספטמבר :כיבוש חיפה ע"י הבריטים.
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מבנים  27ו:28-
1900
1903

1907
לפני  1911הקמת מבנה  28כחלק ממערך בנוי של סדנאות תפעוליות ומגורי עובדים
מצפון למוסך הקטרים ,אשר הוקם ככל הנראה במקביל.
 1911-1917הקמת מבנה 27
 1915-1917גגות העץ של הסדנאות התפעוליות ,בהן גם גג מבנה  ,28מפורקים .לקראת
סוף המלחמה המבנים במצב נטוש והרוס ,ללא גגות.

התקופה העותמנית

 1מאי  :הכרזת הסולטן על הקמת המסילה החיג'אזית
הקמת האנדרטה לציון תחילת העבודות להקמת מסילת חיפה-
דרעא .הוקם מזח רכבת חדש לאספקת חומרי בנייה לפרוייקט הקמת
המסילה .בסוף  1903החל לפעול שירות רכבות (נוסעים ומטענים)
לעפולה ועמק יזרעאל.
השלמת מבנה תחנת הרכבת החדשה

רקע היסטורי  -תרבותי

1918

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

סרגל זמנים מסכם |

התקופה המנדטורית

מערך הרכבת ותחנת חיפה-מזרח:

1919

התקופה המנדטורית

1920
עד 1923

1928

סלילת מסילת חיפה-בירות-טריפולי ( HBTמסילה תקנית).
 16-17יוני :ליל הגשרים .בעקבות פיצוץ גשר אל חמה מעל הירמוך ע"י
האצ"ל הופסקה תנועת הרכבות לסוריה ולעבר הירדן בקו הרכבת
החיג'אזית  .
 16ספטמבר :פיגוע טרור שני של האצ"ל בו הופצץ מבנה תחנת
הרכבת .האגף המרכזי נהרס כליל ,ולאגף המזרחי נגרם נזק רב.

מבנים  27ו:28-

מוסך הקטרים במתחם א' והמבנים שלידו ממשיכים לשמש כאזור התפעולי
של קטרי וקרונות המסילה הצרה בעוד שהאזור התפעולי במתחם ב' משמש
עבור קטרי וקרונות המסילה התיקנית .מערך הסדנאות התפעוליות שמבנים
 27ו 28-היוו חלק ממנו עובר שיפוץ במהלכו נהרסים מבנים וחלקי מבנים
שמצבם ככל הנראה לא איפשר שיקום.
מבנים  27ו 28-משוקמים כשני מבנים בודדים (ללא חלקי המבנה שהם היוו
חלק ממנו) .לא ידוע לנו אם המבנים היו בשימוש בתקופה זו ,ולמה שימשו.
מבנה  28משמש כסדנת מכונות  .MACHINE SHOPלגבי מבנה  27לא ידוע
למה שימש ,אך הוא מחובר למערכת המים ,ולכן ניתן להניח שהיה בשימוש
בתקופה זו.

1941-1942
1946

סוף תקופת מבנה  28שימש לכל אורך תקופת המנדט כסדנת תיקונים לקטרי המסילה
הצרה .מבנה  27ככל הנראה שימש כמבנה משרדים ,בסוף תקופת המנדט
המנדט
מצויין כי נמצאים בו ה.C.M.E STORES OFFICERS-

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור
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התקופה המנדטורית

ינואר  :מגיעה לסיומה סלילת מסילת הרכבת מקנטרה ועד לתחנת
הרכבת בחיפה ,במקביל להתקדמות כוחות הצבא הבריטי צפונה.
יחידת 'הרכבת הצבאית בפלסטינה' ()Palestine Military Railways
מפעילה ומרחיבה את התחנה מזרחה לקליטת קטרי ורכבות
המסילה התקנית (מסילה רחבה) ,מכשירה מגרש עריכה  ,מקימה
מוסך תפעולי במתחם ב' ,ומשפצת את מבני מתחם א'.
ניהול מערך הרכבת מועבר לידי מחלקת הרכבות של שלטונות
המנדט.Palestine Railways -

פרק :3

רקע היסטורי  -תרבותי

סרגל זמנים מסכם |

רכבת ישראל

פרק :3

מערך הרכבת ותחנת חיפה-מזרח:
לאחר הקמת מדינת ישראל

הידלדלות בהובלת המשא הכללי וסגירת שלוחות מטענים רבות.
חיפה מזרח חדלה לשמש כמוצא או יעד למטענים ,למעט דרך
השלוחות הפרטיות שעדיין פועלות.
פתיחת מוזיאון הרכבת בניהולו של מר אילן פלקוב במבנה מחסן
הסחורות ובמבנה סככת הסחורות ממזרח לו.
שדרוג והכפלת מסילת החוף (ממסילה אחת לשתיים) ,הכפלת
קו חיפה-מוצקין ,סלילת מסילת האיילון בתל אביב ויצירת חיבור
ישיר בין חיפה ובאר שבע .תחנת חיפה-מזרח חדלה לשמש כתחנת
נוסעים.
בשל תכניות להקמת מחלף חירם וההריסה המתוכננת של מחסן
הסחורות ,משופץ מבנה מוסך קטרי המסילה הצרה (מבנה מס'
 )34והופך לחלק ממוזיאון הרכבת .על מנת לקשר בין שני חלקי
המוזיאון משני עברי המסילות ,הוקם גשר הולכי רגל ,המשמש עד
היום את הבאים למוזיאון ולתחנה.

מבנים  27ו:28-
1948
1949
1951
שנות ה'50-

שנות ה'60-
וה'70-
1983
שנות ה'90-

שנות
ה'2000-

כיום
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מבנה  27שימש בשנים אלה כבית המגורים של משפ' יגן .אבי המשפחה
היה עובד הרכבת והאם הפעילה קיוסק בכניסה לתחנה .בתקופה זו ככל
הנראה נבנה תא שירותים קטן ,הצמוד למבנה  27וייתכן שגם תא שירותים
נוסף בסמוך למבנה  .28במתחם כנראה התגוררו עובדי רכבת נוספים
בתקופה זו ,אך לא ידוע לנו  באילו מבנים.
ברשימת מבנים בתחנה שהוכנה ברכבת ישראל בשנים אלה מצויין כי
מבנה  27משמש כבית מגורים ומבנה  28משמש כמחסן כלים.

לאחר הקמת מדינת ישראל

הקמת רכבת ישראל עם עזיבת הבריטים את הארץ והקמתה של
מדינת ישראל.
חידוש פעילות רכבתית בקו חיפה -חדרה ,ובקו חיפה-אכזיב.
לאחר כמה שנות פעילות חלקית ,מופסקת תנועת הרכבות במסילת
הרכבת החיג'אזית ,בקטע רכבת העמק.
סלילת מסילת החוף ,חידוש התנועה במסילה המזרחית ,ומעבר של
כל מערך הרכבות לקטרי דיזל.

רקע היסטורי  -תרבותי

שני המבנים נטושים במצב תחזוקתי ירוד.

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

													

			

מבנים  | 27+28רכבת חיפה מזרח

			
פרק  | 4תיאור מצב קיים

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור
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מבנה | 27

תיאור אדריכלי וטכנולוגיית בניה

פרק :4

כללי  :מבנה אבן מלבני חד קומתי בן

הוצמד מבנה  .27השערה זו מקבלת

מרזב  /ניקוז :הגג בעל שיפוע לכיוון

שני חדרים ריבועיים .כניסה ישירה ללא

חיזוק מהיעדרה של שורת אבן תחתונה

צפון-מערב .ניקוז באמצעות פתחים

לחזית הצפון-מזרחית

מובלטת כמסד בדופן החיצונית של שני

בקיר האבן התוחם מצפון-מערב אל

מוצמד חדר שירות קטן מבלוק זיפיזיף

קירות אלה.

(סיליקט?) ,כפי הנראה תוספת מאוחרת.

מסד המבנה :מסד אבן בולט כ5-

שלושה מרזבי פח אבץ שהוצמדו לחזיתו

שנת בנייה :שנה מדויקת לא ידועה.

הצפון-מערבית של המבנה .בשטח

ס"מ מקיר המבנה .בנוי מאבן מסותתת

שרדו חלקים משלושת המרזבים.

בודאות נבנה לפני  ,1918בסבירות גבוהה

כשאר קירות המבנה .מופיע רק בקירות

רצפות :רצפת מרצפות בטון ,20X20

בין השנים  .1907-1911כפי הנראה נבנה

הצפוניים (צפון -מזרח וצפון-מערב)

כתוספת צמודה למבני סדנאות מדרום

קירות פנימיים :קיר פנימי מטויח

כפי הנראה על גבי תשתית עפר מהודק
ללא בטון.

וממזרח.

בעובי  10ס"מ (בלוקים?) ,חוצץ בין שני

קירות חיצונים :קירות אבן גיר דו-פנית,

פתחים (חלונות ,סורגים) :במבנה

חדרי המבנה הקיר .הטיח על בסיס

חמישה פתחים הכוללים דלת ושני סוגי

עובי כולל כ 50 -ס"מ .פני האבן החיצונית

סיד ,והקיר ככל הנראה מקורי או נבנה

חלונות (ראו רשימת חלונות לתיאור

מסותתות .בחזית המערביות (דרום -מערב

בשנים הסמוכות להקמת המבנה .ריבוי

מפורט של החלונות עצמם):

וצפון-מערב) סיתות 'טובזה' ,כולל מסגרת

שכבות צבע על גבי הטיח .לא נצפה

בחזית הצפון-מזרחית :פתח דלת קמרוני

(זמלה) בהיקף האבן .בקירות המזרחיים

חומר הבנייה של הקיר.

סיתות שטוח ,ייתכן שלא גזית (לא נועד

גג המבנה :המבנה בעל גג שטוח

במידות  X 204 92בעל משקוף היקפי
מאבני כורכר בעיבוד מוסמסם .משקוף

לשמש כפני קיר גלוי) .גמר הדפנות

מיציקות בטון דקות (עובי משוער 12

עליון מעוצב כקשת עם פינות מודגשות

הפנימיות של הקירות -טיח על בסיס סיד.

ס"מ) משולבות בקורות פלדה רוחביות

המורכבת מחמש אבני גזית מובלטות.

סדקים משמעותיים במעלה שתי הפינות

('רלסים'? רוחב קורה נצפה 11-12

בחזית הצפון מערבית 2 :חלונות אורכיים

הדרומיות של המבנה מעידות על היפרדות

ס"מ) כל כ 60-ס"מ ( 65ס"מ ממרכז

קמרוניים במידות  ,X 155 85בעלי

חלקית של החזית הדרום-מערבית.

קורה למרכז קורה) .הגג תחום בצדו

משקוף היקפי מובלט מאבני כורכר

בחינה של פרטי החיבור של משקוף

הצפון-מערבי בקיר אבן בעובי כ30-

בעיבוד שטוח (שחוטה?קשה לקבוע כי

החלון לקיר האבן בחשפי הקירות (בקשת

ס"מ ובגובה של כ 30-ס"מ מפני הגג.

כיום פני האבן ברובם שחוקים) .במקור

העליונה ,בדפנות האנכיים ובסף החלון)

בתקרה בפנימית בחלק מיציקות הבטון

כללו שני החלונות מערכת של סורג

מעוררת את ההשערה כי הקירות הדרומיים

ניכר קמרון קל בין קורה לקורה .קורות

חיצוני של מוטות פלדה אנכיים וחלון

(דרום-מערבי ודרום -מזרח) היו בעבר

התקרה נשענות על קירות האורך של

עץ דו כנפי בפתיחה פנימה .החלונות

קירות חוץ של מבנה /מבנים סמוכים ,אליו

המבנה .תקרה מטויחת.

ממוקמים בחזית המבנה באופן סימטרי.

מדרגות מן החוץ.

