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מבוא

ישראל  רכבת  ע"י  הוזמן  זה  תיעוד  תיק 
תחנת  מתחם  תיעוד  מתהליך  כחלק 
הרכבת.  מוזיאון  ושדרוג  חיפה-מזרח 
לשאלות  מענה  ולתת  מידע  לאסוף  התיק  מטרת 
ומעשיות הנוגעות לחשיבותם של מגדלי  עקרוניות 
המים, מגדלי המזוט ובית המשאבות המצויים בתחנת 
ובעתיד.  בהווה  ולפיתוחם  לשימורם  חיפה-מזרח, 

 4 כיום  מצויים  חיפה-מזרח  תחנת  במתחם 
ובית  מזוט(  מגדלי  ו-2  מים  מגדלי   2( בטון  מגדלי 
הנמצא  המרוחק,  המים  מגדל  למעט  משאבות. 
במתחם המוסכים של תחנת חיפה-מזרח, נמצאים 
)מבנה  הרכבת  למוזיאון  בסמוך  המבנים  שאר 
ומהווים  בעבר(  קטרים  כמוסך  ששימש  היסטורי 
למוזיאון. הצמוד  החיצוני  התצוגה  מאזור  חלק 
ממוקם  המים  מגדל  של  התחתון  בחלקו 
המוזיאון. באי  את  המשמש  שירותים  מבנה 

ה-40   בשנות  הוקמו  זה  בתיק  המתועדים  המבנים 
)מגדלי המזוט ובית המשאבות הוקמו ב-1942 ומגדלי 
המים הוקמו כשנה או שנתיים אחריהם ולפני 1945(, 
רכבת  תחנת  מזרח,  חיפה  מתחנת  חלק  ומהווים 
עות'מנית, שנחנכה ב-1905 כתחנת הקצה והמוצא לים 
של שלוחת חיפה-דרעא במסילת הרכבת החיג'אזית. 
חיפה-מזרח היוותה לכל אורך תקופות פעילותה את 
אחת התחנות החשובות והמרכזיות במערך הרכבת 
ההיסטורי בא"י, ופעלה ברצף מהקמתה ועד היום.
בשנות ה-40, בעיצומה של מלחמת העולם השניה,  
התרחב מאוד מערך הרכבת בארץ ישראל וסביבתה 
כחלק מתפקידו המשמעותי בהעברת כוח אדם וציוד 
צבאי באזור.  תחנת חיפה-מזרח, שהיוותה באותה 
תקופה צומת מרכזית במערך קווי הרכבת המקומיים 
והאזוריים, שירתה את הרכבות שיצאו ללבנון וסוריה 
בצפון, לירדן וערב הסעודית במזרח ולמצרים בדרום.
המבנים המתועדים היו חלק ממערך תפקודי-טכני 
תומך שמטרתו אספקת מים ודלק לקטרי הקיטור. 
שנהרסו   נוספים  ומתקנים  מבנים  הכיל  זה  מערך 
בתי  מזוט,  מגדלי  מים,  מגדלי  השנים:  עם  ופורקו 
ועוד. קרקעיים  ותת  עיליים  מאגרים  משאבות, 

מגדלי המים והמזוט הינם מבני בטון מזוין מטיפוס 
בניה סטנדרטי ששימש את רכבת המנדט בשנות 
ה-40 במספר רב של תחנות רכבת. הם מורכבים 
עמודים  בארבעה  הנתמך  עליון  בטון  ממיכל 
בית  מבנה  הקפיות.  קורות  באמצעות  המקושרים 
המשאבות,  אף הוא מבנה מטיפוס בניה סטנדרטי, 
הוא מבנה ריבועי פשוט, בן חדר אחד, עשוי ליבני 
לתקופה. אופיינית  בניה  בטכנולוגית  סיליקט 
שינויים  חלו  לא  המשאבות  ובית  המזוט  במגדלי 
תהליכי  למעט  השנים,  במהלך  כלשהם 
לזהות  ניתן  למגדלים  בצמוד  טבעיים.  בלייה 
המזוט. הזרמת  לצורך  ששימשו  צנרת  חלקי 
בניה  תוספות  השנים  עם  נוספו  המים  למגדלי 
ארבעת  בין  והמוגדר  המקורה  החלל  את  שניצלו 
ידי סגירתו בקירות תוך שימוש  עמודי המגדל על 
הוצמדו   אף  בהמשך  הקיימים.  ובקורות  בעמודים 
מגבולותיו. החורגים  נוספים,  מבנים  למגדל 

ובה  חפ/1692  עיר  בניין  תכנית  אושרה  ב-1980 
נוספים  )ומבנים  המתועדים  המבנים  הוגדרו 
במתחם חיפה-מזרח, כולל מוסך הקטרים המשמש 
להריסה.  המיועדים  כמבנים  הרכבת(  מוזיאון  את 

תיק תיעוד זה סוקר את הקיים היום באתר והתוכניות 
החלות עליו, לצד מחקר אודות סיפורם ההיסטורי 
מפות,  באמצעות  המשאבות  ובית  המגדלים  של 
תמונות  ועדויות הסטוריות. עוד כולל התיק ניתוח 
של מאפייניו הטכנולוגיים ואדריכליים של המבנה, 
והגדרה של משמעותו התרבותית כאובייקט הסטורי. 

מר  במסירות  ליווה  זה  מחקר  של  הכנתו  את 
והארכיון,  הרכבת  מוזיאון  מנהל  מלינג,  חן 
תודתנו.  הארכיון  ולצוות  לו  נתונה  כך  ועל 

לשם הכנתו של תיק תיעוד זה בוצעה בינואר 2017 
מדידה של המגדלים ובית המשאבות. מפאת קשיים 
)הממוקם  המרוחק  המים  למגדל  בגישה  טכניים 
במתחם ב' באזור המוסכים( ומתוך הנחה כי שני מגדלי 
המים נבנו על בסיס תכנית זהה, לא נמדד מבנה זה.

מבנה התיק הינו כדלקמן:

פרק 1: נתונים כלליים
פרק 2: רקע היסטורי-תרבותי  

פרק 3: מצב קיים 
פרק 4: ניתוח אדריכלי

פרק 5: סקר הנדסי
פרק 6: מסקנות והצהרת משמעות

פרק 7: נספחים 
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 2017 פברואר                 

, מתיעוד ותכנון מפורט לביצוע , השיקום והמיחזורבתחום השימורתכנון ואדריכלות  מתמחה בפרוייקטימשרדנו 
כוללות את שמפיק המשרד  תכניותועד הכנת מסמכי מדיניות ומפות לתכניות מתאר. ה מבניםשל עבודות שימור ב

, הגשת היתרי בנייה, תכנון ופרוגרמטי פיתוח רעיוניע, תיעוד ושיחזור, רק ימחקרכל או חלק מהמרכיבים הבאים: 
 . מפורט, הכנת תכניות למכרז, פיקוח עליון

בין לקוחותינו נמנים: משרד הבינוי והשיכון, רשות העתיקות, המועצה לשימור אתרים, החברה להגנת הטבע, 
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל, ועיריית קרית אתא,  עיריית תל אביב, עיריית חיפה, עיריית רחובות, עיריית חדרה

 רכבת ישראל, רשות ניקוז קישון ורשות ניקוז כרמל, קיבוץ משמר העמק ועוד.
 

 ומרקמים אתרים ושיקום בשימור נסיון שנות -20 מ למעלה בעלת (86829)מ.ר. ו של-ליברטי רות האדריכלית
 בשנת, ו1994ת בשנ בבצלאל לארכיטקטורה המחלקה י"ע באדריכלות הוסמכה. רות ל"ובחו בארץ הסטוריים

 .אורבניים ומרקמים מבנים וחידוש בשימור MA תואר לימודי ,אנגליה ,באוקספורד בהצטיינות סיימה 2002
רה בשימור, בכל טווח העשייה האדריכלית הקשומשרד המתמחה את המנהלת רות  2006-מאז שובה ארצה ב

תכנון מפורט והכנת ו, ועד "אונסק של עולמית מורשת אתריהגשת  , דרךמתאר ותכניותמכתיבת מסמכי מדיניות 
 תכניות עבודה למבנים פרטניים. 

 בקורסים כמרצה ומשמשת ,בטכניון ערים ובינוי לארכיטקטורה הפקולטה מרצי סגל על רות נמנית במקביל
 השני התואר תכנית בראש עומדת היא 2012 משנת החל ה.-ד-בשנים ג תכנוןה של סטודיו ומנח לשימור הנוגעים
 .בטכניון המשך ללימודי והיחידה ערים ובינוי לארכיטקטורה הפקולטה של בשימור
ויבק בקושל אונסק"ו ת המורשת העולמית וועידלחברת המשלחת הישראלית כ רות כיהנה 2008-2012בשנים 

 .(נחל מערות שהוכן על ידי משרדנוובסנט פטרבורג, רוסיה )שם ייצגה את תיק  ;בסביליה, ספרד ;סיטי, קנדה
 היא עומדת בראש ועדת הניטור של הועד הישראלי לאונסק"ו.  2014החל משנת 

 
 .2016ושותפה במשרד החל מינואר  2009החל משנת  חלק מצוות המשרדהיא נוי -אדריכלית עדי הרה

, ובשנת 2000ון בשנת פקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניהאדריכלות ב את לימודי סיימה בהצטיינותעדי 
 .שימור מבניםהכוללים התמחות ב בטכניוןאדריכלות לימודי תואר שני בסיימה  2011

מתחום  תכנון שנות ניסיון עבודה בהן עסקה במגוון רחב של פרויקטי 15-כ בעלת אדריכלית רשומהעדי היא 
מבנים פרטניים לשימור ועד  , תוך התמחות בפרויקטים מתחום השימור החל מתכנוןהבניה הציבורית והפרטית

 מפורט. יעוד ועד לקביעת מדיניות ותכנוןת, החל מתכניות מתאר
 
     פרוייקטים עיקריים:לקוחות ו

 (עבור הטכניון מכון טכנולוגי לישראלתיק תיעוד מבנה מעבדות דנציגר, קרית הטכניון )      -2015
 (עבור הטכניון מכון טכנולוגי לישראלתכנית מתאר קמפוס הטכניון ) שימור, עוץיסקר הקמפוס ו  היום -2015
 (עבור רשות העתיקותמסמך מדיניות איזורי חיץ )כתיבת        -2014
 (שיכוןהעבור משרד הבינוי ו) ית מתאר להתחדשות עירונית לב רחובותשימור, תכנ עוץי     היום -2013
 (עבור עיריית קרית אתאית אתא )שימור, תכנית מתאר קר עוץי     היום -2013
 (עבור רכבת ישראלקנטרה ומסילת החוף )-מסמך מדיניות שימור קווי רכבת הסטוריים חיפה     2014 -2013
 (עבור המועצה לשימור אתריםחמה/חמת גדר )-תחנת רכבת אלבעובדים התיק תיעוד מגורי   2014 -2013
 )עבור עיריית חדרה(ברח' אחד העם במושבה חדרה תיעוד ותכנון שימור מגדל המים     2014 -2013
ולביצוע ופיקוח על פרוייקט שימור,  מפורט תכנוןתיעוד,  -ל/ המוסד החינוכי שומריההבית הגדו     היום - 2012

 (עבור קיבוץ משמר העמק)שיקום והסבה לארכיון, ספריה ומשרדי הנהלת הקיבוץ 
' 18-יעוד, תב"ע ותכנון מפורט לשיקום מבנה טחנה מהמאה הת -טחנת הנזירים בנחל ציפורי  היום - 2012

 (עבור רשות ניקוז קישוןוסביבתו )     
 ()הועדה המקומית לתכנון ובנייה יזרעאלים  עמק יזרעאלר ולתכנית אב לשימשימור  עוץי  היום -2012

 (.עבור עיריית חיפה)יפה והבניית מנגנון שימור לעיר חמור יהכנת מסמך המדיניות העירונית לש    2011-2012
ממבני התחנה  6כולל למתחם הסטורי + תכנון מפורט לשימור תכנון  -תחנת רכבת חדרה מזרח  2014 -2012

 (. עבור חברת כביש חוצה ישראל בע"מ) 
הכנת תיק תיעוד, ייעוץ לתכנית מפורטת, תכנון לביצוע של שיקום חלקי  -בוסתן כיאט בחיפה  2010-2012

 (.ר החברה להגנת הטבע + המועצה לשימור אתריםעבו)       
הכנת וליווי תיק מועמדות לאתר מורשת עולמית של אונסק"ו 'פרהיסטוריה בכרמל: נחל מערות'     2010-2012

 (עבור מועצה איזורית חוף כרמל + רשות ניקוז כרמל)עד קבלת ההכרה         
 (.עבור עיריית חיפה) 2000-חפ פהתכנית המתאר של חיהכנת נספח השימור     2010-2011

 (עבור רכבת ישראלתיק תיעוד לתחנת רכבת זכרון יעקב, כולל ייעוץ לתכנון תחנה חדשה )       -2011
,תחנת רכבת וגשר מנדטורייםהכנת תיק תיעוד מתחמי למכלול  -תחנת רכבת חדרה מזרח        -2009
 .(עבור רכבת ישראל) .22 לתת"ל  ייעוץ           

 .(פרטי בור לקוחעמגורים )תכנון מפורט לוהיתר  תיעוד, -אלוני אבאבית אונגר בולדהיים/     2009-2010
 (עבור רשות העתיקותמחקר יישומי בנושא תוספות בנייה בעיר העתיקה בעכו )       -2008
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מיקום תחנת חיפה-מזרח בעיר חיפה

2/6/2017 Google  חיפה  מפות

https://www.google.co.il/maps/place/%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94%E2%80%AD/@32.7974815,35.0266499,13z/data=!4m5!3m4!1s0x151dba4c750de845:0xc35d23982a81529a!8m2!3d32.7940463!4d34.989571 1/2

1 ק"מ Google, Mapa GISrael נתוני מפות ©2017

חיפה

מתחם תחנת 
חיפה מזרח

תחנת הרכבת חיפה-מזרח נמצאת בחלקה הצפון-מזרחי של העיר חיפה, באזור המזרחי של העיר התחתית. ממזרח למתחם 

התחנה נמצא אזור התעשייה של חוף שמן, מצפון - נמל חיפה וואדי סאליב וממערב שכונת ארד אל-יהוד. המתחם ממוקם 

לאורך דרך חטיבת גולני המהווה את הכניסה הראשית לעיר חיפה מכיוון מזרח וצפון. 
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תחנת חיפה-מזרח מורכבת משני מתחמים: 

מתחם א' - המתחם הצפון-מערבי: הוקם בתקופה העות'מנית ובו מצויים מרבית המבנים ההיסטוריים. כיום ממוקמים במתחם 

זה, משרדי הנהלת הרכבת, ומוזיאון הרכבת.

מתחם ב' - המתחם הדרום-מזרחי: הוקם ברובו תקופת המנדט הבריטי כמתחם תפעולי עבור קטרי המסילה התיקנית. משמש  

גם כיום כמתחם תפעולי עבור מוסכי הרכבת.

במסמך זה מתועדים 5 מבנים: 2 מגדלי מים, 2 מגדלי מזוט ובית משאבות:

במתחם א':
1. מגדל המים - מבנה מס' 1.35

2. מגדל מזוט צפוני - מבנה מס' 36.

3. בית משאבות - מבנה מס' 37.

4. מגדל מזוט דרומי - מבנה מס' 38.

במתחם ב':

.I '5. מגדל מים - מבנה מס

1. מיספור המבנים לפי תיק שטח רכבת ישראל
 למתחם חיפה-מזרח וכפי שהמבנים ממוספרים

 בשטח כיום

מיקום המבנים במתחם תחנת חיפה-מזרח

מתחם א'מתחם ב'
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מיקום המבנים במתחם תחנת חיפה-מזרח

מתחם א'מתחם ב'

מגדל המים 
המזרחי

מגדל מזוט 
מבנה מס' 38

מגדל מזוט 
מבנה מס' 36

בית המשאבה
מבנה מס' 37

מגדל מים 
מבנה מס' 35
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מתחם א': מגדל מים, מגדלי המזוט ובית המשאבות

שם המבנה כיום שם המבנה בעבר  מספר 
 מבנה

בניין התחנה מבנה חטיבת נוסעים 1

הנהלת הרכבת מבנה אגף הכספים 2

קנטינת הצבא הבריטי משרדי בודקי קרונות נייד ותקשורת 4

מוסכי קרוניות מחסן הנדסה 7

תא איתות חיפה – מערב תא איתות מערבי 8

מבנה גלי חשמל 9

מבנה ישן של הנדסה 10

בניין השירותים שרותים מוזיאון הרכבת 13

מחסן סחורות מבנה מוזיאון הרכבת - צד דרומי 14

בנין אבן בריטי ליד בנין המוזיאון הישן מבנה של מוזיאון הרכבת 15

תא איתות פטיש פטיש חיפה 16

משרדי אגף תקשורת/ תשתיות 20

משרד מנהל מוסך הקטרים למסילה הצרה מבנה ישן מחסן תשתיות 27

28 מחסנים של תשתיות

סדנת מכונות דיור עבור עובדי הנדסה 29

מבנה הגנזך המרכזי 30

מבנה מסילאים 32

מוזיאון הרכבת 34

מגדל מים מבנה שירותים ומגדל מים 35

מגדל מזוט 36

בית משאבות מבנה תקשורת 37

מגדל מזוט 38

מתחם האנדרטה A

גדר המתחם B

בית קברות C

הרציף הבריטי D

רשימת המבנים ההיסטוריים במתחם א'

1

20

2

4

8

9

10

7

13

15

16

14

3034

32

28

29

27

36
37

38

A

C

D

35

B

B
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מתחם א': מפת הסביבה עם מיקום מגדלי המזוט, בית המשאבות ומגדל המים

מגדל מזוט 
מבנה מס' 38

מגדל מזוט 
מבנה מס' 36

בית המשאבה
מבנה מס' 37

מגדל מים 
מבנה מס' 35
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מתחם א': תצלום אוויר כיום עם מיקום מגדלי המזוט, בית המשאבות ומגדל המים

מגדל מים 
מבנה מס' 35

מגדל מזוט 
מבנה מס' 38

מגדל מזוט 
מבנה מס' 36

בית המשאבה
מבנה מס' 37

1.1 האתר נמצא מדרום-מזרח למוזיאון הרכבת, במתחם תחנת הרכבת חיפה-מזרח, בעיר חיפה. 

