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I

מבוא
תיק תיעוד זה הוזמן על ידי רכבת ישראל במסגרת עבודת התכנון לקראת חידוש תוואי המסילה המזרחית .התוכנית מקודמת במסגרת הועדה לתשתיות לאומיות – תת"ל .22
לאורך רובו המכריע של התוואי מתוכננת המסילה המזרחית על בסיס רצועת הרכבת ההיסטורית כאשר במתחם תחנת רכבת חדרה מזרח ההסטורית מתוכננת הקמתה של תחנה
חדשה.
תחנת רכבת חדרה מזרח תיפקדה תחנת רכבת פעילה מאז ראשית ימי המנדט ועד  .1967במשך שנים אלה נוספו בתחנה מבנים ומתקנים שונים ,ואילו אחרים הוחלפו או נעלמו כליל.
גם במסילת הרכבת עצמה חלו שינויים :אדני העץ הוחלפו בחלקם באדני בטון ,שלוחות למפעלי הסביבה הונחו והוסרו ,מיפלגים הוספו ובוטלו.
תיק תיעוד זה סוקר את הקיים היום באתר ,תוך שימת דגש על מצאי המבנים במתחם התחנה ועל משמעותם ההסטורית והאדריכלית.
שיטת המיספור בה נקטנו מבוססת על מיספור מבני התחנה כפי שמופיע במפות ההיסטוריות שאספנו .יצוין שמיספור מבני התחנה משתנה במפות ההיסטוריות לאורך השנים ,ועל כן
החלטנו להשתמש במיספור כפי שמופיע במפה  E/95/9משנת  ,1943בגירסה המעודכנת עד שנת  ,1970התואמת את סימון המספרים על גבי חזיתות רוב המבנים בשטח.
כל המבנים מצוינים בשמם בעברית ובאנגלית ,על מנת להקל את ההשוואה למפות ההסטוריות המנדטוריות ,בהן מופיעים המבנים באנגלית.
פרקים  1-4מציגים רקע כללי הנוגע לתחנת רכבת חדרה כמתחם ,ולהקשריה האיזוריים ,התפקודיים ,ההסטוריים והעכשויים.
פרק  5מתחלק לשניים עשר תתי פרקים בהם מפורט המידע התיעודי (אדריכלי והסטורי) של כל אחד מהמבנים בתחומי המתחם .בעמוד הראשון של כל תת פרק מופיע תוכן העניינים
לאותו תת פרק על מנת להקל על ההתמצאות.
פרק  6מסכם את ממצאי ומסקנות תיק התיעוד ,ומציגם בצורת טקסט ,מפות וטבלה.

הערה כללית :התיק תוכנן ונערך על פי גודל גליון של  .A3לקבלת הדפסה עם שרטוטים בקנה המידה הנכון יש להדפיס את המסמך כולו בגודל המוגדר בקבצי ה.pdf-

תמונת הקטר שנבחרה לשמש כלוגו של החוברת זו (מופיע בפינה השמאלית-תחתונה של כל עמוד בחוברת) ,היא איור של קטר מתוצרת  ,Kitson Co.שהיה הקטר הראשון שנרכש
בשנת 1921על ידי רכבת המנדט בארץ ישראל .The Palestine Railways ,האיור ,במקור צבעוני ,הוצע לחוברת זו ע"י חן מלינג ,מנהל ארכיון רכבת ישראל ,בשל חשיבותה
הברורה של תקופת המנדט הבריטי בתחנת רכבת חדרה מזרח.
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 .1נתונים כלליים:
 1.1האתר נמצא בקצה המזרחי של רחוב צה"ל .את חלקו הצפוני של האתר חוצה
כביש מס' ) 65כביש נחל עירון – ואדי ערה(
 1.2גוש 10024 :חלקה) 1:מבני התחנה(,
גוש 10029 :חלקה) 23 :הגשר הדרומי(,
גוש 10022 :חלקה) 9 :גשר צפוני(
נ.צ .של מבנה תחנת הרכבת. 705588 /195648 :
 1.3גבולות התוכנית מארבעה כיוונים:
בצפון :האדמות החקלאיות של קיבוץ גן שמואל ומבני הקיבוץ
במזרח :אזור התעשיה "גרנות"
בדרום :יובל נחל חדרה ,בריכות דגים ושטחים חקלאיים
במערב :מפעל יכין ושטח חקלאי פתוח.

האתר בכללותו

 1.4סוג הבעלות על הקרקע :מדינה.
 1.5האתר ממוקם ממזרח לעיר חדרה .האתר מכיל  18מבנים הממוקמים לאורך
מסילת הרכבת ושני גשרים החוצים את שני יובליו של נחל חדרה ,מצפון
ומדרום.

מתחם התחנה מלווה את מסילת פסי הרכבת משני צידיה ,ויוצר אתר ארוך
וצר לאורכה ,ברוחב של כ 100-מטר ,ובאורך של כ 700-מטר
מגשר נחל חדרה ועד גשר כביש .65

מתחם התחנה
מתחם הגשר
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 .1נתונים כלליים
1:4,000
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 2.3טבלת מבנים ומתקנים קיימים:
מס'
מבנה:

מ"ר
מקורב:

שם המבנה:

מצב:

שם המבנה:

מ"ר
מקורב:

1

מבנה תחנת הרכבת
Station Building

 250מ"ר

לא בשימוש

11

מגורי מנהל התחנה
Station Master’s Quarters

 40מ"ר

2

מבנה שירותים
Laterine

 35מ"ר

לא בשימוש

12

3

מגדל המים
Water Tower

 10מ"ר

לא בשימוש

תחנת משרד הבריאות
Gangers & Platelayers
Quarters

4

מגורי ראש חוליית
המסילאים
Gangers quarters

 40מ"ר

לא בשימוש,
ללא גג

5

מגורי המסילאים
Platelayers quarters

 60מ"ר

לא בשימוש,
ללא גג

6

מגורי הקוון
Linemans Quarters

 60מ"ר

לא בשימוש,
ללא גג

7

סככת ההדרים
Citrus Shed

 900מ"ר

לא בשימוש

8

רציף סככת ההדרים
Platform

 300מ"ר

הרוס למחצה

9

גשר נחל חדרה

--

בשימוש חלקי

10

מעביר מים צפוני מעל יובל
נחל חדרה

--

בשימוש חלקי

רכבת ישראל
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מס'
מבנה:

מצב:
לא בשימוש,
ללא גג

150מ"ר

בשימוש
משרד
הבריאות

13

מבנה תנורים/פחם

 50מ"ר

לא בשימוש

14

מגדל שמירה
Pillbox

 5מ"ר

לא בשימוש

15

עמדת שמירה עגולה
Blockhouse

25מ"ר

לא בשימוש

16

מחסן בלוקים גדול )מחסן
אנצלביץ'(

150מ"ר

לא בשימוש

17

מחסן בלוקים קטן

 60מ"ר

לא בשימוש

18

תחנת טרנספורמטור מרכזית

 7מ"ר

בשימוש

 18א'

תחנת טרנספורמטור צפונית

 15מ"ר

בשימוש
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 .2נתונים סטטוטוריים:
 2.1-2.2לאתר לא קיימת תב"ע תקפה.
תוכנית מתאר חד 450-החלה על האיזור  ,הנמצאת בהפקדה
מאז שנות ה,'80-לא אושרה ,ובפועל אינה בשימוש.
כיום שוקדת עיריית חדרה על תוכנית מתאר חדשה למרחב
העיר חדרה ,חד.2020-
תוכניות נוספות החלות על המתחם:
תמ"א  – 23תוכנית מתאר ארצית למסילות ברזל.
תמ"מ  – 6תוכנית מתאר מחוזית מחוז חיפה ).(2004
בתוכנית מסומן השטח ממערב לפסי הרכבת כמרכז תחבורה.
כל השטח שממערב לפסי הרכבת עד לכביש  65בצפון ועד
לקצה הצפוני של שכונת בית-אליעזר של חדרה מדרום מסומן
כ"פארק מטרופוליני/אזורי".
השטח שממזרח לפסי הרכבת מסומן כאזור פיתוח כפרי )שטח
מפעלי "גרנות"(.
בנספח ג' של התוכנית )רשימת מכלולים לשימור ואתרים
לאומיים( לא מופיעה התייחסות לאתר התחנה.

קטע מתשריט תמ"מ 6

אזור התחנה

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

 .2נתונים סטטוטוריים
תמ"מ 6

יולי
2009

3

 2.6בימים אלה מתגבשת תוכנית מתאר מקומית לעיר חדרה חד .2020-התוכנית עדיין לא הועברה להפקדה והיא בשלבי עבודה.
בתשריט ניתן לראות סימון של מרכז תחבורה ממערב וממזרח לפסי הרכבת באזור התחנה .השטח ממערב ,מצפון ומדרום מסומן כקרקע חקלאית וכהמשכו של פארק אזורי החובק את צפון-
מזרחה של העיר חדרה .השטח ממזרח לתחנה נמצא במרחב תכנון מנשה-אלונה והתכנון לגביו יפורט בהמשך.
לתוכנית מתאר חדרה )חד (2020-הוכן נספח אתרים לשימור .ברשימת האתרים לשימור ,מספר  62הוא "תחנת הרכבת על המסילה המזרחית של חדרה".
אתרים לשימור מדורגים בשלוש דרגות :מבנה לשימור מלא ,מבנה לשימור חלקי ומבנה לאיזכור.
האתר מסומן על גבי התשריט כמבנה לשימור מלא .התשריט אינו מתייחס למבנים השונים המרכיבים את האתר ,אלא לאתר בשלמותו.

אזור התחנה

קטע מתשריט נספח מחייב – אתרים לשימור שנמצא בהכנה

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

 .2נתונים סטטוטוריים
תוכנית מתאר חדרה חד2020-

יולי
2009
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תוכנית מ -394/איזור תעשייה גרנות
 2.6לגבי השטח שנמצא ממזרח לתחנה ,אזור התעשייה גרנות ,קיימת תוכנית מ 394/שנמצאת כעת במילוי תנאים לקראת הפקדה) .בסמכות מועצה אזורית מנשה-אלונה(.
עפ"י התוכנית החלק המערבי של אזור התעשייה גרנות )החלק שלאורך פסי הרכבת ובצמוד לתחנה( יהפוך לאזור תעשייה עתירת ידע.

תוכנית מצב קיים :בסגול – אזור תעשייה ,ירוק עם פסים – שטח חקלאי ,אפור :מסילת הברזל.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

תוכנית מצב מוצע :חלוקת אזור התעשייה לאזור תעשייה ואחסנה ,ואזור
תעשיות עתירות ידע.

 .2נתונים סטטוטוריים
תוכנית מ394/

יולי
2009
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תוכנית ,חתכים והדמיה של התכנון המוצע לא.ת .גרנות עפ"י מ .394/אדר' ערן מבל.
ניתן לראות גשר מתוכנן לאזור התחנה ,ליצירת קשר בין אזור התעסוקה לתחנה העתידית.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

 .2נתונים סטטוטוריים
תוכנית מ394/

יולי
2009
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פרק :3
רקע היסטורי ותרבותי

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

.3רקע היסטורי ותרבותי
התפתחות האזור – סוף המאה ה18-

יולי
2009

 .3רקע היסטורי ותרבותי:
 3.2התפתחות האזור והקשר בין
האתר לאזור:
תחנת רכבת חדרה מזרח נמצאת בצפון אזור
השרון ,המשתרע מנחל תנינים בצפון ועד נחל
הירקון בדרום .ממערב חוף הים התיכון וממזרח
הרי השומרון.
בתקופה הצלבנית היה המקום פורה ומיושב,
משתרע בין קיסריה בצפון-מערב למבצר קקון
בדרום-מזרח .לאחר התקופה הצלבנית ,לפני כ-
 800שנה ,פלשו דיונות חול מהים וכיסו את
האדמות הפוריות .ניקוז הנחלים לים שובש
והתרחבו הביצות.

אזור התחנה

בתקופה הממלוכית ,לפני כ 600-שנה ,האזור
הוזנח ככל הנראה במתכוון ע"י השלטונות ,הדרך
הראשית עברה למרגלות הרי השומרון ,והאזור
היה לבלתי מיושב ובלתי נגיש.
במאה השמונה עשרה נותר האזור בלתי מיושב.
וביצתי ברובו ,ועל כן נקרא ע"י התושבים
הערביים "אל חודיירה" )הירוקה(.
כפרים ערביים ששכנו במדרונות הרי שומרון
עיבדו חלקות קטנות לאורך נחל חדרה .שבטים
בדואים השתמשו באזור כשטחי מרעה זמניים,
אך לא היו התיישבויות קבע באזור.

קטע ממפה משנת  1799שהוכנה ע"י צבא נפוליאון.
ניתן לזהות את אזור התחנה )מסומן בעיגול אדום(
מצפון לביצת זיתא ,שריד של הביצות שקיים גם היום.
ניתן לראות שאכן מדובר באזור ביצתי ובלתי מיושב.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

.3רקע היסטורי ותרבותי
התפתחות האזור – סוף המאה ה18-

יולי
2009
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התפתחות האזור – המאה ה19-
בשנת  1858פורסמו על ידי התורכים חוקי הקרקעות ,שחייבו את רישום הקרקע בספר המקרקעין ותשלום מיסים לשלטון .בכדי להימנע מגיוס לצבא נמנעו הפלאחים מלרשום את הקרקעות על שמם,
והקרקעות נרכשו ע"י מספר אפנדים עשירים .במרחב חדרה נרכשו הקרקעות על ידי אדם בשם סלים חורי ,ערבי נוצרי עשיר ומקורב לשלטון מחיפה .קרקעות אזור חדרה ,כ 30,000-דונם השתרעו
מנחל חדרה וחולות קיסריה בצפון ,חוף הים במערב ,חלקו המערבי של נחל אלכסנדר בדרום ,ואזור קו הרכבת טול כרם חדרה )שטרם הוקם( במזרח.
האזור חולק לשלוש נחלאות שנקראו :אינפיעט – בדרום מערב )כיום פארק השרון( ,דרדרה – בצפון מזרח )כיום אדמות גן שמואל ואזור התחנה( ואל חדירה – במרכז ובדרום מזרח חדרה של היום.
בשנת  1860בקירוב הוקם בסמוך לאתר התחנה ישוב שנקרא כפר צ'רקס .היישוב הוקם על ידי מהגרים צ'רקסים שהגיעו מהרי הקווקז בעידוד השלטון העות'מני .תושבי הכפר הצ'רקסים נטשו אותו
בעקבות מחלת המלריה ובעקבות לחץ שכניהם הערבים ,ובכפר עברו להתגורר תושבים ערבים מקומיים אשר כינו אותו "סרכס".
בסוף  1888הוסר האיסור על העלייה לארץ שהטילו התורכים מספר שנים קודם לכן .בעקבות הביטול הגיעו מאות יהודים שהיו מעוניינים להתיישב בארץ.
ב 1890-הגיע יהושע חנקין ,מי שמונה ע"י אגודת "חובבי ציון" לנהל עבורם משא ומתן ולרכוש אדמות לצרכי התיישבות ,להסכם עם בעל אדמות חדרה ,סלים חורי ,לקניית השטח של  30אלף הדונם.
במאי  1891רכשו נציגי ארבע אגודות מתיישבים ,שלוש מהן שהתארגנו ברוסיה ואחת מהארץ ,את האדמות .בתחילה התגוררו המתיישבים במבנה ה"חאן" ,מבנה שנבנה ע"י סלים חורי בסביבות
 1880על הגבעה המרכזית בנחלתו ושימש כבית חווה לשומרים .בשנת 1896הוחל בבניית הרפתות והבתים הראשונים של המושבה חדרה.
בשנים הראשונות התמודדו המתיישבים עם ייבוש הביצות באמצעות חפירת תעלות ניקוז ועל ידי נטיעת עצי אקליפטוס ,שבזמנו סברו בטעות שיש ביכולתם ליבש את הביצות .ב 1896-ניטעו באיזור
חדרה ,בעצת מומחי הברון רוטשילד 750,000 ,שתילי אקליפטוס .הביצות הצפוניות שבסמוך לנחל חדרה ,באזור העתידי של התחנה ובאזור גן שמואל ,נוקזו לנחל חדרה באמצעות תעלות שלאורכן
ניטעו האקליפטוסים .צמיחתו המהירה של עץ האקליפטוס ,והתחדשותו גם לאחר כריתת ענפיו ואפילו גזעו ,הביאה לכך שעד מהרה התכסה אזור חדרה באלפי דונמים של יערות אקליפטוס.
עצי האקליפטוס שניטעו הפכו לענף כלכלי יעיל .העצים נוצלו בעיקר כדלק לבישול ולהפעלת מכונות
קיטור .כמו-כן שימשו ענפי העץ לבניית סמוכות במטעים ,גדרות ,הכנת כלים שונים ,אדנים לפסי
מסילות הברזל ועמודי טלגרף.
הגידולים הראשונים באזור היו כרמי זיתים ,שקדים וגפנים .והפרדס הראשון ,ענף שלימים הפך
לעיקרי והחשוב באזור ,ניטע כבר בשנת  1892על ידי האחים חנקין במקום בו שוכנת כיום שכונת
האוצר של חדרה ,ממערב לאזור התחנה העתידי

חדרה .1914 ,הכנת
גזעי אקליפטוסים לבניין
על ידי אחד הגרים
הרוסים שהתיישבו
במושבה .מקור :ארכיון
מוזיאון החאן.
מימין :הקושאן – שטר הבעלות הטורקי על אזור חדרה .מקור :ארכיון מוזיאון החאן.
במרכז :ביער חדרה .1914 ,מקור :ארכיון מוזיאון החאן.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

.3רקע היסטורי ותרבותי
התפתחות האזור – המאה ה19-

יולי
2009
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מפה משנת  1880שהוכנה ע"י קרן המחקר
הבריטי ,ה:P.E.F -
ניתן לראות שמאז  1799לא חלו שינויים
מהותיים באזור מבחינת ההתיישבות בו.
ממערב לאזור התחנה ניתן לראות את סימון
הכפר שיח חילו ,כפר יחיד באזור ,וכן את הכיתוב
) .Dardaraשם האזור( .ניתן לראות את סימון
הביצות ,ודיונות החול באזור.
מצפון לתחנה ניתן לזהות את יער האלונים שהיה
במקום) .אלונים אלה נכרתו ע"י הטורקים בכדי
להסיק את קטרי הרכבת בתקופה מאוחרת יותר(.

אזור התחנה

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

.3רקע היסטורי ותרבותי
התפתחות האזור – המאה ה19-

יולי
2009

9

בשנת  ,1896לכבוד יום הולדתו ה 70-של הרב שמואל מוהליבר ,מנהיגם של "חובבי ציון" ,החליטו ראשוני המתיישבים בחדרה לנטוע גן אתרוגים שיקרא "גן שמואל" .גן שמואל היה אחד מכמה חוות
חקלאיות שהוקמו באזור חדרה שהוקמו על ידי אגודות שחבריהן לא התגוררו בחדרה )נקראו "מתנחלי חוץ"( .אגודות אלה רכשו את האדמה וסיפקו באמצעות החוות פרנסה לפועלים עבריים
מחדרה .כך הוקמו בנוסף לגן שמואל ,חוות "אגודת דורשי ציון" ) (1898וחוות "חפצי בה" ) .(1906החוות הללו סיפקו ידע חקלאי בסוג הגידולים ובשיטות ההשקיה וקידמו מאוד את ענף הפרדסנות
באזור .בשנת  1913חבורה קטנה של חלוצים מקבלת על עצמה את עיבוד השטחים בגן שמואל ,מתמקמת בבית הקומותיים הראשון ומקיימת חיי קבוצה.