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

תיאור מצב קיים

בשניהם שרדו הסורגים אך לא החלונות.
בחזיתות הדרומיות -פתח קמרוני רחב
במידות  .X 170 175בכל חזית חלון אחד
במיקום א-סימטרי .בולט בהיעדרותו
משקוף

היקפי

מובלט

או

מקושט

בחזית החיצונית .מעל החלונות קשת
אבן קונסטרוקטיבית ,ללא קישוט או
הבלטה .במקור היו כפי הנראה חלונות
עשויים פרופיל פלדה משוכה בחתך
מעוין' ,מושחלים' זה בזה שתי וערב ללא
שימוש בריתוך ליצירת תת חלוקה של
 36שמשות ממוסגרות .החלונות מופיעים
במבנים אחרים במתחם ,כפי הנראה
יוצרו והותקנו בשלהי שנות העשרה או
תחילת שנות ה '20-של המאה ה.'20-

יולי
2020

73

פרק :4

חדר 1

תיאור מצב קיים

חדר 2

מבנה | 27

תכנית קומת קרקע ק.מ1:50 .
יולי
2020

75

מבנה | 27

76

תכנית תקרה ק.מ1:50 .

יולי
2020

פרק :4

תיאור מצב קיים

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

מבנה | 27

תכנית גגות ק.מ1:50 .

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

פרק :4

יולי
2020

תיאור מצב קיים

77

מבנה | 27

78

חזית דרום-מזרחית ק.מ1:50 .

יולי
2020

פרק :4

תיאור מצב קיים

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

חזית | 27

חזית דרום-מערבית ק.מ1:50 .

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

פרק :4

יולי
2020

תיאור מצב קיים
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מבנה | 27

80

חזית צפון-מזרחית ק.מ1:50 .

יולי
2020

פרק :4

תיאור מצב קיים

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

מבנה | 27

חזית צפון-מערבית ק.מ1:50 .

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

פרק :4

יולי
2020

תיאור מצב קיים
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מבנה | 27

82

חדר  - 1פריסות ק.מ1:50 .

יולי
2020

פרק :4

תיאור מצב קיים

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

מבנה | 27

חדר  - 2פריסות ק.מ1:50 .

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

פרק :4

יולי
2020

תיאור מצב קיים
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מבנה | 28

תיאור אדריכלי וטכנולוגיית בניה

פרק :4

תיאור מצב קיים

כללי :מבנה אבן מלבני חד קומתי (קומה

מסד המבנה :מסד אבן בולט כ 8-ס"מ

התקופה המנדטורית .בחדר הצפון-

הן בחזית המבנה והן בחללי הפנים,

גבוהה עם חלל גג רעפים) בן שני חדרים

מקיר המבנה .בנוי מאבן מסותתת כשאר

מזרחי תקרה מונמכת עשויה לוחות עץ.

מלבד חלון ח 21-בחזית הדרום-מערבית,

ריבועיים ,מופרדים זה מזה בקיר פנימי ללא

קירות המבנה .מופיע בשלוש חזיתות

מרזב  /ניקוז :הגג בעל שיפועים לכיוון

שמוסט ממרכז החזית .ראו רשימת

פתח מעבר .כניסה ישירה ללא מדרגות מן

(צפון-מזרח ,דרום-מערב ודרום-מזרח),

צפון-מזרח ודרום-מערב .ניקוז בשפיכה

חלונות לתיאור מפורט של החלונות

החוץ אל כל חדר בנפרד .סף אבן מוגבה

אך נעדר מחזית האורך הצפון -מערבית,

חופשית ללא מרזבים ו /או מזחלות מים.

עצמם .להלן תיאור הפתחים:

בס"מ בודדים בשתי דלתות הכניסה.

דבר שמחזק את הסברה שחזית זו היתה

רצפות :רצפת בטון יצוק ,כפי הנראה

בחזית הצפון-מערבית:

שנת בנייה :בין  ,1907-1911שנה מדויקת

פנימית.

שכבה של מספק סנטימטרים על גבי

א.

לא ידועה .מופיע בבירור במפת שומאכר

קירות פנימיים :קיר אבן פנימי מטויח

תשתית עפר מהודק ללא בטון.

בחזית ,אחת לכל אחד מחדרי המבנה.

משנת .1911

בעובי  29-30ס"מ ,חוצץ בין שני חדרי

פתחים (חלונות ,סורגים) :במבנה

פתחי דלת ברוחב

קירות חיצונים :קירות אבן גיר דו-פנית,

המבנה הקיר .הטיח על בסיס סיד,

עשרה פתחים הכוללים שתי דלתות

 230ס"מ .מעל כל פתח קשת שטוחה

עובי כולל  53ס"מ .פני האבן החיצונית

והקיר ככל הנראה מקורי ונבנה עם

ושני סוגים של פתחי חלונות :וארבעה

המורכבת משלוש אבני משקוף (המרכזית

מסותתות .בחזיתות החיצוניות פני האבן

הקמת המבנה .במרכז חלקו העליון

חלונות עליונים קטנים וצרים לאיוורור

מסותת כאבן ראשה) ,ומעליהן קשת

חשופות .בפינה הצפונית של המבנה סדק

של הקיר מיקטע הרוס ,כפי הנראה

חלל הגג ,וארבעה פתחים גדולים,

קונסטרוקטיבית מקלה .הפתחים ללא

אלכסוני הניכר הן בחזיתות החוץ והפנים

מפגיעה

או

רחבים ומקושתים עם חלונות פרופיל

מסגרת באבן מסוג שונה וללא עיבוד

החוץ והן בפינות הפנים .גמר דפנות פנימיות

מפגיעת פגז במהלך מלח"ע ( Iניתן

פלדה משוכה .סוג וגודל החלון (לרבות

מודגש או מובלט של פני האבן.

של הקירות טיח על בסיס סיד עד גובה

לראות את המקטע ההרוס בתמונות

העיצוב של משקוף האבן ההיקפי)

של כ 350-380-ס"מ .בשלוש חזיתות (צפון-

הסטוריות משנת  .)1918ייתכן כי הקיר

מופיע

הותיקים

במיקום סימטרי בגמלון הקיר משני צידי

מזרח ,דרום-מערב ודרום-מזרח) סיתות

שימש לנשיאת מיכשור הקשור בתפקוד

ביותר במתחם ,לרבות במבנה .27

קו הרכס של הגג ,במרחק  80ס"מ זה

'טובזה' ליצירת אבני גזית .בחזית האורך

המבנה כסדנא רכבתית ,ובשל כך נבנה

ייתכן שהיה זה חלון סטנדרטי שיוצר

מזה .משקוף עליון עשוי אבן יחידה

הצפון -מערבית סיתות שטוח המעיד על

כקיר אבן מסיבי למרות היותו קיר פנימי.

והותקן ברחבי התחנה במהלך שני

המשמשת כקורה .בהיקף החלון אין

כך שפני האבן לא נועדו להישאר גלויות

עוד ייתכן כי המקטע ההרוס קשור

העשורים הראשונים של המאה ה.'20-

מסגרת אבן או עיבוד מודגש של פני

או לשמש כחזית חיצונית ניצפית .בתמונה

בפירוק של מיכשור זה.

עוד ייתכן כי החלון האופייני לפתחים

האבן .הפתחים כיום ללא חלון ו/או סורג.

הסטורית משנת  1918ניתן לראות קורות

גג המבנה :גג דו שיפועי (כ30%-

אלה

בולטות מחלקו העליון של הקיר בחזית

שיפוע) על בסיס שתי קורות רכס

 ,HOPESשרשמה בשנת  1918פטנט

ג.

זו לעבר חלל שייתכן והיה המשכו של

אופקיות

המבנה)

(מס )128067GB .על פרופיל חלון מעוין

במידות

המבנה .יתכן כי שימשו לנשיאת מיכשור

הנושאות קורות אלכסוניות .הגג מחופה

דומה לפרופיל המצוי בשטח.

בחזית .בעלי משקוף היקפי מאבני כורכר

הקשור בתפקוד המבנה השלם כסדנא

ביריעות פח גלי ,כפי הנראה משלהי

כל פתחי המבנה במיקומים סימטריים

בעיבוד שטוח (שחוטה? פני האבן ברובם

רכבתית.

84

יולי
2020

הקשורה

(מעוגנות

בפירוק

לקירות

הגג

בכמה

מהמבנים

יוצר מפרופיל

תוצרת חברת

ב.

שני פתחי דלת במיקום סימטרי
 106ס"מ ובגובה

שני פתחי אבן במידות 50X110

בחזית הדרום-מזרחית:
שני פתחים קמרוניים רחבים
 ,X 170 175ובמיקום סימטרי

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

מבנה | 28

תיאור אדריכלי וטכנולוגיית בניה

שחוקים) .קשת עליונה ומשקוף תחתון

עשויים פרופיל פלדה משוכה בחתך

מובלטים מפני הקיר .בפתחים מותקנים

מעוין' ,מושחלים' זה בזה שתי וערב ללא

חלונות עשויים פרופיל פלדה משוכה

שימוש בריתוך ליצירת תת חלוקה של

בחתך מעוין' ,מושחלים' זה בזה שתי וערב

 36שמשות ממוסגרות.

פרק :4

תיאור מצב קיים

ללא שימוש בריתוך ליצירת תת חלוקה של
 36שמשות ממוסגרות.
ד.

שני פתחי אבן קמרוניים במידות

 50X90במיקום סימטרי בגמלון הקיר משני
צידי קו הרכס של הגג ,במרחק  80ס"מ
זה מזה .בעלי משקוף היקפי משותף מאבני
כורכר בעיבוד שטוח .קשת עליונה ומשקוף
תחתון מובלטים מפני הקיר .הפתחים כיום
ללא חלון ו/או סורג.
בחזית הצפון-מזרחית -פתח קמרוני רחב
במידות

 ,X 170 175ובמיקום סימטרי

בחזית .בעל משקוף היקפי מאבני כורכר
בעיבוד שטוח ,קשת עליונה ומשקוף
תחתון מובלטים מפני הקיר .בפתח מותקן
חלון עשויים פרופיל פלדה משוכה בחתך
מעוין' ,מושחלים' זה בזה שתי וערב ללא
שימוש בריתוך ליצירת תת חלוקה של 36
שמשות ממוסגרות.
בחזית הדרום-מערבית -פתח קמרוני רחב
במידות  ,X 170 175ובמיקום מוסט ממרכז
החזית .בעל משקוף היקפי מאבני כורכר
בעיבוד שטוח ,קשת עליונה ומשקוף תחתון
מובלטים מפני הקיר .בפתח מותקן חלון

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

יולי
2020

85

פרק :4

חדר 1

תיאור מצב קיים

חדר 2

תכנית קומת קרקע
ק.מ1:50 .

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

יולי
2020

87

מבנה | 28

88

תכנית תקרה ק.מ1:50 .

יולי
2020

פרק :4

תיאור מצב קיים

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

מבנה | 28

תכנית גגות ק.מ1:50 .

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

פיזי |
תיעוד
פרק :4

מבנה 28
קיים
תיאור מצב

יולי
2020
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מבנה | 28

90

חזית דרום-מזרחית ק.מ1:50 .

יולי
2020

פרק :4

תיאור מצב קיים

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

מבנה | 28

חזית דרום-מערבית ק.מ1:50 .

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

פרק :4

יולי
2020

תיאור מצב קיים
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מבנה | 28

92

חזית צפון-מזרחית ק.מ1:50 .

יולי
2020

פרק :4

תיאור מצב קיים

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

מבנה | 28

חזית צפון-מערבית ק.מ1:50 .

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

פרק :4

יולי
2020

תיאור מצב קיים
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מבנה | 28

94

חתך א-א ק.מ1:50 .

יולי
2020

פרק :4

תיאור מצב קיים

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

מבנה | 28

חתך ב-ב ק.מ1:50 .