1.2 גוש: 10845 חלקה: 5

1.3 גבולות האתר: בצפון-מזרח: כביש גישה פנימי )מוביל למוזיאון הרכבת(, בצפון-מערב: מוזיאון הרכבת,

בדרום-מערב ובדרום-מזרח: מסילות הרכבת.                      

1.4 הבעלות על הקרקע: רשות מקרקעי ישראל, בהחכרה לרכבת ישראל



פרק 1: נתונים כלליים

רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי  אדריכלות ושימור
פברואר 

20179
מגדלי המים והמזוט | תחנת חיפה-מזרח | תיק תיעוד

מתחם ב': מגדל מים

שם המבנה כיום שם המבנה בעבר  מספר 
 מבנה

סככות מתכת F

בניין בריטי ממזרח לתא איתות G

מוסך הדיזלים הראשון H

מגדל מים I

H

G

I

F
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מתחם ב': תצלום אוויר

1.1 האתר נמצא מדרום-מזרח למוסך הראשי, במתחם תחנת הרכבת חיפה-מזרח, בעיר חיפה. מגדל מים 

1.2 גוש: 10874 חלקה: 2

1.3 גבולות האתר: בצפון-מזרח: מסילת שרות, בצפון-מערב: מבני אחסון,

בדרום-מערב ובדרום-מזרח: מסילת שרות ומוסך הקטרים הראשי.                     

1.4 הבעלות על הקרקע: רשות מקרקעי ישראל, בהחכרה לרכבת ישראל.
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תכנית חפ/1692

נתונים סטטוטוריים: מתחם א' - מגדל המים, מגדלי המזוט ובית המשאבות

תכנית חפ/1692 הוכנה ביוזמת עיריית חיפה ב-1980 ואושרה לתוקף ב-19.6.1980.

התכנית חלה על גוש: 10845 חלקה 5, מתחם א' בתחנת חיפה-מזרח

מטרת התכנית הייתה להסדיר את תנועת הרכבים באזור תחנת הרכבת חיפה מזרח, באמצעות סלילת גשר עילי מעל מגרש 

העיתוקים של הרכבת בקטע שבין רחוב העצמאות לרחוב חירם, כדי לעקוף את צומת כיכר פייצל ואת מחסום הרכבת ברחוב 

חירם. 

מגדל המים )מבנה מס' 35(, מגדלי המזוט )מבנים 36 ו-38( ובית המשאבות )מבנה מס' 37( מסומנים כמבנים להריסה )כמו 

גם מבנה מוסך הקטרים, המשמש כיום כמבנה מוזיאון הרכבת(. 

מגדל מים  מגדלי מזוט
ובית משאבות 
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תכנית חפ/146

נתונים סטטוטוריים - מתחם ב' - מגדל המים

בנוגע למתחם ב' לא קיימת תכנית בניין עיר רלוונטית. 

על המתחם חלה תכנית מנדטורית חפ-146 שאושרה לתוקף ב-11.6.36 המגדירה את אזור הרכבת כאתר ממשלתי 

או מקומי.
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הקמת מסילת הרכבת החיג'אזית )1900-1908(

הרכבת החיג'אזית

ב -1 במאי 1900, לרגל חגיגות 25 שנה לשלטונו, הכריז סולטן האימפריה העות'מנית, עבדול-חמיד השני, על בניית מסילת ברזל מדמשק דרך מדינה ועד מכה, 

שתשמש להסעת עולי הרגל המוסלמים אל הערים הקדושות לצורך קיום מצוות החאג'.1 

בניית הרכבת אמורה הייתה לייצג הישג מוסלמי גדול. מטרתה לספק דרך מהירה, זולה ובטוחה יותר לקיום המצווה. כמשימה עות’מאנית-מוסלמית טהורה בלא 

תקדים, נועדה בניית המסילה לתקן את דימויה של האימפריה העות'מנית, שהייתה נתונה באותם ימים בעיצומו של תהליך ממושך של ניוון ושקיעה, ולזכות את 

הסולטן בהכרה פוליטית מנתיניו וממוסלמים ממדינות אחרות2. 

המסילה  בניית  צרפתים,  או  בריטים  מערביים,  למשקיעים  שניתנו  זיכיונות  באמצעות  העות'מנית  האימפריה  ברחבי  שהוקמו  קודמות  רכבת  למסילות  בניגוד 

החיג'אזית מומנה מתרומות מאמינים מוסלמים בלבד, ללא סיוע של הלוואות וללא חובות3.

ייצוא יבולי החיטה מהחורן והקטעים הדרומיים ייתרמו  למסילה נודעה גם חשיבות כלכלית מסויימת, שכן הקטעים הצפוניים עשויים היו להביא לידי פיתוח 

לפיתוח כלכלתם של חבל גלעד ומואב. כמו כן, קו תחבורה זה עתיד לשחרר את התורכים מתלות בלעדית בתעלת סואץ שהייתה בפיקוח בריטי, ולהקל על 

שמירת הקשר המנהלי והצבאי עם המחוזות הרחוקים של האימפריה4.

העבודות על המסילה החיג'אזית החלו ב-1903, בראשותו של המהנדס הראשי הגרמני היינריך אוגוסט מייסניר, אשר החל משנת 1886 ובמשך 14 שנה, הקים 

מסילות ברזל ברחבי האימפריה העות'מנית.

ב-8 שנים בלבד הצליח מייסנר להשלים את בניית המסילה הראשית דמשק-מדינה וכן את השלוחה חיפה-דרעא. מייסנר קבע כי מסילת הברזל תהיה צרה5 , 

כי מדובר במסילה זולה יותר וניתן לבנותה במהירות רבה. כמו כן, תכנן מייסנר להתחבר למסילה הצרפתית ביירות-דמשק-מזריב שהייתה גם היא מסילה צרה.

עקב עליית "התורכים הצעירים" לשלטון ב-1908 והדחת הסולטן דעך העניין במסילה החיג'אזית והקטע המתוכנן של המסילה, ממדינה למכה, לא הושלם 

מעולם6.

 

1. מצווה המחייבת כל מוסלמי בריא בגופו לעלות לרגל למכה 

לפחות פעם אחת בחייו. 

2. פיק, עמ’ 105.

Ochsenwald .3, עמ' 1-2.

4. פלקוב, עמ' 12-14. 
5. ברוחב של 1,050 מ"מ לעומת 1,435 מ"מ רוחב מסילה תקנית.

6. פיק, עמ’ 102. 

ביירות
דמשק

מעאן

מדינה

מכה

הים התיכון

ים סוף

מפה עות’מאנית המראה את כוונת המסילה החיג’אזית להגיע למכה.

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



פרק 2: רקע היסטורי-תרבותי

רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי  אדריכלות ושימור
פברואר 

201715
מגדלי המים והמזוט | תחנת חיפה-מזרח | תיק תיעוד

שלוחת הרכבת מחיפה לדרעא

הרכבת החיג'אזית

בתחילת המאה ה-20 כבר פעלה בארץ ישראל מסילת הרכבת בין יפו לירושלים, אשר הושלמה ונחנכה 

ב-1892. שלוחת הרכבת החיג'אזית מדרעא לחיפה הוקמה במטרה לספק למסילה החיג'אזית מוצא לים. 

חיפה הועדפה על פני עכו וביירות בשל מיקומה הגיאוגרפי ועל מנת למנוע תלות בצרפתים ששלטו בנמל 

נועד להעביר את הציוד הנדרש להקמת המסילה הראשית, לאפשר דרך הגעה  ביירות. החיבור לחיפה 

נוספת עבור עולי רגל מוסלמים מכיוון הים ולספק מענה לייצוא התוצרת החקלאית והתעשייתית מהחורן, 

שעד אז הועברה באמצעות גמלים לנמל עכו1.

הרעיון להקים רכבת מחיפה לדמשק והצעדים הראשונים למימושו החלו לפני הקמת הרכבת החיג'אזית, 

כבר ב-1890, אז ניתן זיכיון ליוסף אליאס לבניית מסילת ברזל מחיפה ומעכו לדמשק. אליאס חבר ליזם 

אנגלי בשם רוברט פילינג, ויחד הם ייסדו חברה שנקראה: S.O.R.) Syrian Ottoman Railway( . מאז קבלת 

הזיכיון ועד תחילת העבודות חלפו כשנתיים וחצי. העיכוב בהקמת המסילה נבע מקשיי גיוס כספים, קושי 

בקבלת אישורי בנייה, ברכישת קרקעות וקשיים ארגוניים אחרים2. חברת .S.O.R התקדמה באיטיות בעבודות 

הבנייה. היא בנתה בחיפה מזח לפריקת ציוד, והחלה בבניית מסילה בעלת רוחב תקני )1,435 מ”מ( מחיפה 

מזרחה. החברה השלימה הנחת פסים לאורך כ-9 ק”מ, וכן בנתה סוללה וגשרים באורך 20 ק”מ נוספים.

קשיי מימון, המאבק עם הצרפתים3 וסכסוך בין הבעלים, הביאו את החברה האנגלית לסף פשיטת רגל. 

“פלמר  חברת  עם  בשותפות  מחדש,  החברה  אורגנה   1898-9 בשנים  בוטל4.  והזיכיון  הופסקו,  העבודות 

וטריטון” מלונדון. הזיכיון הוארך פעם נוספת והוחל בבנייית הסוללה בכמה מקומות5. בשנת 1902, קנתה 

הממשלה העות’מאנית בחזרה את הזיכיון על המסילה, שילמה פיצויים בסך 150,000 לירות תורכיות וכללה 

את הקו זה במסילה החיג’אזית שהלכה ונבנתה6. 

בניית השלוחה חיפה-דרעא החלה ב-1903, בראשות מייסנר. השלוחה נבנתה גם כן ברוחב של 1,050 מ”מ, 

כפי שנבנתה שאר המסילה החיג’אזית, והמסילה 

הק”מ  תשעת  לאורך  שהונחה  התקני  ברוחב 

חיפה  בין  השלוחה  אורך  הוחלפה.  הראשונים 

162 ק”מ. בניגוד לקטע הראשי של  לדרעא היה 

בעיקר  הועסקו  שבסלילתו  החיג’אזית  המסילה 

מחיפה  השלוחה  עות’מאנים,  ופועלים  חיילים 

לדרעא חולקה לקטעים שהוצעו במכרז לקבלנים 

לדרעא,  צמח  שבין  בקטע  וזרים.  עות’מאנים 

לדוגמה, חולקו 68 הק”מ בין שני קבלנים גרמניים, 

מדמשק7.  וקבלן  אוסטרי  קבלן  איטלקי,  קבלן 

בשם  לצמח  מחיפה  המסילה  קטע  נודע  לימים 

"רכבת העמק".

1. ספרן וגורן, עמ' 2.

2. תירוש, עמ’ 11. 

3. באותה עת הפעילה החברה הצרפתית

 Damas-Hama et Prolongements קו עגלות 

מביירות לדמשק. החברה, שבנתה אז נמל עמוק 

מים בביירות, חששה מהטיית התנועה מקו 

ביירות-דמשק לקו חיפה-דמשק. 

4. שם. 

5. פלקוב, עמ’ 12. 

6. תירוש, עמ’ 11.

Ochsenwald .7, עמ' 40.

מלחמת  פרוץ  לפני  ישראל  בארץ  הברזל  מסילות  מפת 
העולם הראשונה מקור: פול קוטרל
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הקמת תחנת חיפה

הרכבת החיג'אזית

כאמור, בשנת 1903 הוחל בסלילת קטע המסילה מחיפה לדרעא. העבודות התרכזו תחילה בהקמת מזח עבור פריקת חומרי 

בהנחיית השלטונות  נדחתה  קטרים  ומוסכי  מבני תחנה  עצמה. הקמת  ובסלילת המסילה  אניות  הגלם שהובאו באמצעות 

העות'מניים לאחר שהרכבת תתחיל לפעול1 

בשטח המיועד לתחנת הרכבת בחיפה הוקמו בתחילה מבנים קטנים וזמניים2  וב-1905 היו בשטח התחנה: מבנה תחנה קטן 

וזמני, סככת סחורות קטנה, מוסך קטרים, המזח וכן האנדרטה לכבודו של הסולטן עבד אל-חמיד, מקים המסילה החיג'אזית.3 

באוקטובר 1905 נחנכה רשמית התחנה וב-1907 כבר היה בניין התחנה הקבוע המפואר בשלבי בניה מתקדמים.

תחנת חיפה הייתה תחנת קצה חשובה מיום הקמתה. תפקידה המרכזי באספקת הציוד למסילה כולה ובאחסנתו הוא שהביא 

להחלטה לקבוע בה את מושב מנהלת המסילה, ובה הוקמו גם בתי מלאכה גדולים. מבנה התחנה המרשים והצבתה של 

האנדרטה לכבוד הקמת המסילה דווקא בחיפה מעידים על חשיבותה במערך המסילה החיג'אזית.

עבודה  מקומות  של  שפע  יצרה  המסילה  סלילת  כולה.  לעיר  תקדים  חסר  לשגשוג  הביאה  בחיפה  הרכבת  תחנת  הקמת 

ויצואו  וזולה של יבולים מהחורן לחיפה  חדשים4 . המסחר בעיר התרחב אף הוא מאחר והמסילה איפשרה הובלה מהירה 

מנמל הרכבת. המסחר הקמעוני והזעיר, התעשיה והמלאכה, ענף הבניה ועסקי דלא-ניידי נהנו מהשפעת השרשרת שהיתה 

להנחת המסילה. גם עסקי התיירות בעיר פרחו, בזכות עולי הרגל המוסלמים שעברו בה. בתי חרושת, כמו "עתיד" הקימו את 

מפעליהם דווקא בחיפה, בשל אפשרויות השיווק שהציעו העיר והנמל5. 

1. לבנוני, י. )2016( עמ' 21.

מתוך דו"ח מודיעין סודי שפורסם ב-26.7.1905 )כשלושה חודשים לפני חנוכת תחנת חיפה-מזרח( ע"י משרד המלחמה   .2
 Lieut. Col. F.R. Maunsell דו"ח על הרכבות בסוריה(. הדו"ח הוכן ע"י( "Report on the Syrian railways" :הבריטי. הדו"ח נקרא

 The National Archives :שהיה נספח צבאי בריטי בקונסטנטינופול ונסע באביב 1905 לאורך המסילות המתוארות בדו"ח. מקור
 .of the UK government

3. שככל הנראה הוצבה במקום כבר ב-1903 עם רכישת הזכיון ע"י האימפריה העות'מנית.

4. במשך 5 שנים בין 1903 ל- 1908 היו המסילה וכל הקשור בה המעסיק הגדול ביותר לבני חיפה. 

5. כרמל, א. )1969( עמ' 156-158.

The Hejaz Railway, Album of Photographs :תחנת חיפה ביום חנוכתה, 15 באוקטובר 1905 מקור

פריקת פסים וציוד בנמל חיפה, 1903 מקור: ארכיון הרכבת

גלויה של תחנת חיפה מזרח עם עיטור בולים עות'מניים מקור: אוסף ירמיהו רימון
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מרכיבי מערכת אספקת המים בתחנות הרכבת ההיסטוריות 
ארבעת המרכיבים העיקריים של מערכת המים בתחנת הרכבת הם:

A - מקור המים.

B - משאבה.

C - צרכן.

D - מגדל/מיכל המים.

מקור המים )A( בתחנות הרכבת היה בד"כ באר בסביבת התחנה. במקרים בהם לא נמצא מקור מים ראוי באזור התחנה, כמו למשל בתחנת הרכבת ההיסטורית בירושלים, הובאו מים אל 

התחנה באמצעות קרונות הרכבת.

המשאבות והמנועים )B( הופעלו באמצעות קיטור, קרוסין או דיזל ותוחזקו על ידי מכונן שהיה אחראי לוויסות כמויות המים בבריכת המגדל. בחלק מתחנות הרכבת ניתן היה למצוא לעיתים 

גם מגדל עם רוטור בעל להבים שהפעיל את משאבת המים באמצעות כוח הרוח, לדוג' בתחנת חדרה-מזרח.

הצרכן )C( העיקרי של המים בתחנות הרכבת ההיסטוריות היו קטרי וקרונועי הקיטור שהיו זקוקים לכמויות גדולות של מים לצורך פעולתם. 

המים היו מוזרמים אל מנועי הקיטור באמצעות "עמוד מים" או "מנוף מים" )באנגלית: "Water crane" או "Water column"(. בדרך כלל היה ממוקם עמוד המים בקצה הרציף, בכדי שניתן 

יהיה למלא את מיכלי קטר הקיטור בזמן עצירת הרכבת בתחנה.

צרכני מים נוספים בתחנת הרכבת, קטנים יותר, היו מבני השירותים ומגורי העובדים בתחנה.

מגדל המים )D( הוא למעשה בריכת מים מוגבהת על גבי עמודים מעל בתי הסביבה לשם הספקת מים לאזור ההובלה1. תפקידו של מגדל המים הוא לאגור את המים ולווסת את לחץ 

המים במערכת אספקת המים, ולכן ממוקם מגדל המים, בין מקורות המים )A( לצרכן )C(. מגדל המים מתאם בין פעולת המשאבות המזרימות את המים לבין הדרישות המשתנות של 

הצרכנים. הוא נבנה במקרים בהם לא ניתן להסתפק בבריכה לצורך אגירת המים, מאחר והבריכה נמוכה מדי בכדי להבטיח 

לחץ מים אחיד לצרכנים.