אזור התחנה

מפה מתוך הספר" :אדם ,אדמה .גן שמואל 100 :שנים ,מגן אתרוגים לגן פורח".
בהוצאת קיבוץ גן שמואל לשנת היובל לקיבוץ .1996
המפה מתארת את רכישת קרקעות גן שמואל לאורך השנים ,כשהשטח המסומן  1מייצג את גן האתרוגים.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

תעודת כשרות לאתרוגי גן שמואל 1901

.3רקע היסטורי ותרבותי
התפתחות האזור – תחילת המאה ה20-

יולי
2009
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על אדמת זיתא ,מדרום לתחנה ,התגוררה חמולה משבט "ערב עפייה" .בין אדמות חפציבה
לגבעת שיח חילו היו ערב אל פוקרא ,שהשייח חילו היה מנהיגם והם בנו את קברו על הגבעה.
קבוצה נוספת שהייתה באזור היו בדואים ,נוודים שמוצאם מערב הסעודית ,וישבו על אדמות
לא להם .השלטון הטורקי הרופף העלים עין ולא הצליח לסלקם.
על גבעת תל זמירה היו ערביי דמיירה .מוצאם אינו ברור וכנראה מדובר באוסף של אנשים
שעזבו בנסיבות שונות את כפריהם ושבטיהם ,אולי ממוצא מצרי שהגיעו לאזור פחות או יותר
בזמן תחילת ההתיישבות בחדרה .כפרם היה בנוי אוהלים וחושות ומוקף ביצות.
בשלהי המאה ה ,'19-לאחר רכישת קרקעות חדרה ע"י חנקין ,במזרח וצפון מזרח חדרה היו
הביצות הבאות:
ביצת רושרושי )זווניה( )באיזור מפעלי גרנות של היום 1,507-דונם ,ביצת גזזה )צפונית
לשכונת בת אליעזר 316 -דונם( ,וביצת מלסי ) 13דונם( 55 .דונם נוספים היו שייכים לנחל
מפג'ר )נחל חדרה(.
היו גם ביצות נוספות כמו ביצת אל-צ'רקס וביצת באטיח )מערבית לקיבוץ גן שמואל( בצפון-
מזרח המושבה ,שלא היו שייכות לאדמות חנקין הראשונות ,אך נוספו למושבה מאוחר יותר.
ביצת רושרשי ,מהגדולות והקרובות יותר לח'אן ,על אם הדרך לזכרון יעקב )מרחק של
כשעתיים רכיבה( ,היתה גואה בעת הגשמים ומנתקת את חדרה מאספקה ועזרה רפואית ,ועל
כן היתה מהראשונות לייבוש במימון הברון רוטשילד ב ,1895-ובאמצעים מודרניים )תכנון
הנדסי של תעלות ניקוז עיקריות ומשניות על בסיס מדידה טופוגרפית(.
על אדמות ביצות באטיח ושמיירה ניטעו כ 40,000-אקליפטוסים במימון הברון.
היחסים בין מתיישבי חדרה לבין שכניהם הערבים היו יחסי שיתוף פעולה מחד ועימות מאידך.
שיתוף הפעולה כלל החכרת אדמות לערבים ,גידול במשותף של אבטיחים וייצואם ,מתן עבודה
לערבים במטעים ,בייבוש הביצות ,בהובלה באמצעות הגמלים שעמדו לרשותם ,וכן סיוע
לערבים במכונות חקלאיות ובטיפול רפואי.
העימות ,שהלך והתפתח בהדרגה ,נסב סביב סכסוכי קרקעות ,מעשי שוד במושבה ובדרכים
אליה מצד הערבים ,והתנגדות הערבים לייבוש הביצות )בעיקר בגלל גידול עדרי הג'מוסים
שניזונו מהמרעה הדשן שבשטחי הביצות(.
ערב פרוץ מלחמת העולם הראשונה התגוררו במושבה חדרה כ 450-נפש.
ביצת גזזה יובשה במימון הממשל הבריטי בשנת  1920לאחר שערביי זיתא הסכימו שתעלה
תיחפר בתחומי אדמותיהם .ביצת צ'רקס יובשה בשנים .1925-26

בתמונה העליונה :ג'מוסים בביצות חדרה .מקור :ארכיון גן שמואל.
בתמונה התחתונה :קטיף בגן האתרוגים .מקור :ארכיון גן שמואל.
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ראשית התפתחות אזור תחנת רכבת חדרה מזרח
בתקופת מלחה"ע ה.1-
בתקופה שלפני מלחה"ע ה 1-היו בפלשתינה שתי מסילות עיקריות:
קו הרכבת יפו ירושלים ,שנבנה בשנים  1890-92ע"י חברה צרפתית בשם "חברת מסילת
הברזל העות'מנית יפו-ירושלים ושלוחותיה" ,וקו הרכבת החיג'אזית )הקרוי "רכבת העמק"(,
שנפתח ב 1905-ויצא מחיפה ,דרך עפולה צמח ,עמאן ולמכה ומדינה.
תחנת יפו ,קו יפו
ירושלים ,סביבות
 1900מקור :אוסף
מטסון ספריית
הקונגר

תחנת עפולה ,קו המסילה
החיג'אזית )"רכבת
העמק"( ,שנות ה 20-
מקור :ארכיון מוזיאון
הרכבת

מפת מסילות הברזל הטורקיות בארץ ישראל לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה.
מתוך הספר "ישרו בערבה מסילה" פול קוטרל.
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תקופת מלחמת העולם ה1-
בתקופת מלחמת העולם ה 1-החלה ע"י הטורקים בהנחה קדחתנית של סעיפיה הדרומיים
של המסילה בא"י לכיוון מצרים ,לקראת עימות עם האנגלים .המסילות היו ברוחב 105
ס"מ )מסילה צרה( ,ועל מנת להשיג חומרי גלם לבנייתן פורקו מסילות קיימות ,כמו קטע
המסילה בין יפו ללוד.
יער
האלונים

אזור
התחנה

בעקבות המצור הימי שהטילו על אזור המזה"ת הבריטים והצרפתים ,מלאי שמן הסיכה
והפחם אזל במהרה .תחליפי שמן הושגו בייצור מקומי ,אבל דלק לקטרים הוסיף להיות
בעיה במהלך כל ימי המלחמה.
בכדי לפתור בעיה זו החליטו התורכים לכרות עצים .הם כרתו מכל הבא ליד :יערות אלונים
בני מאות שנים ,אקליפטוסים ,עצי זית ואפילו מעשר מעצי הפרי שבמטעים.
במסגרת פעילות זו ,סללו הטורקים מתחנת טול-כרם שתי שלוחות צפונה שישמשו
להובלת עץ מהיערות באזור .שלוחה אחת הגיעה ככל הנראה לאזור מענית /גן השומרון,
ליער האלונים הטבעי שהיה שם ,ושלוחה שנייה לכיוון "תחנת צ'רקס"  ,שנקודת הקצה
שלה הייתה כנראה באזור תחנת חדרה מזרח של היום.

תחנת צ'רקס ,איזור תחנת רכבת מזרח של היום

קצה שלוחת יער האלונים הסמוך לגן השומרון

מפת מסילות הברזל הטורקיות בארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה.
מתוך הספר "ישרו בערבה מסילה" פול קוטרל.
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יער
האלונים

אזור
תחנת חדרה
מזרח

השלוחות
הטורקיות

תוואי
המסילה
המנדטורית

קטע מתוך מפה טופוגרפית מנדטורית בקנ"מ  1:100,000ועליה מסומן בצהוב תוואי השלוחה הטורקית ,באדום מסומן תוואי המסילה המנדטורית ,ומצפון לעיגול התכלת ניתן לראות את מיקום
תחנת חדרה) .מסומן באותיות  .(Staמקור :חן מלינג ,ארכיון הרכבת
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הטורקים העסיקו את תושבי האזור ,יהודים וערבים ,בכריתת עצים .מי שכרת עץ קיבל פטור מגיוס לצבא הטורקי .על פי עדותו של שבתי לוי ,שהיה קבלן אספקת עצים עבור הטורקים ,ביחד עם
שמעון רוקח ,הוא העסיק כ 700-אנשים ,ששוחררו מהגיוס לצבא ,בכריתת עצים .בעדותו הוא מספר כיצד ניסו לתמרן בין הצורך לספק לצבא הטורקי את המכסות הדרושות ובין רצונם לשמור על
היערות עד כמה שניתן.
במרץ  ,1917ערב פסח ,הורה ג'מאל פחה ,המפקד הטורקי של חזית א"י על גרוש כל תושבי יפו ותל אביב .הסיבה הייתה החשש לתקיפה מהחוף .קיימות עדויות כי חלק מפליטים אלו ,ופליטים
נוספים מכפר-סבא ופתח תקווה שגורשו ב ,1918-חנו על יד "התחנה של רכבת העצים") .א .ציזלינג .עם פליטי מלחמה בחדרה(

מכתב מהמפקד הטורקי המקומי למוח'תאר חדרה24 .
במאי  .1917ארכיון מוזיאון החאן.
המכתב כתוב במקורו בטורקית ומתורגם לעברית .נראה
שהתרגום נכתב עם המקור.
במכתב מבקש המפקד המקומי מהמוח'תאר את רשימת
המגורשים שהגיעו לחדרה מפתח תקווה ,כפר-סבא ויפו.
כמו כן הוא מבקש לדעת מי מאיכרי חדרה צריך לעבוד
עבור הצבא הטורקי בכריתת עצים והובלתם.
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סוף מלחה"ע I
הטורקים נסוגו בסופו של דבר מפני הבריטים שהתקדמו מכיוון מצרים לרוחב הסיני ,ובשנת  1917החלו כבר לסגת בתוך ארץ ישראל עצמה .הבריטים גם הם הקימו רשת מסילות ברזל לתמוך
באספקת הצבא .בעוד רשת הברזל הטורקית נבנתה עם מסילה ברוחב  105ס"מ )"מסילה צרה"( ,קווי הרכבת הבריטיים התחברו לרשת המסילות של מצרים ונבנו עם מסילה ברוחב של 143.5
ס"מ )'רוחב תקני'( .לכן תוואי המסילות הבריטי עובר בסמוך התוואי הטורקי ולא במקומו.
הקו הראשי התחיל מול העיירה קנטרה שעל גדות תעלת סואץ ,חצה את הסיני עד לפאתי רצועת עזה ,ואחרי כיבוש עזה הונח עד ללוד ,בה הוקמה תחנת צומת גדולה בעת התבססות החזית
לאורך הירקון.
בספטמבר  1918פרצו הבריטים בהנהגת אלנבי צפונה וכבשו תוך חודש וחצי את כל המרחב עד העיר
חלב שבסוריה ,שם הסתיימה הלחימה .במקביל התקדמה הנחת קו המסילה התקנית מלוד צפונה ,פחות-
או-יותר לאורך תוואי המסילה החג'אזית של 'השלוחה המצרית'דרך ראש העין ,קלקיליה וטולכרם והגיעה
בינואר  1919עד לתחנת חיפה של הרכבת החג'אזית )כיום תחנת חיפה מזרח( .למרות שבאזור חדרה
המסילה התקנית עברה כנראה בתוואי שונה מעט מתוואי המסילה הצרה התורכית ,תחנת חדרה הוקמה
בערך במקום בו היה מסוף איסוף העצים של הרכבת החג'אזית .שמה של התחנה הוסב ל"תחנת חדרה"
בעקבות דרישת המושבה )כנראה מהשם "תחנת צ'רקס"(.
רק מעטות מבין מסילות הברזל הצבאיות נדרשו לצרכים אזרחיים לאחר מלחה"ע ה .1-הקו החשוב ביותר
היה קו המסילה התקנית קנטרה-חיפה שעתיד היה להפוך לעמוד השדרה של רכבת המנדט ,שנוסדה ב-
 1באוקטובר  1920כחברת "מסילות ברזל פלשתינה א"י" .PR-Palestine Railway -
על פי לוח הזמנים מ 1920-יצאה מדי בוקר רכבת מחיפה לקנטרה ,מרחק של כ 400-ק"מ ,אליה הגיעה
מקץ  12שעות .רכבת בכיוון ההפוך יצאה מדי לילה מקנטרה.
הרכבת עצרה בין השאר בעתלית ,זכרון-יעקב ,חדרה ,טול-כרם ,קלקיליה ,ראש העין ,כפר יונס ,לוד ,עזה,
רפיח ואל-עריש.
רכבת המנדט הייתה המעסיק הגדול ביותר בא"י לכל אורך תקופת המנדט ,והיא סיפקה משרות ליהודים
וערבים כאחד .בכך תרמה לשגשוג גובר גם בימי השפל הכלכלי הגדול ,הסכסוכים הפנימיים הגוברים
ומלחה"ע .II

מפת מסילות הברזל הטורקיות בארץ ישראל בתום מלחמת העולם הראשונה .מתוך הספר "ישרו בערבה מסילה" פול קוטרל.
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תחנת חדרה

קטע ממפת מסילות הברזל והתחנות לאורכן .1920 ,המפה הוכנה ע"י  .Survey of Egyptמקור :מרכז מיפוי ישראל.
ניתן לראות במפה שתחנת חדרה אינה מסומנת במגן דוד ,כסימן להתיישבות יהודית ,לעומת תחנות זכרון יעקב ,בנימינה ופתח תקווה.
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התפתחות האזור – 1920-1936
בהקמת התחנה היה עידוד רב לשיווק התוצרת החקלאית ולגידולים עצמם של המושבה חדרה ושל קיבוץ גן שמואל הסמוך ,אבל היה צורך להתגבר על המרחק הפיזי בין התחנה לבין פרדסי
הסביבה .הפרדסים של המושבה חדרה השתרעו בחלקה הדרומי ,כ 7-ק"מ מהרכבת .בין גן שמואל לבין התחנה הפרידו אמנם רק  4ק"מ  ,אך אלה עברו באדמה הכבדה שבחורף הפכה לבוץ
טובעני .לאחר הגשמים העגלות היו שוקעות ואף הגמלים התקשו לעבור בדרך זו.
כבר בשנת  1921התנהל דיון ראשון בועד המושבה חדרה בצורך בסלילת כביש מקשר ממרכז המושבה לתחנת הרכבת .ב 1921-הציע ועד המושבה לממשלה המנדטורית שתלווה לו את סכום
הכסף לסלילת הכביש ,והמושבה תפרע את החוב באמצעות "מס מטען" ,מעין סוג של כביש אגרה ,שבו יגבה מס לפי משקל מכל מטען הנטען או נפרק בתחנה.
עד  ,1927אז ניאותו השלטונות לתת את ההלוואה ,ענף הפרדסנות הפיק רק תועלת חלקית מהמסילה ,כששני שלישים מהפרי הובלו לרכבת ומשם ליפו .לעמת זאת ,גידולי הקיץ ,ובעיקר יבולי
האבטיחים והדלעת ,שווקו ברובם באמצעות הרכבת.
ב 1928-נפתח הכביש באורך  4.2ק"מ ממרכז העיר חדרה לתחנה והאחזקה שלו הוטלה על המושבה חדרה.
עד המאורעות ב 1936-פרחה תחנת חדרה ,בדומה לתחנות רכבת אחרות שהיו סמוכות ליישובים יהודיים ,ונהנתה משפע יחסי של נוסעים ומטענים ,במיוחד פרי הדר לייצוא.

תחנת חדרה מימין תמונה מוקדמת יותר משנות ה ,20-משמאל תמונה מאוחרת יותר משנות ה .30-מקור :ארכיון חדרה.
שלט התחנה הוחלף .בתחילה היה כתוב באנגלית  ,Khudeiraובהמשך הוחלף השם ל.Hadera-
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התפתחות האזור – 1920-1936
ב 1929-הופעל שרות אוטובוסים פרטי מחדרה לתחנת חדרה מזרח.
משנת  1933עד  1941סיפקה את שירותי ההסעות מתחנת חדרה מזרח לחדרה ,תל אביב ,עתלית ויישובי חברת "אביר" של האחים קונשטוק ,באוטובוסי 'ריאו'.
חברת האחים קונשטוק התאחדה עם אגד בשנת .1941
"בשנת  ,1934עם היווסד גן-השומרון ,לא היה כל כביש בסביבות הכפר  -לא לעין-שמר ,לא לכרכור ,לא לעין-עירון וכפר-פינס ,לא לפרדס-חנה וודאי לא לעפולה.
הכביש לחדרה התחיל רק קרוב לתחנת הרכבת מזרח-חדרה ומשם לחדרה ....כל הדרכים היו דרכי חול בקיץ ודרכי בוץ בחורף .תושבי גן-השומרון היו מגיעים לכרכור
בעגלות רתומות לסוס או ברגל .לעגלות הסוסים היו בימים ההם גלגלי עץ כאשר סביבם חישוק ברזל .גלגלי צמיגים הורכבו רק בשנות החמישים.
הקשר לערים היה מתחנת רכבת חדרה-מזרח .משם נסעו לתחנת הרכבת ראש העין ומשם באוטובוס לתל-אביב .לחיפה נסעה הרכבת מחדרה-מזרח במישרין.
בכרכור היה איש בשם מוריס .הוא היה ממשפחת מייסדי כרכור ,עולים מאנגליה .הוא רכש "אוטובוס" והוביל בו אנשים מכרכור לתחנת רכבת מזרח-חדרה .בתחילת
שנות הארבעים נוסדה בפרדס-חנה חברת אוטובוסים על ידי האחים קונשטוק אשר קודם לכן הסיעו את תושבי חדרה ממושבה זו לתחנת הרכבת-מזרח".
)מתוך " זה מה שהיה :קטעי הווי מהעשור הראשון לגן-השומרון" מאת רפאל טפליץ(www.ganhashomron.com/history ,

אוטובוס ה'ריאו' ,אחד מתוך שבעת הרכבים של האחים קונשטוק ,שסיפקו את שירות "אביר" חדרה-תל אביב .בתמונה משמאל ניתן לראות את יוסף טרופ ,מנהל התחנה
בשנות ה .'30-ברקטע ניתן לראות את צידה הדרומי של תחנת הרכבת הישנה שהוחלפה במבנה הנוכחי בשנת  .1944באדיבות דר' אביתר רייטר.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

.3רקע היסטורי ותרבותי
התפתחות האזור – 1920-1936

יולי
2009

19

תעשיית ההדרים בישראל ובחדרה
בתקופת המנדט היתה תעשיית ההדרים הגדולה והמפותחת מבין התעשיות החקלאות בפלסטינה.
אמנם בשנות שתי מלחמות העולם סבלו היבולים ממחסור בדלק למשאבות המים ומקשיי ייצוא ,שפגעו קשות בענף ההדרים
בפרט בכלכלה המקומית בכלל ,אולם בין שתי המלחמות שיגשג ענף חקלאות זה בקרב האוכלוסיות היהודית והערבית כאחת
)ראו גרף מצורף( .כבר במחצית השנייה של המאה ה '19-היו תפוחי הזהב של יפו מבוקשים בחצרות מלכים באירופה.
האוכלוסייה היהודית הצטרפה אל תעשיית ההדרים ,עד אז בידיים ערביות בעיקרה ,בנטיעת פרדסים בשלהי המאה ה .'19-רוב
הפרדסים היהודיים בארץ ניטעו על אדמת הברון דה רוטשילד .באיזור חדרה בשנת  1900היו שלושה פרדסים :פרדס אגודת
"דורשי ציון" ,פרדס האתרוגים של גן שמואל ,והפרדס של האחים חנקין .בשנת  1926החל גל נטיעות של פרדסים ברחבי
הארץ ,שהגיע לשיא בייצור ההדרים בשנים  ,1934-36עד תחילת המאורעות .שנים אלה תואמות לשנים בהן הוקמו רוב סככות
ההדרים בתחנות רכבת המנדט .בשנת  1936כבר נמנו בגוש חדרה למעלה מ 10,000-דונם של פרדסים ,כמעט 15%
מהפרדסים היהודיים בארץ .למרות ההשקעה ראשונית הגדולה והתלות המוחלטת במשק המים ,נחשבו גידולי ההדרים
להשקעה בטוחה בשל הביקוש הרב שהיה ליבול ההדרים מעבר לים.
עד הקמת המדינה נטו הפרדסנים להתאגד באגודות קואופרטיביות לשם איגום ומיקסום שירותי אריזה ,הובלה ושיווק .באיזור
חדרה היה זה הקואופרטיב "פרדס" בראשות ש .רוקח ,שכבר בשנת  1912קיבל זכיון מיק"א ליצור תיבות לאריזת פרי הדר
לייצוא מעצי האיקליפטוס ביערות חדרה .לתאגיד פרדס היה משרד בשטח התחנה על גבי רציף ההעמסה ,ממנו היו מנהלים את
עבודת הפיקוח על משלוחי ההדרים .באמצעות תאגידים אלה התבצע המשא ומתן מול רכבת המנדט על תנאי ההובלה,
ההעמסה והפריקה בתחנות .לאחר קום המדינה הפכו תאגידים אלה ואחרים ל'תנובה' ול'מועצה לשיווק פרי הדר' ,שהיוו ערוצי
שיווק בלעדיים לתוצרת חקלאית.