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

פרק :4

יולי
2020

תיאור מצב קיים
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מבנה | 28

96

חתך ג-ג ק.מ1:50 .

יולי
2020

פרק :4

תיאור מצב קיים

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

מבנה | 28

חדר מס'  - 1פריסות ק.מ1:50 .

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

פרק :4

יולי
2020

תיאור מצב קיים
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מבנה | 28

98

חדר מס'  - 1פריסות ק.מ1:50 .

יולי
2020

פרק :4

תיאור מצב קיים

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

מבנה | 28

חדר מס'  - 2פריסות ק.מ1:50 .

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

פרק :4

יולי
2020

תיאור מצב קיים
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מבנה | 28

100

חדר מס'  - 2פריסות ק.מ1:50 .

יולי
2020

פרק :4

תיאור מצב קיים

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

מבנה | 28

חתך ד-ד ק.מ1:50 .

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

פרק :4

יולי
2020

תיאור מצב קיים

101

תיעוד צילומי |

המתחם

פרק :4

תיאור מצב קיים

מבט לעבר פסי הרכבת

מבט לעבר העיר

מבט לעבר הכביש המוביל למתחם

102

יולי
2020

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

תיעוד צילומי |

המתחם

פרק :4
תחום תכנון
 25בניין

 26בניין

תיאור מצב קיים

 28בניין

 27בניין

2
3
.4מבט מהכביש לעבר מבנה 27-24

.1מבט לעבר מבנה 28+29

5

.2מבט מפסי הרכבת לעבר מבנה 27-25

.5בניין 28

6
4

1
צ
.3מבט לעבר מבנה 24-26

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

.6בניין 27

יולי
2020

103

תיעוד צילומי |

מבנה 28

פרק :4

.1חזית דרום-מזרחית

תיאור מצב קיים

.2חזית צפון-מערבית

3
2

1
4

צ

.3חזית צפון-מזרחית

104

יולי
2020

.4חזית דרום-מערבית

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

תיעוד צילומי |

מבנה 28

שביל כניסה

פרק :4

תיאור מצב קיים

מסד

גג-קורות עץ

צ
חור-חזית דרום-מזרחית

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

מעבר בין בניין  28ל29-

יולי
2020

105

תיעוד צילומי |

מבנה 28

5חדר צפוני-דלת כניסה

6
7

5

.6חדר צפוני-חלון לעבר פסי הרכבת

.7חדר צפוני-חלון לעבר בניין 29

5א
8

.8חדר צפוני-מחציה פנימית

צ

106

פרק :4

תיאור מצב קיים

יולי
2020

5א.חדר צפוני-כניסה ,ריצוף קרמיקה

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

תיעוד צילומי |

.9חדר דרומי-דלת כניסה

מבנה 28

.10חדר דרומי-מחיצה פנימית

10
11

9

פרק :4

.11חדר דרומי-חלון לעבר בניין 29

תיאור מצב קיים

.12חדר דרומי-חלון לעבר הכביש

9א
12

צ

חדר דרומי-תקרה ,קורות עץ

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

12א.חדר דרומי-כניסה ,ללא ריצוף

יולי
2020

107

תיעוד צילומי |

מבנה 27

פרק :4

.1חזית דרום-מזרחית

תיאור מצב קיים

.2חזית צפון-מערבית

3
2

צ

1

108

4

יולי
2020

.3חזית צפון-מזרחית

.4חזית דרום-מערבית

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

תיעוד צילומי |

מבנה 27

תפר-צד שמאל ,שירותים-צד ימין

פרק :4

חיבור בין הבניין לשירותים

צ

רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

בסיס בטון

חצר פנימית ,צד ימין-בניין 26

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח

תיאור מצב קיים

חצר פנימית

יולי
2020

109

תיעוד צילומי |

מבנה 27

.6חדר צפוני-דלת כניסה

.5חדר צפוני-חלון לעבר החצר

.7חדר צפוני-קיר

.8חדר צפוני-מחציה פנימית

5

6
6א

פרק :4

תיאור מצב קיים

8

7

צ

110

6א.חדר צפוני-כניסה ,מדרגה

יולי
2020

חדר צפוני-תקרה ,בטון וקורות

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

תיעוד צילומי |

מבנה 27

פרק :4

.10חדר דרומי-מחציה פנימית

.9חדר דרומי-חלון לעבר החצר

10
11

תיאור מצב קיים

.11חדר דרומי-חלון לעבר בניין 28

9
12

צ

.12חדר דרומי-חלון לעבר הכביש

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

חדר דרומי-תקרה ,בטון וקורות

יולי
2020

111

22

ח

צ

112

21

ח

23

ח

25

ח

26

ח

28

ח

27

ח

21

ד

24

ח

22

ד

2

11

ח

ח

1

ח

12

ח

3

ח

11

ד

4

ח

1

ד

תיעוד צילומי |

מבנה 27+28

פרק :4

תיאור מצב קיים

יולי
2020

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

תיעוד צילומי |
מספר

ח1-

מבנה  - 27חלונות

מידות

פרק :4

מיקום בחזית

חוץ 168X180 -

תמונת חוץ

תמונת פנים

תיאור מצב קיים

תיאור

חלון בלגי  -מסגרת ברזל
עם זכוכית לא שייך לפתח
הספציפי

ח
1

פנים 150X170 -
חזית דרום-מזרחית

ח2-

חוץ 176X175 -

חלון בלגי  -מסגרת ברזל
ללא זכוכית לא שייך לפתח
הספציפי

ח
2

פנים 152X170 -

חזית דרום-מערבית

ח3-

חוץ 83X155 -

משקוף עץ וסורגים מברזל
חתך מלבני  4ס"מ

פנים 96X155 -
ח
4

חוץ 85X155 -

ח4-

ח
3

חזית צפון-מערבית

פנים 96X153 -
96X250

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

חוץ  -חלון ,משקוף עץ וסורגים
ברזל חתך מלבני  4ס"מ
פנים  -דלת ,משקוף עץ

יולי
2020

113

תיעוד צילומי |

מבנה ( 27תוספת)  -חלונות

מספר

מידות

ח 11 -

66X46

ח 12 -

66X48

מיקום בחזית

ח
11

פרק :4
תמונת חוץ

תיאור מצב קיים

תמונת פנים

פתח ללא חלון
אטום ע"י לוחות עץ

חזית דרום-מזרחית

ח
12

פתח ללא חלון
אטום ע"י לוחות עץ

חזית דרום-מערבית

114

יולי
2020

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

תיעוד צילומי |
מספר

ח 21 -

מבנה  - 28חלונות

מידות

פרק :4

מיקום בחזית

תיאור
משקוף עץ ,חלון בלגי -
מסגרת ברזל ללא זכוכית
וסורגים ברזל חתך מלבני 4
ס"מ

חוץ 152X170 -
ח
21

פנים 168X180 -

תמונת חוץ

תמונת פנים

תיאור מצב קיים

חזית דרום-מערבית

ח 22 -

משקוף עץ ,חלון בלגי -
מסגרת ברזל בחלקו עם
זכוכית וסורגים ברזל חתך
מלבני  4ס"מ

חוץ 152X170 -
פנים 170X175 -

ח
23

ח 23 -

ח 24 -

חוץ 152X170 -

ח
22

חזית דרום-מזרחית

פנים 170X172 -

חוץ 152X165 -
פנים 170X175 -

ח
24

משקוף עץ ,משקוף אלומניום
ופרספקס ,חלון בלגי  -מסגרת
ברזל ללא זכוכית

משקוף עץ ,משקוף אלומניום
ופרספקס ,חלון בלגי  -מסגרת
ברזל ללא זכוכית

חזית צפון-מזרחית

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

יולי
2020

115

תיעוד צילומי |

מבנה  - 28חלונות עליונים

מספר

מידות

ח 25 -

55X95

ח 26 -

50X95

ח 27 -

50X110

ח 28 -

50X110

מיקום בחזית

ח
25

פתח ללא חלון
אטום ע"י לוח ברזל

חזית דרום-מזרחית

פתח ללא חלון
אטום ע"י לוח ברזל
ח
28

116

תמונת חוץ

תמונת פנים

תיאור

פתח ללא חלון
אטום ע"י לוח ברזל
ח
26

יולי
2020

פרק :4

תיאור מצב קיים

חזית צפון-מערבית

ח
27

פתח ללא חלון
אטום ע"י לוח ברזל

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

תיעוד צילומי |
מספר

ד1-

מבנה  - 28+27דלתות

מידות

פרק :4

מיקום בחזית

חוץ 92X204 -

ד
1

ד 11 -

ד 21 -

106X233

ד 22 -

106X230

תיאור

חוץ  -משקוף ברזל ודלת
סורגים ברזל
פנים  -משקוף עץ

פנים 102X210 -

100X192

תמונת חוץ

תמונת פנים

תיאור מצב קיים

ד
11

חזית צפון-מזרחית

משקוף עץ פנימי ודלת עץ
פתיחה פנימה

משקוף ברזל חיצוני ודלת ברזל
פתיחה החוצה  -לא מקוריים

ד
21

ד
22

חזית צפון-מערבית

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

משקוף אלומניום פנימי ודלת
אלומניום פתיחה פנימה  -לא
מקוריים

יולי
2020

117

										 			

			

מבנים  | 27+28רכבת חיפה מזרח

			
פרק  | 5סקר הנדסי

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
ליליה סוחנוב  -הנדסת שימור

מאי
2018

119

הנדסי
|:527סקר ה
מבנה ק
פרק
יציבות
בעיות
מס'

ר
תיאור הבעיה

1

פלדה בתקרה
ה
דת קורות
החלד
עו
קרות הבטון נפגע
הקורוות הנושאות בתק
תחת
מקורווזיה באופן חמור ,הקורוזיה מתפת
יותר בתוך
ר
אורך הקורות ,הת
לכל א
תהליך חמור
הקירוות ובסמוך לקירוות ,בשל רטיבות גבוהה.
שכבת החלודה בצידי הקורות נמצאת בתוך
ת
קרה
הגדלת נפח התק
יציקת בטון וגורמת לה
ת
על
חץ אופקי ואנכי ע
צאה מכך נוצר לח
וכתוצ
קירות הבית .הדבר גורם לנזק רב בקירות
ת
לכסונית ואופקית
הבית ובגג :סדיקה אל
ת ,חדירת
חומרים ועוד.
לקירות ,בליית הח
מים ל
התקרה חמור ביותר.
מצב ה

120

מאי
2018

27
בנה
בעיות יציבות  -מב
פרק :5

סקר הנדסי

המלצות
פירוק התקרה והגגג ובניית
 .1פ
לפי דרישות
י
תקרה חדשה
ת
שימור של אדריכל
ש
הפרויקט.
ה
ת
יש להגן את
 .2ש
קורות הפלדה
מפני קורוזיה ,יש ליצור
מ
שכבת הפרדה אל
ש
לסטית
חסית בין קורות הפלדה
יח
ל
לבין קירות האבן.

תיק תיעוד

מבנים 27 + 28

רח
בת חיפה מזר
רכב

201
מאי 18

ימורחיפה מזרח
רכבת
מבנים - 28 + 27
תחנתהנדסת ש
ליליה סוחננוב –
ליליה סוחנוב  -הנדסת שימור

הנדסי
 |:527סקר ה
מבנה ק
פרק
יציבות
בעיות

בעיות יציבות -

מב
 27סקר הנדסי
בנה:5
פרק

סונית
 .2סדיקה אופקית ואלכס
כתוצאה מק
קורוזיה בקורות
התקרה.
המלצות:
תקרה קיימת ובנייית
 .1פירוק ת
חדשה
תקרה ח
דה
להגן את קורות הפלד
ן
 .2יש
שכבת
רוזיה ,יש ליצור ש
מפני קור
הפרדה אלסטית יחסית בין
הפלדה לבין קירוות
קורות ה
האבן.
דקים
 .3תיקון סד

 .3גוש בניייה חורג ממישוור
הקיר כלפי חוץ בחזית המער
רבית.
דקים
על הקיר הנפרד על ידי הסד
החמורים מהקירות הניצבים,
שמל
הורכב מוט פלדה של קו חש
על
)?( ,דבר שיצר דחף אופקי ע
קטע קיר בלתי יציב.
חלופות(:
המלצות )ח
ב
למצב
קטע הקיר
 .1החזרת ק
אנכי.
של הגוש המעוות
 .2חיבור ש
ת
באמצאות
המבנה
לשלד ה
המותחנים.