 )C( במים. כאשר דרישת המים של הצרכן )D( קטנה מקצב שאיבת המים, מתמלא המיכל )C( כשצריכת המים של הצרכן

לתוך  המים  תנועת  כך   .)D( במיכל  שנאגרו  במים  שימוש  נעשה   ,)A( המים  ממקור  המים  קצב שאיבת  את  ועוברת  גדלה, 

המגדל וממנו מווסתת את שינויי הלחץ הנגרמים במערכת כתוצאה מהצריכה המשתנה, ומבטיחה אספקת מים בלחץ אחיד גם 

למקומות רחוקים וגבוהים ממקור המים2.

הסכמה הבסיסית של אספקת המים נותרה זהה לכל אורך השנים. בתחנות גדולות כמו חיפה-מזרח הסכמה מורכבת יותר, 

כוללת מספר גדול של מקורות מים, משאבות, מגדלים/מיכלי מים וצרכנים שונים. מרכיבי מערך אספקת המים, כמו מגדלי 

המים, המיכלים ו"עמודי המים" השתנו והשתכללו לאורך השנים ובהתאם לצרכי התחנה, כפי שיודגם בהמשך.

לעיתים נוספה למערכת המתוארת לעיל חוליה נוספת והיא מתקן ל"ריכוך מים" )Water softening plant(. מטרתו היתה להוציא 

מהמים מינרלים כמו קלציום ומגנזיום ולהפוך אותם מ"מים קשים" ל"מים רכים". השימוש ב"מים רכים" האריך את חיי המנועים, 

המערכות והצנרות.

1. אבן-שושן, עמ’ 1216 . 

2. עומר, מ. )עורך(, עמ’ 9. 

A - מקור המים )בד"כ באר(.

B - משאבה.

C - צרכן.

D - מגדל/מיכל המים.

תכנית Q.3.140 לעמוד מים מה-27.12.45. 
מקור: ארכיון הרכבת. 

פרספקטיבה של מגדל מים עם מיכל של 300 גלון. 
מקור: ארכיון הרכבת.  תחנת חיפה מזרח, צילום: זולטן קלוגר מ-1945. מקור: לשכת העתונות המרכזית.

מגדל מים

מגדל מים
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אספקת מים למסילה ולתחנות

הרכבת החיג'אזית

אספקת מים רציפה הייתה חיונית לצורך תפעול קטרי הקיטור, שנדרשו בפעולתם לכמות גדולה של מים. השיקול המרכזי 

גם  מים.  מקורות  של  המצאותם  היה  מיושבים,  שאינם  באזורים  במיוחד  החיג'אזית,  המסילה  לאורך  התחנות  של  במיקומן 

המרחק בין התחנות נקבע על פי רוב בהתאם לקיבולת המים של הקטר.

אספקת המים בתחנות העיקריות לאורך המסילה החיג'אזית הייתה באמצעות מיכלי מים מוגבהים מוזנים באמצעות משאבה 

מונעת ע"י קיטור או ע"י תחנת רוח. במקומות מסוימים המים היו בעלי ריכוז גבוה של מינרליים שפגע בצנרת הקטרים.

המים הגיעו למיכלים ממקורות שונים. אם היה מקור מים בסביבה: באר, מעיין היו המים מובאים ממקור זה. במידה ולא היו 

באמצעות  ולאחר הקמת המסילה  גמלים  או  עגלות  באמצעות  הבניה  מובלים במהלך  היו  המים  בסביבה  טבעיים  מקורות 

הרכבת עצמה.

ברבות מתחנות הרכבת העות'מנית, גם אלה שאינן לאורך המסילה החיג'אזית, כדוגמת התחנה בירושלים )הוקמה ב-1892, 

לפני הקמת המסילה החיג'אזית( או בבאר-שבע )הוקמה במלחמת העולם ה-1(, נעשה שימוש בטיפוס מבנה דומה: מגדל 

עגול או אובלי, הבנוי אבנים מסותתות, עליו הוצבו שני מיכלי מתכת מלאים מים.  בחלקו התחתון של המגדל היו ממוקמים 

מתקני השאיבה. בחלק מהמקומות נעשה שימוש במגדל כפול ועליו שני מיכלי מים. 

לאור חשיבותם התיפקודית הגבוהה של מגדלי המים היו אלה פעמים רבות המבנים הראשונים שהוקמו בתחנת הרכבת.

תחנת הרכבת בעמאן, 1908 מקור: Imperial War Museum. בתחנה ניתן לזהות מגדל מים אובלי ועליו שני מיכלי מים.

תחנת הרכבת בטבוק )TABUK(, שנת 1909 מקור: Nabatea. בתחנה ניתן לזהות מגדל מים אובלי ועליו שני מיכלי מים. ניתן 
לראות גם רוטור עם להבים על גבי עמוד, לניצול אנרגיית הרוח לצורך הפעלת משאבת המים.

מגדל המים המשוחזר בתחנת צמח מקור: אתר המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן. 
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אספקת המים לתחנה 

תחנת חיפה בתקופה העות'מנית

The National Archives of the UK government :תחנת חיפה ב-1907, מתוך דו"ח קצין מודיעין בריטי שפורסם ב-1908 - מקור

באר מים ומשאבת קיטור

בשנת 1907 סייר בתחנת חיפה-מזרח קצין מודיעין בריטי1 ותיאר את המבנים והמתקנים 

הקיימים בה. מתחם תחנת חיפה מזרח כלל באותה תקופה: מבני תחנה ומשרדים, מחסן 

סחורות, סובבן, שני מיכלי מים על גבי מגדל, משאבת קיטור ובאר. הקצין ציין כי בכל 

אחד כמות של 5,600 גאלון )21 קוב( מים המוזנים באמצעות משאבת קיטור מבאר קרובה.

המים  מיכלי  הקיטור,  משאבת  עם  הבאר  מסומנים  )משמאל(  לדו"ח  המצורף  בשרטוט 

.)Water Crane( ועמוד המים

כי  בלבד,  זמני  הנראה  ככל  היה  מ-1907  במפה  במיקומם  ובמגדלים  בבאר  השימוש 

במפת העיר חיפה שהוכנה ע"י שומאכר ב-1911 ניתן לראות את מגדלי המים העות'מניים 

לתחנות  אופייני  בניה  מטיפוס  אלה,  מים  מגדלי  מדרום-מזרח.  התחנה  של  הטיפוסיים 

רכבת עות'מניות )ראה עמ' מס' 7 ו-9(, שימשו את אספקת המים לתחנה עד שלהי המנדט 

הבריטי ויתכן שאף בשנותיה הראשונות של רכבת ישראל.

1. דיווחיו של הקצין הבריטי פורסמו ע"י משרד המלחמה הבריטי ב-1908 בדו"ח מודיעין 

סודי:  "Reconnaissance of Syria. From the coast eastwards" )הכרות עם סוריה. מהחוף 

מזרחה(  

מיכלי מים 5600 גלון כל אחד

פחם

מוסך קטרים

מוסך קרונות וקטרים

בית מנהל התחנה

משרדים

מבנה התחנה

תחנת סחורות

סדנת תיקונים

תחנת חיפה ב-1911, מפת שומאכר. מקור: ארכיון שומאכר בטכניון.

מגדלי המים 
העות'מניים

מוסך הקטרים

מבנה התחנה

משרדים

מבנה התחנה

תחנת חיפה בתצלום אוויר מ-1918. מקור: ספריית המדיה אוניברסיטת חיפה.



פרק 2: רקע היסטורי-תרבותי

רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי  אדריכלות ושימור
פברואר
2017 20

מגדלי המים והמזוט | תחנת חיפה-מזרח | תיק תיעוד

אספקת המים לתחנה 

תחנת חיפה בתקופה העות'מנית

תכנית מס' Q/3/114 של משרד התכנון של הרכבת מ-30.3.43 מציגה את מיכלי הרכבת הטורקיים, המשמשים בעת הכנת 
התכנית כמיכלי מים רזרביים. התכנית הוכנה בגלל שינויים בצנרת המים המובילה אל ומהמיכלים. מקור: ארכיון הרכבת. 

מגדלי המים העות'מניים בתצלום אוויר מ-1985. מקור: ארכיון העיר חיפה. 

מגדלי המים העות'מניים בתכנית E.31.26 מה-8.1.36, בתכנית מצויין לידם "Reserve Tanks", כלומר מיכלי מים רזרביים . 
מקור: ארכיון הרכבת.

מגדל המים העות'מני בתחנת חיפה היה מבנה עשוי אבן בעל צורה אליפטיתי שעל גגו שני מיכלי מים ממתכת, מטיפוס זהה 

למגדלי המים בתחנות רבות לאורך המסילה החיג'אזית, בהן בתחנת צמח, עמאן וטאבוק )ראה עמ' 18(.

לצערנו לא הצלחנו לאתר תמונה של מגדל המים או תכנית מקורית, אך ניתן לזהות את מגדל המים בתכניות מנדטוריות של 

1943 )ראה עמוד זה(. מתוך המסמכים ההיסטוריים והתכניות עולה כי מגדל  מתחם חיפה-מזרח, ובתכנית מפורטת משנת 

המים העות'מני המשיך לתפקד גם בתקופת המנדט הבריטי, ובשנות ה-40 שימש כמיכל מים רזרבי. המגדלים אינם קיימים 

כיום, נהרסו ככל הנראה בשנות ה-90.
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מתחם א' - עבור קטרי המסילה הצרה

תחנת הרכבת חיפה-מזרח בתקופת המנדט הבריטי 

וציוד. התקדמות  כוח אדם  לוגיסטי חשוב בהעברת  והמסילות מילא תפקיד  ה-1 מערך הרכבות  בתקופת מלחמת העולם 

הכוחות הלוחמים משני צידי המתרס, העות'מני בארץ ישראל והבריטי מכיוון מצרים, הייתה תלויה במידה רבה בקצב סלילת 

המסילות. לכן עוד בטרם פרוץ המלחמה החלו התורכים בעבודות נמרצות להארכת המסילה החיג’אזית לכיוון דרום, כהכנה 

לקראת תקיפה בריטית אפשרית מכיוון מצרים. הקו, שנודע בשם “השלוחה המצרית”, נבנה בפיקוחו של מייסנר ועבר בטול 

כרם ובלוד, שם התחבר לקטע המסילה לוד-ירושלים, והמשיך דרך נחל שורק לבאר שבע ומשם לקייסמה שבמדבר סיני. 

המסילות העות'מניות בתקופת מלחמת העולם ה-1 נסללו ברוחב מסילה צרה )105 ס"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 עזה. כאשר עבר היתרון במלחמה לצידם של הבריטים, 

הקמת המסילה התורכית נעצרה, ועם השתלטות הבריטים על באר שבע ב-1917, החלו התורכים לסגת צפונה. הבריטים 

1918 הגיעו ללוד. עד תום המלחמה הושלמה סלילת המסילה עד  המשיכו להתקדם בסלילת המסילה צפונה ובפברואר 

חיפה. הבריטים השתמשו במסילות ברזל ברוחב תיקני )143.5 ס"מ(.

 Palestine( ברזל פלשתינה”  “מסילות  וב-1920 עם הקמת  אורכה,  ב-1919 פעלה המסילה הבריטית מקנטרה לחיפה לכל 

Railways( הידועה בכינויה “רכבת המנדט”, הפכה מסילה זו לעמוד השדרה של רשת מסילות הברזל בפלשתינה-א"י. 

בין המסילה החיג'אזית לקו הרכבת מחיפה  צומת  ה-1 הפכה תחנת חיפה מתחנת קצה לתחנת  עם תום מלחמת העולם 

לקנטרה, ולמקום מפגש בין המסילה הצרה למסילה התיקנית.

העיר חיפה ואזור המפרץ היו עבור הבריטים נקודה אסטרטגית בעלת חשיבות עליונה. במהלך תקופת המנדט, הקימו הבריטים 

נמל חדש ומודרני בחיפה )1933(, הרחיבו את מערך תחנות הרכבת בעיר ובסביבתה )הקמת תחנת חיפה-מרכז1 וכפר סמיר( 

והעבירו אליה בהדרגה את הסדנאות הראשיות של מערך הרכבת בארץ ישראל ובאיזור )סדנאות הקישון(. כמו-כן, הוקמו 

במקביל בתי הזיקוק ומפעלי תעשייה רבים נוספים. כל אלה תרמו ונתרמו מהיות חיפה מרכז תחבורתי-רכבתי מרכזי.

תחנת הרכבת חיפה-מזרח הלכה וגדלה בהתאמה לתפקיד המשמעותי שתפסה במערך הרכבת האזורי ובקשרי הגומלין בינה 

לבין הנמל והתעשייה ההולכים ומתפתחים בעיר.

כבר ב-1919 הוקם בחיפה מוסך תפעולי עבור קטרי המסילה התיקנית ממזרח לתחנה העות'מנית, באזור גשר פז כיום, ולכל 

אורך תקופת המנדט הבריטי בא"י תיפקדה תחנת חיפה כתחנה בעלת מערך תיפעולי כפול - מוסך לקטרי המסילה הצרה 

ומוסך לקטרי המסילה התיקנית. 

1. עם הקמת תחנת חיפה-מרכז ב-1937 שונה שמה של תחנת חיפה לחיפה-מזרח וכך התחנה נקראת עד היום. 

מסילה צרה 
מסילה תיקנית

שנות ה-20 וה-30

מתחם ב' - עבור קטרי המסילה התיקנית
מפת מסילות הברזל בא"י בתום מלחמת העולם ה-1. מקור: פול קוטרל. 

תכנית המתחם כיום
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תחנת הרכבת חיפה-מזרח בתקופת המנדט הבריטי 

אופן אספקת המים בשנות ה-20 וה-30
אספקת המים לתחנות הרכבת בכלל ולתחנת חיפה-מזרח בפרט המשיכה להיות מרכיב משמעותי ומרכזי בתיפעול תחנת 

הרכבת גם בתקופת המנדט הבריטי. בתיקי ההתכתבויות בארכיון הרכבת אנו מוצאים עדויות לנסיונות בלתי פוסקים לשיפור 

אופן אספקת המים ואיכותם.

בראשית תקופת המנדט המשיכו הבריטים בתחנת חיפה-מזרח להשתמש במערכת אספקת המים העות'מנית. עם זאת, היה 

צורך להרחיב את מערך אספקת המים כך שיישרת גם את המתחם החדש עבור קטרי המסילה התיקנית. בתכנית מ-1928 

)ראה למטה( נראה כי הוקם מגדל מים באזור מוסך המסילה התיקנית )מתחם ב'(. היה זה מגדל מים מפלדה ומיכל פח גדול 

)ראה תמונה משמאל(. במכתב מ-27.5.33 1 המיכל מתואר כמיכל ריבועי המכיל 20,000 גלון. 

"מים  היו  מי הבארות בתחנה  איכות המים.  הייתה  נתקלו הבריטים  חיפה-מזרח בה  בנושא המים בתחנת  הבעיה המרכזית 

נהגו למלא את קטרי הרכבת מים  זו, בתחילת המנדט  קשים"2 הגורמים לקלקולים במנועי הקטרים של הרכבת3. מסיבה 

בתחנת זכרון יעקב, שסמוך לה הייתה באר נזלה, ומימיה התגלו כמצוינים עבור דוודי הקיטור4. בהמשך הוקם מתקן "ריכוך 

מים" )סמוך למגדל המים במתחם ב'( ובמקביל פותח מערך אספקת מים מבארות מרוחקות מהתחנה, מאזור עכו למשל, 

באמצעות ספקים חיצוניים. 

 .X '1. ראה פרק נספחים עמ

2. מים המכילים יוני סידן או מגנזיום. יוני הסידן אחראים להיצוורות אבנית, אשר עלולה לפגוע במערכות בהן זורמים מים 

חמים, כמו מנועי הקיטור של הרכבת. 

נובעת מהאיכות  במנועי הקטרים  לקלקולים  העיקרית  הסיבה  כי  מצויין   1930 לשנות  הכללי של הרכבת  בדוח המנהל   .3

הגרועה של המים. 

4. א. סמסונוב, זכרון יעקב פרשת דברי ימיה תרמ"ב-תש"ב, עמ' 440.

סכמת אספקת המים לתחנת חיפה מזרח בתכנית Q/1/40 מה-20.11.28 . מקור: ארכיון הרכבת. 
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מגדל המים המוקדם באזור מוסך המסילה התיקנית. 

צילום משנות ה-40. מקור: ארכיון הרכבת
־מגדל המים המוקדם באזור מוסך המסילה התיקנית. צילום כללי בס

ביבות 1930. מקור: ארכיון הרכבת
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המעבר ממגדלי פלדה ופח למגדלי בטון בסוף שנות ה-30

תחנת הרכבת חיפה-מזרח בתקופת המנדט הבריטי 

תחילת השימוש במגדלי מים מבטון לצרכי הרכבת היה בסוף שנות ה-30. לפני כן נעשה שימוש במגדלי פלדה ופח או במיכלי 

מים על גבי מבנים קיימים )ללא מגדל בכלל(. בתחנות שנותרו ממערך הרכבת העות'מני נעשה  לרוב שימוש במגדלי המים 

הקיימים. )ראה עמוד 18 ו-20(. 

המעבר לשימוש במגדלי בטון נעשה ממספר סיבות, בהתאם לנסיבות: א. על אף יתרונם של מגדלי הפלדה ביכולת ההקמה 

וההעברה המהירה שלהם ממקום למקום במידת הצורך, הפלדה התגלתה כחומר בעייתי מבחינת העמידות במים המליחים 

שהיו קיימים במקומות מסוימים )כמו בסיני( ובפגעי מזג האוויר. ב. מיקומם של מיכלי המים על גבי מבנים קיימים גרם במקרים 

רבים לנזקים לגגות המבנה, חדירות מים ושקיעות בשל הכובד הרב.