מפת גרמנית המתארת את מסילות הברזל בא"י ב .1924-כל המסילות
מסומנת באדום .על גבי המפה מסומנים הגידולים החקלאיים ,באזור תחנת
חדרה :כרמים ,תפוזים ,אקליפטוסים .מקור :ארכיון רכבת ישראל
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גרף בו ניתן לראות את הצמיחה הגדולה בענף ההדרים לפני קום המדינה
בשנים  .1933-1938מקור :אופקים בגאוגרפיה ,חוברת 2005 ,64-65

עובדים בבית האריזה ליד תחנת רכבת מזרח .תאריך לא ידוע .
מקור :ארכיון מוזיאון החאן) .צולם ע"י סוניה קולודני(
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משלוח של אבטיחי
חדרה מתחנת רכבת
מזרח.
בשנות ה '20-כשליש
מכלל האבטיחים
בתחנות הרכבת בישראל
נשלחו לרחבי ארץ
ולמצרים מתחנת חדרה.,
מקור :ארכיון החאן,
חדרה

מכתב מאת תושבי חדרה אל ועד המושבה ,בו מתוארת תנועה חשודה של כפריי הסביבה ,ספק מחפשי
עבודה ,ספק גנבי אבטיחים ,סביב רציפי הרכבת בעונת האבטיחים .תאריך לא ידוע.
מקור :מוזיאון החאן ,חדרה.

הובלת תפוזים לרכבת על גמלים.
מקור :ארכיון מוזיאון "החאן" חדרה.
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תמונות מימין :הובלת והעמסת תפוזים לרכבת בעגלות רתומות
ארכיון גן שמואל .לסוסים .שנות ה .20-30-מקור:

הובלת פרי ארוז לתחנת הרכבת מזרח בדרך לנמל חיפה  -בתמונה זאב
לנדסמן-לני אברהם קין יונה דוי  -מקור :ארכיון גן שמואל

בית אריזה בחדרה ,צולם כ"י סוניה קולודני .מקור :ארכיון מוזיאון
הח'אן ,חדרה

מכתב מקבוצת גן שמואל לחברת "הית" חברה שיתופית לפירות מה7.2.35-בו הם מודיעים כי עליהם "לשלם" למנהל התחנה והמבקרים
)מבקרי פרי ההדר ,הכוונה( תיבת תפו"ז מכל חברה משלחת .פירות ההדר היו נארזים בבתי האריזה ובתחנת הרכבת היו עוברים ביקורת
ומקבלים חותמת .מקור :ארכיון גן שמואל.
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מכתב מהמנהל הכללי של הדאר אל קיבוץ גן שמואל המודיע להם כי
עליהם לאסוף את דאר הקיבוץ מפקידי הדואר הנוסעים בקרון הרכבת.
מקור :ארכיון גן שמואל
סניף הדואר במושבה חדרה הוקם ב 1920-ונראה כי הגעתה של הרכבת
היא שאפשרה בין היתר את הקמתו.

לוח הזמנים של הרכבות לשנת  .1935מקור :ארכיון הרכבת.
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התפתחות האזור – 1936-1948
בשנת  1936פרץ המרד הערבי הגדול )מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט(.
המאורעות כללו תקיפות כנגד חיילים ,נציגי ומוסדות שלטון בריטי וכן ביצוע פעולות איבה אלימות כנגד היהודים .הרכבות ,המסילות ,התחנות ושאר המתקנים של הרכבת הפכו אף הם למטרות
חבלה תדירות של הערבים .אנשי הרכבת סבלו מהתקפות רצחניות והתפעול שובש בהפרעות קשות .כדי לספק הגנה ,הוקמו עמדות שמירה מבוטנות  Pill Boxesלהגנה על גשרים רגישים ,מגדלי
שמירה צצו בתחנות הראשיות והרכבות הופעלו בשיירות.
דווקא בתחנת חדרה לא הוקמו בתקופה זו ה Block house-ומגדל השמירה ,אלא בשנות ה ,40-אולי כהכנה לפלישה אפשרית גרמנית במלחה"ע ה.2-
המאורעות היוו נקודת משבר,
בה הפסיק חלק ניכר מהיישוב
היהודי להסתמך על שירותי
הממשלה ,ושאף לעצמאות
גם בתחומי השירותים
והתשתיות ,בדמות הפעלת
שירותי אוטובוסים ומשאיות,
וניסיונות לשיפור הכבישים.

אש בשדות גן שמואל
במאורעות תרצ"ו-תרצ"ט.
מקור :ארכיון גן שמואל.
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אבטחה בתקופת המאורעות ) (1936-1939ומלח"ע PPRD - II

כרזת גיוס .מקור :אתר אירגון ההגנה .
www.hagana.co.il

בעקבות המאורעות וההתקפות החוזרות ונשנות על הרכבת הוקמה ,ב ,1938-משטרת נוטרי
הרכבת ) (PPRD - Palestine Police Railway Detachmentשהורכבה משוטרים יהודיים שהיו
עורכים סיורים על המסילות .יחידה זו היתה חלק ממשטרת הנוטרים שפעלה בארץ בין השנים
 1936-1948בתמיכת ובחסות הצבא הבריטי והסוכנות היהודית.

מסדר נוטרים בחזית מבנה תחנה הישן ,שנות
ה .'30-מקור :מוזיאון החאן ,חדרה.

למטה :גפירים )נוטרים( ממשטרת הישובים בחזית המבנה הישן של תחנת רכבת חדרה" .אוקטובר  ,1941עם
הטרולי בדרך למבצר"  .מקור :מעבדת ביתמונה ,באדיבות דפנה בנק )בתו של יעקב כצנלסון המצולם בתמונה(
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למטה :נוטרים על גשר מסילת הברזל .שנות ה .40-מקור :ארכיון גן שמואל.

.3רקע היסטורי ותרבותי
התפתחות האזור – 1936-1948

יולי
2009

25

אבטחה בתקופת המאורעות ומלח"ע II
למשטרת נוטרי הרכבת גויסו יותר מ 400-יהודים ,והוטל עליהם לאבטח את
מסילת הברזל חיפה-לוד .הם הוצבו בתחנות הרכבת ובמצדיות שנבנו
לאבטחת גשרים ומעבירי-מים ,וכן איישו לבדם ,או יחד עם חיילים ,קרוניות
משמר )טרולי( שהיו מטרה להתקפות .איזור השרון נחשב לקטע המסילה
הקשה ביותר לאבטחה ,כי בו היוותה המסילה מעין גבול בין מרחב
ההתיישבות היהודית לבין האיזורים הערביים.

מגורים זמניים שהוקמו לנוטרי משטרת ההגנה על הרכבת בתחנת רכבת חדרה,
שהיוותה מפקדה איזורית והבסיס ממנו יצאו למשמרתם .מקור :מוזיאון החאן,
חדרה.

כפי שניתן לראות במסמכים המצורפים ,בשנות המאורעות
ומלח"ע  IIהתדלדלה הפעילות האזרחית בתחנת רכבת חדרה
מזרח ,ואת מקומה תפסה פעילות מפקדת משטרת נוטרי
הרכבת .בשנים אלה נבנו מספר מבנים קבועים )מגדל השמירה
וה blockhouse-ליד גשר נחל חדרה ,מבנה  (12ומספר רב של
מבנים זמניים ,בהם בקתות ,צריפים ואוהלים ,לאכסנת הנוטרים,
מהם לא נותרו בשטח שרידים.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

.3רקע היסטורי ותרבותי
התפתחות האזור – 1936-1948

יולי
2009

26

מפת מסילות הברזל בארץ ישראל בשנים  .1945-46מקור :ארכיון הרכבת.
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מפת מסילות הברזל בארץ ישראל וסביבותיה בסוף תקופת המנדט .במפה ניתן לראות
היטב את ארץ ישראל כצומת מסילות ברזל המובילות ללבנון ,עבר הירדן ומצרים.
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מלחמת העולם השנייה
במהלך מלחמת העולם השנייה חלה הרעה בתנאיה של הרכבת המנדטורית הציבורית:
שירותי הרכבת קוצצו מאוד ,זמני הנסיעה התארכו ותחזוקת הקרונות נדחתה לסוף המלחמה,
למעט תיקונים דחופים.
אחרי מלחמת העולם השנייה ,שוב הפכה רכבת המנדט ליעד מועדף לחבלה וטרור .בעקבות
"ליל הגשרים" ב 1946-בו פוצצו לוחמי הפלמ"ח מספר גשרים בסמוך לגבולותיה של ישראל,
הופסקה תנועת הרכבות לסוריה ולעבר הירדן.
אם ב 1945-פעלה רכבת המנדט בליבה של מערכת תחבורה בין-יבשתית ענפה ,הרי ששלוש
שנים מאוחר יותר הייתה רכבת המנדט מבודדת.

גשר אל-חמה מעל הירמוך לאחר ליל הגשרים ,יוני  .1946מקורhttp://he.wikipedia.org :

מפת מסילות הברזל בארץ ישראל בתום המנדט .מתוך הספר "ישרו בערבה מסילה" פול קוטרל.
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הרכבת לאחר תום מלחמת העצמאות
בתחילת מלחמת העצמאות הושבתה לחלוטין פעילותה של הרכבת .אך כבר באוגוסט  ,1948הועלתה על ידי מ"מ המנהל הכללי של הרכבת הצעה למשרד התחבורה של הממשלה הזמנית לחדש
את שירות הרכבת בקו שבין חיפה לחדרה .ההצעה הועלתה לאור העומס הרב על קו האוטובוס מחיפה לתל-אביב ולאור המחסור בבנזין בימי המלחמה .מכיוון שהרכבת לא יחלה להמשיך מעבר
לתחנת חדרה כי אזור טול-כרם היה בשליטה ירדנית ,הוצע שירות משולב ,רכבת ואוטובוס :נסיעה ברכבת מחיפה עד חדרה ,והמשך באוטובוס מחדרה לתל-אביב.
כך ב 4.1.49-הקו הראשון שחודש במסגרת רכבת ישראל ,היורשת של מערכת הרכבות המנדטורית ,היה קו חיפה – חדרה .השירות המשולב רכבת – אוטובוס היה בעייתי ,בעיקר בחלק של
האוטובוס :האוטובוסים לא היו יוצאים בזמן ,אוספים נוסעים בדרך שלא במסגרת התחנות ,מורידים נוסעים שלא בתחנה ועוד.
במקביל להפעלת הקו המשולב רכבת-אוטובוס ,ב 1949-נסללה מסילה עוקפת טול-כרם והחל שירות רכבת סדיר לאזור המרכז.

מכתבו של משה פיקוביץ ,מ"מ המנהל הכללי של הרכבת אל משרד
התחבורה מה 18.8.48-עם הצעתו להסעת נוסעים בשירות משותף
רכבת-אוטובוס בקו חיפה – תל אביב .מקור :ארכיון הרכבת.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

הודעה מהמנהל הכללי של הרכבת אל מנהל התעבורה ובה נמסר כי ב2.1.49-
תתחיל הפעלת שתי רכבות נוסעים מחיפה לחדרה וחזרה .מקור :ארכיון הרכבת.

מכתב תלונה על שירות האוטובוס מחדרה לתל-אביב במסגרת השירות
המשולב .1949 ,מקור :ארכיון הרכבת.
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לוח הזמנים של השירות המשולב .ניתן לראות שהנסיעה בין תחנת רכבת מזרח בחיפה לבין שדרות רוטשילד בתל אביב בשירות המשולב ארכה כ 3-שעות .
מקור :ארכיון הרכבת.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח
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בשנת  1951היה חורף סוער במיוחד ,ושטפון שפקד את האזור חולל נזק לפסי הרכבת .ברקע ניתן לראות את סככת ההדרים ,ובתמונה למעלה משמאל את בית הקוון מימין למסילה.
מקור :ארכיון גן שמואל

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח
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הקמת תחנת חדרה מערב1957 -
ב 1949-הוחל גם בתכנון והקמת קו ראשי חדש ,הוא קו החוף ,שיקשר ישירות בין חיפה לתל אביב )קשר שלא היה קיים בתקופת המנדט( .הקו החדש שהושלם ב ,1954-החל כהתפצלות מהקו
הראשי הקיים באזור פרדס חנה )צומת רמז – מצפון מערב לתחנת חדרה מזרח( ועבר ממערב לחדרה ,שם הוקמה ב 1957-תחנה חדשה בשם 'חדרה מערב' .כתוצאה הצטמצמה מאוד תנועת
הרכבות בתחנת חדרה הישנה ,שקיבלה את השם תחנת חדרה מזרח.
התחנה המשיכה לשרת בעיקר רכבות משא ורכבות נוסעים ספורות בקו חיפה-ירושלים שהמשיכו להשתמש בקו המסילה הישן ,שכעת כונה 'הקו המזרחי'.

תחנת רכבת חדרה מערב מיד לאחר פתיחתה.1957 ,
מקור :ארכיון מוזיאון החאן ,צולם ע"י קריסטל.

מכתב תגובה ממנהל נמל חיפה למנהל הכללי של הרכבת
המודה על ההזמנה לחנוכת התחנה החדשה בחדרה ב-
 . 27.11.57מקור :ארכיון הרכבת.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

בקשת ראש מועצת מנשה בעקבות ההזמנה לחנוכת תחנת חדרה מערב לשנות את
שם תחנת חדרה מזרח ל"תחנת מנשה" לאור העובדה כי היא משרתת את האזור
החקלאי של מנשה .מקור :ארכיון הרכבת.
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סגירת הקו המזרחי 1968 -
עם בנייתה של מסילת החוף מצומת רמז ועד לתל אביב עלה פעמים רבות על הפרק עניין כדאיותה של המסילה המזרחית.
מתחילת שנות ה 60-ועד סוף שנות ה 80-דעכה ההשקעה ברכבת לטובת ההשקעה בסלילת כבישים.
כחלק מצעדי ההתייעלות בוטלה כפילות הקווים הראשיים וב 30.6.68-נסגר הקו הישן מדרום לתחנת חדרה מזרח עד לאיזור כפר סבא.
המסילה המזרחית מדרום לתחנה נהרסה ואינה קיימת היום .תחנת חדרה מזרח המשיכה לשרת מפעלים סמוכים שהיו מקושרים אליה בשלוחות מסילה ,אך לא הופעלו דרכה רכבות נוסעים או
תנועה עוברת של רכבות משא.

לוח זמנים מחורף  1967/68בו ניתן לראות שהרכבת מחיפה לירושלים עוברת בתחנת
חדרה מזרח ונוסעת על קו המסילה המזרחית .מקור :ארכיון הרכבת.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

לוח זמנים מקיץ  1968בו ניתן לראות שהרכבת מחיפה לירושלים כבר אינה עוברת
בתחנת חדרה מזרח ,אלא בתחנת חדרה מערב ולאורך מסילת החוף .מקור :ארכיון
הרכבת.
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1930

אזור התחנה

קטע ממפה טופוגרפית משנת  .1930מתוך סדרת מפות שהוזמנה ע"י חברת הכשרת הישוב ובוצעה ע"י זלמן ליפשיץ )מודד( .מקור :מרכז מיפוי ישראל.
למרות שידוע לנו שהתחנה כבר הייתה קיימת ,היא אינה מסומנת במפה ,וניתן לראות רק את קו מסילת הברזל והמפגש שלו עם הכביש המגיע ממרכז חדרה.
הצבע הירוק הבהיר מסמן אדמות בבעלות יהודית.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

קנ"מ
1:50,000
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1932

הגדלה של אזור התחנה מתוך המפה.

קנ"מ 1:5,000

קטע ממפה טופוגרפית  1:20,000משנת  .1932נעשתה ע"י  .Survey of Palestineמקור :מרכז מיפוי ישראל .במפה צבועים שטחי החקלאות ומסומנים באותיות לציין
את סוג הגידולים .האות  Cהמציינת  – Citrusהדרים מופיעה על מרבית השטחים החקלאיים שמצפון לתחנה )גן שמואל( וממערבה )חדרה(.
במפה זו ניתן לראות בברור את מבני התחנה והכביש מזרח מערב המוביל אל חדרה .כמו כן ניתן לראות את הכפר צ'רקס ממזרח לתחנה.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

קנ"מ
1:20,000
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:1935

תיאור מצב קיים והצעות שיפור למתחם התחנה

בשנת  1935קודם מהלך לשידרוג כולל רחב היקף של תחנת רכבת חדרה מזרח ,במסגרתו תוכננה הריסת התחנה הקיימת והחלפתה במבנה חדש ,הוספת רציפים ,מגורי מסילאים ,גשר לחציית
המסילות ועוד .תכנית זו לא בוצעה ,כנראה משיקולי תקציב ,.אך בארכיון הרכבת שרדו המסמכים הסוקרים את מצב התחנה בשנת  1935שהוכנו במסגרת תכנית זו.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח
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:1938

מתחם ליבת התחנה

סככת ההדרים
מגורי המסילאים
מבנה השירותים
תחנת הרכבת

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

קנ"מ
~1:500
~1:5,000
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סטנדרטיזציה של מבני רכבת המנדט
לאורך כל שנות המנדט תוכננו במשרדי הרכבת אבי טיפוס למבנים לשימושים שונים בתחנת הרכבת ,המשקפים תפיסה של הרכבת כמכלול נופי ואדריכלי לינארי  ,בו ההתייחסות אל כל אחד
מפרטי מכלול ,האתרים הנקודתיים לאורך צירי תנועה המשכיים ,היא כחלק מרצף של פרטים שיחדיו מרכיבים תמונה שלמה.
כבר בשנות ה ,'20-עם הקמת רכבת המנדט ,נפתח הדיון בצורך במבנים אחידים וייצוגיים לאורך מסילת הרכבת .במכתבו משנות ה 20-מצביע המהנדס המחוזי על הצורך ביצירת מבנים בעלי
אחידות עיצובית ,כפי שהיה בתחנות הרכבת של הטורקים )ראו גליון  4.9בחוברת זו( .בתקופה זו מתקיימים זה לצד זה דגמים פשוטים ופונקציונליים דוגמת מגורי המסילאים שנבנו בתחנת חדרה
מזרח )מבנים  ,(4+5לצד דגמים מפוארים )עבור הסגל הבכיר( בעלי מאפיינים אוריינטליים ,שלא ברור אם יושמו בשטח.
לאורך השנים ניתן לזהות תהליך הדרגתי של התכנסות לבנייה סטנדרטית פונקציונלית ואחידה לאורך כל קווי רכבת המנדט .בשנות ה '40-קיבלה מגמה זו גיבוי רשמי במהלך מכוון לקביעת מספר
דגמים לטיפוסי המבנים הסטנדרטיים של הרכבת :מבני תחנה ,מגורי צוות לקבוצות ומגורי זוגות נשואים לסגל בכיר ,חדרי איתות ,מבני שירותים .פרמטרים רבים נלקחו בחשבון ונדונו בתהליך
גיבוש קבוצת המבנים הסטנדרטיים הנבחרים :שיקולים של התאמה לאקלים ולחומרי הגלם המקומיים ,עלות בנייה ,התאמה למערכת חשמל אחידה ,נוחות ועלות תחזוקה ,עמידות להצתות )בשנות
ה '40-הוחלט להפסיק את השימוש בגגות רעפים ,שבתקופת המרד הערבי הוכחו כמועדות לשריפה ,ולעבור לבנייה בגג שטוח( ,ושיקולים של אסתטיקה ותדמית.