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת
ליליה סוחנוב  -הנדסת שימור

מזרחמבנים 27 + 28
חיפהתיעוד
תיק

רח
בת חיפה מזר
רכב
מאי
ליליה סוחננוב – הנדסת שימור
2018
201
מאי 18

121

הנדסי
|:527סקר ה
מבנה ק
פרק
יציבות
בעיות

27
בנה
בעיות יציבות  -מב
פרק :5

סקר הנדסי

גג חמור ביותר:
 .4מצב הג
קוז לא
סדקים חמוורים באיטום ,ניק
הוסדר ,מרזזבים נהרסו ,מים
תרמי
עומדים לאורך זמן ,בידוד ת
לא קיים.
המלצות:
 .1פירוק גגג קיים
 .2בניית גגג חדש תוך בידווד
איטום וניקוז ראוייים.
תרמי ,א

קירות
החלדת חלקי פלדה בק
ת
.5
מנטים
פלדה בתוך הקירות )צינורות מים אלמ
ה
חלקי
לעיגון חלוננות ודלתות ,ברגים לחיבור ציוד ועוד( נפגעו
קה ושבירה של ה
הדבר גורם לסדיק
מקורוזיה .ה
האבנים
לקי פלדה.
מסביב לחל
המלצות:
רות.
חלקי הפלדה הלא פעילים מהקיר
 .1פירוק ח
טים שיוחדרו
מחלידות באלמנט
במתכות בלתי מ
 .2שימוש ב
לתוך הקירות.
חרים
שימור של החלוננות ואלמנטים אח
 .3פירוק וש
השימור(,
הנחיות אדריכל ה
המקוריים מברזל )לפי ה
קי איטום"  -לפי הנחיות של
חיבורם לקיר דרך "פקק
מתכת.
משמר מ
השבורות
בנים הסדוקות וה
 .4החלפה /שימור של האב

122

מאי
2018

תיק תיעוד

מבנים 27 + 28

רח
בת חיפה מזר
רכב

201
מאי 18

ימורחיפה מזרח
רכבת
מבנים - 28 + 27
תחנתהנדסת ש
ליליה סוחננוב –
ליליה סוחנוב  -הנדסת שימור

הנדסי
 |:527סקר ה
מבנה ק
פרק
יציבות
בעיות

בעיות יציבות -

מב
 27סקר הנדסי
בנה:5
פרק

צונית של הקיר ופגיע בקשתות
ת
חות הדופן החיצ
 .6התנפח
הצפוני במבנה 2
27
בפתחי חלוונות בחזית הצפוננית .מצב הקיר ה
ר ,מכיוון שבגג קיים שיפוע כלפי צפון ומי ה
ם
גשמים
חמור ביותר
הגג ,כנראה ,עומדים לאורך זמן
זורמים לחלקו הצפוני של ה
ומחלחלים לתוך הקיר .חדירת מים לתוך הק
קיר גורמת
בליית חומר
לקורוזיה של פלדה בקירות ועוגני חלונות ,ב
בקיר ובקשתות.
האבנים וכתוצאה מכך לעיוותים ב
המליטה וה
המלצות:
ר החלונות על י
פי
ת החלונות )שימור
 .1פירוק הסורגים ומסגרות
הנחיות האדריכל(.
שת שבורות.
 .2ניקוי ושימור אבני קשת ,החלפת אבני קש
לחלונות ,מילוי
ליבת הקיר מעל ל
מילוי מתפורר מל
 .3הסרת מ
חדש.
האבנים בחומר ח
ואחיזת ה

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת
ליליה סוחנוב  -הנדסת שימור

מזרחמבנים 27 + 28
חיפהתיעוד
תיק

רח
בת חיפה מזר
רכב
מאי
ליליה סוחננוב – הנדסת שימור
2018
201
מאי 18
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הנדסי
|:527סקר ה
מבנה ק
פרק
יציבות
בעיות

27
בנה
בעיות יציבות  -מב
פרק :5

סקר הנדסי

המליטה.
 .7בליה של אבן וחומר ה
רט
במבנה סביר ,פר
מצב האבן וחומר המליטה ב
ת של
לחזית הצפונית .התכונות הקונסטרוקטיביות
של זה.
פגעו מבלייה בש
האבן לא נפ
ת
קיימת
על לקרקע
בחזית הצפונית ובמפלס מע
בעיה של ב
בליית החומרים
המלצות:
מתפורר ומילוי
חומר המליטה המ
 .1הסרת ח
טת
ערובת לפי החלט
מישקים בחומר חדש ,תע
משמר(.
שימור )אדריכל ,מ
צבת הש
של פני החזיתות(.
האבנים )כ  10%ש
 .2שימור ה
 .3הסדרת פיתוח השטח וניקוז מי הגשמים,
צפונית.
הרחקת הגינה בחזית הצ
 .4רצועת ר
ריצוף משופע ו"נוושם" בהיקף
המבנה.
גג חדש.
 .5בניית ג
מפני המים.
י
דן החלונות
 .6הגנת אד
 .7תחזוקה ראויה של המבננה.

124

מאי
2018

תיק תיעוד

מבנים 27 + 28

רח
בת חיפה מזר
רכב

201
מאי 18

ימורחיפה מזרח
רכבת
מבנים - 28 + 27
תחנתהנדסת ש
ליליה סוחננוב –
ליליה סוחנוב  -הנדסת שימור

הנדסי
 |:527סקר ה
מבנה ק
פרק
יציבות
בעיות

בעיות יציבות -

מב
 27סקר הנדסי
בנה:5
פרק

לת הכניסה
באבן בפתח דל
 .8פגיעה ב
ת
נעשתה חציבה באבן מקורית לצורך הרכבת
ה
כניסה
דלת
בלוקים בתוספת
קטעי בניית הב
 .9נהרסו ק
דרומית.
 .10צמחיייה בקירות
המלצות:

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת
ליליה סוחנוב  -הנדסת שימור

מזרחמבנים 27 + 28
חיפהתיעוד
תיק

רח
בת חיפה מזר
רכב
מאי
ליליה סוחננוב – הנדסת שימור
2018
201
מאי 18
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יציבות
בעיות
הנדסי
|:528סקר ה
מבנה ק
פרק
מס'
1

תיאור הבעיה

פרק :5
28
בנה
בעיות יציבות  -מב
גורמים משוערים

המלצות ביינניים

לבד.
המפורטים להלן הם משוערים בל
הגורמים ה
קה בפינה הצפון
סדיק
של היסודות או ה
 שקיעה ש
חית
מזרח
הקרקע באזור פינת המבנה
ביע על כך:
ם מספר סימנים העלולים להצב
 קיימיםקיימים סדקים אלכסווניים
ם
מוך למבנה ,שקיעת אדמה
שקיעת אבני ספה בסמ
ואנכיים בפינה הצפון
א(.
ת הכניסה )תמונות  2 ,1בעמ' הבא
ליד דלת
מזרחיית של המבנה
מקומית יכולה להיגרם
ת
שקיעת הקרקע
ם ,לדוגמא,
)בחזית הצפונית
תוצאה מכך
על ידי דליפות מצנרת מים וביוב ,וכת
רחית( .הסדקים
והמזר
שטיפת חלקיקי אדמה והחלשת הקרקע .העלייה
עובריים בין הפתחים
בעיה  (.בקיר המ
ה
הקפילרית )ראה
לראש הקיר ,לא ידוע
ש
מזרחי יכול
קעיות .ניתן
דליפות תת קרק
להצביע בעקיפין על ד
תחת
האם סדק קיים גם מת
פינה )ראה
סמוך לאזור הפ
לראות בורות ביוב בס
ת
המזרחית
לחלון בחזית
ן
 3-5העמוד הבא((.
תמונות 5
מוך
טיינר העומד בסמ
)קונט
המאוחסנים
לכך משקל הקונטיינר והחפצים ה
 בנוסף ל
למבנה( .בחזית הצפוננית
על הקרקע המוחלשת )?(
בו מהווים עומס חדש ל
תיקון
הסדק נפתח שנית בת
ק
תחת חלודים בת
דבר  חלקי מת
מאוחר ובטיח פנימי ,ד
תוך הקירות )ראה בעיה (6
לים לגרום
תקרה התלויה הקיימת  -עלול
מעל לת
ק
שסדק
ביע על כך
שמצב
של ציוד ישן
קיימים חלקים ש
לסדיקה בקירות .יתכן וק
פעיל.
או אחר.
או שרידים של גג ישן ו
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מאי
2018

תיק תיעוד

סקר הנדסי

חזית
פתיחת הסדק בח
 .1פ
מבטון
הצפונית -ניקוי מ
ה
)ללא פגיע באבןן( והורדת
מי של
הטיח בפן הפנימ
ה
המזרחי
הקירות הצפוני וה
ה
באזור הסדקים.
ב
 .2ניקוי הסדק לעומ
מק
מ
מחומר ,שתיפה וומילוי
ס סיד.
בחומר על בסיס
ב
הזזת קונטיינר.
 .3ה
בדיקת הביוב וצננרת המים
 .4ב
 .5פ
פירוק קטע התקרה
התלויה בפינה ה
ה
הצפון
בדיקת
מזרחית לצורך ב
מ
מים
הסדק וזיהוי גורמ
ה
הרסניים אפשרייים.
ה
המלצות בעיה 2
ת
ראה גם
 .6ר

?

רח
בת חיפה מזר
מבנים + 28
201
מאי 18
ימורחיפה מזרח
רכבת
רכב - 28
מבנים+ 2727
תחנתהנדסת ש
ליליה סוחננוב –
ליליה סוחנוב  -הנדסת שימור

יציבות
בעיות
הנדסי
 |:528סקר ה
מבנה ק
פרק

בעיות יציבות -

 28סקר הנדסי
בנה:5
פרק
מב

ב
סביב
סימני שקיעת הקרקע
מבנה 28

ביוב סביב מבנה 2
28
בורות ב

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת
ליליה סוחנוב  -הנדסת שימור

מזרחמבנים 27 + 28
חיפהתיעוד
תיק

רח
בת חיפה מזר
רכב

201
מאי 18
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יציבות
בעיות
הנדסי
|:528סקר ה
מבנה ק
פרק
מס'
2

תיאור הבעיה

פרק :5
28
בנה
בעיות יציבות  -מב
גורמים

המלצות

בנה 28
 פיתוח האזור סביב המב
בות קפילרית
רטיב
בעיתי :מי הגשמים נאס
רות.
בקיר
ספים לכיוון
המבנה בחזיתות הצפוננית,
ה
הבעיה קיימת בחלק
ה
חית והדרומית.
המזרח
חמורה
חי של המבנה ,ח
המזרח
 סף נמוך בחדר המזרחיי ,כנראה
רמת
בקיר המזרחי .גור
יותר ב
תוך המבנה
שמים נכנסים לת
מי הגש
ה,
לבלייית חומר המליטה
ועומדים בחדר.
אה מכך גם מי גשמים
כתוצא
ת בצנרת מים וביוב
 דליפות
חודריים לתוך הקיר ,ד
דבר
גורמים לבעיה .1
ם
)משוער( – ראה
מיר את הבעיה .עם
שמחמ
הזמן רטיבות בקירות
ם
האבנים
תגרום לבליית
ם
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מאי
2018

סקר הנדסי

 .1הסדרת פיתוח פני השטח
סביב המבנה ב
באופן כזה
שמי הגשמים יזזרמו
בכיוונים מחזיתות החוצה.
 .2יצירת רצועת ריצוף
משופע מסביב למבנה
 .3בדיקת הביוב.