דוגמה למעבר ממגדלי פלדה ופח למגדלי בטון היא מגדלי המים לאורך המסילה מרפיח לקנטרה. מסילה זו נסללה במהלך 

מלחמת העולם ה-1, שימשה בתחילה כמסילה צבאית, והוקמו לאורכה מגדלי מים עשויים פלדה ופח כדוגמת מגדלי המים 

בקנטרה מזרח, ברומני ובביר אל-עבד )ראה תמונות בעמוד זה(. 

בדו"ח המפרט את עבודות הרכבת שבוצעו בין השנים 1939-1940 מצויין כי הוחלט להחליף את מגדלי הפלדה והפח ומיכלי 

המים שעל גביהם בתשע תחנות רכבת לאורך המסילה בין קנטרה לרפיח )בסיני( למגדלי בטון1. לפי הדו"ח מגדלי הפלדה 

והפח נמצאים במצב בלייה מתקדם בגלל המים המליחים שנעשה בהם שימוש במדבר ובגלל 

הרוחות הנושאות עימן גרגירי חול. הבטון הוא חומר עמיד יותר בפני מפגעים אלה ולכן הוחלט 

לעשות בו שימוש, במקום בפלדה. מגדלי הבטון שהוקמו בתשע התחנות מכילים 3,000 גלונים 

של מים, ולפי התמונות המצורפות לדו"ח הם דומים מאוד לטיפוס מגדל המים שהוקם בחיפה-

מזרח.

תחנות  חמש  בעוד  בטון  במגדלי  והפח  הפלדה  מגדלי  החלפת  ממשיכה   1944-1945 בשנים 

נוספות בסיני2.

.Esh Sheikh Zoweid, El Bardawil,  Mazar, Bir El Abd, Khirba, Negila, Romanah, Paluzah, Tel El Ahmer :1. התחנות הן

2. התחנות הן: El Midan, Sabika, El Tilul, Rabaa, Gilbana. מתוך דו"ח עבודות הרכבת שבוצעו בין ה-1 באפריל 1944 ל-31 
במרץ 1945. מקור: ארכיון הרכבת.

מגדל מים מפלדה בביר אל-עבד, סיני, 1916.

Imperial war museum :מקור

מגדל מים מפלדה ברומני, סיני, מלחמת העולם ה-1.

Imperial war museum :מקור

דו"ח  מקור:  בסיני.  התחנות  באחת  מבטון  מים  מגדל  לצד  מפלדה  מים  מגדל 

המפרט את עבודות הרכבת שבוצעו בין השנים 1939-1940, ארכיון הרכבת למעלה ומשמאל: חילופי מכתבי מ-1935 בה מצוין מצבו הרעוע של מגדל מים מפלדה )בלייה כתוצאה 

מחלודה - במכתב משמאל( והחלפתו במגדל חדש מבטון )במכתב למעלה(. מקור: ארכיון הרכבת
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תהליך המעבר משימוש בפחם לשימוש במזוט לצורך הנעת מנועי הקיטור מתואר בפירוט בדו"ח המנהל הכללי של הרכבת 

לשנים 1.1942-1946 

עם פרוץ מלחמת העולם ה-2, התעורר קושי בהמשך אספקת פחם סדירה לצורך הפעלת קטרי הקיטור לרכבות, אשר יובא  

עד אז מחו"ל דרך נמלי הים. לאור זאת, הוחלט ב-1942 להסב את כל קטרי הרכבת הפעילים במסילה התיקנית ובמסילה 

הצרה מהסקה בפחם להסקה במזוט2. 

לצורך ההסבה נדרשה התאמתם הטכנית של דוודי הקטרים וכן הקמתה של תשתית פיזית לאחסון המזוט ולמילוי הקטרים. 

 Storage(  התשתית הפיזית, אשר שולבה במערך התיפעולי של הרכבת, לצד מוסכי הקטרים הקיימים, כללה מיכלי אחסון

Tanks(, מתקני שירות לצורך מילוי הקטרים ונקודות טיפול בקטרים המוסבים )Servicing Installations(. הדו"ח מפרט כי מיכלי 

האחסון היו עשויים מבטון מזוין ובדרך כלל מוקמו מתחת לפני האדמה )ככל הנראה בגלל החשש לפגיעה מכוונת ע"י האויב 

במהלך המלחמה(.

הדו"ח אינו מפרט מה הם מתקני השירות שהוקמו או כיצד היו בנויים, אך אנו מניחים כי הכוונה למערך שכלל בדרך כלל שני 

מגדלי מזוט ובית משאבות ביניהם, שהוקמו בסמיכות למוסך הקטרים, לצד המסילה המובילה אליו.

בטבלה שלמטה, מתוך הדו"ח, ניתן לראות כי מיכלי אחסון ומתקני שירות הוקמו בתחנות: חיפה, טול-כרם, לוד, עזה, קנטרה, 

צמח, עמאן ומעאן. בחיפה הוקמו שני מתקני שירות, עבור מוסכי המסילה התיקנית והמסילה הצרה בהתאמה, וארבעה מיכלי 

אחסון.

הדו"ח מציין כי המעבר למזוט, בתקופת מלחמת העולם ה-2, שהתאפיינה בגידול משמעותי בשימוש ברכבות, בעיקר לצרכי 

הצבא, במחסור בכח אדם מקצועי ובציוד ראוי, היה כרוך בקשיים רבים ובנזקים בלתי צפויים שנגרמו למנועי הקטרים3.

 

Report of the General Manager on the Administration of the Palestine Railways and operated lines for the years 1942- .1

1946 מקור: ארכיון הרכבת.

2. למעשה כבר בסוף 1941 התקבלה ההחלטה הראשונה להסב מספר קטרי רכבת של המסילה התיקנית בלבד. הודגש 

כי ההסבה של המנועים תהיה הפיכה, כלומר שבעתיד ניתן יהיה לחזור לשימוש בפחם. בתחילת 1942 כבר היה ברור כי 

לאור המחסור הצפוי בפחם יש צורך במהלך כוללני עבור כל קטרי הרכבת. ראו בנושא גם מכתבו של רודי בן רפאל בפרק 

הנספחים עמ'  

3. ראה גם עדותו של רובין דייויס ששימש כעוזר המפקח על קטרי המסילה הצרה בחיפה בתקופת מלחה"ע ה-2, בפרק 

הנספחים עמ'  

המעבר מפחם למזוט בשנות ה-40

הקמת מערך אספקת ומילוי המזוט

ומתקני  אחסון  מיכלי  הוקמו  בהן  התחנות  את  המציינת  טבלה 
שירות למערך המזוט. 

 ,1942-1946 לשנים  הרכבת  של  הכללי  המנהל  דו"ח  מקור: 

ארכיון הרכבת

מפת מערך הרכבת בארץ ישראל בשנות ה-40, עליו מסומנות התחנות בהן הוקמו אחסון ומתקני מזוט. מקור: דו"ח המנהל 

הכללי של הרכבת לשנים 1942-1946, ארכיון הרכבת

תחנה שהוקמו בה מיכלי אחסון ומתקני שירות למזוט ולא קיימים כיום

תחנה שהוקמו בה מיכלי אחסון ומתקני שירות למזוט שעדיין קיימים כיום
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אספקת מזוט למיכלים התת קרקעיים ולמתקני השירות

הקמת מתקני השירות למזוט בתחנת חיפה-מזרח

בשנות ה-40 שימשה תחנת הרכבת חיפה-מזרח נקודת קצה, צומת ותחנה תיפעולית לשלושה קווי רכבת: המסילה החיג'אזית מזרחה לכיוון דרעא, 

המסילה המנדטורית דרומה לכיוון קנטרה ומסילת ה-H.B.T )חיפה-ביירות-טריפולי( לכיוון צפון, שהוקמה בשנים אלה.

הצורך לספק מענה לקטרי המסילה הצרה )המסילה החיג'אזית( ולקטרי המסילה התיקנית )חיפה-קנטרה וחיפה-ביירות-טריפולי( הביא ליצירת 

מערך תפקודי כפול בתחנה: מוסך קטרי המסילה הצרה )במתחם הצפוני, העות'מני( ומוסך קטרים למסילה התיקנית )במתחם הדרומי, המנדטורי, 

שהוקם בראשית שנות ה-20(. 

לכן, הוקם מערך אספקת ומילוי מזוט כפול בתחנת חיפה-מזרח, למוסך המסילה הצרה ולמוסך המסילה התיקנית.

המזוט הועבר באמצעות צינורות ומשאבות מחברת "של" הסמוכה לתחנה ל-4 מיכלי אחסון תת קרקעיים, שניים בסמוך למסילה הצרה ושניים בסמוך 

למסילה התיקנית1.  ליד כל אחד מהמוסכים הוקמה מערכת שירות שכללה שני מגדלי מזוט ובית משאבות ביניהם. 

מגדלי המזוט המתועדים בתיק זה שימשו את מוסך המסילה הצרה, המשמש כיום כמוזיאון הרכבת. אין בידינו תיארוך מדויק להקמת מגדלי המזוט 

ובית המשאבות, אך לאור התכניות והתמונות ההיסטוריות ההערכה היא שהמגדלים ובית המשאבות הוקמו ב-1942.

מגדלי המזוט של מוסך המסילה התיקנית נהרסו ככל הנראה עם הקמת מוסך הדיזלים בשנות ה-50.

טון.  1. קיימת אי בהירות לגבי כמות מיכלי האחסון התת קרקעיים: בדו"ח הנהלת הרכבת לשנים 1942-46 מצויין כי נבנו ארבעה מיכלים של 250  

בתכנית E/31/50 מ-27.5.42 מופיעים ארבעה מיכלים: שניים ליד מוסך הקטרים של המסילה הצרה ושניים ליד מוסך הקטרים של המסילה התיקנית. 

עם זאת, בסכמה E/31/57 מ-9.6.42 מופיעים 7 מיכלים של 250 טון: 4 למוסך המסילה הצרה ו-3 למוסך המסילה התיקנית. אנו מניחים כי סכמה זו 

לא מומשה במלואה ובפועל הוקמו ארבעה מיכלים.

תכנית E/31/50 מ-27.5.1942: הצעה להנחת צנרת מחברת "של" )shell( למגרשי הקטרים בחיפה מזרח. מקור: ארכיון הרכבת.

מוסך קטרי 
המסילה הצרה 

מוסך קטרי המסילה 
התיקנית 

שני מיכלי מזוט תת 
קרקעיים 250 טון

שני מיכלי מזוט תת 
קרקעיים 250 טון

מתקן שירות: שני מגדלי 
מזוט ובית משאבות

מתקן שירות: שני מגדלי 
מזוט ובית משאבות

תכנית E/31/57 מ-9.6.1942: דיאגרמה למערך הצנרת, המיכלים והמשאבות לאספקת מזוט מחברת 

"של" לתחנת חיפה-מזרח. מקור: ארכיון הרכבת.
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הקמת מתקני השירות למזוט בתחנת חיפה-מזרח

תכנית Q/31/110 מ-12.3.1942: תכנית עבור מיכל אחסון מים, חיפה-מזרח. מקור: ארכיון הרכבת. בתכנית נראים היטב מגדלי המזוט, בית המשאבות ושני המיכלים התת קרקעיים

הקמת מגדלי ומיכל המזוט ליד מוסך קטרי המסילה הצרה

מיכלי אחסון 
מזוט תת קרקעיים

סובבן

מוסך קטרי
המסילה הצרה

מגדלי מזוט 
ובית משאבות
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הקמת מתקני השירות למזוט בתחנת חיפה-מזרח

מיכל דלק קרקעי 250 טון

מיכל עליון 15 טון לפי סובבן
)XX 'ראה עמ( Q.3.87 שרטוט

מיכל עליון 15 טון לפי 
)XX 'ראה עמ( Q.3.87 שרטוט

Boiler House
בית דוודים

תכנית E/31/48 מ-23.5.1942: תכנית עבור מיכלי המזוט ליד מוסך קטרי המסילה הצרה, חיפה-מזרח. מקור: ארכיון הרכבת.

הקמת מגדלי ומיכל המזוט ליד מוסך קטרי המסילה הצרה
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הקמת מגדלי המים בתחנת חיפה-מזרח

מגדל מים מס' 4 בצילום ללא תיארוך. מקור: אוסף Andrew McCaig, ארכיון הרכבת

תכנית Q/4/28 מה-23.4.45, המתארת את סכמת המים בתחנת חיפה-מזרח. מקור: ארכיון הרכבת

מגדל מים מס' 4

מגדל מים מס' 4 בצילום ללא תיארוך. מקור: אוסף Andrew McCaig, ארכיון הרכבת

1945

מגדל מים 
מס' 1

מוסך קטרי 
המסילה התיקנית

מוסך קטרי 
המסילה התיקנית

לפי דוח המנהל הכללי של הרכבת לשנים 1942-19461 היו בתחנת הרכבת בחיפה-מזרח תקלות 

חוזרות ונשנות באספקת המים. בדיקות העלו כי קיימות בעיות בשליטה על חלוקת המים, שרות 

ולפעמים אספקת המים פסקה  45 דקות  ואחסנה לקויים. הזמן הממוצע שלקח למלא קטר הוא 

לחלוטין והובילה לעיכובים חמורים בתנועת הרכבות. 

בכדי להבטיח רזרבת מים נאותה הוכנה תכנית אספקת מים חדשה למתחם התחנה. התכנית כללה 

הקמת מגדלי בטון עם מיכלי מים במשקל 20 טון ליד עמודי המים על מנת להבטיח מילוי מהיר של 

קטרי הקיטור. על פי הדו"ח הטיפול בשאלת אספקת המים נעשה לקראת סוף 1944.

בתכנית Q/4/28 אשר הוכנה ב-29.9.43 ותוקנה פעמיים ב-13.4.44 וב-23.4.45 נראים במתחם חיפה-

מזרח 4 מגדלי מים. המגדלים ממוספרים:

מגדל מים מס' 1 - ליד סדנת המצברים. המגדל אינו קיים כיום.

מגדל מים מס' 2 - ליד מוסך קטרי המסילה הצרה. מבנה מס' 35 המתועד בתיק זה.

מגדל מים מס' 3 - מול רציף הסחורות

.I מגדל מים מס' 4 - ליד מוסך קטרי המסילה התיקנית. מבנה

 Report of the General Manager on the Administration of the Palestine Railways and operated .1

lines for the years 1942-1946 מקור: ארכיון הרכבת.

מגדל מים 
מס' 1
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כותרת משנה

מגדל מים מס' 1

מצבריה

מוסך קטרי
המסילה הצרה

מגדל מים מס' 1 בצילום של זולטן קלוגר, מתוארך ל-25.2.1945. מקור: לשכת העתונות הממשלתית מגדל מים מס' 2 ו-3 בצילום של זולטן קלוגר, מתוארך ל-1.9.1948. מקור: לשכת העתונות הממשלתית

מגדל מים מס' 3

מגדל מים מס' 2

מגדל מים 
מס' 1

מגדל מים 
מס' 2

מגדל מים 
מס' 3

תכנית Q/4/28 מה-23.4.45, המתארת את סכמת המים בתחנת חיפה-מזרח. מקור: ארכיון הרכבת

הקמת מגדלי המים בתחנת חיפה-מזרח
1945
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תמונות היסטוריות

מגדלי המים והמזוט
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מגדל המים והמזוט בשנת 1945 צילום: זולטן קלוגר, לשכת העתונות הממשלתית מגדלי המים והמזוט לפני קום המדינה. צילום: זולטן קלוגר, לשכת העתונות הממשלתית
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תמונות היסטוריות

מגדלי המים והמזוט

מגדלי המזוט בשנת 1947-8. מקור: ארכיון הרכבת

בית המשאבות ומגדל המזוט )ללא תיארוך(. מקור: ארכיון הרכבת

מגדל המזוט )ללא תיארוך( מקור: ארכיון הרכבת
בית משאבות

מגדל מזוט דרומי
)מס' 38(

מגדל מזוט צפוני
)מס' 36(

קצה מגדל המים ומגדלי המזוט ב-1977, צילום: הנס קוהוט. מקור: ארכיון הרכבת
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תכנית מתחם א' משנת 1943

מגדלי המים והמזוט - במפות היסטוריות ותצלומי אוויר

תכנית E/31/73 מה-2.9.43 בה רואים את מגדל המים, מגדלי המזוט ובית המשאבות. מקור: ארכיון הרכבת 
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תצלום אוויר מ-1945

מגדלי המים והמזוט - במפות היסטוריות ותצלומי אוויר

מגדל מזוט
צפוני

מגדל מזוט
דרומי

מגדל
המים

בית המשאבה
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תחילת העבודות להקמת מסילת הרכבת החיג'אזית, השלוחה מחיפה לדרעא   -                 1903

טקס חנוכת תחנת הרכבת חיפה )או בשמה כיום: חיפה-מזרח( 1905 )אוקטובר(  -  

               

כיבוש חיפה על ידי הבריטים   -                 1918

הקמת "מסילות ברזל פלשתינה" Palestine Railways הידועה בכינויה "רכבת המנדט"   -       1920

פרוץ מלחמת העולם ה-2   -                 1939

הקמת מגדלי המזוט ובית המשאבות   -                 1942
הקמת מגדלי המים   -         1943-1945

הקמת מדינת ישראל והקמת רכבת ישראל   -             1948

שנות ה-50        -           מעבר לשימוש בקטרי דיזל והפסקת השימוש במזוט

1983                -           הקמת מוזיאון הרכבת
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לוח זמנים היסטורי להקמת מגדלי המזוט ובית המשאבות ומגדלי המים

סיכום

מגדלי המזוט ובית המשאבות כיום

מגדל המים במתחם ב'מגדל המים ליד מוזיאון הרכבת כיום
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מגדל המים הסמוך למוזיאון הרכבת )מבנה מס' 35(

תיעוד פיזי - צילום המבנים

מבט 1: חזית דרום-מזרחית

מבט 5: מכיוון צפוןמבט 4: חזית צפון-מזרחיתמבט 3: חזית צפון-מערבית

מבט 2: חזית דרום-מערבית
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5
35
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מבט 6: פנים חדר השירותים