דגמי אב טיפוס  5ו 6-למבני תחנה ,אושרו כדגמים
סטנדרטיים בשנת  .1945מקור :ארכיון הרכבת

 : 1921אבי טיפוס ) (PR- prototypeלמגורי סגל בכיר .מקור :ארכיון
הרכבת

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

מכתב ממהנדס מחוז חיפה אל המהנדס הראשי ,המציג שיקולים בעד ונגד דגמי אב טיפוס
 5ו 6-למבני תחנה .1943 ,מקור :ארכיון הרכבת
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1944

סככת ההדרים )מבנה (7
שירותי התחנה )מבנה (2
תחנת הרכבת החדשה )מבנה (1
מחסן הסחורות ומשרד "פרדס" )לא קיים(
המזנון )לא קיים(
מגורי משטרת הרכבת ומשאבת
המים )לא קיים היום(

מגורי מנהל התחנה )מבנה (11
גשר נחל חדרה )מבנה (9
ומגדל השמירה )מבנה (14
תצלום אוויר של אזור התחנה מ .1944-מקור :מרכז מיפוי ישראל.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

קנ"מ
~1:5,000
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:1944

מתחם ליבת התחנה

סככת ההדרים
מגורי המסילאים
מבנה השירותים
תחנת הרכבת החדשה

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

קנ"מ
~1:400
~1:4,000
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1946

סככת ההדרים )מבנה (7
מתחם מגורי המסילאים )מבנים (4+5
שירותי הרכבת )מבנה (2
תחנת הרכבת החדשה )מבנה (1
מחסן הסחורות ומשרד "פרדס" )לא קיים(

עמדת שמירה) blockhouse -מבנה (15
מגורי מנהל התחנה )מבנה (11
גשר נחל חדרה )מבנה (9

תצלום אוויר של אזור התחנה מ .1946-מקור :מרכז מיפוי ישראל.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

קנ"מ
~1:5,000
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1947

הגדלה של אזור התחנה מתוך המפה.

קנ"מ 1:10,000

קטע ממפה טופוגרפית משנת .1947
מתוך סדרת מפות שהוזמנה ע"י קרן קיימת לישראל ובוצעה ע"י זלמן ליפשיץ )מודד( ,עדכון למפה משנת .1930
מקור :מרכז מיפוי ישראל.
במפה מסומנים מספרי הגושים והחלקות ,וכן בירוק בהיר האדמה בבעלות יהודית.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

קנ"מ
1:40,000
1,10,000
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1949

סככת ההדרים )מבנה (7
מתחם מגורי המסילאים )מבנים (4+5
תחנת הרכבת החדשה )מבנה (1
מחסן הסחורות ומשרד "פרדס" )לא קיים(
מגדל המים )מבנה (3

מגורי מסילאים )מבנה (12
מגורי מנהל התחנה )מבנה (11
גשר נחל חדרה )מבנה (9

תצלום אוויר של אזור התחנה מ .1949-מקור :מרכז מיפוי ישראל.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

קנ"מ
~1:5,000
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1956

מחסן אנצילביץ' )מבנה (16
סככת ההדרים )מבנה (7
מתחם מגורי המסילאים )מבנים (4+5
תחנת הרכבת החדשה )מבנה (1
מחסן הסחורות ומשרד "פרדס" )לא קיים(
מגדל המים )מבנה (3

מגורי מסילאים )מבנה (12
עמדת שמירה) blockhouse -מבנה (15
מגורי מנהל התחנה )מבנה (11
גשר נחל חדרה )מבנה (9

תצלום אוויר של אזור התחנה מ .1956-מקור :מרכז מיפוי ישראל.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

קנ"מ
~1:5,000
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1963

סככת ההדרים )מבנה (7
מגורי הקוון )מבנה (6
מחסן אנצילביץ' )מבנה (16
מבנה התנורים )מבנה (13
מחסן )מבנה (17
מתחם מגורי המסילאים )מבנים (4+5
שירותים )מבנה (2
תחנת הרכבת החדשה )מבנה (1
מחסן הסחורות ומשרד "פרדס" )לא קיים(
מגדל המים )מבנה (3

מחסן קרונות )לא קיים(
מגורי מסילאים )מבנה (12
עמדת שמירה) blockhouse -מבנה (15
מגורי מנהל התחנה )מבנה (11
גשר נחל חדרה )מבנה (9

תצלום אוויר של אזור התחנה מ .1963-מקור :מרכז מיפוי ישראל.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

קנ"מ
~1:5,000

.3רקע היסטורי ותרבותי

מפות היסטוריות ותצלומי אוויר
1963

יולי
2009
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1975

קטע ממפה טופוגרפית  1:10,000משנת  .1975נעשתה ע"י אגף המדידות .מרכז מיפוי ישראל.
במפה ניתן לראות את התפתחותו של אזור התעשייה "גרנות" ממזרח לתחנה ואת מפעל "יכין" ממערב לה.

הגדלה של אזור התחנה
קנ"מ 1:5,000

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

קנ"מ
1:10,000
1:5,000

.3רקע היסטורי ותרבותי

מפות היסטוריות ותצלומי אוויר
1975

יולי
2009
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פרק :4
תיאור מצב קיים

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

 .4תיאור מצב קיים

יולי
2009

התחנה כיום
כיום מתפקדת תחנת חדרה מזרח כשלוחה .המסילה ,המחוברת עדיין מצפון לקו החוף של הרכבת ,משמשת רק לתנועת רכבות משא בודדות )כאחת לשבוע( אל וממפעלי "גרנות" )אמבר( הסמוכים.
כיום מסתיימת המסילה כ 100-מטרים דרומית לגשר נחל חדרה .בתחנה אין כל נציגות רכבתית מזה שנים רבות ,וברשומות הרכבת שונתה לאחרונה תחנת חדרה מזרח מ'-תחנה' ל'-שלוחה'.
קיימת תוכנית עתידית לחידוש קו הרכבת המזרחית מחדרה
לראש העין.
מטרת חידוש הקו המזרחי היא הקטנת זמני הנסיעה
במסילה העמוסה של חיפה תל-אביב והעברת רכבות משא
ורכבות נוסעים אשר יעדם אינו במרכז הארץ.
בעתיד אף קיימת תוכנית לחיבור תחנת חדרה מזרח עם
רכבת העמק דרך מסילת עירון העתידית.
התחנות המיועדות לאורך הקו :חדרה מזרח ,אחיטוב ,בת
חפר ,שער אפריים/טייבה ,טירה ,כפר סבא צפון.

אזור תחנת חדרה מזרח מופיע במפה כשלוחה

מפת הרכבות בישראל  .2007מתוך הספר "ישרו בערבה מסילה" פול קוטרל.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

מפת קווי הרכבת :בשחור – קווים קיימים ,באדום –
קווים בבנייה ) ,(2005-2010בכחול קווים עתידיים.

.4תיאור מצב קיים

התפתחות האזור – כיום

יולי
2009
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קיבוץ גן שמואל
מרכז מסחרי גן שמואל

כביש 65

מתחם גרנות

סככת ההדרים

רחוב צה"ל

מתחם יכין

גשר נחל חדרה

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

קנ"מ
1:5,000

 .4תיאור מצב קיים

צילום אוויר ומפה טופוגרפית
מצב קיים כיום

יולי
2009
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אתרים היסטוריים בסביבת האתר:
החאן בחדרה )מוזיאון החאן( ומרכז המושבה ,חוות חפציבה ,שמורת אלון ובאר הכפר צרקס ,שמורת ביצת זיתא ,יער חדרה.

שמורת אלון ובאר הכפר
צ'רקס – בשמורה עצי אלון
בגובה  7-8מ' שריד ליער
האלונים שנכרת ע"י
הטורקים .כמו כן קיימים
במקום באר ובית קברות
שנותרו מהכפר צ'רקס.

חוות חפציבה – אתר
משוחזר של ההתיישבות
מסוף המאה ה.19-

תחנת רכבת חדרה מזרח

שמורת ביצת זיתא – שטח
ביצתי ,האחרון ששרד
מביצות חדרה.

יער חדרה – היער הראשון
שניטע ע"י יהודים בא"י .יער
אקליפטוסים שנטעו על מנת
ליבש את הביצה הגדולה
שהייתה באזור חדרה ,ביצת
בירכטאס.

החאן בחדרה )מוזיאון
החאן( והמרכז ההיסטורי
של המושבה.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

קנ"מ
1:50,000

.4רקע היסטורי ותרבותי
אתרים היסטוריים בסביבה

יולי
2009
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רשימת המבנים:
מבנה  :1תחנת הרכבת
)(1944
מבנה  :2שירותי התחנה
)(1927
מבנה  :3מגדל המים
)(1944
מבנים  :5 + 4מגורי מסילאים
)(1927
מבנה  :6מגורי הקוון
)סביבות (1930
מבנה  :7סככת ההדרים
)(1935
מבנה  :8רציף ההדרים
)(1935
מתקן  :9גשר נחל חדרה
)(1990 /1920

מבט דרומה -סככת ההדרים והמסילה

מתקן  :10מעביר המים
הצפוני )(?1920

מבט ממערב -תחנת הרכבת

מבנה  :11מגורי מנהל התחנה
)(1935
מבנה  :12מגורי מסילאים
נוספים )(1947
מבנה  :13מבנה התנורים
)שנות ה(?'60-
מבנה  :14מגדל השמירה
)(1941
מבנה  :15עמדת השמירה
)(?1944
מבנה  :16מחסן אנצילביץ'
)(?1956
מבנה  :17מחסן )(?1963
מבנים 18 + 18א:
תחנות טרנספורמטור

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

קנ"מ
1:4,000

 .4תיאור מצב קיים
מפת מפתח

יולי
2009
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מבט דרומה לאורך שדרת הגבול המערבי של המתחם מבט דרומה אל איזור תחנת הרכבת ההסטורית
שרידי מסילות ,מפלגים ומסוטים במתחם

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

מבט צפונה מגשר נחל חדרה

 .4תיאור מצב קיים
איפיון נופי

יולי
2009
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סככת ההדרים1935 ,
מגורי הקוון )האחראי על קו הטלגרף( ,נבנו סביב  1930על פי דגם שנבנה גם בתחנת זכרון יעקב.
סככת ההדרים ,נבנתה ב1935-בייצור מקומי

מגורי מסילאים ,נבנו בשנת  1927כמבני הקבע הראשונים בתחנת חדרה

תחנת הרכבת ,נבנתה בשנת  ,1944והחליפה את מבנה התחנה המקורי משנת .1927
מגדל המים ,נבנה בשנת  1944עם מבנה התחנה החדש

מגורי מנהל התחנה,נבנה 1935

,Blockhouseנבנה 1946

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

גשר נחל חדרה ,הגשר המקורי נבנה עם פתיחת הקו המזרחי על ידי הצבא הבריטי

תחנת רכבת

חדרה מזרח

קנ"מ

 .4תיאור מצב קיים

 1:4,000מבנים עיקריים באתר ,היום ובעבר

יולי
2009
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פרק :4
תיאור מצב קיים

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

 .4תיאור מצב קיים

יולי
2009

שם המבנה:
Train Station

מספר המבנה:

1

מבנה תחנת הרכבת

תאריך בנייה:

סכמה ותמונות:

גוש וחלקה:
1944

גוש  10024חלקה 1

שימושים :כיום :בעבר:
נטוש

תיאור כללי:

עד  :1944המבנה הישן -תחנת רכבת ושתי יחידות מגורים )רשמית של
מנהל התחנה וסגנו ,מעשית של אחד האתתים  +הסבל ומשפחותיהם(
אחרי  :1944תחנת רכבת ושתי יחידות מגורים לצוות התחנה

תחנת רכבת חדרה ,שנות ה'40-

תחנת רכבת חדרה2009 ,

דוגמאות לטיפוס הבנייה:

מבנה התחנה המקורי נבנה בשנת  1926על מנת לתת מענה לקווי הנוסעים שהחלו לפעול בנוסף לקווי
המשא .התחנה נקראה בשלב ההוא  .Khudeiraהמבנה המקורי היה עשוי ליבני סיליקט ,וכפי הנראה
לא התאפיין באיכות בנייתו ,שכן כבר ב 1935-דובר על מצבו הרעוע ,והוכנו תכניות להחלפתו במבנה
חדש .תכניות אלה לא יצאו לפועל ,כנראה משיקולי תקציב.
בשנת  ,1941לאחר שנים של דחייה בביצוע תחנה חדשה ,היה מבנה התחנה המקורי במצב של
התמוטטות ,בלתי ראוי לשימוש) .מתואר במכתב  h.39/1אל המהנדס הראשי .(1943 ,קידום תכנון
תחנה חדשה החל בשנת  ,1943במקביל לתכנית הרחבה בתחנת בנימינה.
מבנה התחנה החדש שהוקם בשנת  1944כלל משרד ,חדר איתות ,חדר מזוודות ,חדר ציוד
) ,((lamp roomיחידת מגורים בת שלושה חדרים ,ויחידת מגורים נוספת בת שני חדרים ,שירותים
ומטבח .זהו המבנה העומד בתחנה כיום
שרידי מבנה תחנת אשקלון2003 ,

תחנת רכבת זכרון יעקב) 2001 ,צולם ע"י חן מלינג(

טיפוס בנייה:
סכמת המבנה החדש תוכננה עפ"י דגם שלפיו נבנו גם תחנות בנימינה )קיימת ,הורחבה לאגף נוסף(,
זכרון יעקב )נטושה( ,עתלית )קיימת( ,ראש העין דרום )הוספו תוספות( ואשקלון )נטושה ,רק חלק
מהבנין שרד(.
המבנה שנבנה בחדרה היה הדגם מוגדל שסיפק שתי יחידות מגורים ) 2+3חדרי מגורים סה"כ(,
ונראה שעלות הרחבה זו היתה נושא למחלוקת בין הנהלת התחנה לבין הנהלת הרכבת.

הערות:
מבנה זה החליף את מבנה התחנה הקודם שנבנה כחלק ממכלול מבני  ,1927זמן ייסוד התחנה.
מבנה התחנה הישן פורק ,וחלקים ממנו מוחזרו בבנייה נוספת 5,000 .ליבני סיליקט מהמבנה
המקורי שימשו לבניית חומת חצר מגורי מנהל התחנה בצידה המערבי של התחנה ).(184/38

חלק ממכלול:

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

מבני  :1927מגורי המסילאים ) ,(4+5שירותי התחנה ) ,(2תחנת
הרכבת ) (1ומגדל המים ) (3שנבנה עם התחנה החדשה.

תחנת רכבת

חדרה מזרח

תחנת הרכבת עתלית2007 ,

 .4תעודת זהות

מבנה תחנת הרכבת

יולי
2009
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מספר המבנה:

שם המבנה:
מבנה שירותים תחנת הרכבת
Laterine
תאריך בנייה:
1927

סכמה ותמונות:

2
גוש וחלקה:
גוש  10024חלקה 1

שימושים :כיום :בעבר:
נטוש

עד  1967פעיל כמבנה השירותים הציבוריים של תחנת הרכבת הסמוכה.
מבנה השירותים בתחנת רכבת חדרה2009 ,

תיאור כללי:

מבנה השירותים בתחנת רכבת חדרה2009 ,

דוגמאות לטיפוס הבנייה:

מבנה מבלוקי בטון ששרד מראשית התקופה המנדטורית -כפי הנראה נבנה עם מבנה התחנה המקורי
בשנת  .1927עם בניית התחנה החדשה בשנת  1944הוחלט להשאירו כמבנה השירותים של התחנה.
המבנה נבנה על פי דגם סטנדרטי משנת  1925שכנראה יושם גם בזכרון יעקב ,עפולה וכרמל.
הדגם ששרטוטיו נמצאו היה מבנה ללא מערכת מים או ביוב ,בו פינוי הפסולת התבמע בעזרת דליים
שמוקמו תחת ה'אסלות' ,והוצאו החוצה דרך דלתות קטנות בחזית החיצונית של המבנה.
יש להניח שמבנה השירותים בתחנת חדרה התבסס על דגם דומה בו היה חיבור למערכת ביוב ומים
זורמים ,שכן אין עדות לסתימה של פתחים בחזית המערבית ,ושבור הספיגה המצוי בצמוד אליו מצפון
בוצע באותו זמן ,או לחילופין במסגרת שיפוץ כולל בעת הקמת מבנה התחנה החדש ב.1944-
לפי מפה מ ,1954-קו המים שהוכנס בשנת ) 1967מוזכר בהערת תיקון( מחבר את מגדל המים אל
מבנה השירותים ,שכנראה היה עדיין פעיל

טיפוס בנייה:
מבנה שירותים טיפוסי לשנות ה .'20-ייתכן שמבנה זה הוא האחרון ששרד מהמבנים שנבנו על פי
טיפוס זה ברחבי הארץ.

הערות:

חלק ממכלול:

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

מבני ליבת בתחנה ההסטורית מ :1927-מגורי המסילאים ),(4+5
שירותי התחנה ) ,(2תחנת הרכבת ) (1ומגדל המים ) (3שנבנה עם
התחנה החדשה.

תחנת רכבת

חדרה מזרח

מימין – מבנה דומה למבנה השירותים בתחנת אל-רמלה ,מתוך הדו"ח השנתי של מחוז לוד של רכבת
המנדט ,שנה לא ידועה .מקור :ארכיון הרכבת

 .4תעודת זהות

שירותי התחנה

יולי
2009
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מספר המבנה:

שם המבנה:

3

מגדל המים
תאריך בנייה:

סכמה ותמונות:

1944

גוש וחלקה:
גוש  10024חלקה 1

שימושים :כיום :בעבר:
נטוש

מגדל המים בתחנת
רכבת חדרה2009 ,

לפחות עד  -1967פעיל כמגדל מים

תיאור כללי:

דוגמאות לטיפוס הבנייה:

מגדל המים נבנה במסגרת בניית מבנה התחנה החדש ב.1944-
בתכנית המקורית ,היתה כוונה למקם מיכלי המים על גג מבנה התחנה כפי שהיה במבנה התחנה
הישן ,אולם במהלך בניית התחנה הוחלט שמיכלי המים מעמיסים עומס גדול מדי על גג התחנה,
והוחלט להקים מגדל מים נפרד מבטון )ראו מסמך  .(184/38הקמתו של המגדל גרמה לחריגה
תקציבית שעוררה ביקורת רבה מצד הנהלת הרכבת.
מגדלים זהים קיימים בתחנת הרכבת חיפה מזרח )ליד מוזיאון הרכבת של היום(.
במפה משנת  1954הערת תיקון מדצמבר " :1967הוכנס קו מים" .הקו מחבר בין מגדל המים לבין
מבנה השירותים ) ,(1מעונות העובדים החגדשים )בנין  ,(12מחסן מוסך הקרונות )לא קיים( ,ורציף
סככת ההדרים ) .(8קו המים אינו מחובר אל בית השאיבה והבאר ,מעונות העובדים הישנים ) (4+5או
בית האתת ) ,(6שכנראה לא היו ראויים לשימוש בעת הנחת קו המים.