תיק תיעוד

רח
בת חיפה מזר
מבנים + 28
201
מאי 18
ימורחיפה מזרח
רכבת
רכב - 28
מבנים+ 2727
תחנתהנדסת ש
ליליה סוחננוב –
ליליה סוחנוב  -הנדסת שימור

יציבות
בעיות
הנדסי
 |:528סקר ה
מבנה ק
פרק

מס'
3

תיאור הבעיה
ת
סדק אופקי בחזית
רבית
המער

בעיות יציבות -

רמים
גור

 28סקר הנדסי
בנה:5
פרק
מב

לצות
המל

על מנת לזהות את הגורמים להיווצרות הסדק ולגזור המלצות
בהתאם יש לבצע מיידית את המלצות הביניים בנוגע למבנה
( 28ראה עמ'  Xבפרק זה)

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת
ליליה סוחנוב  -הנדסת שימור

מזרחמבנים 27 + 28
חיפהתיעוד
תיק

רח
בת חיפה מזר
רכב

201
מאי 18

מאי
2018
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יציבות
בעיות
הנדסי
|:528סקר ה
מבנה ק
פרק
מס'

תיאור הבעיה
ת

4

מצב הגג בלתי סביר
ר
קירוי בלוי לחלוטין,
ת
קורות עץ בנקודת
השעננה על הקירות
נפגעו מריקבון
ו

130

מאי
2018

:5
פרק 28
בנה
בעיות יציבות  -מב
גגורמים

סקר הנדסי

המלצות
ה
ש
פירוק גג קייים ובניית גג חדש
ציה תהיה ללא
הקונסטרוקצ
דחף אופקי על הקירות

תיק תיעוד

מבנים 27 + 28

רח
בת חיפה מזר
רכב

201
מאי 18
ימור חיפה מזרח
רכבת
מבנים - 28 + 27
תחנתהנדסת ש
ליליה סוחננוב –

ליליה סוחנוב  -הנדסת שימור

יציבות
בעיות
הנדסי
 |:528סקר ה
מבנה ק
פרק
מס'
5

בעיות יציבות -
מים
גורמ

בעיה
תיאור הב


ר המליטה.
בליה של אבן וחומר
ה

ביר .התכונות
האבן במבנה סב
מצב ה
ל האבן לא נפגעו 
סטרוקטיביות של
הקונס
מבליייה .בעיה של בליית האבן קיימת 
חסית :בתחתית
רים מצומצמים יח
באזור
ת ,מתחת
הקיר ,מתחת לחלונות
,
מות של קירוי פגגום.
למקומ
חומר המליטה במצב סביר ברוב חלקיי 
תות ,אך לתווך ארוך מהוה בעיה 
החזית
שימור
רית לאבן ,מכיוון שכולל צמנט
וגורם לבלייה של אבןן .חומר המליטה
תית הקירות
מתפורר בעיקר בתחת
ומתחת לחלונות.



רטיבות בקירות.
עליה קפילרית.
גג אינו תקיין.
פיתוח השט
טח מסביב
למבנה לקווי.
קים בחומר
מילוי מישק
כולל צמנט.
חוסר תחזוק
קה.
ם
חוסר
איטום באדן
החלונות.

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת
ליליה סוחנוב  -הנדסת שימור

 28סקר הנדסי
בנה :5
פרק
מב

המלצות
ה
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

מליטה המתפורר ומילוי
הסרת חומר המ
מישקים בחומר חדש ,תערובת ל
לפי
החלטת צבת השימור )אדריכל ,משמר(.
שימור האבנים )כ  5%של פני
החזיתות(.
הסדרת פיתוח ה
השטח וניקוז מי
הגשמים.
שופע ו"נושם" בה
רצועת ריצוף מש
היקף
המבנה.
בניית גג חדש.
הגנת אדן החלוונות מפני המים.
של המבנה.
תחזוקה ראויה ש

מזרחמבנים 27 + 28
חיפהתיעוד
תיק

רח
בת חיפה מזר
רכב
מאי
ליליה סוחננוב – הנדסת שימור
2018
201
מאי 18
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יציבות
בעיות
הנדסי
|:528סקר ה
מבנה ק
פרק

פרק :5
28
בנה
בעיות יציבות  -מב

מס'

תיאור הבעיה

6

דת חלקי פלדה
החלד
רות
בקיר
חלקי פלדה בתוך הקירות
)אלמנטים לעיגון חלונות
ודלתוות ,ברגים לחיבור ציוד
ועוד( נפגעו מקורוזיה .הדבר
ושבירה של
ה
גורם לסדיקה
קי
האבננים מסביב לחלק
פלדה.
ה

 חוסר
תחזוקה.
 רטיב
בות
רות.
בקיר
בת הים.
 קירב

7

חוסר איטום על אדנני
ר
החלוונות
חודרים לתוך הקיירות,
מים ח
שגורם לבליית האבן,
דבר ש
חומר המליטה והטיח

 חוסר תחזוקה
לדת
 החל
חלוננות מתחת
ריים
מקור

132

מאי
2018

גוורמים

סקר הנדסי

המלצות
.1
.2
.3

.4

פעילים מהקירות.
ם
לדה הלא
פירוק חלקי הפל
שימוש במתכות בלתי מחלידות ב
באלמנטים
הקירות.
שיוחדרו לתוך ה
של החלונות ואלמנטים אחרים
פירוק ושימור ל
מברזל )לפי הנחיות אד
ל
המקוריים
דריכל
השימור(,
קקי איטום" -
חיבורם לקיר דרך "פק
ם
לפי הנחיות של משמר מתכת.
דוקות
החלפה /שימור של האבנים הסד
והשבורות

הגנת אדן החלונות מפני המים.
 ה
של המבנה.
תחזוקה ראויה ל
 ת
 ש
שימור או החלפת החלונות

תיק תיעוד

רח
בת חיפה מזר
מבנים + 28
201
מאי 18
ימורחיפה מזרח
רכבת
רכב - 28
מבנים+ 2727
תחנתהנדסת ש
ליליה סוחננוב –
ליליה סוחנוב  -הנדסת שימור

יציבות
בעיות
הנדסי
 |:528סקר ה
מבנה ק
פרק
מס'

תיאור הבעיה

8

הרס  /פריצה בקירוות
ס

העליון
 בחלק
בקיר
רומי נפרץ פתח
הדר
ח ,בקיר
קטע גדול
ע
הפנימי חסר
שולי
ברא
הקיר.
אש
הריסות אינם
ת
הפריצות /
מיוצ
צבים כראוי.

בעיות יציבות -
המלצות

קיר הפנימי
 .1יייצוב השוליים בק
 .2א
איטום השוליים בפתח
ה
החיצוני.

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת
ליליה סוחנוב  -הנדסת שימור

 28סקר הנדסי
בנה :5
פרק
מב

מזרחמבנים 27 + 28
חיפהתיעוד
תיק

רח
בת חיפה מזר
רכב
מאי
ליליה סוחננוב – הנדסת שימור
2018
201
מאי 18
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מבנה | 27

המלצות שימור

פרק :5

המלצות שימור  -מבנה 27

סקר הנדסי

.1

פירוק התקרה והגג הקיימים.

.2

שחזור התקרה בטכנולוגיה מקורית .התקרה תשוחזר תוך נקיטת הפעולות לשימור קירות האבן :הגנת קורות הפלדה מפני קורוזיה ,יצירת שכבת הפרדה )לדוגמא,
גראוט אפוקסי( בין קורות הפלדה לבין קירות האבן ,בידוד תרמי.

.3

בניית גג חדש עם איטום וניקוז ראויים.

.4

פירוק הסורגים )תוך תמיכה נקודתית לפי הצורך( .שימור החלונות  -ראו הנחיות אדריכל השימור.

.5

ניקוי ושימור של אבני הקשתות ,החלפת האבנים השבורות.

.6

הסרת המילוי המתפורר מליבת הקיר מעל לחלונות ומקומות אחרים )לפי בדיקה בשטח( ,מילוי ואחיזת האבנים בחומר חדש ) – NHL3לדיון(.

.7

הסרת כל תיקוני הבטון )ללא פגיעה באבן( ,הסרת חומר המליטה המתפורר ומילוי מישקים בחומר חדש ) – NHL3לדיון(.

.8

פירוק חלקי הפלדה הלא פעילים מהקירות.

.9

באלמנטים שיוחדרו לתוך הקירות ,יהיה שימוש במתכות בלתי מחלידות בלבד.

 .10תיקון של כל הסדקים בקירות .במקומות בהם הסדק חוצה את האבן ,יש להחליפה .לא מומלץ להחדיר את החיזוקים הקשיחים בניצב לסדקים ,במידה ויש צורך
בתפירת הנדבכים בסדק ,מומלץ להחדיר אבן ארוכה .חומר המליטה לתיקון הסדקים יתואם עם המשמר בשלב הביצוע.
 .11שימור האבנים )כ  10%של פני החזיתות(.
 .12הסדרת פיתוח השטח וניקוז מי הגשמים מסביב למבנה ,הרחקת הגינה בחזית הצפונית.
 .13בניית רצועת ריצוף או איטום אחר משופע ו"נושם" בהיקף המבנה.
 .14הגנת אדני החלונות מפני חדירת המים.
 .15פירוק מסגרת מתכת בפתח הכניסה.
 .16תחזוקה ראויה של המבנה.
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פרק :5

סקר הנדסי

המלצות בייניים )לבצע מידית(
 .1פתיחת הסדקים בפינה הצפון מזרחית :ניקוי מבטון בחזית הצפונית )ללא פגיעה באבן( והורדת הטיח בפן הפנימי של הקירות הצפוני והמזרחי באזור הסדקים.
 .2ניקוי הסדק לעומק מחומר ,שתיפה ומילוי בחומר על בסיס סיד.
 .3הזזת קונטיינר.
 .4בדיקת הביוב וצנרת המים באזור הפינה הצפון מזרחית
 .5פירוק קטע התקרה התלויה בפינה הצפון מזרחית לצורך בדיקת הסדק וזיהוי הגורמים ההרסניים ה אפשריים.
המלצות שימור
 .6פירוק גג קיים ובניית גג חדש ,הקונסטרוקציה תהיה ללא דחף אופקי על הקירות.
 .7הסרת כל תיקוני הבטון )ללא פגיעה באבן( ,הסרת חומר המליטה המתפורר ומילוי מישקים בחומר חדש ) – NHL3לדיון(.
 .8פירוק חלקי הפלדה הלא פעילים מהקירות.
 .9באלמנטים שיוחדרו לתוך הקירות ,יהיה שימוש במתכות בלתי מחלידות בלבד.
 .10תיקון של הסדקים בקירות .במקומות בהם הסדק חוצה את האבן ,יש להחליפה .לא מומלץ להחדיר את החיזוקים הקשיחים בניצב לסדקים ,במידה ויש צורך בתפירת
הנדבכים בסדק ,מומלץ להחדיר אבן ארוכה .חומר המליטה לתיקון הסדקים יתואם עם המשמר בשלב הביצוע.
 .11שימור האבנים )כ  5%של פני החזיתות(.
 .12ייצוב השוליים בקטע קיר הרוס.
 .13הסדרת פיתוח השטח וניקוז מי הגשמים מסביב למבנה באופן שמי הגשמים יזרמו בכיוונים מחזיתות החוצה.
 .14בניית רצועת ריצוף או איטום אחר משופע ו"נושם" בהיקף המבנה.
 .15הגנת אדני החלונות מפני חדירת המים.
 .16תחזוקה ראויה של המבנה.
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מסקנות |
.1מבנים

27

מבנים 28 + 27
נמנים

ו28-

על

מבניה

המוקדמים של תחנת רכבת חיפה-מזרח.