מבט 7: פנים חדר השירותים
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36

37

38

מגדל המזוט הצפוני )מבנה מס' 36(

תיעוד פיזי - צילום המבנים

1

2

3

מבט 2: חזית מזרחיתמבט 1: חזית מערבית מבט 3: חזית צפונית חזית דרומית ומבט על גג המגדל

מבט על שרידי צנרת מילוי המזוט למיכלי הקטרים
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בית המשאבה )מבנה מס' 37(

תיעוד פיזי - צילום המבנים
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38
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מבט 1: חזית דרומית

מבט 4: חזית מערביתמבט 3: חזית מזרחיתמבט 2: חזית צפונית
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מבט 2: מרזב בחזית הדרומיתמבט 1: חלון בחזית המערבית

מבט פנים על תקרת המבנה

מבט 3: פנים חדר המשאבות

בית המשאבה )מבנה מס' 37(

תיעוד פיזי - צילום המבנים
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מגדל המזוט הדרומי )מבנה מס' 38(

תיעוד פיזי - צילום המבנים
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37

38
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מבט 1: חזית דרומית

מבט 4: מבט כלפי מעלה על תחתית המגדלמבט 3: חזית מזרחיתמבט 2: הפינה הצפון-מערבית
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מבט 1: מבט מכיוון מערב מבט על צינור יציאת מים בתחתית מיכל המים

מבט 5: חזית צפון-מערביתמבט 4: חזית דרום-מזרחיתמבט 3: מבט מכיוון מזרח

מבט 2: חזית דרום-מערבית

מגדל מים במתחם המוסכים של חיפה-מזרח

תיעוד פיזי - צילום המבנים
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מגדל מים ליד המוזיאון מבנה מס' 35 - מצב קיים

חזיתות - ק.מ. 1:50

חזית צפון-מערביתחזית דרום-מערבית
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מגדל מים ליד המוזיאון מבנה מס' 35 - מצב קיים

חזית צפון-מזרחית חזית דרום-מזרחית

חזיתות - ק.מ. 1:50
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חזיתות - ק.מ. 1:50

מגדל המזוט מבנה מס' 36 - מצב קיים

חזית מערביתחזית צפוניתחזית מזרחיתחזית דרומית
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בית משאבות מבנה מס' 37 - מצב קיים

חזיתות - ק.מ. 1:50

חתך א-א

תכנית בית משאבות

חזית דרומיתחזית מזרחית

חזית צפוניתחזית מערבית
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חזיתות - ק.מ. 1:50

מגדל המזוט מבנה מס' 38 - מצב קיים

חזית מערביתחזית צפוניתחזית מזרחיתחזית דרומית
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תכנית במפלס הקרקע, תכנית במפלס מיכל המזוט ותכנית גגות - ק.מ. 1:50

מגדל המזוט - מצב משוחזר

תכנית גגות

תכנית במפלס הקרקע תכנית במפלס מיכל המזוט
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חזית מזרחית

חתך 1-1, חזית דרומית וחזית מזרחית - ק.מ. 1:50

מגדל המזוט - מצב משוחזר

חזית דרומיתחתך א-א
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חזית צפוניתחזית מערבית

חזית מערבית וחזית צפונית - ק.מ. 1:50

מגדל המזוט - מצב משוחזר
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תכנית במפלס הקרקע, תכנית במפלס מיכל המזוט ותכנית גגות - ק.מ. 1:50

מגדל המים - מצב משוחזר

תכנית גגות

תכנית במפלס הקרקע תכנית במפלס מיכל המים
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חתך 1-1חזית דרום-מזרחיתחזית דרום-מערבית
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מאפיינים אדריכליים - מגדל המזוט

תיאור אדריכלי וטכנולוגית בנייה
מגדלי המים והמזוט דומים מאוד במבנה שלהם ובטכנולוגיית הבניה. השוני העיקרי ביניהם נובע מגודל בריכת האחסון 

וממערך צנרת שונה שהוביל אליהם ומהם. להלן יפורט תיאור שני מגדלי המזוט )מבנים מס' 36 ו-38( שהינם זהים לחלוטין 

ומהווים תמונת ראי האחד של השני. בהמשך יפורט תיאור שני מגדלי המים, שאף הם זהים לחלוטין, למעט תוספת הבניה 

המאוחרות יותר שנבנו סביבם.

כללי :  מגדל בטון הכולל בריכת אחסון ריבועית מוגבהת על גבי ארבעה עמודי בטון. למגדל צמוד סולם מתכת המגיע 
לגג בריכת האחסון, בו ממוקם פתח לכניסת אדם. 

שנת בנייה: 1942
עמודים, קורות וקירות חיצונים:  בריכת האחסון ממוקמת על גבי ארבעה עמודי בטון במידות 31/31 ס"מ. העמודים 

מחוברים אופקית באמצעות שתי קורות בטון מזוין היקפיות: קורה תחתונה בגובה 273 ס"מ מעל הקרקע ובמידות 21/37 

ס"מ מחוברת למרכזי עמודי הבטון וקורה עליונה בגובה 521 ס"מ מעל הקרקע במידות 31/62 ס"מ. על גבי הקורה העליונה 

מונחים, בנסיגה של 5 ס"מ מכל כיוון, קירות בריכת האחסון, העשויים אף הם בטון מזוין. 

מסד/יסודות המבנה:  יסודות המגדל טרם נחשפו. לפי תכנית היסטורית מדובר ביסודות בטון בודדים על גבי פלטות 
בטון.

גג המבנה: המגדל הוא בעל גג שטוח מבטון מזוין בעובי 10 ס"מ הבולט 5 ס"מ מקירות הבריכה. לגג פתח לכניסת אדם 
במידות 80/80 ס"מ, לפתח הכניסה שוליים מיציקת בטון ברוחב 10 ס"מ המוגבהת 10 ס"מ ממישור הגג העליון. הפתח 

סגור באמצעות מכסה מתכת. לגג 3 פתחים לכניסת ויציאת צנרת: פתח כניסת צנרת בקוטר 4", שני פתחי כניסה ויציאת 

צנרת בקוטר 1.5" ופתח איוורור בקוטר 3" )ראה פירוט מערכות צנרת בהמשך(.

ניקוז: הגג מנוקז בשפיכה חופשית באמצעות 2% שיפוע דו-כיווני. אין מרזבים. 
רצפה: רצפת בריכת האחסון עשויה מבטון מזוין. הרצפה נשענת על גבי קורת הבטון ההיקפית העליונה במידות 31/62. 

קירות בריכת האחסון מונחים על גבי הרצפה. לפי שרטוטים היסטוריים, במפגש בין קירות הבריכה לבין הרצפה בתוך 

בריכת האחסון יציקת בטון בזוית 45 מעלות )פנים בריכת האחסון טרם נסקר ונמדד(. ברצפה פתח בקוטר 4" עבור יציאת 

צינור מזוט.

סולם: סולם מתכת לצורך עליה לגג המגדל לצרכי טיפול צמוד לחזית המגדל )מגדל מס' 36 - החזית הצפונית, מגדל 
מס' 38 החזית הדרומית(. רוחב הסולם 40 ס"מ והמרחק בין שלבי הסולם בין 35 ל-38 ס"מ. הסולם מורכב משני פרופילי 

מתכת שטוחים במידות 65/10 מ"מ. השלבים עשויים מוטות ברזל עגולים בקוטר 20 מ"מ. הסולם מעוגן אל המגדל בשלוש 

נקודות: אל הקורה התחתונה, אל הקורה העליונה ואל גג המבנה. כמו-כן מעוגן הסולם לקרקע.

צנורות: למגדל 3 מערכות צנרת: 
א. כניסת ויציאת מזוט - 

כניסת מזוט באמצעות צינור בקוטר 4" המוביל מזוט מבית המשאבות לאורך חזית המגדל הפונה אל בית המשאבות )מגדל 

מס' 36 - החזית הדרומית, מגדל מס' 38 החזית הצפונית( עד לגג המגדל בו חודר הצינור למבנה. צינור זה קיים בשני 

המגדלים גם כיום.

יציאת מזוט - באמצעות צינור בקוטר 4" היוצא מפתח ברצפת בריכת האחסון ומתחבר למערכת צינורות הצמודה לחזית 

המערבית של המגדלים. מערכת זו קיימת בשני המגדלים.

ב. כניסת ויציאת צנרת מים חמים - מערכת של כניסת ויציאת צנרת מים חמים בקוטר 1.5" במעגל סגור מבית המשאבות 

לבריכת האחסון וחזרה לבית המשאבות. הצנרת בקוטר 1.5" ממוקמת לאורך חזית המגדל הפונה אל בית המשאבות 

)מגדל מס' 36 - החזית הדרומית, מגדל מס' 38 החזית הצפונית( וחודרת לבריכת האחסון מגג המגדל בשני פתחים - פתח 

כניסה ופתח יציאה. חלקים בודדים ממערכת זו קיימים כיום.

ג. איוורור - המיכל מאוורר באמצעות צינור בקוטר 3" היוצא מגג המבנה ומסתיים בצורת מקל סבא. 

סכמת כניסת ויציאת צנרת למגדל מזוט 

כניסת ויציאת מזוט

כניסת ויציאת צנרת מים חמים

פתח איוורור

כניסת מזוט
למיכל

כניסת צינור מים 
חמים למיכל

יציאת צינור מים 
חמים מהמיכל

יציאת מזוט
מהמיכל

יציאת צינור
איוורור
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מאפיינים אדריכליים - בית משאבות

תיאור אדריכלי וטכנולוגית בנייה
כללי :  מבנה ריבועי פשוט בן קומה אחת בעל חלל פנימי יחיד. המבנה עשוי לבני סיליקט וגג 

בטון. למבנה 4 פתחים: 3 חלונות זהים בגודלם ודלת כניסה. הפתחים ממוקמים כל פתח במרכז 

חזית. עמודי המבנה ממוקמים בארבע פינותיו, מובלטים כלפי חוץ בחזיתות.

שנת בנייה: 1942 )במקביל להקמת מגדלי המזוט(
קירות חיצונים:  קירות המבנה עשויים לבני סיליקט במידות 22/8/10 ס"מ. הלבנים בנויות משורת 
לבנים המונחות לאורך ומעליה שורת לבנים המונחות לרוחב וחוזר חלילה לסירוגין. הקירות מונחים 

על גבי קורת בטון היקפית המחוברת ליסודות העמודים. למבנה ארבעה עמודי פינה במידות 

45/45. חלקי העמוד שמתחת לפני הקרקע עשויים בטון מזוין ומתרחבים כך שהם משמשים כיסוד.

רצפה: רצפת המבנה עשויה יציקת בטון מזוין על גבי מילוי.
גג המבנה: גג המבנה עשוי מבטון מזוין ומונח על גבי העמודים והקירות.

ניקוז: לגג שיפוע קל לעבר מרזב אחד הממוקם בפינה הדרום-מזרחית של המבנה. 
פתחים:  למבנה ארבע פתחים הממוקמים בארבע חזיתות המבנה, ממורכזים. שלושה פתחי 

חלונות במידות  100/120 ס"מ ופתח דלת כניסה במידות 155/205  ס"מ. משקופי הפתחים בנויים 

מלבנים בצורת קשת שטוחה.

החלונות הינם חלונות עץ בפתיחת ציר כלפי פנים. כל כנף מחולקת ל-3 שדות. סף החלון החיצוני 

עשוי עץ. על גבי פתחי החלונות מותקנים סורגי פלדה. הסורגים מורכבים מפלחים אופקיים 

וביניהם מוטות עגולים אנכיים.

צנרת: בתחתית החזית המזרחית של בית המשאבות, צמוד לקרקע,  קיימת יציאה של צינור מזוט 
לכיוון מגדל המזוט. בחזית המערבית ניתן לראות את הפתח של יציאת צינור המזוט, אך הצינור 

אינו קיים יותר, והפתח סתום.

סכמת כניסת ויציאת צנרת לבית המשאבות 

מאגר מזוט 
תת-קרקעי

משאבה
יציאת מזוט 

מבית המשאבות
למגדל המזוט

יציאת מזוט 
מבית המשאבות

למגדל המזוט

דוד
מים

חמים

יציאת וכניסת
מים חמים

מבית המשאבות

יציאת וכניסת
מים חמים

מבית המשאבות
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מאפיינים אדריכליים - מגדל המים

תיאור אדריכלי וטכנולוגית בנייה
כאמור, שני מגדלי המים הינם זהים לחלוטין, למעט תוספות הבניה המאוחרות יותר שנבנו סביבם.

כללי :  מגדל בטון הכולל בריכת אחסון ריבועית מוגבהת על גבי ארבעה עמודי בטון. למגדל צמוד סולם מתכת המגיע 
לגג בריכת האחסון, בו ממוקם פתח לכניסת אדם. 

שנת בנייה: 1943/1944 )ידוע לנו שמגדלי המים הוקמו לאחר מגדלי המזוט, כלומר אחרי 1942 ולפני 1945(
עמודים, קורות וקירות חיצונים:  בריכת האחסון ממוקמת על גבי ארבעה עמודי בטון במידות 30/30 ס"מ. העמודים 

מחוברים אופקית באמצעות שתי קורות בטון מזוין היקפיות: קורה תחתונה בגובה 280 ס"מ מעל הקרקע ובמידות 20/35 

ס"מ מחוברת למרכזי עמודי הבטון וקורה עליונה בגובה 530 ס"מ מעל הקרקע במידות 30/60 ס"מ. על גבי הקורה העליונה 

מונחים, בנסיגה של 5 ס"מ מכל כיוון, קירות בריכת האחסון, העשויים אף הם בטון מזוין. באחד מקירות בריכת האחסון 

בחלקו העליון הצמוד לגג הברכה פתח כניסת צינור מילוי מים בקוטר 6". בקיר הנגדי לו בגובה 2.70 מ' מרצפת ברכת 

האחסון פתח ניקוז מים בקוטר 6" למניעת הצפה של מיכל. 

מסד/יסודות המבנה:  יסודות המגדל טרם נחשפו. לפי תכנית היסטורית מדובר ביסודות בטון בודדים על גבי פלטות 
בטון.

גג המבנה: המגדל הוא בעל גג שטוח מבטון מזוין בעובי 10 ס"מ הבולט 5 ס"מ מקירות הבריכה. לגג פתח לכניסת אדם 
במידות 45/451 ס"מ, לפתח הכניסה שוליים מיציקת בטון ברוחב 10 ס"מ המוגבהת 10 ס"מ ממישור הגג העליון. הפתח 

סגור באמצעות מכסה מתכת. 

ניקוז: הגג מנוקז בשפיכה חופשית באמצעות 2% שיפוע דו-כיווני. אין מרזבים. 
רצפה: רצפת בריכת האחסון עשויה מבטון מזוין. הרצפה נשענת על גבי קורת הבטון ההיקפית העליונה במידות 30/60. 

קירות בריכת האחסון מונחים על גבי הרצפה. לפי שרטוטים היסטוריים, במפגש בין קירות הבריכה לבין הרצפה בתוך 

בריכת האחסון יציקת בטון בזוית 45 מעלות )פנים בריכת האחסון טרם נסקר ונמדד(. ברצפה פתח בקוטר 6" עבור יציאת 

מים.

סולם: סולם מתכת לצורך עליה לגג המגדל לצרכי טיפול צמוד לחזית המגדל. רוחב הסולם 40 ס"מ והמרחק בין שלבי 
הסולם בין 35 ל-38 ס"מ. הסולם מורכב משני פרופילי מתכת שטוחים במידות 65/10 מ"מ. השלבים עשויים מוטות ברזל 

עגולים בקוטר 20 מ"מ. הסולם מעוגן אל המגדל בשלוש נקודות: אל הקורה התחתונה, אל הקורה העליונה ואל גג 

המבנה. כמו-כן מעוגן הסולם לקרקע.

צנורות: למגדל מערכת כניסה ויציאת מים: 
כניסת המים - באמצעות צינור בקוטר 6" צמוד לחזית המגדל וחודר לקיר בריכת האחסון בחלק העליון שלו, צמוד לגג 

הבריכה.

יציאת מים - באמצעות צינור בקוטר 6"  היוצא מפתח ברצפת בריכת האחסון.

פתח למניעת הצפת בריכת האחסון - ממוקם בקיר הבריכה בגובה 2.70 מ' מעל רצפת הברכה.

1. פתח הכניסה בגג מגדל המים לא תועד, עקב קושי להגיע אליו, המידות מבוססות על התכנית ההיסטורית. 

סכמת צנרת כניסת ויציאת מים מהמגדל 

כניסת מים
למיכל

יציאת מים
מהמיכל

יציאת מים מהמיכל 
למניעת הצפה
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מאפיינים אדריכליים - מערך המזוט

שלב 1: 
המזוט מגיע בצינור "4 ממאגרי 

הנפט של חברת "Shell" למיכלי 
האחסון התת-קרקעיים

שלב 2: 
המזוט נשאב ממיכלי האחסון 

התת-קרקעיים באמצעות 
המשאבה שבבית המשאבות 

ומועלה לשני מיכלי המזוט 
בראש המגדלים

כשמגיעה רכבת היא עוצרת על הפלטפורמה ומתדלקים אותה בעזרת צינור  
שיוצא מהמגדלים

מיכל אחסון
תת-קרקעי 

250 טון

שלב 3: 
המזוט יוצא מהמיכל דרך צינור 

מילוי מתקפל לפתח עליון 
במנועי הקטרים

שלב 3: 
המזוט יוצא מהמיכל דרך צינור 

מילוי מתקפל לפתח עליון 
במנועי הקטרים

צינור המזרים מזוט
למיכל על גבי המגדל

צינור המזרים מזוט מבית 
המשאבות למיכל על 

גבי המגדל

מילוי מזוט ממיכל המזוט
למנוע הקטר

קטר בעת מילוי מזוט, מאוסף Archie Beale, שלהי המנדט הבריטי , מקור: ארכיון הרכבת

תכנית Q.3.130 מ-15.2.44 ועליה פירוט מערך המזוט. מקור: ארכיון הרכבת

פרספקטיבה מגדלי המזוט ובית המשאבות. 