טיפוס בנייה:
סכמת המבנה החדש תוכננה עפ"י דגם שלפיו נבנו גם תחנות בנימינה )קיימת ,הורחבה לאגף נוסף(,
זכרון יעקב )נטושה( ,עתלית )קיימת( ,ראש העין דרום )הוספו תוספות( ואשקלון )נטושה ,רק חלק
מהבנין שרד(.
המבנה שנבנה בחדרה היה גדול יותר על מנת לספק שתי יחידות מגורים ) 2+3חדרי מגורים סה"כ(,
ונראה שעלות הרחבה זו היתה נושא למחלוקת בין הנהלת התחנה לבין הנהלת הרכבת.

צמד מגדלי מים במתחם תחנת רכבת חיפה מזרח )מוזיאון הרכבת דהיום(2009 ,

הערות:
מבנה זה החליף את מבנה התחנה הקודם שנבנה כחלק ממכלול מבני  ,1927זמן ייסוד התחנה.
מבנה התחנה הישן פורק ,וחלקים ממנו מוחזרו בבנייה נוספת 5,000 .ליבני סיליקט מהמבנה
המקורי שימשו לבניית חומת חצר מגורי מנהל התחנה בצידה המערבי של התחנה ).(184/38

חלק ממכלול:

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

מבני ליבת בתחנה ההסטורית מ :1927-מגורי המסילאים ),(4+5
שירותי התחנה ) ,(2תחנת הרכבת ) (1ומגדל המים ) (3שנבנה עם
התחנה החדשה.

תחנת רכבת

חדרה מזרח

 .4תעודת זהות

מגדל המים

יולי
2009

55

מספר המבנה:

שם המבנה:
מגורי ראש חוליית המסילאים  +מבנה שירותים

Ganger’s Quarters + outhouse
תאריך בנייה:

סכמה ותמונות:

4+4א'
גוש וחלקה:

1926

גוש  10022חלקה 9

שימושים :כיום :בעבר:
נטוש ,ללא גג

מגורי ראש חוליית המסילאים ומשפחתו
מעונות עובדים

חזית מזרחית -מבנה 4א'

תיאור כללי:

חזית מזרחית -מבנה 4

דוגמאות לטיפוס הבנייה:

מערכת של שני מבנים  +שירותים וחצר שנבנו עפ"י אחד מהדגמים הסטנדרטיים למגורי מסילאים .דגמים
אלה תוכננו ע"י מהנדסי הרכבת ויושמו בתחנות שונות ,כאשר דגם ספציפי זה ,שתוכנן בשנת  ,1923יושם
כנראה בתחנות חדרה ,עתלית וקאקון )אחיטוב( .תחילת בניית מתחם מגורי המסילאים ב 1926-הקדימה
במספר חודשים את בניית תחנת הרכבת המקורית ,והסתיימה בדצמבר .1926
המבנה הדרומי ,הארוך יותר ,שימש למגורי חוליית המסילאים ) ,(Platelayersשהיו הפועלים הממונים על
תחזוקת התשתית הקבועה של התחנה .חוליה )" ("gangזו היוותה את גרעין צוות התפעול של התחנה ,ועל
פי רוב מנתה  7-10מסילאים .המבנה הצפוני שימש למגורי ראש חוליית המסילאים ,הוא ה.Ganger -
המבנה נועד לראש החולייה ומשפחתו.
בשנת  1947נבנה במתחם התחנה מגורי מסילאים נוספים )מבנה מס' .(12
במפה משנת  1954מסומן המתחם כ'מעונות עובדים' ,כך שכנראה היה עדיין/שוב בשימוש באותה תקופה.
לפי מפה מ ,1954-קו המים שהוכנס בשנת ) 1967הערת תיקון( לא חובר אל "מעונות העובדים" הישנים
),(4+5שכנראה כבר לא היו ראויים למגורים.
מבנה  4א' המצוי במקום היום הוא תוספת מאוחרת יותר )אם כי גם במתחם המקורי היה כלול מבנה
שירותים חיצוני( .כפי הנראה שימש כמבנה שירותים בעל שני תאים קטנים ,וחדר מקלחת או מטבח בחדרון
נוסף.

מבנה מגורי המסילאים בתחנת נשר ,רכבת העמק

טיפוס בנייה:

הערות:

חלק ממכלול:

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

מתחם מגורים הכולל גם את מבנה 4א' ומבנה  ,5יחדיו הגדירו מתחם
מגורים משותף מוקף גדר .חלק ממבני ליבת בתחנה ההסטורית מ:1927-
מגורי המסילאים ) ,(4+5שירותי התחנה ) ,(2תחנת הרכבת ) (1ומגדל
המים ) (3שנבנה עם התחנה החדשה.

תחנת רכבת

חדרה מזרח

מבנה מגורי המסילאים בתחנת בית שאן ,רכבת העמק

 .4תעודת זהות

מגורי ראש המסילאים

יולי
2009
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מספר המבנה:

שם המבנה:

5

 Platelayers Quartersמגורי מסילאים
תאריך בנייה:

1926

סכמה ותמונות:

גוש וחלקה:
גוש  10022חלקה 9

שימושים :כיום :בעבר:
נטוש ,ללא גג

מגורי מסילאים

תיאור כללי:

חזית מזרחית

דוגמאות לטיפוס הבנייה:

מערכת של שני מבנים  +שירותים וחצר שנבנו עפ"י אחד מהדגמים הסטנדרטיים למגורי מסילאים .דגמים
אלה תוכננו ע"י מהנדסי הרכבת ויושמו בתחנות שונות ,כאשר דגם ספציפי זה ,שתוכנן בשנת  ,1923יושם
כנראה בתחנות חדרה ,עתלית וקאקון )אחיטוב( .בדגם המקורי מופיע המבנה כאולם ארוך אחד ,דוגמת
צריף מעונות ,אולם נראה שבפועל יושם המבנה בתחנת חדרה עם חלוקה לשני חדרים.
תחילת בניית מתחם מגורי המסילאים ב 1926-הקדימה במספר חודשים את בניית תחנת הרכבת המקורית,
והסתיימה בדצמבר .1926
המבנה הדרומי ,הארוך יותר ,שימש למגורי חוליית המסילאים ) ,(Platelayersשהיו הפועלים הממונים על
תחזוקת התשתית הקבועה של התחנה .חוליה )" ("gangזו היוותה את גרעין צוות התפעול של התחנה ,ועל
פי רוב מנתה  7-10מסילאים .המבנה הצפוני שימש למגורי ראש קבוצת המסילאים ,הוא ה.Ganger -
בסקירה של מצאי המגורים בתחנה מספטמבר  ,(119.4/16) 1935מצויינים מגורי המסילאים כבעלי קירות
רעועים ) , (badly builtומוצע להחליפם במגורים חדשים ולמחזר את חומרי הבנייה )למשל הרעפים(.
במכתב  39/1.Hמינואר  1935לא מצויינים מבנים אלה כלל כחלק מהיצע המגורים בתחנה .ייתכן שלבסוף
הוחלט לשפצם ,מכיון שבמפה משנת  1954מסומן המתחם כ'מעונות עובדים' ,כך שכנראה היה עדיין/שוב
בשימוש באותה תקופה.
לפי מפה מ ,1954-קו המים שהוכנס בשנת ) 1967הערת תיקון( לא חובר אל "מעונות העובדים" הישנים
),(4+5שכנראה כבר לא היו ראויים למגורים.

מגורים למסילאים נשואים ) 2יחידות(1936 ,

טיפוס בנייה:

הערות:

חלק ממכלול:

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

מתחם מגורים הכולל גם את מבנה 4א' ומבנה  ,5יחדיו הגדירו מתחם
מגורים משותף מוקף גדר .חלק ממבני ליבת בתחנה ההסטורית מ-
 :1927מגורי המסילאים ) ,(4+5שירותי התחנה ) ,(2תחנת הרכבת )(1
ומגדל המים ) (3שנבנה עם התחנה החדשה.

תחנת רכבת

חדרה מזרח

מגורי מסילאים טיפוס  ,IIIמתוך הדו"ח השנתי של מרחב לוד1938-39 ,

 .4תעודת זהות

מגורי המסילאים

יולי
2009
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שם המבנה:

מגורי קוון
Lineman’s Quarters + outhouse

תאריך בנייה:

מספר המבנה:

סכמה ותמונות:

6+6א'
גוש וחלקה:

ראשית שנות ה'30-

גוש  10022חלקה 9

שימושים :כיום :בעבר:
נטוש ,ללא גג

מגורי הקוון ומשפחתו
מעונות עובדים

חזית מערבית -מבנה 6א'

תיאור כללי:

חזית דרום-מזרחית ,מבנה 6

דוגמאות לטיפוס הבנייה:

מערכת של מבנה מגורים  +שירותים וחצר
אין בידינו מידע מדויק לגבי שנת הקמת מבנה מגורי הקוון.
תכניות מבנה טיפוסי דגם  Iהוכנו ב ,1926-ועל פי התכנית המשולבת בגליון תכניות זה
ניתן להסיק שמבנה זהה נבנה בזכרון יעקב .בתחנת רכבת חדרה הוקמו מגורי הקוון
כפי הנראה בראשית שנות ה) '30-מוזכר כמבנה חדש במצב טוב בדו"ח הסוקר את
מתחם התחנה בשנת .(1935
הקוון היה האחראי על תחזוקת והפעלת קו הטלגרף והטלפון התחנה .כפי הנראה
נחשב לאחד מאנשי הצוות הבכירים והחיוניים בתחנה ,שכן סופקו לו מגורים פרטיים.
בשנת הכספים  1938-39עבר המבנה שיפוץ כללי במימון מחלקת הטלגרף והדואר
)ראו דו"ח שנתי של מחוז חיפה לשנת הכספים .(1938-39
ייתכן שהיתה חשיבות תפעולית למיקום מגורי הקוון בקצה התחנה ,בסמוך למיפלג
המסילות.

טיפוס בנייה:

פרטי חלון דומים ,מגורי מסילאים בתחנת נשר ,רכבת
העמק

הערות:

חלק ממכלול:

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

פרט חלון דומה ,מגורי עובדים בתחנת
בית שאן

מערכת של מבנה מגורים  +שירותים וחצר.

תחנת רכבת

חדרה מזרח

 .4תעודת זהות

מגורי הקוון

יולי
2009
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שם המבנה:
Citrus shed
תאריך בנייה:

מספר המבנה:

7

סככת ההדרים
1934-35

סכמה ותמונות:

גוש וחלקה:
גוש  10024חלקה 1

שימושים :כיום :בעבר:
נטוש

סככה לפריקה וטעינה של
הדרים מבית האריזה הסמוך

תיאור כללי:

סככת ההדרים בחדרה1935 ,

דוגמאות לטיפוס הבנייה:

נבנתה בשנת  1934כחלק מפרוייקט גדול יותר שכלל את הרחבת סככות ההדרים הקיימות בתחנות
הרכבת ברחובות ובפתח תקווה )על פי הדו"ח השנתי של המנהל הכללי של הנהלת הרכבת לשנת
 ,1935עוד באותה שנה נבנתה סככת הדרים בתחנת תל אביב ,אך בחוזה נפרד( .בשנה שלאחר מכן
נבנו סככות מסוג זה גם בתחנות :יבנה ,קלקיליה ,טול כרם ,בנימינה .עוד ידוע על קיומן של סככות
כאלה בעבר בתחנות אשקלון )נהרסה במסגרת פיתוח התחנה החדשה בשנת  ,(2003חיפה ,יפו.
בניגוד לנוהג להזמין מבנים אלה בייצור 'קיט' מאנגליה ,הוטל על הקבלן ,מר מוחמד סעיד עבדול האדי,
לייצר סככה זו בייצור מקומי .הפלדה נרכזה על ידו במצרים )ראו מכתב  116.3/8מנובמבר  , (1934והגגון
הנוסף )התלוי מעל הרציף( יוצר ע"י קפלן ודובניקוב מרחובות )ראו במכתב  ,( L.24.5/1בעזרת פלדה שסיפק
הקבלן.
בניית הסככה בתחנת חדרה היתה אמורה להסתיים בנובמבר  ,1934אולם עיכובים רבים ורמת ביצוע
לקויה של הקבלן הובילו לפיטוריו ב 8-בדצמבר  ,1934וסיום בניית שלוש הסככות בוצע ע"י הרכבת.
הבנייה בפועל של סככת ההדרים בחדרה הסתיימה כנראה בראשית .1935

סככת ההדרים בפתח תקוה ,נבנתה בשנת ) 1934-35מתןך דו"ח שנתי ?(

טיפוס בנייה:
מבנה תעשייתי עפ"י דגם אחיד של רכבת המנדט ,טיפוסי לתקופה מבחינת טכנולוגיה וחמרים:
קונסטרוקציית ברזל ,גג אסבסט ,רציף בטון ,דפנות פח גלי חלקיות .בדר"כ יוצרו כמבנה פריק באנגליה
ונשלחו אל המושבות להרכבה מקומית.
סככת ההדרים ביבנה ,נבנתה בשנת )) 1936צולם ע"י דני בוכמן ,מאי (2009

הערות:
הסככה נבנתה במקור כבעלת דפנות פתוחים ,כלומר ללא מילוי בין העמודים )מלבד יריעות פח גלי
בחלקה העליון( .בשלב מאוחר יותר נסתמו הרווחים בין העמודים ע"י קירות ליבני סיליקט ,וניתן
לראות בבירור שסגיר ה זו בוצעה בצורה מסודרת ,שכן קירות המילואה מאופיינים בסדר וקצב משל
עצמם.

חלק ממכלול:

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

מבני ליבת בתחנה ההסטורית מ :1927-מגורי המסילאים ),(4+5
שירותי התחנה ) ,(2תחנת הרכבת ) (1ומגדל המים ) (3שנבנה עם
התחנה החדשה.

תחנת רכבת

חדרה מזרח

סככת ההדרים באשקלון
נהרסה במסגרת פיתוח התחנה
החדשה בשנת 2003

 .4תעודת זהות

סככת הדרים

יולי
2009
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מספר המבנה:

שם המבנה:

סכמה ותמונות:

9

גשר נחל חדרה
תאריך בנייה:

גוש וחלקה:
 ?1920שנות ה?90-

גוש  10024חלקה 1

שימושים :כיום :בעבר:
לא בשימוש

גשר מסילת הרכבת מעל לנחל חדרה.

תיאור כללי:

דוגמאות לטיפוס הבנייה:

גשר מעל לנחל חדרה .מורכב משני חלקים :החלק הצפוני – גשר מתכת משנות
ה ,90-החלק הדרומי גשר בעל נציבי בטון ואבן ,וקורת בטון ,ככל הנראה משנות
ה.20-
לפי רשימת הגשרים משנת  1922היה גשר עשוי בחלקו פלדה ובחלקו על גבי
תמיכות עץ .ברשימה דומה משנת  1925מצויין גשר מתכת וגשר ע"ג ניצבים
מאבן ובטון.
בתמונות משנות ה 90-ניתן לראות גשר מתכת שונה מהקיים כיום – כנראה
הגשר המקורי ,שהוחלף.
מאז סגירת הקו המזרחי בשנת  ,1968מתמצה הפעילות הרכבתית בתחנת חדרה
מזרח ברכבות משא למפעלי גרנות /אמבר המגיעות מצפון פעם בשבוע לערך,
והגשר נמצא בשימוש רק למטרת החלפת המסילות לשם כניסה לשלוחת המפעל.
כיום מסתיימת המסילה כמאה מטרים מדרום לגשר.

שרידי גשר נחל בחן ,מקור :סקר שימור
תוואי הרכבת במזרחי ,רכבת ישראל

טיפוס בנייה:

הערות:

חלק ממכלול:
מכלול גשר נחל חדרה :גשר  + 9מבנים 14+15

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

גשר הרכבת לביירות מעל נחל כזיב

 .4תעודת זהות

גשר נחל חדרה

יולי
2009
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מספר המבנה:

שם המבנה:
מעביר מים צפוני

10

תאריך בנייה:

גוש וחלקה:

??

סכמה ותמונות:
מעביר המים2009 ,

גוש  10022חלקה 9
מימין :מעביר המים
בשטפון של שנת
 .1951מקור :ארכיון
גן שמואל

שימושים :כיום :בעבר:
תיאור כללי:

דוגמאות לטיפוס הבנייה:

מעביר מים המנקז את מי הגשם דרך סוללת מסילת הרכבת.
לפי רשימת הגשרים משנת  1922היה במקום מעביר מים אך לא ברור האם
מדובר במעביר המים הנוכחי.

טיפוס בנייה:

גשרון נחל יכין ,הקו המזרחי.
מקור :סקר שימור תוואי הרכבת
המזרחי ,רכבת ישראל

מעביר מים מבזלת ,בית שאן,
רכבת העמק

מעביר מים מנדטורי טיפוסי

מעביר מים ,קרית חרושת צפון,
רכבת העמק

הערות:

חלק ממכלול:

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

 .4תעודת זהות

מעביר מים צפוני

יולי
2009
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שם המבנה:
מגורי מנהל התחנה
Station Master’s Quarters
תאריך בנייה:

מספר המבנה:

סכמה ותמונות:

11

בין השנים 1938 -1935

גוש וחלקה:
גוש  10024חלקה 1

שימושים :כיום :בעבר:
נטוש ,ללא גג

תיאור כללי:

דוגמאות לטיפוס הבנייה:

המבנה אינו מתואר בסקירה של התחנה משנת  ,(119.4/16) 1935ולכן כנראה
שנבנה מאוחר יותר.
ייתכן שזהו מבנה מגורים מדגם  IV Bשנבנה מיד לאחר מכן,בין אפריל -1935
אפריל  1396כחלק מפרוייקט שיפוץ ובנייה רחב היקף של רכבת המנדט .מבנה
מדגם זה )מתואר כמבנה בטון מצופה באבן ,גג רעפים אדום ,מערכת ביוב ומים
זורמים( נבנה באותה שנה בתחנות חדרה ,עתלית ,כפר סמיר ,טול כרם ,בייסאן,
אל עריש ,תל אל-אחמר ,טילול ,רומנה ולוד )ראו מסמך ) .(162/5(5כמו כן בשנת
1936נבנו )או הוקצו(  3יחידות של דגם  IV Bבתחנת קאקון )ראו מסמך .(H.125/3
בשרטוט  E/26/2משנת  1934המבנה אינו מופיע ,וגם לא בשרטוט  E/26/8משנת
 .1937ייתכן שנבנה בשנות ה '30-כמגורים חלופיים למנהל התחנה לאחר שמצב
מבנה התחנה התדרדר ,וטרם בניית התחנה החדשה .בכל מקרה ,נראה שמנהל
התחנה עצמו לא התגורר במעונות אלה ,ובמסמך  H.125/3הם מתוארים כמעונות
סבלים ).(Quarters for porters

תחנת רכבת אייל )קלקיליה( ,המסילה המזרחית

טיפוס בנייה:
תחנת רכבת אחיטוב )קאקון( ,המסילה המזרחית

מבנה מגורים מדגם IV B

הערות:

חלק ממכלול:

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

 .4תעודת זהות

מגורי מנהל התחנה

יולי
2009
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מספר המבנה:

שם המבנה:
מגורי מסילאים
Platelayer’s Quarters
תאריך בנייה:
1947

סכמה ותמונות:

12
גוש וחלקה:
גוש  10024חלקה 1

שימושים :כיום :בעבר:
מרכז טיפול אחזקתי ,
האגודה לבריאות הציבור,
משרד הבריאות

מגורי מסילאים ) 2יחידות מגורים(

תיאור כללי:

דוגמאות לטיפוס הבנייה:

נבנה בשנת  1947כמגורי מסילאים נוספים לאלה הקיימים באתר משנות ה'20-
)מבנים .(4+5
לסוג זה של מבנים )מגורי מסילאים( פותחו עד שנות ה '40-דגמים רבים שיושמו
במקומות שונים בארץ .הדגם שיושם בחדרה היה כנראה זהה לזה שיושם בזכרון
יעקב :שתי יחידות דיור ,האחת בת שני חדרים לראש חולייה נשוי ,והשנייה בת חדר
אחז גדול לחוליית המסילאים.
המבנה נמצא בשימוש משרד הבריאות מאז שנות ה ,'90-ובשנת  2005הועברה
הבעלות עליו לידי מינהל נכסי הדיור הממשלתי.