פרק :6

מסקנות ,הצהרת משמעות והמלצות

פחם ,ואת מבנה הסדנאות ,שכלל את

 .6השימוש התפעולי במבנה  27ומבנה

כמבני שירות ומשרדים עבור חוליות

מבנים  27ו 28-של היום.

 28כסדנאות נמשך אל תוך תקופת

המסילאים הפועלות לאורך המסילות

רכבת המנדט (ראו מפת ,)1928 ,1927

כיום.

שני המבנים (ומבנה  29הצמוד למבנה )28
הם שרידיו האחרונים של מתחם סדנאות

 .4במהלך מלח"ע  Iפורקו  גגותיהם של

אך בשנות ה '30-או ה '40-הוסב מבנה

עותמניות שליווה את פעילותה השוטפת

מרבית המבנים במתחם (כנראה על מנת

 27למגורים או משרד עבור מנהל

 .9שלמות ואותנטיות :מבנים  27ו 28-הינם

של הרכבת בשנותיה הראשונות כתחנת

לספק לצבא העותמני הנסוג חומר בעירה

המסילה הצרה ,בעוד מבנה  28הוסיף

השרידים האחרונים של מבנה הסדנאות

איזור

להסקת קטרי הקיטור בשימוש מבצעי).

לתפקד כסדנא ( )machine shopעד

העות'מני .המבנים ,שהיוו חדרים במבנה

הסדנאות השתרע בין מבנה  29לבין מבנה

עם תום המלחמה והשתלטות הבריטים

תום תקופת המנדט.

הסדנאות ,הפכו למבנים נפרדים בשנות

 20של היום ,ויצר את דופנו של רחוב פנימי

על רשת מסילות הרכבת בפלסטינה,

בו עברה מסילת שירות של הרכבת.

הקצה

של

הרכבת

החיג'אזית.

ה '20-של המאה ה '20-ומאז ,למעט

שוקמו חלק מהבנינים במתחם רכבת

 .7בראשית שנות ה ,'50-עם הקמתה

תוספת חדר למבנה  27משנות ה,'50-

חיפה מזרח ,ואחרים נהרסו .מרבית

של רכבת ישראל והפסקת הפעילות

נשתמרו ברמת אותנטיות גבוהה.

 .2ראשיתו של המערך התיפעולי בתחנת

מבני מתחם הסדנאות נהרסו ,ובשטח

במסילת רכבת העמק ,הוסב מבנה

חיפה מזרח ,במוסך הקטרים הישן .מוסך

נותרו רק מבנים ( 27שגגו ,העשוי בטון

 ,27וככל הנראה גם מבנה  ,28לטובת

זה פעל שנים בודדות ,פורק עוד בתקופה

ופלדה ,לא פורק) ומבנים ( 29 ,28שגגו

מגורים עבור עובדי הרכבת .למבנה 27

למוסך

פורק אחרון ,בין ינואר לנובמבר .)1918

נוסף חדרון קטן עבור תא שירותים וגם

הקטרים הקיים עד היום (כיום משמש

מבנים אלה שוקמו והושבו לפעילות

למבנה  28הוצמד צריף עץ ,ככל הנראה

כמוזיאון הרכבת)  .

לאחר המלחמה.

למטרה דומה.

 .3בשנת    1907מוקמו מצפון למסילות

 .5המערך התיפעולי בו נכללו מבנים 27

 .8בראשית שנות ה '60-עזבו עובדי

הרכבת ,בצמוד לחוף הים ולמזח הרכבת,

ו 28-המשיך לשרת את קטרי המסילה

הרכבת את המגורים במתחם .מבנה

ובצידם ה'רחוק' של המסילות ,ממול

הצרה לאורך כל תקופת המנדט הבריטי.

 28המשיך לשמש כמחסן ,בעוד מבנה

למתחם מקבל הקהל שלאורך רחוב פייסל

מדרום-מזרח ,במתחם ב' ,הוקם מערך

 ,27שמצבו הפיזי הלך והתדרדר ,ננטש

(כיום דרך חטיבת גולני) סככות תיפעוליות

תיפעולי נוסף עבור קטרי המסילה

לחלוטין .עם זאת ,עד היום מהווים

אשר הפכו תוך פחות מעשר שנים למערך

התיקנית שחיברה בין חיפה לבין קנטרה

המבנים חלק מהמערך התיפעולי של

מבנים ומתקנים הכולל את מוסך הקטרים

במצרים.

מתחם תחנת הרכבת ובכוונת רכבת

העות'מנית,

ופינה

את

מקומו

החדש ,מבני מגורים ומתקני תיפעול בהם

ישראל לשקמם ולהשמישם מחדש

הסובבן ,משאבת מים ומנופים להעמסת

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
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הערכת משמעות|

מבנים 28 + 27

פרק :6

מסקנות ,הצהרת משמעות והמלצות

 .1תחנת חיפה מזרח הינה הגלעין

 .3המבנה המרחבי של תחנת חיפה

 .5פעילותו של מתחם סדנאות גדול

המחולל של חיפה התעשייתית ,נקודת

מזרח וחלוקתה לאיזור מקבל קהל

יחסית היוותה בתקופה העות'מנית עוגן

 .8מבנה  ,27כמבנה בעל גג בטון שטוח,

ציון במקום ובזמן שממנה והלאה שינתה

לאורך רחוב פייסל ההיסטורי (כיום

תעסוקתי ומקצועי בעיר .ניתן לשער כי

העיר את פנייה והפכה לכרך מודרני.

דרך חטיבת גולני) מעברן הדרומי של

המתחם העסיק והכשיר עשרות עובדים

מתחם התחנה ,אשר מאז הקמתו ולכל

המסילות,

תיפעולי,

בתיפעול ,תיקון ואחזקת הציוד הנייד

אורך תקופות פעילותו היה נקודת הכובד

המהווה מעין "מאחורי הקלעים" של

והנייח של הרכבת ובכך סייע הלכה

הרכבת

תחנת הרכבת ,בעברן הצפוני של

למעשה בהבאת הקידמה הטכנולוגית

ההיסטורי בא"י ,משקף את מרכזיותה

המסילות (בסמוך לחוף הים ולמזח

באמצעות הפצת הידע הטכני והכשרת

של הרכבת כסוכנת הקידמה ,וכשחקנית

הנמל) נקבע בעת הקמת התחנה ונשמר

אנשי המקצוע (רתכים ,נגרים ,מכונאים

מרכזית בשרטוט אופקיה המתרחבים

עד היום.

ועוד) אשר הקימו תעשיות ומלאכות

המשמעותית

ביותר

במערך

לעומת

מכלול

זעירות נוספות בעיר ובסביבתה.

של העיר במאה ה.'20-
 .4איזור הסדנאות מצד אחד ומוסך
 .2מבנה  27ומבנה  28ניצבים כיום בשטח

הקטרים ההסטורי מהצד השני תחמו

 .6מתחם תחנת רכבת חיפה מזרח

כשני מבנים שלכאורה אינן קשורים זה

את שתי דפנותיו של רחוב שירות פנימי,

מתאפיין ברצף של פעילות רכבתית

לזה ,אך בפועל שניהם יחדיו הם  שרידיו

בו עברה מסילת שירות שאפשרה ביצוע

מאז היווסדו ועד היום .האיזור בו נמצאים

האחרונים של מערך סדנאות הרכבת

של פעולות תחזוקה /הטענה /שיפוץ של

מבנים  27+28היה ונותר איזור תפעולי

העות'מניות .סדנאות אלה היוו חלק חיוני

קטרים וקרונות .גם אם טיבן המדויק של

שאינו נגיש לנוסעים או לתנועת מטענים.

בפעילות הרכבת בראשית ימיה ,והוקמו

הפעולות שהתבצעו במתחם אינו ידוע,

נוכחותם של מבנים ההסטוריים בשטח

(כפי הנראה בהדרגה) תוך שנים בודדות

ומן הסתם השתנה במהלך השנים  .גם

מחזקת את זהותו של המתחם התפעולי

מתחילת העבודה על סלילת המסילות

כיום ניתן לדמיין את אופיו מלא החיים

ומעידה על רצף והמשכיות בפעילות זו.

בשנת  .1902בתחילת העשור השני

של הרחוב התפעולי שהתקיים מקום  .

של המאה ה '20-כבר הושלמה מעברן

מבנים  27ו ,28-יחד עם מוסך הקטרים

   .7מבנים  27ו 28-הינם מהמבנים

הצפון-מזרחי של   מסילות הרכבת

(כיום מבנה מוזיאון הרכבת) ומבנה ,20

המוקדמים במתחם .הם מהווים דוגמה

מערכת של מבנים ,סככות וחצרות

וציר התנועה המקשר ביניהם עד היום,

למבני שירות פשוטים ופונקציונליים

שירות שיצרו מכלול תפעולי לינארי

הם הנציגים המוקדמים והאותנטיים של

בשירות הרכבת וחלק חשוב מהמגוון

במשותף עם מוסך הקטרים ההיסטורי.

מערך תפעולי זה.

הרחב והעשיר של מבנים ומתקנים בו

בולט במכלול של מבנים עם גגות משופעים
האופייניים

לתקופתם.

הטכנולוגיה

ששימשה לבניית הגג השטוח -יציקת
בטון בין קורות פלדה -נצפית בדרך כלל
בעשור השני והשלישי של המאה ה,'20-
עם תחילת שילובו של בטון כחומר בנייה
נפוץ ,וטרם המעבר לבטון מזוין .הופעתה
של טכנולוגיית בנייה זו סביב 1910-1915
היא מוקדמת במיוחד ויוצאת דופן ,וניתן
להניח כי היא קשורה לזמינותן של מסילות
הברזל ,שהיו בגדר חומר גלם זמין באתר
הרכבתי.

מצטיין מתחם תחנת חיפה מזרח.
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מבנים 28 + 27

 .1מבנים  27ו 28-הינם מבנים עשירים
בערכי מורשת ,אשר מצבם התחזוקתי
ירוד .מומלץ לקדם את שיקומם ושימורם
הפיזי בהקדם.

   .4בפיתוח השטח מומלץ לחזק את
'חזית הרחוב' של המכלול התפעולי
המקורי ובכך לעגן את שני המבנים
שנותרו

 .2שימור והשמשת מבנים היסטוריים
לצורך פעילות רכבתית שוטפת לטובת
העובדים והמבקרים במקום ,הינה הדרך
הטובה ביותר להבטיח את השתמרותו
של המתחם על ערכיו השונים .כוונתה
של רכבת ישראל לשקם ולשמר את
מבנים  27ו 28-לטובת חוליות המסילאים
ואנשי התחזוקה של הרכבת הינה מבורכת
בהקשר זה.
 .3מבנים  27ו 28-מהווים חלק ממכלול ליבת

פרק :6

ממתחם

זה

אל

קונטקסט

הסטורי מרחבי.
 .5קירבתם הפיזית של מבנים  27ו28-
למוזיאון

הרכבת

והקשר

הוויזואלי

ביניהם מהווה הזדמנות לחשוף את
הפעילות הרכבתית השוטפת במתחם
לקהל המבקרים במוזיאון ,ולהציג את
המבנים ההיסטוריים כחלק מה"מוזיאון
הפתוח" במכלול ליבת התחנה.
 .6מומלץ לשמר ככל האפשר את
החומר המקורי (קורות ובטון) בגג מבנה

התחנה ,אשר זוהה בתיק התיעוד המתחמי

 ,27שלו ערך הסטורי כ'חלוץ טכנולוגי'.