מקור: עבודת הסטודנטים של אבישי עוז ושירן חסין

שרידי הצינור המתקפל עימו מילאו את מנוע הקטר במזוט כיוםשרידי הצינור שהזרים מזוט מבית המשאבות למיכל על מגדל המים

מרכיבי מתקן השירות למזוט: 

א. מיכל אחסון תת-קרקעי

ב. בית משאבות

ג. מגדל מזוט

ד. מאצרה לאיסוף המזוט העודף

שלבי מילוי המזוט:

1. המזוט מגיע בצינור "4 ממאגרי 

למיכלי   "Shell" חברת  של  הנפט 

האחסון התת-קרקעיים.

האחסון  ממיכלי  נשאב  המזוט   .2

באמצעות  התת-קרקעיים 

המשאבות  שבבית  המשאבה 

ומועלה לשני מיכלי המזוט בראש 

המגדלים.

 .3

כיום באתר מצויים בית המשאבות 

כמו-כן,  המזוט.  מגדלי  ושני 

המגדלים  באזור  לראות  ניתן 

קצה  שרידי  את  המשאבות  ובית 

לפני  מתחת  כי  יתכן  המאצרה. 

שרידי  מצויים  עדיין  הקרקע 

אך  קרקעיים,  התת  המיכלים 

הנושא לא נבדק עד כה.

מיכל אחסון
תת-קרקעי 

250 טון

מיכל אחסון
תת-קרקעי 

250 טון

צינור "4

4"
ר 

נו
צי

משאבה
מיכל מזוט 

על גבי מגדל

מיכל מזוט 
על גבי מגדל

מאצרה לאיסוף
המזוט העודף

א

א

גב
ג

ד

אופן פעולת מערך המזוט
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המאצרה - אגן ניקוז המזוט

תכנית Q/3/127 מה-13.7.43 מקור: ארכיון הרכבת

גבול המאצרה בשטח כיום שרידי המאצרה כיום שרידי המאצרה כיום שרידי המאצרה כיום בין בית המשאבות למגדל

מאפיינים אדריכליים - מערך המזוט
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שלבי בניה - מגדל המים

שלב א'

שלב ג' - מגדל המים במתחם ב'שלב ג' - מגדל המים ליד המוזיאון

שלב ב'
בשלב הראשון נבנה מגדל המים עצמו, ללא תוספות

הרחבה של התוספת משלב ב' מעבר לקווי המתאר של המגדל. התוספת המורחבת 

שימשה )ומשמשת עד היום( כמבנה שירותים עבור מוזיאון הרכבת המחולק לשירותי 

גברים ושירותי נשים. 

לא ידועה לנו מתי נבנתה כל אחת מהתוספות סביב מגדל המים במתחם ב' 

או איזה תוספת נבנתה קודם, אך ניתן לראות שתוספות הבניה במגדל זה 

נעשו בשני מפלסים, וכך נעשה שימוש בשטח שמקורה על ידי מגדל המים 

בשתי קומות.

בשלב השני נעשה שימוש בשטח המקורה בין ארבעת העמודים על ידי סגירתו בקירות בלוקים ויציקת תקרה, תוך ניצול 

קורות הבטון התחתונות הקיימות לתמיכה. תוספת בניה זו הייתה מקובלת ונפוצה במספר רב של מגדלי מים ולכן אנו 

מניחים שכך היה גם במגדל המים ליד המוזיאון ובמגדל המים במתחם ב'. מגדלים נוספים עם תוספת דומה היו: מגדל מים 

נוסף בתחנת חיפה )ראה תמונה למטה מימין(, מגדל המים בצמח )ראה עמ' 61( ואפילו במגדלי מזוט )אם כי לא מגדלי 

המזוט המתועדים בתיק זה( כדוגמת מגדל המזוט בתחנת עמאן )ראה תמונה למטה משמאל(

מגרש רכבות חיפה, לפני 1948. צלם: זולטן קלוגר. 

מקור: לשכת העתונות הממשלתית

)מבנה  המוזיאון  ליד  המים  למגדל  מתחת  השירותים  תכנית 

מס' 35(

תחנת הרכבת בעמאן, 1975. 

."Nabatea" מקור: אתר האינטרנט
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מגדלי מזוט ובית משאבות בתחנת עמאן, תכנית E/70/8/6 מ-7.1.43
מקור: ארכיון הרכבת

במוסך  חיפה-מזרח  בתחנת  משאבות  ובית  מזוט  מגדלי 
ארכיון  מקור:  מ-3.3.42.   E/31/44 תכנית  התיקנית,  המסילה 

הרכבת

מגדלי מזוט ובית משאבות בתחנת עמאן כיום.
Panoramio מקור: אתר

מגדלי מזוט ובית משאבות בתחנת מעאן כיום.
Panoramio מקור: אתר

מערך מגדלי המזוט ובית המשאבה
תחנת עמאן, ירדן חיפה-מזרח, מוסך המסילה התקנית

תחנת מעאן, ירדן

מערך המזוט שכלל בתוכו מגדלי מזוט, בית משאבות, מאצרה 

לאיסוף המזוט ומאגר מזוט )בד"כ תת-קרקעי( הוקם בשנות 

מרכיבי  הרכבת.  של  רבים  ותחזוקה  תפעול  במתחמי   40 ה- 

מבנים  היו  המשאבות(  ובית  המזוט  )מגדלי  המזוט  מערך 

עצמה.  על  החוזרת  טיפוסית  תכנית  לפי  הבנויים  חזרתיים 

בתחנות  המזוט  מערך  היסטוריות להקמת  תכניות  מהשוואת 

שונות עולה כי מיקום מערך המזוט בתחנת הרכבת ופריסת 

המבנים במרחב חוזרים על עצמם אף הם בתחנות השונות, 

עם התאמות קלות לתנאי השטח הספציפיים.

כחלק  הקטרים,  למוסך  בסמוך  תמיד  הוקם  המזוט  מערך 

מהמערך התיפעולי. בית המשאבות בדרך כלל היה ממוקם 

בין שני מגדלי המזוט, כשבמרחק מה הוקם מאגר המזוט.

כיום קיים מערך מזוט ששרד בשלמותו בתחנת עמאן ובתחנת 

מעאן שבירדן. מערך המזוט בעמאן שונה במעט מהמקובל, 

ובית המשאבות לא ממוקם בין שני מגדלי המזוט, אלא מעברה 

האחר של המסילה.

בארץ מערך המזוט היחיד ששרד בשלמותו )שני מגדלי מזוט 

ובית משאבות בסמוך למוסך הקטרים( הוא בחיפה-מזרח.

מיכל אחסון
תת-קרקעי 

250 טון

א ב

ג

משאבה

משאבה

מגדל מזוט

מוסך קטרים

מיכלי מזוט על גבי 
מגדלים

ג

מוסך קטרים

השוואה לטיפוסי מבנה דומים
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השוואה לטיפוסי מבנה דומים
מגדלי בטון: מים או מזוט

מגדל המים בחדרה-מזרח, 2009.
מקור: תיק תיעוד חדרה מזרח.

מגדל המזוט בצמח, 2015.
מקור: אתר זוכרות.

מגדל המזוט בתכנית התחנה בצמח מ-1947.
מקור: ארכיון הרכבת.

מגדל המזוט בצמח, 2014. צילום: י. לבנוני
מקור: טבע הדברים.

מגדל  המים בתחנת חדרה מזרח נבנה במסגרת 

בניית מבנה התחנה החדש ב-1944. 

בתכנית המקורית, היתה כוונה למקם את מיכלי 

במבנה  שהיה  כפי  התחנה  מבנה  גג  על  המים 

התחנה  בניית  במהלך  אולם  הישן,  התחנה 

הוחלט שמיכלי המים מעמיסים עומס גדול מדי 

על גג התחנה, והוחלט להקים מגדל מים נפרד 

מבטון1.

1. תיק תיעוד חדרה מזרח, 2009. 

למוסך  לסובבן,  בסמוך  נבנה  צמח.  בתחנת  מבטון  המזוט  מגדל 

הקטרים ולמיכל המזוט התת-קרקעי.1 בניגוד למגדלי המזוט בחיפה, 

בחלקו  הנראה  ככל  נבנה  המשאבות  ובית  אחד  מגדל  היה  בצמח 

התחתון של המגדל.

1. זיו אופיר, 2016 

בטון  מגדל  גבי  על  עליון  מים  מיכל  עבור  מ-3.10.42   Q/3/97 תכנית 
במשקל 20 טון. מקור: ארכיון הרכבת
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מגדל המזוט

תכניות היסטוריות

תכנית Q/3/87 מ-11.2.42 עבור מיכל דלק עליון על גבי מגדל מבטון 
במשקל 15 טון. מקור: ארכיון הרכבת
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מגדל המזוט

תכניות היסטוריות

תכנית Q/3/88 מ-21.2.42 עבור מיכל דלק עליון על גבי מגדל מבטון 
במשקל 15 טון. מקור: ארכיון הרכבת



פרק 4: ניתוח אדריכלי

רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי  אדריכלות ושימור
פברואר
2017 64

מגדלי המים והמזוט | תחנת חיפה-מזרח | תיק תיעוד

בית המשאבות

תכניות היסטוריות

תכנית F/5/51 מ-9.1.43 תכנית לבית משאבות. מקור: ארכיון הרכבת
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I. הקדמה 

 
ושימשה את השלטון הבריטי בזמן מלחמת העולם  1920הרכבת המנדטורית נוסדה בשנת 

 .1948הראשונה עד תום המנדט הבריטי בשנת 
המנדטורית שכנה במתחם תחנת הרכבת חיפה מזרח, והשתמשה בחלק הנהלת הרכבת 

 מהמבנים והמתקנים שהותירה אחריה הרכבת החיג'אזית.
מיקומה הגיאוגרפי של תחנת חיפה מזרח וקרבתה לנמל חיפה הפכו את האזור לצומת 

 רכבות מרכזי בין עבר הירדן וסוריה מצפון, לבין מצרים מדרום.
לחלוטין אשר שימשו  היםבטון זמזוט מ מגדליי נולל בתוכו שהמתחם עליו נערך הסקר כ

הם מבנה ריבועי בנוי מלבני סיליקט אשר שימש בית יחסון דלק עבור הרכבות ובינלא
ומגדל המים  35מערבי מס'  מגדלבטון אשר שימשו לאחסון מים  מגדליי נוש משאבות.

בכל המידות חוץ ממיכל האחסון שהוא  למגדלי המזוט מיםהמים דו מגדלי. במתחם ב'
נבנה מבנה  35 מגדל מים מס'המים יש תוספות מאוחרות של בנייה.  מגדליב .גבוה יותר

למגדל א בולט צפונה. מסביב וצמוד שירותים מתחת לחלל של הקורה התחתונה והו
בנויים מבנים אשר ניבנו בשלב מאוחר יותר חלקם מבלוקים חלקם  המים במתחם ב'

י סיליקט. החלל שמתחת לקורה העליונה ניסגר בקיר בלוקים עם פתח כניסה מלבנ
 מדרום.

 שלושת המבנים מסומנים במספרים כחלק מכלל מבני תחנת רכבת מזרח:
 36מס'  מגדל מזוט

 .37מבנה משאבות מס' 
 .38מס'  מגדל מזוט

 

 
 ומבנה המשאבות באמצע שני המגדליםשל  ללא קנ"מ תכנית 1איור 
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להכיר היטב את המצב הקיים, את מצבו   הינותפקידו של סקר הנדסי למבנה היסטורי 
כל זאת לקבלת תמונה ברורה על חלופות שונות של  –ההנדסי, כולל חומרי המליטה 

. כל ( פתרונות לשינויים של המבנה הקיים feasibilityחיזוקים, ייצוב ובמיוחד היתכנות )
 זאת לצורך תכנון נכון ומתאים למבנה זה אשר יטפל ויבודד את גורמי הסיכון העיקריים.

 
 : למבנה זה סקר ההנדסי שמורימהתוצר המצופה 

  שיטת הבניה והסכמה הסטטית ההנדסית המקורית.הבנת 
  שמורי-והפיזי הקונסטרוקטיבי -הנדסימצב ההבנת. 
  מסקנות הנדסיות ושמוריות.הסקת 
  שמורים הנדסיים קונסטרוקטיביים ופיזייםלפתרונות ההמלצות מתן. 

 
 מפת מפתח סביבתית 2איור 
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II. כנולוגיה ושיטות הבניהט 
 
 מדידות .1
 

 
 הבטון ומבנה המשאבות ביניהם מגדליי נש 2 איור

 
 ובית המשאבות באמצע המגדליםשל מתחם  ללא קנ"מ תכנית מדידה 3איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

כל 

הזכויות 

 שמורות
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 36מס'  מגדל מזוט -5איור                                 35מס'  מגדל מים -4איור                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מגדל המים במתחם ב' -7איור                                  38מס'  מגדל מזוט -6איור             

 
 המגדליםשל  ללק קנ"מ תכנית מדידה 8איור        
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 צפוניתחזית  35 מים מגדל – ללא קנ"מ מדידה 10איור          מזרחיתחזית  35 מים מגדל – ללא קנ"מ מדידה 9איור 

 
 דרומיתחזית  35 מים מגדל – ללא קנ"מ מדידה 12איור      מערביתחזית  35מים  מגדל – ללא קנ"מ מדידה 11איור 

 

כל 

הזכויות 

 שמורות
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 צפוניתחזית  36 מזוט מגדל – ללא קנ"מ מדידה 14איור    מערביתחזית  36 מזוט מגדל – ללא קנ"מ מדידה 13איור 

 
 חזית דרומית 36 מזוט מגדל – ללא קנ"מ מדידה 16איור    חזית מזרחית 36 מזוט מגדל – ללא קנ"מ מדידה 15איור 
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 מזרחיתחזית  38 מזוט מגדל – ללא קנ"מ מדידה 18איור    דרומיתחזית  38 מזוט מגדל – ללא קנ"מ מדידה 17איור 

 
 חזית מערבית 38 מזוט מגדל – ללא קנ"מ מדידה 20איור   חזית צפונית 38 מזוט מגדל – ללא קנ"מ מדידה 19איור 
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 שמורות
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 ח. צפונית מגדל המים במתחם ב'-ללא קנ"מ מדידה 22איור      ח. מערבית מגדל המים במתחם ב'-ללא קנ"מ מדידה 21איור 

  
 ח. דרומית מגדל המים במתחם ב'-ללא קנ"מ מדידה 24איור      ח. מזרחית מגדל המים במתחם ב'-ללא קנ"מ מדידה 23איור 
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 קונסטרוקציה .2
 כללי .א
 

לחלוטין  יםחסון דלק ומים עבור הרכבות זההבטון אשר שימשו לא מגדלי ארבעת
ס"מ, גובה  280 מזוטחוץ מגובה בריכת האחסון, גובה מיכל אחסון  בצורתם ובמידותיהם

 885 מגדל המזוט ס"מ, גובה 325/325 מגדליםמידות ה ס"מ. 360אחסון המים  מיכל
בנוי על ארבעה עמודי בטון מזוין הניצבים על  מגדלה ס"מ. 1020המים  מגדלס"מ, גובה 

קורות בטון הקושרות את עמודי ות שתי וי בתוך הקרקע. בין העמודים בנוייסוד הבנ
 גג הבריכה עשוי בטון מזוין .מעל החגורה העליונה בנויות בריכות האחסון הבטון ביחד,

 ובו פתח מרובע המאפשר כניסה לתוך חלל הבריכה. ס"מ 10
 מגדליםזהות לחלוטין למעט חלקי צינורות מתכת המחוברים אל ה מגדליםכל חזיתות ה

 במקומות שונים. 
 

  
 ללא קנ"מ מיםחתך מגדל  -26איור                   

 
 מזוט ללא קנ"מ מגדלחתך  -25איור 

כל 

הזכויות 

 שמורות
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 מסדים/יסודות .ב
 

ואין נתונים בשלב זה על לא נחשף  בנוי מתחת לפני הקרקע ועדיין מסד עמודי הבטון
תכנית הנדסית מקורית המציגה את התכנית  . בשלב זה מוצג צילום שלמצבו ההנדסי

 על כל מרכיביה. מגדלההנדסית של ה
 
 
 אלמנטים נושאים אנכיים .ג
  
 קירות 
 

הבנוי  המגדלרצפת  הקירות בנויים בטון מזוין ונשענים על ,מרובע לאחסון מגדלה מבנה
ס"מ  280 אחסון דלק מיכלשל  ס"מ. גובה הקירות 10הקורה העליונה בנסיגה של  על

 מבטון מזוין מגדליםג הבטון של הג ס"מ. 360אחסון מים  מיכלגובה הקירות של 
 
 עמודי בטון 
 

ס"מ. לכל עמוד יסוד רחב מתחת לפני  30/30ארבעה עמודי בטון מזוין במידות  מגדללכל 
מ"מ המחוברים ביניהם  16-18הקרקע. זיון העמודים ממוטות ברזל חלקים בקוטר 

ס"מ. כל ארבעת העמודים מחוברים על ידי שתי שורות של  20מ"מ כל  8בחישוקי ברזל 
 קורות בטון היוצרים מיקשה אחת של המבנה.