מגורי מסילאים ,תחנת כפר יחזקאל ,רכבת העמק

טיפוס בנייה:
מגורי מסילאים – אב טיפוס סטנדרטי מס' 3

הערות:
כחלק מתהליך הסטנדרטיזציה המכוונת של מבני רכבת המנדט פותחו מספר דגמי אב טיפוס מאד דומים
לדגם זה ,בגדלים משתנים .לדוגמא :מבנה מס'  2בבנימינה הוא דגם מוקטן,הכולל דירה לראש החולייה
הנשוי ויחידת "חדר מנוחה" עבור מסילאים בחילופי משמרות .ניתן לקרוא עוד על כך בגליון העוסק
בסטנדרטיזציה בפרק . 3

חלק ממכלול:

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

מבנה מס'  ,2כיום מזנון ושירותים ,תחנת בנימינה

תחנת רכבת

חדרה מזרח

 .4תעודת זהות

מגורי מסילאים

יולי
2009
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שם המבנה:
Pump House

מספר המבנה:

13

 /מבנה התנורים

תאריך בנייה:

סכמה ותמונות:

גוש וחלקה:
גוש  10024חלקה 1

1948

שימושים :כיום :בעבר:
נטוש

במקור -מבנה משאבות )(pump house
בשנות ה -'60-מבנה תנורים לייצור מלט?

תיאור כללי:

דוגמאות לטיפוס הבנייה:

מופיע לראשונה במפה  5/95/9משנת  ,1943שעודכנה עד שנת .1948
המבנה אינו מופיע בגירסה אחרת של אותה מפה )"הצעה לקו צידוד חדש בחדרה"(,
שעודכנה עד שנת  ,1947ומכאן שכנראה נבנה בשנת .1948
המבנה מסומן כ ,“pump house”’ -ולצפונו איזור מקווקוו מתויג כ.“oil tanks” -
כפי הנראה שימש כתחנת שאיבת נפט מקרון נפט וחלוקתו למיכלים למטרת הפצה.
עוד ב 1948-מופיעה דרך גישה מהכביש הגובל במתחם בתחנה ממערב ,ומרמזת
על פעילות של הטענה והפצה שהתבצעה במקום.
ניתן לראות את המבנה בבירור בתצ"א משנת .1963
כיום מצוייפם במבנה שרידי שלושה מתקני בטון זהים בעלי חיבור לצינורות פליטה
בתקרה .נראה שמדובר בתנורי שריפה מסוג כלשהו.
במפות משנות ה '50-נראה כחלק מ'שלוחת אנצלביץ' ,ייתכן שהיה חלק ממפעל קטן
לייצור מלט או סיד.

טיפוס בנייה:

הערות:

חלק ממכלול:
מכלול שלוחת אנצילביץ' :מחסנים + 17+ 16מבנה .13

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

 .4תעודת זהות

מבנה התנורים

יולי
2009

64

מספר המבנה:

שם המבנה:
מגדל השמירה ליד הגשר

סכמה ותמונות:

14

*Pillbox
תאריך בנייה:

גוש וחלקה:

 1938מגדל ראשון  -1941 /המגדל הנוכחי

גוש  10024חלקה 1

שימושים :כיום :בעבר:
נטוש

מגדל שמירה לשימוש משטרת הרכבת

תיאור כללי:

דוגמאות לטיפוס הבנייה:

מגדל שמירה מברזל נבנה בתחנת חדרה בשנת  ,1938במקביל לבניית מגדלים זהים
בסדנאות הרכבת בחיפה )ראו דו"ח שנתי של מחוז חיפה לשנת הכספים .(1938-39
המגדל העומד כיום באתר נבנה כפי הנראה במאי  1941בעזרת חומרי גלם )יריעות
מתכת( שמוחזרו ממגדלים דומים שפורקו בטירה ומגדל מס 1 .בחיפה מזרח ) ,
 .(134/29H.68/2,המגדל מתואר כ ,firing platform-צוין שעליו להיות חסין לכדורים,
גדול מספיק לשני אנשים ,והקמתו תואמה עם משטרת הרכבת
).(P.P.R.D- Palestine Police Railway Detachment
הקמת המגדל המקורי ב 1938-היא טיפוסית לשנות המאורעות בארץ ,בהן רבו
פעולות החבלה לאורך פסי הרכבת .הקמתו המחודשת של המגדל ,לאחר תום
המאורעות ובמהלך מלח"ע  ,IIהיתה כנראה במסגרת הערכות הצבא הבריטי לקראת
התקפות אפשריות של הגרמנים על צירי תנועה מרכזיים ,ובכללם מעבר מסילת
הרכבת בגשר נחל חדרה.

טיפוס בנייה:

הערות:
* נהוג להתייחס למבנים אלה ,הפזורים ברחבי הארץ כשרידים מתקופת המנדט,
בשם "פילבוקס" ,אולם במסמכי הרכבת יש התייחסות ברורה למגדלים השמירה
המתכתיים כ ,pillboxes-ולמבני הבטון המעוגלים כ.blockhouses-

חלק ממכלול:

מגדלים שמירה ,מתוך הדו"ח
השנתי של מרחב לוד1938-39 ,

מכלול גשר נחל חדרה :גשר  + 9מבנים 14+15

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

 .4תעודת זהות

 pillboxמגדל השמירה

יולי
2009
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מספר המבנה:

שם המבנה:
עמדת שמירה

סכמה ותמונות:

15

*Blockhouse
תאריך בנייה:

גוש וחלקה:
גוש  10024חלקה 1

1946

שימושים :כיום :בעבר:
נטוש

עמדת שמירה על גשר נחל חדרה

תיאור כללי:

דוגמאות לטיפוס הבנייה:

עמדת שמירה זו נבנתה ב 1946-כחלק ממאמצי אבטחת נקודות התורפה של
מסילת הרכבת מפעולות חבלה לאחר מלח"ע  .IIהעמדה כללה ארבע מיטות
קומותיים מתקפלות לשמונה אנשי משטרת הרכבת ) ,(PPRDותכנונה התבסס על
הגדלה של דגם מוקדם יותר של עמדות שמירה מ 1940-שתוכנן עבור חמישה איש.
הדגם המוגדל יועד לחוליות האבטחה המוגדלות שנדרשו בתקופה זו .עמדה זהה
נבנתה במקביל בקילומטר  ,15.334כחמישה קילומטר צפונית לעתלית) .ראו מסמך
 (3)139/29ומסמך .( k.1/424
בדו"ח השנתי לשנת  1945-46מצוינת בנייתו של הבלוקהאוס ,על פי הדגם המקובל
באותה עת .ניתן לראותו בבירור בתצ"א משנת .1946

טיפוס בנייה:

הערות:
* נהוג להתייחס למבנים אלה ,הפזורים ברחבי הארץ כשרידים מתקופת המנדט,
בשם "פילבוקס" ,אולם במסמכי הרכבת יש התייחסות ברורה למגדלים השמירה
המתכתיים כ ,pillboxes-ולמבני הבטון המעוגלים כ.blockhouses-

חלק ממכלול:
מכלול גשר נחל חדרה :גשר  + 9מבנים 14+15

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

 ,Blockhousesמתוך הדו"ח
השנתי של מרחב לוד1938-39 ,

 .4תעודת זהות

 blockhouseעמדת שמירה

יולי
2009
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מספר המבנה:

שם המבנה:
מחסן אנצילביץ'  +מחסן קטן
תאריך בנייה:

סכמה ותמונות:

17 + 16

מחסן 1956 -16
מחסן  -17בין  1956ל1963-

גוש וחלקה:
גוש  10024חלקה 1

שימושים :כיום :בעבר:
נטוש

מחסן חומרי בנין

תיאור כללי:

מחסן מס' 2009 ,17

מחסן מס' ) 16מחסו אנצילביץ'(2009 ,

דוגמאות לטיפוס הבנייה:

מחסן מס'  16מופיע לראשונה כ'מחסן אנצלביץ ' במפה משנת  .1954בתיקון מפברואר
 1956מצוין "הוספת מחסן אנצלביץ'.,
בהערת תיקון מדצמבר  1963מצוין "הארכת שלוחה )שלוחת אנצלביץ? ר.ל.ש (.והוספת
מחסן" .המחסן הנוסף הוא כפי הנראה מחסן  .17ניתן לראות את מחסן  17בתצלום
אויר משנת .1963
במפה  E/95/9מופיעה הערה משנת  :1970הוצאת המיפלג)?( בשלוחת אנצלביץ.
שלוחת מסילה מהקצה הצפוני של התחנה קישרה בין מחסן  ,17 ,16ומבנה .13
השלוחה הסתיימה בגינה הקדמית )מזרחית( של מעונות המסילאים .זו כנראה השלוחה
הקרויה "שלוחת אנצלביץ" ,וכנראה שקישרה בין שלושה מבנים ששימשו את אנצלביץ
במפעלו .כנראה היה זה מחסן או מפעל קטן בבעלות "ה .אנצילביץ' חומרי בנין בע"מ",
בעלי חנות חומרי בנין מוכרת ברח' הרצל במושבה חדרה מאז .1941
על חזיתו המערבית של מבנה  16מופיעה המילה .cement :ייתכן שהיה זה מפעל
לייצור מלט /סיד ,כולל תנורי השריפה במבנה .13

טיפוס בנייה:
לאורך שני המבנים עברה שלוחה של
פסי הרכבת ,כנראה שזו קרויה
בתכניות משנות ה" '50-שלוחת
אנצילביץ'"

הערות:

חלק ממכלול:
מכלול שלוחת אנצילביץ' :מחסנים + 17+ 16מבנה .13

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

 .4תעודת זהות

מחסני אנצילביץ'

יולי
2009
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מספר המבנה:

שם המבנה:

סכמה ותמונות:

 18 + 18א'

מבני טרנספורמטור )שו"ב(
תאריך בנייה:

גוש וחלקה:

מבנים מהשנים האחרונות ,תאריך בנייה מדויק לא ידוע

שימושים :כיום :בעבר:

גוש  10024חלקה 1
גוש  10022חלקה 9

בשימוש

מבנה  -18תחנת טרנספורמטור מרכזית2009 ,

תיאור כללי:

מבנה 18א' -תחנת טרנס' צפונית )בשטח קיבוץ גן שמואל(

דוגמאות לטיפוס הבנייה:

בשני המבנים הם מבנים טכניים טיפוסיים ,מהשנים האחרונות.
כפי הנראה מבנה  18א' קשור במערכת החשמל של מתחם התחנה
)שו"ב( ,בעוד מבנה  18א' קשור במערכת המים האיזורית.
לשני המבנים אין כל חשיבות בניתוח ההסטורי של האתר

טיפוס בנייה:

הערות:

חלק ממכלול:

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

 .4תעודת זהות

מבני טרנספורמטור

יולי
2009

68

פרק :5
תיעוד מבנים

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

 .5תיעוד מבנים

יולי
2009

מבנים  : 2 + 1מבנה תחנת הרכבת ומבני שירותי הרכבת
מבנים  - 1,2תוכן עניינים
מפת מפתח ומראה כללי

עמ' 1.01

תיאור אדריכלי וטכנולוגית בניה

עמ' 1.02

תכנית שימושים

עמ' 1.03

תיעוד צילומי -חזיתות

עמ' 1.04-1.06

תיעוד הסטורי

עמ' 1.07-1.15

מבנה  1מצב קיים -תכניות חתכים וחזיתות

עמ' 1.16-1.23

פרטים מבנה 1

עמ' 1.24-1.29

מבנה  2מצב קיים-תכניות חתכים וחזיתות

עמ' 1.30-1.31

סקר הנדסי

עמ' 1.32-1.35

חזיתות משוחזרות

עמ' 1.36-1.40

מבנה  :2שירותי התחנה
מבנה  :1תחנת הרכבת

מבנה  :3מגדל המים

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:4,000

מבנים  – 2 + 1מראה כללי
תחנת הרכבת ושירותי התחנה

יולי
2009

1.01

תיאור אדריכלי וטכנולוגיית בנייה
מבנה  – 2שירותי התחנה )(Laterine
כללי  :מבנה ליבני סיליקט מלבני פשוט בן קומה אחת .המבנה מורכב מיחידה בת שלושה חדרי שירותים  ,מוקפת משלושה

מבנה 2
שירותי התחנה

צדדים על ידי קיר בצורת 'ח' היוצר מעבר היקפי ומסתור.
שנת בניה.1927 :
קירות חיצונים:

גברים
ש

קירות בנוים מלבני סיליקט בגודל  19*12*6.5ס"מ .כלפי חוץ הקירות צבועים בלבד ,וכלפי פנים מטויחים
ש

בטיח על בסיס צמנטי.
מחיצות פנימיות :מחיצה בין אזור הגברים לאזור הנשים ,בנויה מלבני סיליקט מטויחת בטיח על בסיס צמנטי.

חדר
שינה

גג המבנה :גג משופע בכיוון מזרח-מערב ,עשוי קירוי פח גלי על גבי קורות עץ.

מבואה
לדירה 2

מרזב  /ניקוז :שפיכה חופשית לאורך שיפוע הגג כיוון מערב.
חדר
שינה

תקרה :חלקו הפנימי של הגג מהווה את תקרת המבנה.
רצפות :ריצוף טרצו.
פתחים :שני פתחים בחזית המערבית ,אחד מהם סגור כיום בבלוקים ,ובשני קיים שריד של משקוף עץ .שלושה פתחים לתאים,
שניים מהם כנראה עם דלתות עץ .פתח צפוני רחב יותר וללא שרידי משקוף .מעל כל אחד מהפתחים ,במרכזו ,חלון עם מסגרת

מבנה 1
תחנת הרכבת

עץ הכוללת הלבשה על גבי חלקו החיצוני של הקיר ,ושרידי מסגרת ששימשה כנראה לרשת קבועה.
חדר
שינה

מבנה  – 1תחנת הרכבת

מרפסת
המתנה

כללי  :מבנה בטון מצופה אבן בן קומה אחת .למבנה שני אגפים המופרדים ע"י מבואת מעבר וארקדה לאורך חלק מהחזית
המזרחית ,הפונה למסילה .האגף הצפוני תוכנן כמגורי הצוות ,ובו שתי יחידות דיור המונות במשותף  5חדרים שווים בגודלם,

שירותי
דירה 2
מטבח 2

חדר
שינה

חדר
שינה

נשים

ש

חצר

מטבח 1
שירותי
דירה 1
חצר

מבואה
לדירה 1

שני מטבחים ,שני חדרי שירותים ושתי מבואות .בצידו המערבי של המבנה חצר תחומה בחומת לבני סיליקט.
שנת בניה.1944 :
מבואת
המתנה

קירות חיצונים :קירות בטון מטויחים כלפי פנים ומצופים אבן גיר מסותתת בעיבוד טובזה ,עובי כולל  30ס"מ.
חדר
איתות

מסד המבנה :מסד אבן בולט כ 10-ס"מ מקיר המבנה בנוי משתי שורות אבן גיר מסותתת בעיבוד טובזה.
גג המבנה :המבנה בעל גג בטון מזוין בעובי של כ 12-ס"מ ,על גבי קורות בטון מזוין נושאות.
מרזב  /ניקוז :קיימים שני פתחי ניקוז בחזית המערבית ,משני צידי הכניסה ,ולאורך הקיר קיימים סימנים המעידים שהיו שם

משרד

מרפסת
המתנה

חדר
מזוודות

בעבר צינורות מי גשם.
תקרה :רצפות :בפנים המבנה ובמבואת ההמתנה -מרצפות טרצו ,במרפסת ההמתנה המערבית -יציקת בטון בגימור
מחורר.
פתחים :פתחי אבן בעלי קשת עליונה ישרה ,בסיתות טובזה .סביב פתחי החזית הראשית )המזרחית( סיתות מוטבה לאורך
המשקופים .קיימים שרידי משקופי עץ ומסגרות רשת ,הסורגים עשויים ברזל והוחדרו לתוך קירות האבן .בעבר היו תריסים
אולם כיום נותר רק אחד בבנין.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מבנים  – 2 + 1תיאור אדריכלי

1:50

תחנת הרכבת ושירותי התחנה

יולי
2009

1.02

תכנית פונקציות

תרשים תנועה
כניסה לשירותים

שטחים בשימוש תחנת הרכבת
דירה 1

גן מבנה התחנה
ההיסטורי )(1927

דירה 2
חצר פרטית

כניסה לשירותים
כניסה לדירה מס' 2

כניסה לדירה מס' 1

הגעה לתחנה מכיוון
פסי הרכבת

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:200

מבנים  – 2 + 1תכנית שימושים
תחנת הרכבת ושירותי התחנה

הגעה לתחנה מכיוון
כביש הגישה )מחדרה(

יולי
2009

1.03

 -1חזית מערבית
 -4חזית דרומית

 -3חזית צפונית

3

2א

1

2

2א -חזית צפונית-מזרחית

 -2חזית מזרחית

4
רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מבנה  :1חזיתות -תיעוד צילומי
תחנת הרכבת ושירותי התחנה

יולי
2009

1.04

פרטי אבן:

א .סידור האבן בקירוי מעבר הכניסה

ב .סידור האבן מעל לפתחים

ג .שילוב בין שני סוגי עיבוד של האבן בחזית

פרטי נגרות ומסגרות:

ג
ב
ד
ו
א
ה
ד .פרט חלון טיפוסי

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

ה .פרט תריס עץ

מבנה  -1פרטים ,תיעוד צילומי
תחנת הרכבת ושירותי התחנה

ו .פרט סורג )ככל הנראה מקורי(

יולי
2009

1.05

 – 1חזית מערבית

2א– חזית צפון מזרחית

 – 2חזית מזרחית

3

2א

 – 3חזית צפונית

ב
2

 –4חזית דרומית

1

א

שירותי
התחנה

ג
4
רכבת ישראל
המסילה המזרחית

א .פרט חלון טיפוסי

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

ב .פרט קצה הגג

מבנה  -2חזיתות ופרטים ,תיעוד
צילומי
תחנת הרכבת ושירותי התחנה

ג .פרט בליטות האבן בגדר

יולי
2009

1.06

מבנה תחנת הרכבת -לפני 1927

שרטוט אזור התחנה משנת  ,1925בו נבדקים מיקומים אפשריים למגורי המסילאים )שנבנו לבסוף בשנת  1927במיקום זה( .מקור :ארכיון הרכבת.
ניתן לזהות כי ב ,1925 -טרם הקמת מבנה התחנה הראשון ,היה במתחם רכבת חדרה מבנה ששימש כתחנה ,כנראה צריף או מבנה ארעי אחר ,וכן שתי בקתות קטנות )מגורי מסילאים?( ורמפה עם סככה
להעמסת סחורות ,כל אלה ממערב לפסי הרכבת.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מבנים  – 2 + 1רקע הסטורי
תחנת הרכבת ושירותי התחנה

יולי
2009

1.07

מבנה תחנת הרכבת 1927 -עד 1944
מבנה הקבע הראשון לתחנת רכבת בחדרה הוקם בשנת  ,1927על בסיס תכניות משנת  .1926במקביל נבנתה תחנה באותו דגם גם בזכרון יעקב.
התחנה המקורית היתה מבנה חד קומתי מליבני סיליקט ,וכללה מגורים למנהל התחנה וסגנו ,שני משרדים ואולם נוסעים קטן.