ההיסטורית בו מצויים מרבית המבנים

 .7יש לתמוך את החזית הדרום-מערבית

לתחנת

חיפה

מזרח

כגלעין

התחנה

והמתקנים שהוקמו טרם קום המדינה ע"י

של מבנה  27בתמיכות זמניות עד

העות'מניים וע"י שלטונות המנדט אחריהם.

שיבוצע שימור ושיפוץ המבנה כולו.

תחנת רכבת היסטורית ששרד כמעט

 .8יש לנטר את הסדק בפינה הצפונית

מכלול ליבת התחנה מהווה דוגמה למערך
בשלמותו ,על כל הפונקציות החיוניות
לפעולתו המתואמת .שימורם של מבנים
 27ו 28-יחזק את נוכחותו של המערך
התיפעולי במכלול ליבת התחנה.

מסקנות ,הצהרת משמעות והמלצות

חזית דרום-מערבית משוחזרת של מבנה הסדנאות בתקופה העות'מנית
מבנה 28
מבנה 27

של מבנה  28על מנת לקבוע אם מדובר
בסדק פעיל או בסדק שנוצר בשל
פעילות בעבר והוא כעת מיוצב וקבוע.

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

חזית מוצעת למבנים  28ו 27-ו'חזית הרחוב'
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מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

יוני
2020
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מיקום תחנת חיפה מזרח בעיר

ראיון עם יגאל ואריאל יגן:
תאריך6.12.2019 :
מקום :תחנת הרכבת חיפה-מזרח
מראיינות :רותי ליברטי-שלו ועדי הר-נוי

ראיון עם יגאל ואריאל יגן |

6.12.2019

המרואיינים :יגאל יגן (יליד  )1951ואריאל יגן (יליד  -)1954גרו במבנה  27בתחנת חיפה-מזרח בשנות ה.'50-
שניהם התגוררו במקום מיום לידתם ועד  .1959הוריהם שמואל וצילה יגן ,התגוררו במקום החל מ.1950-
אביהם ,שמואל יגן ,עבד כבודק קרונות ברכבת ישראל .האם ,צילה יגן (לבית פרידמן) ,הפעילה קיוסק בצריף עץ
קטן שהיה צמוד למבנה תחנת הרכבת.
שמואל יגן עבד כבודק קרונות במבנה ( 4קנטינת הצבא הבריטי) היה נוסע לאורך המסילות ובודק את הבאפרים
והברקסים של הקרונות והקטרים.
הם התגוררו במבנה  27וזוכרים שהיתה משפחה נוספת שהתגוררה במבנה ( 28לילדים שהתגוררו שם קראו
שושנה ו'קוקי') .היו כנראה עוד שתי משפחות שהתגוררו בתחנה ,אך הם לא זוכרים באילו מבנים ,כי היו ילדים
נוספים שהם נהגו לשחק איתם (יוסי ונחום בודום).
מבנה  27היה מחולק לשני חדרים :בחדר דרכו נכנסים היה המטבח ,ובחדר הפנימי יותר היו ישנים כולם ,על גבי
מיטות מתקפלות שקופלו במשך היום .אביהם בנה את החדרון הקטן בצמוד למבנה ששימש כשירותים ,ואולי גם
כמקלחת .בחצר האחורית (מצפון למבנה – ע.ה ).ההורים גידלו תרנגולי הודו ,שפנים והאב נטע עצי בננה.
אביהם נטע את עץ הצפצפה בחזית הקידמית של המבנה ,שקיים עד היום.
הם זוכרים שבמבנה  28לא היתה רצפה ,ויכול להיות שגם במבנה  27אביהם הניח את המרצפות הקיימות היום.
הם היו משחקים בסביבת הבית ,ובקצה התחנה (מול מבנה  )20הייתה חורשה ובה עצי אורן וושינגטוניה .במקום
היה מקלט (קיים עד היום) ולידו היה 'סרקופג' שהם היו משחקים סביבו.
לפי יגאל ,ההורים החליטו לעזוב מכיון שהילדים היו חוצים את הפסים במעבר בין הבית במבנה  27לבין המזנון בו
עבדה אמם ומבנה הקנטינה בו עבד אביהם ,שניהם בצד השני של המסילות .האם נחרדה מהסכנה והחליטה
לעזוב .במקביל ,היצע הדירות הקיימות בעיר גדל בסוף שנות ה '50-והמגורים במבנה  27כבר לא היו הכרחיים.
הם עברו לנווה שאנן ולהערכתו אחרי עזיבתם לא התגוררו במבנה משפחות נוספות.
פרטים ליצירת קשר :יגאל יגן yagen.igal@gmail.com -
אריאל יגן – ariel@rafael.co.il

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

יגאל ואריאל יגן במבנה  ,27תחנת חיפה מזרח ,דצמבר .2019

יולי
2020

145

דפי סקר מבנה |27
27

שם המבנה כיום:

מבנה ישן מחסן תשתיות

מתוך תיעוד מתחמי לתחנת חיפה מזרח אפריל 2018
שם המבנה בעבר:

משרד מנהל מוסך הקטרים
למסילה הצרה
מיקום המבנה:

מתחם א'

נתונים כלליים

,

27

משרד מנהל מוסך הקטרים למסילה הצרה

תאור אדריכלי

מתחם ב'

שטח 40 :מ"ר
טכנולוגית בניה :מבנה אבן

תאור אדריכלי ראה גליון 205-206
תאריך בניה :לפני 1911
שימוש מקורי :לא ידוע .חלק ממבנה גדול יותר שנהרס חלקית
במלחמת העולם ה.1-
שימושים נוספים בסוף תקופת המנדט מצוין כי המבנה משמש
בעבר :כמשרד מנהל מוסך הקטרים למסילה הצרה
שימוש נוכחי :מחסן תשתיות

רקע היסטורי ראה גליון 207-209
תאריכי שינויים משמעותיים:
אחרי  1946תוספת חדר בטון קטן בצמוד לחזית הדרומית
של המבנה
בעשור האחרון סגירות פח קלות בצמוד לחזית הדרומית ולחזית
המזרחית
סוג מבנה :צוות וקהל
(בשירות האדם)

תפעולי
(בשירות הרכבת)

חלק ממכלול :ליבת התחנה

מסקנות והמלצות ראה גליון 210
אינדקס תכניות היסטוריות ראה גליון 211
תכנית סכמתית של המבנה כיום:

תכנית התחנה:

תכנית המבנה ב:1947-

מתחם א'

תאור כללי :מבנה אבן מלבני קטן בן קומה אחת וגג שטוח .תקרת המבנה עשויה מרלסים של פלדה .למבנה תוספת
מאוחרת מבטון צמודה לחזיתו המזרחית ,ותוספת נוספת הצמודה לחזיתו הצפונית ,כולל סגירה קלה מפח
גלי.

תכנית מתחם א':

מספר קומות :קומה אחת
חומרי בנייה :מבנה אבן עם גג שטוח ובו תקרת רלסים
עמודים ,קורות קירות אבן
וקירות חיצוניים:
מסד/יסודות :לא נצפה
גג המבנה :גג שטוח המורכב מרלסים של פלדה
ניקוז :שפיכה חופשית
רצפה :לא נצפה
פתחים :למבנה שני פתחי חלונות רחבים ,שני פתחי חלונות צרים ופתח עבור דלת כניסה .לפתחי החלונות הצרים
והדלת שורת אבנים מובלטת בצורת קשת ,עם אבן ראשה בולטת במרכזה .בפתחי החלונות הרחבים
חלונות ברזל היסטוריים .פתחי החלונות הרחבים ,כולל חלונות הברזל ,זהים לפתחי החלונות במבנה מס'
.28
אלמנטים ייחודיים :ספי חלון מובלטים מאבן מסותתת ,ושורת אבנים מובלטת בצורת קשת ,עם אבן ראשה בולטת במרכזה.
תוספות בניה :תוספת מבטון צמודה לחזית המזרחית ,ותוספת נוספת צמודה לחזית הצפונית ,כולל סגירה קלה מפח.
נצפות המבנה :למבנה מס'  27הוצמדו מבנים  25ו 26-והם מסתירים אותו בחלקו עם זאת המבנה נראה היטב ממוסך
הקטרים
מצב פיזי כיום:

208

146

אפריל
2018

יולי
2020

תחנת הרכבת  -חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

טוב

עבר שימור

תחנת הרכבת  -חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

גרוע

בינוני

אפריל
2018

209

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור
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מתוך תיעוד מתחמי לתחנת חיפה מזרח אפריל 2018

משרד מנהל מוסך הקטרים למסילה הצרה

תאור אדריכלי

4

1

27

משרד מנהל מוסך הקטרים למסילה הצרה

רקע היסטורי

המבנה הוקם ככל הנראה לפני  1911כחלק ממבנה או ממתחם מבונה גדול יותר .בתקופת מלחמת העולם ה 1-פורקו
גגות המבנה

2

מבט  :1חזית דרום-מזרחית

תכנית עקרונית ק.מ1:200 .

3

קונטור מבנה מס'  27כפי שהוא כיום ,על גבי מפת שומאכר
משנת  .1911מבנה מס'  27הוא חלק ממבנה גדול יותר.

מבנה מס' 27

מבט  :2חזית צפון-מערבית

קונטור מבנה מס'  27כפי שהוא כיום ,על גבי תצלום אוויר מ.1918-
ניתן לראות שרוב המבנה סביב מבנה  27נהרס.

מבט  :3חזית דרום-מערבית

מבט  :4חזית צפון-מזרחית

מבט פנים

מבט ממעל

210

אפריל
2018

תחנת הרכבת  -חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

תמונה של התחנה ב .1918-מקור .AWM-Australian War Memorial :ניתן לראות את מבנה מס'  27ולידו מבנים הרוסים ללא גג

תחנת הרכבת  -חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

אפריל
2018

יולי
2020
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מתוך תיעוד מתחמי לתחנת חיפה מזרח אפריל 2018

משרד מנהל מוסך הקטרים למסילה הצרה

רקע היסטורי

27

משרד מנהל מוסך הקטרים למסילה הצרה

מבנה מס' 27

28 29

רקע היסטורי
27

34

תמונה של חיפה ב .1927-מקור :אוסף מטסון .ניתן לראות את מבנה מס'  27ולידו מבנים ללא גג שכנראה אינם בשימוש .חלק
מהמבנים שהיו הרוסים ב 1918-פונו.

תכנית  F/1/127משנת  .1947מקור :ארכיון הרכבת

מבנה מס'  27ב .1998-צילום :פול קוטרל .מקור :ארכיון הרכבת.

212

148

אפריל
2018

יולי
2020

בתכנית  Q/1/40משנת  1928לא מצויין תפקידו של מבנה מס'  .27המבנה ממוקם בצמוד לסדנאות המכונות (מבנים מס'  28ו)29-
ולסככת קטרי המסילה הצרה (מבנה מס'  ,)34לא ברור אם המבנה היה בשימוש ,אך במידה וכן ,יש להניח כי שימש את הסדנאות
הקרובות.