 

 
 חלק מזיון עמוד הבטון -27איור 
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 תאלמנטים נושאים אופקי .ד
 קורות  

 קיימות שתי קומות של קורות היקפיות מבטון מזוין.
 ס"מ המחוברת במרכז עמודי הבטון. 20/30קורה היקפית במידות  –הקומה התחתונה 

 ס"מ עליה בנוי מיכל הבטון המרובע. 30/60קורה היקפית במידות  -קומה עליונה
 
 רצפות 
 

 .מיכלועליה בנויים קירות הבנויה על החגורה העליונה  מיכלרצפת ה
 
 גג 
 

ס"מ מסביב לכל הקירות. בגג  10ס"מ והוא בולט  10בנוי מבטון מזוין עובי הגג  מגדלגג ה
ס"מ ממשטח הגג המאפשר  10ס"מ מוגבה עם שוליים מבטון  80/80בנוי פתח בגודל 

 לפתח יש דלת מתכת לסגירה. בעזרת סולם מתכת. מיכלכניסה לתוך החלל הפנימי של ה
 

 
 36על גג מגדל  מבט -28איור 
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הזכויות 
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 ללא קנ"מ בטוןהמגדל צילום תכנית זיון של  -29איור 
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 יםאלמנטים לא קונסטרוקטיביו מערכות .3
 

 סולם 
 

לצורך עליה. הסולם מעוגן בפרופיל  מגדלמותקן סולם מתכת מהקרקע ועד גג ה מגדלל
הסולם הצדדים של  ס"מ  40אל קורות המגדל. רוחב הסולם  מ"מ 50/10 מתכת שטוח

שלבים עשויים ס"מ  35מ"מ ואליו מחוברים כל  50/10עשויים מפרופיל מתכת שטוח 
  .מ"מ 16ממוטות ברזל 

 .מיכל איכסוןמותקן סולם מתכת לצורך ירידה לתוך חלל ה מגדלבתוך חלל הפנים של ה

 
 38 מגדל מזוטסולם העלייה ל -30איור 

 

 צנרת מתכת ישנה
 מחוברת צנרת אל הבריכה מגדליםבחלקים שונים של ה

 
 38 מגדל מזוטחלקי צנרת ישנה המחוברים ל -31איור 

 

 

כל 

הזכויות 

 שמורות
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  חומרי בניה .4
 

 חומרי  בניה טיפוסיים במבנה:
 בה יש אגרגט גס וחול ים עם רסק צדפים.עשוי מתערובת צמנטית  -בטון מזוין 
 מ, הם קשורים מ" 16-18חלקים בקוטר  הראשיים ברזלהמוטות  -מוטות זיון

 ס"מ. 20מ"מ כל  8בחישוקי ברזל 
 מחופים בשכבת טיח חלקה. תערובת הטיח צמנט  מגדלכל חלקי הבטון של ה -טיח

 מ"מ. 1-10עם חול זיפזיף. עובי שכבת הטיח 
 

 
 מבט על הרכב הבטון, ניתן לראות את שכבת הטיח החלקה -32איור 

 

 חומרי בנייה   -' 1טבלה מס' 
 בנוי מבטון. מגדלכל מבנה ה בטון

 כל האלמנטים של הבטון מחופים בשכבת טיח חלקה טיח

עשוי  איכסוןמיכל זיון הבטון עשוי ממוטות חלקים של ברזל בקטרים שונים. סולם בעליה ל ברזל
 ברזל. דלת פתח הכניסה בגג עשויה ברזל. חלקי צנרת ישנים עשויים ברזל.
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III. כשלים הנדסיים  -מצב הנדסי קיים

 קונסטרוקטיביים 
 
 כללי .1
 

 חלודה, והתקלפות טיח.  זיון חשוף, מורכבת מסדקים, מגדליםמערכת הכשלים ב
כשלים אלה מתחלקים  .בנההמכשלים הנדסיים הם הגורם להידרדרותו של ככלל, 

 : כדלקמן
ם קיימים פגמים המסכנים בהאלמנטים במבנה   -כשלים הנדסיים קונסטרוקטיביים

 .  את יציבותו הסטטית של המבנה
, לםגורמים להרס חומרי גאלמנטים בהם הכשלים   -שמוריים -כשלים הנדסיים פיזיים

אינם מסכנים סטטית את  שמוריים-םהפיזייוחוסר חלקים. הכשלים  לחלודה , בותילרט
 לכשלים ההנדסיים הקונסטרוקטיבייםטווח ארוך הופכים  באך  ,יציבות המבנה

 
מס'  מגדלים  יוצגו מערכות הכשלים של כל בריכה בנפרדבתכניות הכשלים  -הערה

 .ומגדל המים במתחם ב' 38, מס' 36,מס' 35
 

 
 מקרא כשלים 33איור    

 

 

 

 

 

 

 

 

כל 

הזכויות 

 שמורות
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 כולל כשלים ללא קנ"מ צפוניתחזית  35 מים מגדל 35איור כולל כשלים ללא קנ"מ    מזרחיתחזית  35 מים מגדל 34איור 

  
 כולל כשלים ללא קנ"מ    חזית מערבית 35 מים מגדל 37איור כולל כשלים ללא קנ"מ    חזית דרומית 35 מים מגדל 36איור 
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 כולל כשלים ללא קנ"מ    צפוניתחזית  36מזוט  מגדל  39איור      כולל כשלים ללא קנ"מ מערביתחזית  36 מזוט מגדל 38איור 

 

  
 כולל כשלים ללא קנ"מ    מזרחיתחזית  36 מזוט מגדל 41איור    כולל כשלים ללא קנ"מ דרומיתחזית  36 מזוט מגדל 40איור 

כל 

הזכויות 

 שמורות
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 כולל כשלים ללא קנ"מ    מזרחיתחזית  38 מזוט מגדל 43איור   כולל כשלים ללא קנ"מ  דרומיתחזית  38 מזוט מגדל 42איור 

  
 קנ"מ   כולל כשלים ללא  צפוניתחזית  38 מזוט מגדל  45איור    כולל כשלים ללא קנ"מ מערביתחזית  38 מזוט מגדל 44איור 
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    כשלים ללא קנ"מ כולל מערבית ח. במתחם ב' יםמ.מ 47איור    כולל כשלים ללא קנ"מ צפונית.ח במתחם ב' יםמ.מ 46איור 

  
 כולל כשלים ללא קנ"מ    דרומית.חבמתחם ב'  .מיםמ 49איור    כולל כשלים ללא קנ"מ מזרחית.ח במתחם ב' .מיםמ  48איור 

כל 

הזכויות 

 שמורות
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 כולל כשלים ללא קנ"מ צפוניתחזית  35 מים מגדל 35איור כולל כשלים ללא קנ"מ    מזרחיתחזית  35 מים מגדל 34איור 

  
 כולל כשלים ללא קנ"מ    חזית מערבית 35 מים מגדל 37איור כולל כשלים ללא קנ"מ    חזית דרומית 35 מים מגדל 36איור 
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  כשלים  הנדסיים קונסטרוקטיביים .2
 דקיםס .א
 

בעיקר  מגדלבחלקים שונים של ה החופפת את מוטות הזיון קיימת מערכת סדקים
 בעמודי הבטון ובקורות הבטון. 

 

 
 38 מגדל מזוט מס'בעמוד חופף מוט זיון סדק  -50איור 

 
 ברזל זיון חשוף .ב

 

 .מים נחשף ברזל הזיון עקב נפילת כיסוי הבטון שהיה מעליומסויבחלקים 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 36 מגדל מזוטזיון חשוף בעמוד  -52איור                    35 מגדל מיםזיון חשוף  -51איור 

כל 

הזכויות 

 שמורות
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 38 מגדל מזוטזיון חשוף  -53איור 

 מגדל המים במתחם ב'זיון חשוף  -54איור 
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 שימוריים םפיזייהנדסיים כשלים  .3
 
 רטיבות ומיקרוביולוגיה .א

 קיימים מספר כתמי רטיבות מתחת לחגורת גג הבטון.

 
 36 מגדל מזוטכתמי רטיבות ומיקרוביולוגיה  -55איור 

 
 קילופי טיח .ב

קיימת התקלפות טיח במקומות רבים. בחלק מהמקומות ישנה מערכת סדקים נימית בשכבת הטיח וכן 

 התנתקויות של שכבת הטיח מהבטון.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קילופי טיח אופייניים -57איור                                                   נימים בשכבת הטיחסדקים  -56איור 
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 חלודה .ג

קיימת חלודה על מוטות הזיון שנחשפו וכן על מוטות זיון הנמצאים מאחורי סדקים. חלק מהחלודה 

 מפותחת ומתקלפת בקלות.

 
 חלודה מפותחת על מוטות זיון -58איור 

 מערכות מאוחרות .ד
 אין מערכות מאוחרות על הבריכות

 מזחלות\מערכת מרזבים .ה
 אין מערכת מרזבים לבריכות
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IV. מסקנות והמלצות 
 

 מסקנות .1
 

  עיקריתמסקנה  .א
 

יציב יחד עם זאת מערכת הכשלים ובייחוד מערכת הזיון החשוף יכול  מגדליםמצב ה
 ובהחמרה משמעותית במצבן הקונסטרוקטיבי. מגדליםלפגוע ביציבות ה

 
 מסקנות מפורטות  .ב
 
  מערכת הסדקים בבטון נגרמת כתוצאה מחדירת רטיבות אל הבטון והיווצרות חלודה

 הגורם להתנפחות ויצירת סדקים.בזיון הבטון 
 .התקלפות שכבת הטיח המגנה על הבטון גורמת לרטיבות להיספג בבטון המזוין 
  מערכת הסדקים הנימית בשכבת הטיח גורמת לחדירת רטיבות בין הטיח לבטון

  ולהיווצרות התנתקויות בשכבת הטיח ומאוחר יותר להתקלפות.
 רטיבות קיימת בעיקר מתחת לשולי גג הבטון, בחלק התחתון של הקורות ומתחת 

 וזאת עקב זרימת מי נגר על הקירות וזחילה לאלמנטים התחתונים. מגדליםלרצפת ה
 

 מסקנות עיקריות  -2טבלה מס' 
 

 מקור הבעיה הבעיה התופעה
 

 התקלפות טיח
 

 סדקים נימיים חלודה בזיון הבטון התפוררות שכבת ההגנה המגנה על הבטון

 
 זיון חשוף

 

לבטון היווצרות חדירת רטיבות  מגדלפגיעה ביציבות ה
חלודה במוטות הזיון והיווצרות 

 סדקים ונפילות גושי בטון
 סדקים בבטון

 
 

 רטיבות
 

 חדירת רטיבות לזיון והחרפת המצב
 

 חדירת רטיבות לבטון

התפתחות סדקים עקב חלודה 
 בזיון

אין אף מים בשולי הגג ומחסום 
למניעת זחילת מים לתחתית 

 קורות בטון
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 המלצות .2
 
 כלליתהמלצה  .א
 

על מנת למנוע התדרדרות  מגדליםיש לטפל בהקדם בזיון החשוף ולבצע תיקוני בטון לצורך ייצוב ה

 טרוקטיבינוספת במצבן הקונס
 

 המלצות מפורטות  .ב
 .יש לפתוח את כל הסדקים בבטון ולפרק בטון רופף עד לחשיפת הזיון של הבטון 

  ולאחר מכן לכסות בשכבת בטון חדשה.יש לטפל בזיון בממיר חלודה בכל חלקי הזיון החשופים 

  יש להחליף מוטות זיון חלודים הנמצאים בשלבי התפוררות מתקדמים ולאחר מכן לכסות

 בשכבת בטון חדשה.

 יש לקלף את כל שכבת הטיח הרופפת וליישם שכבת טיח חדשה בכל אותם מקומות 

 

  
 המלצות עיקריות  -3טבלה מס' 

 
 הביצועיאופן הטיפול  הנושא לטיפול ביצועי

 
 פתיחת סדקים

 

 פתיחת סדקים בבטון וחשיפת מוטות הזיון

 
 טיפול בחלודה

 

 צביעה בחומר ממיר חלודה חיפוי בשכבת בטון חדשה

 החלפת מוטות זיון חלודים במצב מתקדם
 
 

חיתוך מוטות הזיון החלודים והתקנת מוטות חדשים 
 במקומם. חיפוי בשכבת בטון חדשה.

 קילוף טיח רופף
 
 

קילוף כל שכבת הטיח הרופף והסדוק ויישום שכבת טיח 
 חדשה.
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V. :נספח 

 
 מקורות .1

 

 תיק תיעוד, תמונות היסטוריות. .א
 סקר הנדסי נוכחי. .ב
 מדידות המבנה. .ג

 בדיקת הרכב טיח .2
 :נתונים כלליים

 : חיפה               מקום

 פרט מיקום      : תחנת רכבת מזרח

 מגדלי בטון 4-טיח חיצוני ב                             

 תקופת בנייה     : ......

 25.1.2017תאריך בדיקה   : 

 זיהוי יחס חומר מחבר : מלאנים  שיטת הבדיקה:

 פעם( 10-30זיהוי סוג המלאנים )בעזרת מיקרוסקופ סטיריאו, הגדלה                         

 : תוצאות הבדיקה
 חבר     : מלט שחור חומר מ

 בז' מאד דק-מלאנים           : חול ים וזיפזיף לבן

 3-4:  1יחס                :  

 בליית טיח       : שכבה עליונה של הטיח נאלמה עקב השפעת תנאי מזג האוויר,

 רואים את האגרגטים והטיח נותן מראה "מאט" )לא מבריק(                       
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I. הקדמה 
 

להכיר היטב את המצב הקיים, את   הינותפקידו של סקר הנדסי למבנה היסטורי 
כל זאת לקבלת תמונה ברורה על חלופות  –מצבו ההנדסי, כולל חומרי המליטה 

( פתרונות לשינויים של  feasibilityשונות של  חיזוקים, ייצוב ובמיוחד היתכנות )
למבנה זה אשר יטפל ויבודד את  . כל זאת לצורך תכנון נכון ומתאיםהמבנה הקיים

 גורמי הסיכון העיקריים.
 

 : למבנה זה סקר ההנדסי שמורימהתוצר המצופה 
  שיטת הבניה והסכמה הסטטית ההנדסית המקורית.הבנת 
  שמורי-והפיזי הקונסטרוקטיבי -הנדסימצב ההבנת. 
  מסקנות הנדסיות ושמוריות.הסקת 
  שמורים קונסטרוקטיביים ופיזייםהנדסיים המלצות לפתרונות המתן. 

 
 

 
 מפתח סביבתיתמפת  1איור 

כל 

הזכויות 

 שמורות
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II. כנולוגיה ושיטות הבניהט 
  

 מדידות .1

 
 שני המגדליםתכנית סביבה מבנה המשאבות נמצא בין  -2איור 

 
 שני המגדליםבית המשאבות בין  -3איור 
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 ללא קנ"מ תכנית מבנה המשאבות -4איור 

 
 ללא קנ"מ חזית דרומית -6איור         ללא קנ"מ                                  חזית צפונית -5איור 

 
 ללא קנ"מ יתערבחזית מ -8איור                           

 

 ללא קנ"מ תחזית מזרחי -7איור 

כל 

הזכויות 

 שמורות
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 קונסטרוקציה .2
 
 כללי .א
 

ס"מ הבנוי מלבני  410ס"מ ובגובה  390/390מבנה המשאבות הוא מבנה מרובע 
סיליקט. גג המבנה הוא גג בטון מזוין. כל חזיתות המבנה דומות בצורה מוחלטת 

לשנייה חוץ מפתח דלת הנמצא בחזית המערבית לעומת פתחי חלונות ביתר אחת 
מפלס הקירות. המבנה עמודים הבולטים מעט מ 4החזיתות. בפינות המבנה בנויים 

והיה מחובר אליהן במערכת צינורות אשר אחסנו מזוט בטון  שני מגדליממוקם בין 
 ברזל.
המבנה. ולכן הסקר עוסק רק לא ניתן היה להיכנס לתוך החלל הפנימי של  -הערה

 במעטפת החיצונית של המבנה.
 
 אלמנטים נושאים אנכיים .ב

  
 קירות 

 
גובה  ס"מ. 22/8/10כל קירות המבנה והעמודים בנויים מלבני סיליקט במידות 

 הקיר בנוי על קורת בטון היקפית המחוברת ליסודות העמודים.  ס"מ. 410הקיר 
הלבנים בנויות בצורה של שורה הבנויה משתי שורות של לבנים צמודות לאורך 
ומעליה שורה של לבנים הבנויות לרוחב ועל ידי כך נוצרת הקשירה בין שורות 

עם פוגה הלבנים. הלבנים מחוברות ביניהן בחומר מליטה על בסיס חול גס וצמנט 
  קטנה בין לבנה ללבנה.(

 

 
 

 ניתן להבחין בעמוד, בקיר ובתקרת הבטון המחופה בטיח דמוי לבנים  -שיטת הבנייה -מימין-9איור 

 22/10/8 שרטוט לבנה -משמאל- 10איור 
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 צורת בניה של הקיר, העמוד וחגורת הבטון 11איור 

 
 חתך קיר 12איור 

 

  לבניםעמודי 
 

ס"מ חלק העמוד הנמצא  45/45בפינות המבנה בנויים ארבעה עמודי פינה במידות 
מתחת לפני הקרקע עשוי מבטון מזוין ובחלקו התחתון התרחבות חלק זה משמש 

 צורת הבניה בשטרבות. מתכנית המבנה(. לקוח כיסוד לעמוד. ) נתון זה

כל 

הזכויות 

 שמורות
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 תאלמנטים נושאים אופקי .ג
 
 רצפות 

 
 רצפת המבנה בנויה מבטון מזוין המונח על חומר מילוי.