תחנת חדרה ,שנות ה .'30-מקור :ארכיון מוזיאון החאן

תכנית מבנה התחנה .1926 ,מקור :ארכיון הרכבת

בין מבנה התחנה הישן למבנה השירותים
הייתה חצר ובה היו שתולים עצי דקל
וושינגטוניה .על אף שמבנה התחנה המקורי
פורק ונבנה מבנה חדש ,החצר שרדה ,ואת
הדקלים ותוואי החצר שהם יוצרים ביניהם
ניתן לראות גם כיום.

שרטוט התחנה מ ,1938-הוכן ע"י אגף ההנדסה של הרכבת .מקור :ארכיון הרכבת .בשרטוט רואים את מבנה התחנה המקורי שנבנה ב1926-ואת מבנה השירותים שלידו .גינה הפרידה בין שני
המבנים .ניתן לראות גם בשרטוט בחלקו הדרומי של הגג וגם בתמונת מבנה התחנה המקורי שמימין ,את מיכלי המים שהיו עליו ,וככל הנראה הם הסיבה להתדרדרות המהירה של המבנה ,והצורך
להחליפו במבנה חדש .מחוץ לתחום התחנה ,ממערב לשדרת האיקליפטוסים ,ניתן לראות את מבנה הקיוסק )מצויין כ, ( Restaurant-שלימים נודע כקיוסק של לרנר )לא קיים היום(.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מבנים  – 2 + 1רקע הסטורי
תחנת הרכבת ושירותי התחנה

יולי
2009

מבט על חצר דומה לחצר ההיסטורית בתחנת
חיפה מזרח.

1.08

התדרדרות מבנה התחנה המקורי
במכתב משנת  1935מהמהנדס הראשי למנהל הכללי של
הרכבת ,מתאר הנ"ל את המבנים בתחנה ומצבם.
בהתייחסו למבנה התחנה הוא קובע כי המבנה נמצא
במצב רעוע במיוחד ,ומומלץ כי הבניין יהרס אם תאושר
התוכנית החדשה.
במכתב משנת  1944מהמהנדס המחוזי אל המהנדס
הראשי של הרכבת ,מתנצל המהנדס המחוזי על החריגות
בתקציב בניית מבנה התחנה החדש ומסביר שהחריגה
נבעה מהצורך לבנות מגדל מים חדש לתחנה ,ולא
להעמיד את מיכלי המים על גבי גג התחנה .המהנדס
מסביר כי הגיע למסקנה שהסיבה להתערערות מבנה
התחנה הישן )עד שבשנת  1941כבר הוכרז מסוכן
לשימוש( ,היא המשקל הרב של מיכלי המים שהיו על גגו.
בכדי להימנע מחזרה על טעות זו ,הוחלט לבנות מגדל
מים עצמאי לתחנה ,וכך בוצע כחלק מפרוייקט בניית
התחנה.

מכתב מהמהנדס המחוזי אל המהנדס הראשי של הרכבת בו הוא מתאר את
המבנים הנמצאים בתחנה בשנת  1935ומתייחס למצבו הרעוע של מבנה
התחנה .מקור :ארכיון הרכבת.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מכתב מהמהנדס המחוזי אל המהנדס הראשי של הרכבת.
תאריך 18.12.44 :מקור :ארכיון הרכבת.

מבנים  – 2 + 1רקע הסטורי
תחנת הרכבת ושירותי התחנה

יולי
2009

1.09

מבנה התחנה מ) 1944-המבנה הקיים כיום(

תוכנית מ 24.3.43-ששורטטה ע"י אגף ההנדסה של הרכבת .בתוכנית ניתן לראות את ההצעה שהתקבלה למיקום מבנה התחנה החדש )משורטט באדום( ,ממזרח למבנה התחנה הקיים .מיקום זה איפשר להותיר את המבנה
הקיים במקומו במשך הקמת המבנה החדש .במסמכי הרכבת )מכתב  (184/38מתואר הפירוק והשימוש המחודש ב 5,000-מליבני סיליקט של המבנה הישן לבניית חומת חצר מגורי מנהל התחנה בצידה המערבי של התחנה.
מקור :ארכיון הרכבת.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מבנים  – 2 + 1רקע הסטורי
תחנת הרכבת ושירותי התחנה

יולי
2009

1.10

מבנה התחנה מ) 1944-המבנה הקיים כיום(

תוכנית ,חתך וסקיצה של מבנה התחנה באפשרות התכנון שנבחרה לביצוע .מקור :ארכיון הרכבת.
בתוכנית מופיעות הפונקציות השונות :בחלק הציבורי :משרד ,מגדל איתות ,חדר חבילות ,ו) lamp room-חדרון בו אוחסן הציוד שהיה דרוש לסריקת פסי הרכבת :מנורות ,מכושים וכו'.
בחלק הפרטי :שתי דירות מגורים ,הצפונית בת שני חדרים ,האמצעית בת שלושה .לשתי הדירות מטבח ,שירותים ומקלחת או אמבטיה ומרפסת כניסה.
בחתך ניתן לראות את סימון קורות הבטון וציפוי האבן כלפי חוץ .ניתן להבחין בגמר מעקה הגג עם אבן הקופינג ,ובמסד המבנה.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מבנים  - 2 + 1תיעוד היסטורי
תחנת הרכבת ושירותי התחנה

מבנה התחנה כפי שמופיע בתצלום אוויר מ.1944-
מקור :המרכז למיפוי ישראל.

יולי
2009

1.11

שילוט במבנה התחנה
מעניין לראות את השינויים שעבר השלט על מבנה התחנה:
בשלט הראשון על גבי מבנה התחנה הישן נכתב באנגלית
 KHUDEIRAכשמו של האזור בערבית .בעקבות לחץ המושבה
חדרה שונה השם באנגלית ל.HADERA-
בתקופת המנדט ,על גבי מבנה התחנה החדש ,המילה "חדרה"
באנגלית ,ערבית ועברית )לפי הסדר הזה(.
מיד לאחר קום המדינה ,עם הקמת רכבת ישראל ,שלט עם המילה
חדרה בעברית בלבד ,ואחרי הקמת תחנת חדרה מערב ,השינוי
לשם "חדרה מזרח".

שלט התחנה הישנה – שנות ה.20-
מבנה תחנת הרכבת הישן  .שנות ה .20-הכיתוב באנגלית הוא
 ,KHUDEIRAכשמו הערבי של האזור .מקור :מוזיאון החאן.

מבנה תחנת הרכבת הישן בתחילת המנדט .בתמונה
זו ,כבר שונה הכיתוב באנגלית ל ,HADERA-בלחץ
אנשי המושבה חדרה .מקור :מוזיאון החאן.

שלט התחנה הישנה – תחילת המנדט ,תמונה מאוחרת יותר.

תמונה של מבנה הרכבת – מתוך דו"ח המנהל הכללי של הרכבת
לשנת  .1946-7הכיתוב על גבי השלט נשאר זהה ,אך אופן תליית
השלט משתנה ,והמוטות עליהם היה תלוי השלט קיימים אף כיום.
מקור :ארכיון הרכבת.

שלט התחנה במבנה החדש ).(1940
"רכבת מזרח הופכת לרכבת ישראל" .תמונה מ1949-
מארכיון מוזיאון החאן.
בתמונה מופיע יוסף טרופ ,מנהל התחנה.

שרידי שילוט פנימי מעל לחדר המזוודות )בתמונה התחתונה( וחלון
מכירת הכרטיסים ומעל לכניסה למשרדי התחנה )בתמונה העליונה(.
ניתן לראות כי האבנים שמתחת השלטים הן בסיתות מוטבה ,שהוא
סיתות עדין יותר בכדי לקבל פני שטח ישרים להצמדת השילוט לאבן.

שרידי המוטות עליהם היה תלוי שלט התחנה ,על גבי חדר האיתות.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

תמונה של מבנה הרכבת – צולמה ב .1991-שם התחנה שונה
לחדרה – מזרח ,עם הקמת תחנה נוספת בחדרה ,חדרה מערב ,ב.1957-
מקור :מוזיאון החאן.

קנ"מ

מבנים  - 2 + 1תיעוד היסטורי
תחנת הרכבת ושירותי התחנה

גלויה של הרכבת ,כנראה משנות ה .50-שם התחנה כתוב
בעברית בלבד" :חדרה"

יולי
2009

1.12

שרטוט היסטורי של אב טיפוס למבנה שירותי התחנה והשוואה למבנה הקיים כיום
קיימות תוכניות ששורטטו ע"י מחלקת הדרכים והעבודות של הרכבת לאב טיפוס של
מבנה שירותים מה .10.12.1925-מבנה השירותים שנבנה בפועל ,כנראה במקביל
לבניית מבנה התחנה המקורי ב ,1926-כמעט זהה למבנה זה.
לפי השרטוט ,השירותים אמורים היו לפעול עם דליים ,כשבגב של כל יחידת שירותים
תוכננה דלת קטנה להוצאתם וריקונם .במבנה הקיים בפועל אין שרידים לדלתות כאלו,
מה שמעלה את האפשרות שמבנה שירותים זה לא פעל עם דליים כמו בשרטוט.
לפי השרטוט ,המבנה עשוי לבני בטון וטיח על בסיס סיד ,כשעובי הקירות בין  10ל15-
ס"מ והגג עשוי קורות עץ ורעפי מרסיי .בפועל המבנה עשוי ככל הנראה לבני בטון עם
טיח על בסיס סיד רק בצידו הפנימי של הקיר ,עובי הקירות נע בין  23ל 30-ס"מ והגג
עשוי עם פח גלי .לפי התוכניות ההיסטוריות ולפי פרט הגג ,שמופיעים בו מרישי עץ 5/5
כל  37ס"מ ,נראה שהפח הגלי איננו החומר המקורי של קירוי הגג  ,אלא רעפי מרסיי,
שבאיזה שהוא שלב הוחלפו בפח הגלי.

עם בניית מבנה התחנה החדש ב 1944-הוחלט להשאיר את מבנה השירותים המקורי,
וזהו המבנה שקיים כיום.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מבנים  - 2 + 1תיעוד היסטורי
תחנת הרכבת ושירותי התחנה

יולי
2009

1.13

מבנה שירותי התחנה

תיעוד נוסף למבנה שירותי הרכבת שהעלו החיפושים מתייחס ,איך לא ,למצבם ההיגייני הלקוי ולריח הרע הנודף מהם .במכתבים מ 1948-דנים מנהל הרכבת ומנהל התעבורה במצב ניקיונם של השירותים.
ארכיון הרכבת.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מבנים  - 2 + 1תיעוד היסטורי
תחנת הרכבת ושירותי התחנה

יולי
2009

מקור:

1.14

מבני תחנה נוספים מאותו טיפוס בניה:
מבני התחנה בחדרה ,הישן והחדש ,נבנו על פי אב טיפוס ששימש לבניית מבני תחנה במקומות נוספים.
במקרה של התחנה בזכרון יעקב ,הן מבנה התחנה הישן והן מבנה התחנה החדש ,זהים למבני התחנה בחדרה.
דוגמא נוספת למבנה התחנה החדש ניתן לראות בעתלית .ובעבר היו דוגמאות נוספות ,למשל באשדוד ,שלא נשתמרו.

תמונה של תחנת הרכבת הישנה בחדרה

תמונה של תחנת הרכבת בזכרון .צילום :חן מלינג

תמונה של תחנת הרכבת בחדרה

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תמונה משנת  1927של תחנת הרכבת הישנה בזיכרון.

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

תמונה של תחנת הרכבת בעתלית

מבנים  – 2 + 1דוגמאות לטיפוס הבנייה
תחנת הרכבת ושירותי התחנה

יולי
2009

1.15

הגדלת קטע תוכנית ל1:50-
ראה גיליון 1.18

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:100

מבנה  – 1תוכנית מצב קיים
תחנת הרכבת

יולי
2009

1.16

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:100

מבנה  – 1תוכנית גג מצב קיים
תחנת הרכבת

יולי
2009

1.17

פרט חלון C
גיליון 1.28-1.29

ראה פרטי חלון A
גיליון 1.26-1.27

ראה פרטי חלון B
גיליון 1.26-1.27

פרט חלון B
גיליון 1.26-1.27

פרט חלון A
גיליון 1.26-1.27

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50

מבנה – 1קטע תוכנית
תחנת הרכבת

מבנה  – 1חזית מזרחית

המסילה המזרחית

יולי
2009

תחנת הרכבת

חזית צפונית

רכבת ישראל

יולי
2009

מבנה  – 1חזית צפונית וחזית צפונית פנימית
תחנת הרכבת

1.18

1.19

חזית צפונית פנימית

יולי
2009

1.20

ח
זית

מער
בי ת

ח
זית

מע
רבי

תש
ל קי

ר
לב

נים

חזית מערבית של קיר לבנים

חזית מערבית

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

מבנה  – 1חזית מערבית

קנ"מ
1:50

יולי
2009

תחנת הרכבת

1.21

 -1חזית דרומית פנימית

1
2

 -2חזית דרומית

רכבת ישראל

תחנת הרכבת

1.22

1

המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50

מבנה  – 1חזית דרומית וחזית דרומית פנימית

יולי
2009

2

1

2

חתך 2-2

חתך 1-1

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50

מבנה  – 1חתכי 1,2
תחנת הרכבת

יולי
2009

1.23

שרידי תריס העץ.

חלון  – Aמבט מבפנים
1:20

חלון  – Aמבט מבחוץ
1:20

פרט C
גיליון 1.24

מבט מבחוץ על החלון.
ניתן לראות את שרידי תריס העץ.

פרט B
גיליון 1.24

פרט D
גיליון 1.24

פרט A
גיליון 1.24
מבט על מחברי העץ.

חלון  – Aחתך )(1
1:20

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

מבט מבפנים על מנגנון הסגירה של החלון.

חלון  – Aתוכנית )(2
1:20

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:20

מבנה  – 1פרט חלון A
תחנת הרכבת

יולי
2009

1.24

פרט C
1:2

פרט B
1:2

פרט A
1:2
פרט D
1:2

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:2

מבנה  – 1פרט חלון A
תחנת הרכבת

יולי
2009

1.25

פרט E
1:2

חלון  – Bמבט מבחוץ
1:20

חלון  – Bמבט מבפנים
1:20

פרט F
1:2

פרט E
גיליון 1.26

פרט G
1:2

פרט F
גיליון 1.26
פרט J
גיליון 1.27

פרט G
גיליון 1.26

פרט K

פרט H
1:2

גיליון 1.27

פרט I
גיליון 1.27

פרט H
גיליון 1ץ26

חלון  – Bחתך
1:20

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

חלון  – Bתוכנית
1:20

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:20
1:2

מבנה  – 1פרטי חלון B
תחנת הרכבת

יולי
2009

1.26

מבט על מחזיק תריס העץ החיצוני.

מבט מבפנים על מנגנון הסגירה של החלון.

מבט מבחוץ על חלון השירותים :טיפוס החלון זהה ,אך
המידות שונות.

פרט I
1:2

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

פרט J
1:2

תחנת רכבת
חדרה מזרח

פרט K
1:2

קנ"מ

מבנה  – 1פרטי חלון B

1:2

תחנת הרכבת

מבט מבחוץ על החלון.
ניתן לראות את הסורגים ואת שרידי הרשת.

יולי
2009

1.27

פרט L
1:2

חלון  – Cמבט מבחוץ
1:20

חלון  – Cמבט מבפנים
1:20

פרט L
גיליון 1.29

פרט M
1:2

פרט Q
גיליון 1.29

פרט R
גיליון 1.29

פרט N
1:2

פרט P
גיליון 1.29

פרט M
גיליון 1.29

פרט O
1:2

פרט N
גיליון 1.29
פרט O
גיליון 1.29

חלון  – Cחתך
1:20

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

חלון  – Cתוכנית
1:20

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:20
1:2

מבנה  – 1פרט חלון C
תחנת הרכבת

יולי
2009

1.28

מבט מבחוץ על חלון מסוג  ,Cששרדה בו כנף הרשת
שנפתחת כלפי פנים במרכז החלון .ניתן לראות את
אביזרי התליה של תריסי העץ ,שנותרו במקומם.

שרידי הסגירה של תריס העץ.

פרט P
1:2

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

פרט Q
1:2

תחנת רכבת
חדרה מזרח

פרט R
1:2

קנ"מ

מבנה  – 1פרט חלון C

1:2

תחנת הרכבת

יולי
2009

1.29

פרט א – קצה הגג
ראה גיליון 1.30

 – 3חתך 3-3
א – פרט קצה הגג
ק.מ1:10 .

 – 1תוכנית

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

 – 2חזית מזרחית חיצונית
קנ"מ
1:50

מבנה  – 2תוכנית ,חזית וחתך מצב קיים
שירותי התחנה

יולי
2009

1.30

 – 4חזית מזרחית פנימית

 – 6חזית מערבית

 – 5חזית צפונית פנימית
הערה :לא ניתן היה למדוד את החזית הדרומית ,אין כניסה לחצר.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50
1:10

מבנה  – 2חזיתות מצב קיים
שירותי התחנה

יולי
2009

1.31

מצב קיים וטכנולוגיית הבניה – מבנה התחנה
מבנה עם חזיתות מדורגות ,בעל מפלס אחד בחלק המרכזי ,ומגדל בקצהו .הקירות הנושאים בעובי כולל של  30ס"מ בנוים מבטון עם חיפוי באבן גיר .בשנות הארבעים כאשר נבנה המבנה השימוש בבטון היה נפוץ
בארץ  ,הרבה מבנים במרכז ,נבנו עם בטון וקורות פלדה אולם דווקא במבנה זה תקרת הבטון הינה תקרת בטון מזוין בעובי  12ס"מ עם קורות מבטון מזוין ואין שימוש בקורות פלדה – יש בתכנון זה התקדמות ומעבר
לתכנון כלכלי יותר .עדיין יש שימוש באבן המסורתית  ,גודל האבנים :רוחב  20-35ס"מ ,גובה  20-30ס"מ ועומק של כ  10ס"מ ,פני האבן עובדו בשתי צורות :עיבוד א' סיתות טובזה ,עיבוד ב' סיתות מוטבה .בין
המישקים יושם חומר מליטה צמנטי ,גודל המישקים )הפוגות(  0.5ס"מ .המבנה מבוסס על יסוד גלוי רחב יותר מהמבנה ,גם הוא בחיפוי אבן ,היסודות הינם מסוג יסוד עובר ברוחב משתנה בין  60ל  80ס"מ )ע"פ
המסמכים ההיסטוריים( .הרצפה הינה רצפת בטון מזוין.
טיח :חזיתות הפנים מטויחות בטיח על בסיס סיד גם במבנה וגם בחצר.

 .2המסד הרחב של המבנה.

 .3חגורת הבטון וקירות אבני הסיליקט בחומת החצר.