תחנת הרכבת  -חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

תחנת הרכבת  -חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

אפריל
2018
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מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

דפי סקר מבנה |27
27

מתוך תיעוד מתחמי לתחנת חיפה מזרח אפריל 2018
מסקנות
והמלצות

משרד מנהל מוסך הקטרים למסילה הצרה
עשיר בערכי שימור -
לתיעוד מלא ולשימור

דרגת שימור:
חלק ממכלול
לשימור:
ערכים לשימור:
מבנה מייצג
(תקופה):

בעל ערכי שימור -
לתיעוד כבסיס להחלטות
הנוגעות להתערבות או שימור

בעל ערכי מורשת מועטים

היסטורי

התקופה העות'מנית

F/1/127

מרקמי

נופי

ראשית המנדט הבריטי

משרד מנהל מוסך הקטרים למסילה הצרה

שם/מספר התכנית :תאריך:

מכלול ליבת התחנה

אדריכלי

27

אינדקס תכניות
היסטוריות

טכנולוגי/
מדעי
שלהי המנדט הבריטי

טיפולוגי/
טיפוס
רכבתי

12.9.1947

תוכן התכנית:

קנה מידה :הערות:

תכנית מבנה מס'  8משרד סככת קטרי המסילה
הצרה

1:100

אותנטיות

רכבת ישראל
בראשיתה

רמת השתמרות :המבנה במצב פיזי לא טוב ,קיימים סדקים בקירותיו
רמת תחזוקה :המבנה אינו מתוחזק באופן שוטף ובמצב לא טוב
הצהרת מבנה מראשית ימי התחנה (לפני  .)1911המבנה עבר שינוי משמעותי לאחר מלחמת העולם ה( 1-ככל
משמעות הנראה היה חלק ממבנה גדול יותר ולאחר מלחמת העולם ה 1-הוסב למבנה עצמאי) .המבנה משקף
ונימוקים לשימור את השינוי שחל בתחנת חיפה-מזרח בתקופת מלחמת העולם ה.1-
המבנה :מבנה קטן בעל טיפולוגיה אופיינית לתקופתו שניכרת בו גם כיום .בתקרת המבנה משולבים רלסים
שמקורם בפסי רכבת ומהווים עדות לטכנולוגית בניה הקשורה ישירות להתפתחות מערך הרכבת.
שימש כמבנה פריפריאלי במערך מוסך הקטרים של המסילה הצרה ושימש בין היתר כמשרד מנהל
מוסך הקטרים .כיום משמש כמחסן.
המבנה נותר נאמן למקור מלבד שינויים מינוריים ,מתארו הכללי וכן פרטיו האדריכליים והטכנולוגיים
נותרו בשטח במצב המאפשר שימור מלא /שומרו.
המלצות והנחיות לפני כל התערבות פיזית (שיפוץ ,החלפת תשתיות וכו' )...במבנה ,ולפני קבלת החלטה בנוגע
לשימור :לאופן שימורו ,יש להכין תיק תעוד עבור המבנה.
מידע סטטוטרי
ושימורי רלוונטי:

214

אפריל
2018

תחנת הרכבת  -חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

תחנת הרכבת  -חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

אפריל
2018

יולי
2020

215

149
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שם המבנה כיום:

מחסנים של תשתיות

מתוך תיעוד מתחמי לתחנת חיפה מזרח אפריל 2018
שם המבנה בעבר:

נתונים כלליים

סדנת מכונות
מיקום המבנה:

מתחם א'

,

28

מחסנים של תשתיות/סדנת מכונות

תאור אדריכלי

מתחם ב'

שטח 59 :מ"ר
טכנולוגית בניה :מבנה אבן

תאור אדריכלי ראה גליון 213-214
תאריך בניה :לפני .1911
שימוש מקורי :לא ידוע .חלק ממבנה גדול יותר שנהרס חלקית
במלחמת העולם ה.1-
שימושים נוספים סדנת מכונות.
בעבר:
שימוש נוכחי :מחסנים של תשתיות

חזית מזרחית:

רקע היסטורי ראה גליון 215-219

חזית דרומית:

תאריכי שינויים משמעותיים:
התאריך :מהות השינוי:
ראשית שנות ה '20-שיפוץ המבנה כיחידה נפרדת והשלמת גג שטוח
ראשית שנות ה '40-השלמת גג משופע
סוג מבנה :צוות וקהל
(בשירות האדם)

תפעולי
(בשירות הרכבת)

חלק ממכלול :ליבת התחנה

מסקנות והמלצות ראה גליון 220
אינדקס תכניות הסטוריות ראה גליון 221

תכנית התחנה:
מתחם א'
תכנית:
תאור כללי :מבנה אבן מלבני בן קומה אחת וגג פח דו שיפועי.
למבנה פתחים בגודל אחיד.

תכנית מתחם א':

מספר קומות :קומה אחת
חומרי בנייה :מבנה אבן
עמודים ,קורות קירות אבן
וקירות חיצוניים:
מסד/יסודות :לא נצפה
גג המבנה :גג פח דו-שיפועי ,על גבי קורות עץ.
ניקוז :שפיכה חופשית
רצפה :לא נצפה
פתחים :למבנה שלושה פתחי חלונות ושני פתחים עבור דלתות ,בחזית המערבית .מעל פתחי הדלתות קשת מקלה.
לפתחי החלונות שורת אבנים מובלטת בצורת קשת ,עם אבן ראשה בולטת במרכזה .לחלונות סף אבן
תחתון מובלט .למבנה שני זוגות חלונות עליונים ,בחזיתות הגמלונים (המערבי והמזרחי) .זוג החלונות
בחזית המערבית ללא מסגרת מובלטת ,בעוד לזוג החלונות בחזית המזרחית (הצמודה למבנה מס' )29
מסגרת אבנים מובלטות משותפת לשני החלונות .החלונות בחזית המזרחית הינם חלונות ברזל היסטוריים.
אלמנטים ייחודיים :ספי חלון מובלטים מאבן מסותתת ,ושורת אבנים מובלטת בצורת קשת ,עם אבן ראשה בולטת במרכזה.
תוספות בניה :גג הרעפים הוחלף.
נצפות המבנה :המבנה נראה היטב מהכביש המוביל למוזיאון הרכבת .המבנה סמוך מאוד למבנה מס' .28
מצב פיזי כיום:
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150

אפריל
2018

יולי
2020

תחנת הרכבת  -חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

טוב

עבר שימור

תחנת הרכבת  -חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

גרוע

בינוני

אפריל
2018

217

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור
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מתוך תיעוד מתחמי לתחנת חיפה מזרח אפריל 2018

מחסנים של תשתיות/סדנת מכונות

תאור אדריכלי

המבנה הוקם ככל הנראה לפני  1911כחלק ממבנה או ממתחם מבונה גדול יותר .בתקופת מלחמת העולם ה 1-פורקו
גגות המבנה.

5

1

28

מחסנים של תשתיות/סדנת מכונות  -התקופה העות'מנית

רקע היסטורי

3

4

2
תכנית עקרונית ק.מ1:200 .

מבט  1הפינה המזרחית

מבנה מס'  28ככל הנראה כחלק ממבנה גדול יותר ,בתקופה העות'מנית .מקור :ארכיון הרכבת.

מבט  2חזית דרום-מערבית

מבט  3חזית דרומית-מזרחית

מבט  4חזית צפון-מערבית

מבט  5הפינה הצפונית

מבנה מס'  28בסוף מלחמת העולם ה ,1-כחלק מהמבנה הגדול וללא גג.

218

אפריל
2018

תחנת הרכבת  -חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

תחנת הרכבת  -חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

אפריל
2018

יולי
2020
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מתוך תיעוד מתחמי לתחנת חיפה מזרח אפריל 2018

מחסנים של תשתיות/סדנת מכונות  -ראשית המנדט הבריטי

רקע היסטורי

28

מחסנים של תשתיות/סדנת מכונות  -המנדט הבריטי

רקע היסטורי

נראה כי בראשית תקופת המנדט המבנה עמד ללא גג וללא שימוש .בהמשך נראה כי הושלם למבנה גג שטוח.

תחנת חיפה מזרח בשנות ה .'20-מקור :ארכיון הרכבת.

תחנת חיפה מזרח ב .1927-מקור :ארכיון הרכבת.

מבנה  28בסוף שנות ה '30-או תחילת ה .'40-מקור :ארכיון הרכבת.

תחנת חיפה מזרח בשנות ה .'20-מקור :אוסף אלון סיטון ,ארכיון הרכבת.

מבנה  28בשנת  - 1946נראה שבתחילת שנות ה '40-הושלם למבנה גג משופע .מקור :ארכיון הרכבת.
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152

אפריל
2018

יולי
2020

תחנת הרכבת  -חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

תחנת הרכבת  -חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

אפריל
2018

221

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

דפי סקר מבנה |28
28

מתוך תיעוד מתחמי לתחנת חיפה מזרח אפריל 2018

מחסנים של תשתיות/סדנת מכונות  -לאחר קום המדינה

רקע היסטורי

28

מחסנים של תשתיות/סדנת מכונות  -המנדט הבריטי

שלבי בניה

עד סוף מלחמת העולם ה:'1-
שלב א'  -המבנה הוא חלק
ממבנה גדול יותר

מבנה מס'  28באמצע/סוף שנות ה .'90-צילום :פול קוטרל .מקור :ארכיון הרכבת.

אחרי מלחמת העולם ה:1-
שלב ב'  -המבנה כיחידה נפרדת

מבנה מס'  28בסוף שנות ה/'90-תחילת שנות ה .2000-צילום :פול קוטרל .מקור :ארכיון הרכבת.

מבנה מס'  28בסוף שנות ה/'90-תחילת שנות ה .2000-צילום :פול קוטרל .מקור :ארכיון הרכבת.

222

אפריל
2018

תחנת הרכבת  -חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

תחנת הרכבת  -חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

אפריל
2018

יולי
2020

223
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מתוך תיעוד מתחמי לתחנת חיפה מזרח אפריל 2018
מסקנות
והמלצות

מחסנים של תשתיות/סדנת מכונות
עשיר בערכי שימור -
לתיעוד מלא ולשימור

דרגת שימור:
חלק ממכלול
לשימור:
ערכים לשימור:
מבנה מייצג
(תקופה):

בעל ערכי שימור -
לתיעוד כבסיס להחלטות
הנוגעות להתערבות או שימור

בעל ערכי מורשת מועטים

מכלול ליבת התחנה

היסטורי

אדריכלי

התקופה העות'מנית

מרקמי

נופי

ראשית המנדט הבריטי

טכנולוגי/
מדעי

טיפולוגי/
טיפוס
רכבתי

שלהי המנדט הבריטי

אותנטיות

רכבת ישראל
בראשיתה

רמת השתמרות :במצב פיזי לא טוב
רמת תחזוקה :במצב לא טוב .המבנה אינו מתחוזק באופן שוטף ומשמש כמחסן באופן חלקי
הצהרת מבנה מראשית ימי התחנה (לפני  .)1911המבנה עבר שינוי משמעותי לאחר מלחמת העולם ה( 1-ככל
משמעות הנראה היה חלק ממבנה גדול יותר ולאחר מלחמת העולם ה 1-הוסב למבנה עצמאי) .המבנה משקף
ונימוקים לשימור את השינוי שחל בתחנת חיפה-מזרח בתקופת מלחמת העולם ה.1-
המבנה :מבנה בעל טיפולוגיה אופיינית לתקופתו שניכרת בו גם כיום .שימש כמבנה מרכזי במערך מוסך
הקטרים ההיסטורי.
המבנה שימש כסדנת מכונות והיה בעל תפקיד חיוני במערך הרכבת ההיסטורי .היה מצוי בשימוש
רכבתי לאורך מספר רב של תקופות.
המבנה נותר נאמן למקור מלבד שינויים מינוריים ,מתארו הכללי וכן פרטיו האדריכליים והטכנולוגיים
נותרו בשטח במצב המאפשר שימור מלא /שומרו.
המלצות והנחיות לפני כל התערבות פיזית (שיפוץ ,החלפת תשתיות וכו' )...במבנה ,ולפני קבלת החלטה בנוגע
לשימור :לאופן שימורו ,יש להכין תיק תעוד עבור המבנה.
מידע סטטוטרי בתכנית חפ 1692/שפורסמה לאישור ברשומות ב 1980-המבנה מסומן להריסה.

ושימורי רלוונטי:

224

154

אפריל
2018

יולי
2020

תחנת הרכבת  -חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

מבנים  - 28 + 27תחנת רכבת חיפה מזרח
רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