 גג 
 

לגג שיפוע מתון ממרכז הגג לשולים לכיוון המרזב  ,גג המבנה בנוי מבטון מזוין
ס"מ.  7-ס"מ ובשוליים כ 10-הממוקם בפינה הדרום מזרחית, עובי הגג במרכז כ

הגג  בלויה.ישנה ומחופה בשכבת זפת  . הגגס"מ כלפי חוץ 5 -כ שולי הגג בולטים
בנה והעמודים הפינתיים ולאחר בניית הגג נבנה מעקה לבנים נשען על קירות המ

ס"מ. הפן החיצוני של גג הבטון מטויח בטיח בעל גוון הדומה  30סביבו בגובה 
 .ללבנים ומחורץ על פי דגם בניית הלבנים

 

 
 גג המבנה -14איור                 תקרת הבטון ושכבת הטיח דמוי לבנה -13איור 

 פתחים 
 

ס"מ. הדלת  210/120בחזית המערבית של המבנה בנוי פתח הכניסה למבנה מידות 
 .בצורת קשת שטוחה מלבנים דו כנפית מעץ . המשקוף בנוי

 ביתר החזיתות בנויים פתחי חלונות עם חלונות דו כנפיים וסף חלון מעץ. גם כאן
 המשקופים בנויים מלבנים בצורת קשת שטוחה עם אותו פרט בדיוק.     
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 פתח חלון עם קשת שטוחה וסורג -16איור                  פתח הכניסה עם קשת שטוחה מעליו -15איור 

 
 שרטוט פתח חלון עם קשת שטוחה -17איור 
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 יםאלמנטים לא קונסטרוקטיביו מערכות .3
 
 סורגים .א
 

מעל פתחי החלונות מחוברים סורגי מתכת המעוגנים לקיר הלבנים בעזרת פרופיל 
 מתכת שטוח

 
 מרזב

בפינה הדרום מזרחית ממוקם שרוול קצר עשוי פח המנקז את מי הגג ומזרים 
  אותם מעבר לקיר המבנה.

 
 מרזב הגג -18איור 

  חומרי בניה
 חומרי  בניה טיפוסיים במבנה:

 הם המרכיב העיקרי של קירות המבנה. -לבני סיליקט 
 יסודות העמודים, רצפת המבנה וגג המבנה בנויים מבטון מזוין. -בטון 
 חלונות המבנה והדלת עשויים עץ. -עץ 
 המבנה עשויים מברזל.זיון הבטון, וסורגי  -ברזל 
 לבני הסיליקט מחוברים בעזרת טיט על בסיס צמנט. -טיט 
 גג המבנה מחופה בשכבת זפת ישנה לצורך איטום. -זפת 

 
 חומרי בנייה   -' 1טבלה מס' 

 כל קירות המבנה בנויים מלבני סיליקט לבני סיליקט
 מזויןיסודות העמודים, רצפת המבנה, גג המבנה בנויים מבטון  בטון מזוין

 חלונות המבנה והדלת עשויים מעץ עץ
 זיון הבטון והסורגים עשויים מברזל. ברזל
 לבני הסיליקט מחוברים בטיט על בסיס צמנט טיט
 גג המבנה מחופה בשכבת זפת ישנה לצורך איטום זפת
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III. כשלים הנדסיים  -מצב הנדסי קיים
 קונסטרוקטיביים 

 
 כללי .1
 

על מים בו מספר כשלים שיש צורך לטפל בהם ייהמבנה יציב יחד עם זאת קמצב 
 מנת למנוע הידרדרות של מצבו הקונסטרוקטיבי.

 
כשלים אלה מתחלקים  .בנההמכשלים הנדסיים הם הגורם להידרדרותו של ככלל, 

 : כדלקמן
ם קיימים פגמים בהאלמנטים במבנה   -כשלים הנדסיים קונסטרוקטיביים

 .  המסכנים את יציבותו הסטטית של המבנה
גורמים להרס אלמנטים בהם הכשלים   -שמוריים -כשלים הנדסיים פיזיים

אינם  שמוריים-םהפיזייוחוסר חלקים. הכשלים  לחלודה , בותי, לרטלםחומרי ג
טווח ארוך לכשלים ההנדסיים הופכים  באך  ,מסכנים סטטית את יציבות המבנה

 הקונסטרוקטיביים.

 
 כשלים  הנדסיים קונסטרוקטיביים .2

 
 מקרא כשלים -19איור 
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 חזית צפונית עם כשלים ללא קנ"מ -20איור 

 
 חזית דרומית עם כשלים ללא קנ"מ-21איור 
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 דקיםס .א
 

קיימת מערכת סדקים לא מפותחת ביותר החוצה לבני סיליקט בחלקה מתפתחת 
 מפתחי חלונות ומתחת לגג הבטון.

 בנקודות חיבור הסורגים לקירות ישנם סדקים עקב חלודה.
 

 
 

 סדק אנכי מתחת לסף חלון -25איור               הסורג לקירסדקים בנקודת חיבור  -24איור 

 
 שבר בפינת המבנה כתוצאה מחבלה פיזית -26איור 
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 ברזל זיון חשוף .ב
 

קיימים מספר נקודות בהן נחשף ברזל הזיון של הגג והוא במצב חלוד. נקודות 
 לקירות חלודיםהחיבור של הסורגים 

 
 

 ברזל הזיון החשוף של גג הבטון -27איור 

 

 חלודה  .ג
 

 סורגים חלודים מוטות זיון חשופים חלודים.
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 שמוריים םפיזייהנדסיים כשלים  .3
 רטיבות ומיקרוביולוגיה .א

הגג. כמו כן קיימת  קיימת רטיבות במספר מקומות בייחוד מתחת לגג הבטון ובראש מעקה

חדירת רטיבות ליד דלת הכניסה כתוצאה מחוסר ניקוז. ניתן לראות שכבת זפת בנקודה זו 

 למניעת כניסת רטיבות לחלל הפנימי.

 
 ת הכניסהמים עומדים ליד דל -29איור                כתמי רטיבות ליד שרוול המרזב -28איור 

 
 מים עומדים בפינה מתחת למרזב -30איור 

 ההתפוררות  הלבנים .ב
במצב בלייה והתפוררות. כמו כן ישנם מקומות בהם  שני נדבכי הלבנים התחתוניםבקיר הדרומי 

 נשברו לבנים כתוצאה מחבלה פיזית.
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 לבנים מתפוררות חלק תחתון של הקיר – 31איור 

 חלודה .ג
 קיימת חלודה בסורגי החלונות ובמוטות הזיון החשופים של זיון הגג.

 התפוררות עץ .ד
 קיימת התפוררות עץ של חלקים רבים בחלונות ובייחוד בספי החלונות העשויים מעץ

 
 ספי חלון מתפוררים -32איור 

 
 מזחלות\מרזביםמערכת  .ה

ס"מ המנקז את מי הגג ושופך אותם 30-בפינה הדרום מזרחית של הגג בנוי שרוול מרזב באורך כ

 מחוץ לקו הקיר.
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IV. מסקנות והמלצות 
 
 מסקנות .1
 

  עיקריתמסקנה  .א
 

המבנה במצב יציב אך עקב חוסר תחזוקה מצבו מידרדר ומתפתחת בו מערכת 
 כשלים המדרדרת את מצבו הקונסטרוקטיבי.

 
 מסקנות מפורטות  .ב

 ועליה  הקיר התחתון בחזית הדרומית עקב חוסר ניקוז עמידת מים נדבכי -התפוררות

 ועקב כך התפוררות חומר המליטה של לבני הסיליקט. נימית

 בפינות המבנה עקב חבלה פיזית כנראה של  כלי רכב בזמן עבודה. -שברי לבנים 

 נים את הסורגים לקיר.עקב היווצרות חלודה על מוטות הברזל המעג -סדקים 
 סדק אנכי מתחת למשקוף עקב שקיעה קלה בחזית הדרומית עקב עמידת מים.

 חלודה במוטות הזיון והיווצרות ג הבטון עקב חלחול מים לבטוןמתחת לג

 חוסר טיפול בעץ בחומר הגנה ורטיבות גורמים לבלייה והתפוררות חלקי  -התפוררות עץ

 עץ.

 
  מסקנות עיקריות -2טבלה מס' 

 
 מקור הבעיה הבעיה התופעה

 התפוררות לבנים
 
 

 רטיבות רבה החלשות קונסטרוקטיבית של הקיר

 סדקים
 
 

 חלודה באלמנטים מברזל שבר של לבנים חדירת רטיבות

 רטיבות
 
 

 חלודה
 

 התפוררות עץ
 

 שבר לבנים
 

נזק לקירות המבנה התפוררות חומרי 
 מליטה

 היווצרות סדקים
 
 

 חלקי העץחדירת רטיבות הרס 
 פגיעה פיזית בקירות המבנה

סדקים מתחת לגג הבטון ובראש 
 מעקה הלבנים 
 חדירת רטיבות

 
 

 חוסר טיפול במגן עץ
חוסר ערנות בעבודה עם ציוד 

 בקרבת המבנה
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 המלצות .2
 
 המלצה כללית .א
 

 יש לטפל בכשלים ולהכין תכנית תחזוקה למבנה
 
 המלצות מפורטות  .ב
 

  למבנה בייחוד בחזית הדרומית והמערבית ולמנוע עמידת מים יש לנקז את השטח סביב

 בקרבת הקירות.

  חומרי מליטה את הלבנים המתפוררות. במקומות בהם הלבנים סדוקות יש לתקן בעזרת

 ושבורות יש להחליפן בחדשות.

  תיקוני בטון על מוטות זיוןטיפול נגד חלודה במוטות הזיון החשופים ולבצע יש לבצע.  

 ת הגג ביריעות איטום.יש לאטום א 

  המתפוררים לתקן ולזגג את החלונות ולצבוע את חלקי העץ יש להחליף את ספי החלונות

 בחומר מגן עץ.

 .יש לצבוע בצבע נגד חלודה את סורגי החלונות 

 .יש לטפל בסדקים בעזרת חומר מליטה 

 המלצות עיקריות  -3טבלה מס' 
 

 אופן הטיפול הביצועי הנושא לטיפול ביצועי
 

 ניקוז סביב למבנה
 

 הכנת תכנית ניקוז מפורטת

 לבנים מתפוררות
 
 

 תיקון ומילוי חללים בעזרת חומרי מליטה מתאימים

 חלודה
 
 

 צביעה בצבע נגד חלודה, חיפוי בצמנט זיון חשוף של הגג

 התפוררות עץ
 
 

 החלפת ספי חלון רקובים, תיקון וצביעת חלקי עץ במגן עץ.

 סדקים
 
 

 בעזרת חומר מליטה.לטפל בסדקים 
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הצהרת משמעות
6.1 סיכום ומסקנות- כללי

מהמערך  חלק  מהווים  והמזוט  המים  מגדלי   .1
התפעולי של תחנת הרכבת ההיסטורית בחיפה-מזרח.

2. מגדלי המזוט ובית המשאבות הוקמו ב-1942 כחלק 
קטרי  הנעת  לצורך  למזוט  בפחם  משימוש  מהמעבר 
בעקבות  בפחם  מהמחסור  שנבע  מעבר  הקיטור, 

מלחמת העולם השניה.

בכל  במקביל  הוקמו  משאבות  ובתי  מזוט  מגדלי   .3
המוסכים ומתחמי התפעול והתחזוקה במערך הרכבת 
הוקמו  מזרח  חיפה  בתחנת  וסביבתה.  בא"י  ההיסטורי 
בצמוד  אחד  משאבות,  ובית  מזוט  מגדלי  מערכי  שני 
בצמוד  והשני  הצרה,  המסילה  של  הקטרים  למוסך 

למוסך הקטרים של המסילה התיקנית.

4. מגדלי המזוט ובתי המשאבות נבנו  על בסיס תכניות 
סטנדרטיות. תכניות העמדת המגדלים ובית המשאבות 
היו  הרכבת   תחנת  של  התפעולי  במתחם  ומיקומם 
מבוססות אף הן על תכנון סטנדרטי עם התאמות קלות 

לתנאי השטח.

5. כיום נותרו בארץ שני מגדלי המזוט ובית המשאבות 
המתועדים במסמך זה בתחנת חיפה-מזרח ומגדל מזוט 

בודד בתחנת צמח.

6. מגדלי המים המתועדים במסמך זה הוקמו בין השנים 
המים  אספקת  לשיפור  ממהלך  כחלק   ,1943-1945
לתחנת חיפה-מזרח.  הקמת מגדלי המים הושפעה אף 
תנועת  גברה  שבמהלכה  ה-2  העולם  ממלחמת  היא 
הרכבות, בעיקר הצבאית, והצריכה שידרוג של מערך 

הרכבת ותיפקודו.

ממערך  חלק  היו  המתועדים  המים  מגדלי  שני   .7
השנים. במהלך  שנהרסו  מים  מגדלי   5 שכלל 

טכנולוגית  מזוין,  מבטון  נבנו  והמזוט  המים  מגדלי   .8
בניה שנבחרה בזכות עמידותה בפני בלייה. במקרה של 
מגדלי המים, החליפה הבניה בבטון את השימוש במגדלי 
והתגלתה  לכן  קודם  נהוגה  שהייתה  ומתכת  פלדה 
כבעייתית לאורך זמן בשל החלודה שהתפתחה בגלל 

המגע עם המים. 

מגדלי המזוט והמים ובית המשאבות פותחים צוהר אל 
הפן הטכנולוגי-תפקודי של מערך הרכבת ההיסטורי.

במערך  שמיקומם  פונקציונליים-טכניים  מבנים  אלה 
ישיר  באופן  נבעו  האדריכליים  ומאפייניהם  התחנה 
מתיפקודם. בניגוד למבני התחנה והמשרדים הרשמיים, 
מבנים אלה מוקמו "מאחורי הקלעים" ואיפשרו להניע 

את הרכבות ביעילות ובמהירות.

מלחמת  במהלך  ה-40,  בשנות  הוקמו  אשר  המבנים, 
העולם השניה, משקפים את תפקידו החשוב של מערך 
האמצעים  ואת  המלחמתי  במאמץ  ההיסטורי  הרכבת 
שננקטו על מנת להבטיח את המשך פעילותו היעילה 

למרות הקשיים. 
לשינוי  עדות  מהווים  המשאבות  ובית  המזוט  מגדלי 
מהסקת  המעבר  בתקופתם,  המשמעותי  הטכנולוגי 
קטרי הקיטור בפחם להסקה במזוט, מעבר שהיה כורח 
שיצרה  יבוא  ומוצרי  בפחם  המחסור  בתנאי  המציאות, 

המלחמה.
המים  אספקת  למערכת  עדות  מהווים  המים  מגדלי 
במערך הרכבת ההיסטורי, בלעדיה לא תיתכן פעילות 
קטרי הקיטור. מגדלי המים מבטון מהווים חלק מרצף 
היסטורי של מגדלי מים מטכנולוגיות בניה שונות )אבן, 
הטכנולוגית  ההתפתחות  על  ומעידים  ופלדה(  מתכת 

בתחום.

מתחנות  אחת  מהווה  חיפה-מזרח  הרכבת  תחנת 
בארץ  והמרכזיות  החשובות  ההיסטוריות  הרכבת 
משמעותי  תפקיד  מילאה  התחנה  וסביבתה.   ישראל 
העות'מנית  בתקופה  חיפה  העיר  של  בהתפתחותה 
העולם  מלחמת  בתקופת  הבריטי.  המנדט  ובתקופת 
ה-2, אשר במהלכה הוקמו המבנים המתועדים, היתה 
תחנת חיפה-מזרח צמת רכבתי אזורי מרכזי. רכבות יצאו 
ובאמצעות  ומצרים,  ירדן  וסוריה,  לבנון  לכיוון  מחיפה 

נמל חיפה לכיוון אירופה ושאר העולם.

6.2 הצהרת משמעות

6.3 המלצות

באמצעות  חיפה-מזרח  לתחנת  המים  אספקת  שיפור 
הקמת מגדלי המים בתקופה זו נבע מהרחבת פעילותה 
במערך  זו  תחנה  מרכזיותה של  על  ומעיד  התחנה  של 

הכללי.

נפרד  ובלתי  חשוב  חלק  מהווים  המתועדים  המבנים 
ממערך תחנת הרכבת ההיסטורית בחיפה-מזרח, נדבך 
נוסף המצטרף למתחם רכבתי היסטורי עשיר. מיקומם 
במערך התחנה כיום תורם להבנה מעמיקה יותר בנוגע 

לאופן תיפקודו של המתחם בעבר.

ובניגוד  והטכנולוגית,  ההיסטורית  חשיבותם  לאור   .1
המבנים  על  כיום  החלה  )חפ/1692(  המתאר  לתכנית 
המבנים  את  לשמר  מומלץ  להריסה,  אותם  ומייעדת 
המתועדים בתיק זה: שני מגדלי המזוט, שני מגדלי המים 
המערכות  על  ולשמור  להקפיד  יש  המשאבות.  ובית 
המים  צנורות  כמו  ששרדו  למבנים  הקשורות  הטכניות 
והמזוט, שרידי המאצרה ועוד, בהתאם למתועד במסמך 

זה.

הרכבת,  למוזיאון  הסמוכים  המבנים  כי  מומלץ   .2
כלומר: מגדל מים ומתחם מגדלי המזוט ובית המשאבות 
ישולבו במוזיאון הרכבת וישמשו לצורך הצגת הנושאים 
המים  אספקת  בהם:  הקשורים  הטכנולוגיים-תפעוליים 

והנעת קטרי הרכבת. 
כאזור  לשמש  יכול  המשאבות  בית  של  הפנימי  החלל 
מערכת  של  פעולתה  אופן  את  להדגים  וניתן  תצוגה, 

אספקת המים ומילוי המזוט באמצעות המגדלים. 

3. תוספות הבניה מתחת ובצמוד למגדלי המים מהוות חלק 
מהתפתחות מערך הרכבת ומגדלי המים ולכן אין צורך 
להסירם. עם זאת, יש להקפיד כי מרכיבי הקונסטרוקציה 
של המגדלים: העמודים והקורות המקשרות לא יוסתרו 

על ידי תוספות אלה.
במידה וקיימות תוספות המכסות על המגדל, כמו חיפוי 
האריחים על גבי השרותים הצמודים למגדל המים שליד 

המוזיאון )מבנה מס' 35(, יש להסירם.

בית המשאבות הוקם מלבני סיליקט, טכנולוגית בניה 
אופיינית לתקופה וזולה יותר מהבטון.

יחסית,  טוב  במצב  השתמרו  המתועדים  המבנים   .9
ולמעט תוספות בניה מתחת ובצמוד למגדלי המים לא 

נעשו בהם שינויים.
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