 .1שני עיבודים לפני האבן בחזית מערבית.

בחלקו המערבי של המבנה ,חצר תחומה בחומה הבנויה מלבני סיליקט ובראשה יציקה של חגורת בטון מסביב)ראה
תמונה  ,(3בין המבנה לחצר ניתן להבחין בקו תפר ברור )יתכן כי הוא מעיד על כך שהמבנים לא נבנו בו זמנית ,או על
מנת להדגיש את ההבדל בין החומרים( .גודל ליבני הסיליקט :אורך  25ס"מ ,רוחב  12ס"מ ועומק  7.5ס"מ ,ע"פ
המסמכים ההיסטוריים אבנים אלה היו האבנים המקוריות של מבנה התחנה הראשון שהוקם במתחם ,למעשה
השימוש בהם נועד לחסכון כלכלי .ליבני הסיליקט משמשים חומר קונסטרוקטיבי נושא ולכן היה נוח להשתמש בהם,
אבני הסיליקט היו חומר בניה נפוץ מאוד בראשית ההתיישבות )שנות ה  20ו ה  (30ובארץ הוקמו מספר מפעלים
שייצרו אותם .עם התפתחות הצמנט ובעקבותיו בלוקי הבטון  ,השימוש בסיליקט הלך ופחת עד שנעלם.

 .4קו התפר בין המבנה לחומת החצר.

1
2

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

4

מבנה  – 1סקר הנדסי
תחנת הרכבת ושירותי התחנה

3
יולי
2009

1.32

מצב פיזי הנדסי  -מבנה התחנה
המבנה כללי :המצב ההנדסי של המבנה יציב וטוב .אין מחסור באבן ובחומר מליטה ,אין סימני בליה או פגיעה
מאסיביים באבן והאבנים שלמות.
נמצאו סדקים קלים במבנה הן בתקרה והן בקורות הבטון.
בתקרת המבנה נמצא כתם רטיבות המעיד על חדירת מי גשם דרך הגג.
בפן החיצוני של האבן הצטברה שכבה דקה בצבע שחור שכבה זו מופיעה על האבנים בסיתות גס.
החצר כללי :המצב ההנדסי של החצר אינו יציב וקיים בחומות הרס רב .יש מחסור באבן  ,קיימים סדקים הן
בקירות והן בחגורת הבטון מסביב ,חלק מהקירות נשברו/התמוטטו ונותרו חלקים תלויים באוויר.

 .2סדקים בתקרה.

הסיבות לבעיות ומסקנות

 .1כתם רטיבות בתקרה.

ניתן לומר על המבנה באופן כללי כי מצבו טוב ויציב מבחינה הנדסית לעומת החצר שהיא במצב התמוטטות.
•

הסדקים והקירות השבורים בחצר מסוכנים וחלקים נוספים עלולים להתמוטט.

•

על התקרה והקורות נמצאו כתמי רטיבות וסדקים קלים הנובעים מחדירת מי גשם והחלדת פרטי הפלדה שבתוך הבטון.

•

מצב האבן טוב ואין סימני בליה.

•

השכבה השחורה שהצטברה על פני האבן הינה כתוצאה מזיהום האוויר ,החלקיקים שמרחפים באוויר נצמדים בקלות יתרה לאבנים עם פנים מחוספסות ,ובולטות ולכן שכבה זו
נמצאה על אבנים אלה.

•

וונדליזם מכוון גרם לחלק מהבעיות שנצפו.

•

המבנה חשוף לפגעי מזג האוויר לאורך שנים ללא הגנה וטיפול ,מי גשם ,רוחות ,הבדלי טמפ' מאיצים את תהליכי הבליה.

•

חוסר תחזוקה מאיץ את הבעיות שנצפו.

 . 5סדקים בחומת הסיליקט בחצר.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

..6סדק בקורת בטון בחזית המזרחית.

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

 .3סדק לאורך חגורת הבטון מסביב לחצר.

מבנה  –1סקר הנדסי
תחנת הרכבת ושירותי התחנה

 .4מבט אל פנים החצר ,על הקירות השבורים
והסדוקים.

יולי
2009

1.33

מצב קיים וטכנולוגיית הבניה – מבנה השירותים
מבנה חד קומתי וחומה מסביבו ,בנוי מלבני בטון בגודל  19*12*6.5ס"מ וחומר מליטה על בסיס סיד בין המישקים,
הקירוי הינו פח גלי על קורות מעץ .בתכניות המקוריות של המבנה הקירוי היה רעפי מרסי.

ב

חזיתות וטיח :חזיתות הפנים מטויחות בטיח על בסיס סיד גם במבנה וגם בחצר ,החזיתות חוץ צבועות.
הרווח בין המבנה ובין החומה שהיה קיים בצד הדרום מערבי נסגר בקיר מבלוקי בטון בשלב מאוחר יותר.

א

מצב פיזי הנדסי
ניתן לחלק את המבנה לשניים :המבנה והחומה.
המבנה במצב יציב ,לא נמצאו סדקים ,הלבנים שלמות ולא נמצאו סימני בליה או פגיעה באבנים.
גג הפח חלוד וניתן להבחין באיבוד חומר מקומי ,קורות העץ בצד המזרחי שלמות לעומת הצד המערבי ששם הן
רקובות ומתפוררות .לא נתאפשרה גישה לגג כדי להשלים את בדיקתו.

ב .מבט על פרטי קירוי הגג.

א .לבני הבטון מהם בנויים השירותים.

החומה עומדת שלמה אולם ניתן להבחין בסדקים בקירות מסביב.

הסיבות לבעיות ומסקנות
ניתן לומר על המבנה באופן כללי כי מצבו טוב ויציב מבחינה הנדסית לעומת החומה שהיא במצב לא
יציב.
•הסדקים בחומה מסוכנים ויש לטפל בהם באופן מיידי.
•מצב האבן טוב ואין סימני בליה.
•הפח בגג חלוד ויש לחליפו.
•קורות העץ של תשתית הגג רקובות.
•וונדליזם מכוון גרם לחלק מהבעיות שנצפו.
•המבנה חשוף לפגעי מזג האוויר לאורך שנים ללא הגנה וטיפול ,מי גשם ,רוחות ,הבדלי טמפ'
מאיצים את תהליכי הבליה.
•חוסר תחזוקה מאיץ את הבעיות שנצפו.

 .1סדקים במחיצה הפנימית של חומת מבנה
השירותים.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

 .2סדק בצד המזרחי של החומה.

מבנה  – 2סקר הנדסי
תחנת הרכבת ושירותי התחנה

 .3סדק של "פתיחה" בין שני חלקי החומה
בחזית המזרחית.

יולי
2009

1.34

מבנה התחנה  -מפות מפגעים

מפת מפגעים למבנה התחנה
1:200

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

מפת מפגעים למבנה שירותי
התחנה
1:100

קנ"מ
1:200
1:100

מבנה  –1סקר הנדסי
תחנת הרכבת ושירותי התחנה

יולי
2009

1.35

מער
בי ת
ח
זית

ראה פרטי חלון A
גיליון 1.26-1.27

ראה פרטי חלון B
גיליון 1.26-1.27

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מבנה  – 1חזית מערבית משוחזרת

1:50

תחנת הרכבת

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50

יולי
2009

1.36

ראה פרטי חלון C
גיליון 1.28-1.29

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

מבנה  – 1חזית מזרחית משוחזרת

יולי
2009

תחנת הרכבת

1.37

 -1חזית דרומית פנימית משוחזרת

1

2

 -2חזית דרומית משוחזרת

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50

מבנה  – 1חזית דרומית משוחזרת וחזית דרומית פנימית משוחזרת
תחנת הרכבת

יולי
2009

1.38

ראה פרטי חלון C
גיליון 1.29-1.28

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50

מבנה  – 1חזית צפונית משוחזרת
תחנת הרכבת

יולי
2009

1.39

הערה :הדלתות משוחזרות לפי שרטוטים היסטוריים של מבנה  ,6מגורי הקוון.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50

מבנה  – 1חזית צפונית פנימית משוחזרת
תחנת הרכבת

יולי
2009

1.40

מבנה  :3מגדל המים
מבנה  - 3תוכן עניינים
מפת מפתח ומראה כללי

עמ' 3.01

תיאור אדריכלי וטכנולוגית בניה

עמ' 3.01

תיעוד צילומי -חזיתות

עמ' 3.02

תיעוד הסטורי

עמ' 3.03

מצב קיים -תכניות חתכים וחזיתות
סקר הנדסי

עמ' 3.04-3.05
עמ' 3.06

מבנה  :3מגדל המים

תיאור אדריכלי וטכנולוגיית בנייה
כללי  :מבנה מגדל מבטון מזוין מטויח על גבי  4עמודי בטון .על גג הבטון ביתן ברזל עם פתח .סולם
ברזל המוביל לגג מגדל המים.
שנת הבנייה.1944 :
בסיס :יסודות בודדים )כלונסאות( לכל עמוד עם קורות קשר ביניהם.
עמודים 4 :עמודים מבטון ומערכת של קורות קושרות אופקיות במרכז הגובה.
גג המבנה :גג שטוח מיציקת בטון .
מרזב  /ניקוז :לא קיימים.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:4,000

מבנה  - 3מראה כללי ותיאור אדריכלי
מגדל המים

יולי
2009

3.01

א-פרט טכנולוגית בניה
-1חזית דרומית

-2חזית דרום -מערבית

-2מבט נוסף מכיוון דרום

4

3

א
1
2
רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

-2מבט מכיוון דרום
קנ"מ
1:50

-3חזית מערבית

מבנה  - 3חזיתות ,תעוד צילומי
מגדל המים

-4חזית מזרחית

יולי
2009

3.02

תולדות הקמת מגדל המים
מגדל המים הוקם ב 1944-עם הקמת מבנה התחנה החדש.

מגדלי מים נוספים מאותו אב-טיפוס:

תמונות של שני מגדלי מים בתחנת חיפה מזרח ,הבנויים
באופן זהה למגדל המים בחדרה.

מכתב משנת  1944המפרט את עלויות הקמת תחנת הרכבת החדשה ובו
מתנצל מהנדס המחוז על החריגה בתקציב הבניה לתחנה מאחר והוחלט לא
להניח את מאגר המים על גג התחנה החדשה )כפי שהיה בעבר ,וכנראה זה
מה שהביא להתדרדרות המבנה( אלא לבנות מאגר מים חדש מבטון – הוא
מגדל המים .מקור :ארכיון הרכבת

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

תוכנית האתר משנת  1954בה רואים את מגדל המים ואת קוי המים ממנו אל השירותים של מבנה התחנה ,מגורי המסילאים )מבנה  ,(12מחסן מוסך הקרונות )לא קיים כיום(
ורציף סככת ההדרים .מקור :ארכיון הרכבת

קנ"מ

מבנה  – 3רקע היסטורי ודוגמאות לטיפוס הבניה
מגדל המים

יולי
2009

3.03

 -2תוכנית גג

למעלה :רצפת מיכל המים וצינור המים במבט כלפי מעלה

 -1תוכנית

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

למטה :עמוד וקורה מקשרת בבסיס מגדל המים

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50

 -3חתך 1-1

מבנה  - 3תוכניות מצב קיים
מגדל המים

יולי
2009

3.04

 -5חזית מזרחית

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

 -4חזית צפונית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50

 -6חזית מערבית

מבנה  - 3תוכניות מצב קיים
מגדל המים

 -7חזית דרומית

יולי
2009

3.05

מצב קיים וטכנולוגיית הבניה
מבנה מרובע בגודל  3.16*3.17מ"ר ,מוגבה מהקרקע באמצעות מערכת של עמודים וקורות ,בנוי בטכנולוגיית בניה מודרנית :קירות ,עמודים ורצפה מבטון מזוין חשוף ללא טיח .שיטת הבניה,
בטון מזוין ,היתה נהוגה ומקובלת בשנות ה  ,40הצורך לבנות את כל המגדל מבטון נבע משיקולים הנדסיים :עקב הלחץ ההידרוסטטי של המים במיכל היה צורך לבנות גם את הקירות מבטון מזוין,
קירות אחרים ,לדוגמה מבלוקים היו מתפרקים .עמודים בחתך ריבועי במידה של  30-35ס"מ וקורות בחתך מלבני ברוחב  20ס"מ ובגובה  40ס"מ .יסודות לא ניתן היה לבדוק.

מצב פיזי הנדסי
כללי :המצב ההנדסי של המבנה אינו טוב .המבנה עומד ,אולם נמצא בתהליך בליה מתקדם שיכול להביא
אותו למצב מסוכן.
סדקים :נמצאו סדקים בקירות החיצוניים ,בעמודים ובקורות .בקירות החיצוניים הטיח מתקלף ושכבת הבטון
נותרה חשופה ,בחלק מהמקומות הבטון נסדק והתפורר וברזל הזיון נותר חשוף ללא כיסוי בטון.

הסיבות לבעיות ומסקנות
ניתן לומר על המבנה באופן כללי כי מצבו ההנדסי אינו טוב .
•

הסדקים שנמצאו במבנה מחייבים טיפול.

•

לחות ומי גשם נספגים וחודרים אליו ישירות דרך הקירות ,העמודים והקורות הרטיבות שנספגת
מתחילה תהליך של קורוזיה בפלדת הזיון ,הפלדה שמחלידה מגדילה את נפחה ויוצרת לחצים על
הבטון וכתוצאה מכך נסדק הבטון ומתפורר.

•

המבנה חשוף לפגעי מזג האויר לאורך שנים ללא הגנה וטיפול ,מי גשם ,רוחות ,הבדלי טמפ' מאיצים
את תהליכי הבליה.

•

חוסר תחזוקה מאיץ את הבעיות שנצפו.

•

אזור התעשייה בו נמצאת התחנה גם מאיץ את תהליכי הבליה וזאת עקב מזהמים שנפלטים לאוויר.

 .1מבט מקרוב על הסדקים והברזל החשוף.

 .2סדקים בעמוד פינתי )דרום מערב(.

 .3סדק בחלק התחתון של הקורה המערבית.

1+3

4
רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:100

מבנה  – 3סקר הנדסי
מגדל המים

 .4התפוררות הטיח בקיר הבטון.

2
יולי
2009

3.06

מבנים  :4+5מתחם מגורי המסילאים

מבנה 5

מבנה  4א

מבנה 4

מבנים  -4+5תוכן עניינים
מפת מפתח ומראה כללי

עמ' 4.1

תיאור כללי ואדריכלי

עמ' 4.2

תיעוד צילומי -חזיתות
תיעוד הסטורי

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

עמ' 4.6 -4.3-
עמ' 4.7 -4.14

מצב קיים -תכניות חתכים וחזיתות

עמ' 4.15 -4.18

סקר הנדסי

עמ' 4.19 - 4.22

מצב משוחזר תכנית ,חזיתות

עמ' 4.23 -4.24

פרטים

עמ' 4.25 -4.26

קנ"מ
1:4,000

מבנים 4 ,4א – 5,מראה כללי
 Platelayers Quartersמגורי המסילאים

יולי
2009

4.1

תיאור אדריכלי וטכנולוגיית בנייה
מבנה  – 4מגורי ראש חוליית המסילאים ומשפחתו

Ganger’s quarters

כללי  :מבנה אבן מלבני בן קומה אחת .במבנה שני חדרים ,כשלכל חדר דלת כניסה מהחוץ.

מבנה 5
מגורי מסילאים

שנת בנייה1927 :
קירות חיצונים :קירות נושאים בנויים אבן גיר מסותת בגדלים משתנים .כלפי חוץ האבן גלויה וכלפי פנים טיח.
מחיצות פנימיות :קיימת מחיצה פנימית אחת בין החדרים .בנויה באופן זהה לקירות החיצוניים מטויחת משני צידיה.

Platelayers

גג המבנה :המבנה לא מקורה .בעבר המבנה קורה בגג רעפים דו שיפועי המונח על קונסטרוקציית קורות עץ ורעפי מרסיי.

חדר

quarters

מרזב  /ניקוז :לא נמצאו עדויות לאופן הניקוז ,כנראה היתה שפיכה חופשית.
תקרה :לא נותרה עדות לתקרה מונמכת.
רצפות :מרצפות בטון.
חדר

פתחים :פתחים מלבניים .בחלק העליון של הפתח חגורת בטון ברוחב  20ס"מ .בחלק התחתון ובצדדים סף מיושר
באמצעות חומר המליטה .אין שריד לחלונות עצמם.

מבנה 4א – מבנה השירותים Ganger’s outhouse
כללי  :מבנה אבן מלבני בן קומה אחת .במבנה שלושה חדרים ,כשלכל חדר דלת כניסה מהחוץ.
שנת בנייה :לא ידועה ,כפי הנראה שנות ה.'50-
קירות חיצונים :קירות עשויים בלוקים עם עמודים מבטון .מטויחים פנים וחוץ.
מחיצות פנימיות :עשויות בלוקים עם טיח פנים וחוץ.
גג המבנה :עשוי מיציקת בטון.
רצפות :מרצפות בטון.

מבנה 4א

מבנה 4

פתחים :פתחים מלבניים פשוטים .נותרו רק משקופי העץ ההיקפיים.

חדר

Ganger’s
quarters

מבנה  – 5מגורי מסילאים Platelayer’s quarters
כללי  :מבנה אבן מלבני בן קומה אחת .במבנה שני חדרים ,כשלכל חדר דלת כניסה מהחוץ.

Ganger’s
outhouse

חדר

שנת בנייה1927 :
קירות חיצונים :קירות נושאים בנויים אבן גיר )אבן לקט( בגדלים משתנים .כלפי חוץ האבן גלויה וכלפי פנים טיח.
מחיצות פנימיות :קיימת מחיצה פנימית אחת בין החדרים .בנויה באופן זהה לקירות החיצוניים מטויחת משני צידיה.
גג המבנה :המבנה לא מקורה .בעבר המבנה קורה בגג רעפים דו שיפועי המונח על קונסטרוקציית קורות עץ ורעפי מרסיי.
מרזב  /ניקוז :לא נמצאו עדויות לאופן הניקוז ,כנראה היתה שפיכה חופשית.
תקרה :לא נותרה עדות לתקרה מונמכת.
רצפות :מרצפות בטון.

פתחים :פתחים מלבניים .בחלק העליון של הפתח חגורת בטון ברוחב  20ס"מ .בחלק התחתון ובצדדים סף מיושר באמצעות חומר המליטה .אין שריד לחלונות עצמם.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:200

מבנים 4 ,4א – תיאור אדריכלי
Gangers Quarters

מגורי ראש חוליית המסילאים

יולי
2009

4. 2

מבנה  :4תיעוד צילומי

-6חזית פנימית דרום-מזרחית

-2חזית מערבית

-1חזית מזרחית

5

Gangers
quarters

1

2
6

3
-3חזית דרום מזרח

-5חזית צפונית

-4חזית דרום מזרח

4
רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:100

מבנה  -4חזיתות ,תעוד צילומי
Gangers Quarters

מגורי ראש חוליית המסילאים

יולי
2009

4.3

מבנה  :5תיעוד צילומי

3

 -1חזית מערבית
Platelayers
quarters

2

 -2חזית מזרחית

1

 -4חזית

4

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

 -3חזית צפונית

קנ"מ
1:100

דרומית

מבנה  -5חזיתות ,תעוד צילומי
Platelayers Quarters

מגורי המסילאים

יולי
2009

4. 4

מבנה  :5חזיתות פנים

2
4 1
Platelayers
quarters

6

5

 -6רצפת אריחי בטון

 -5סף דלת בחזית המערבית

 -1חזית פנים צפונית

 -2חזית פנים מזרחית

3
 -4חזית פנים דרום-מזרחית של מחיצה פנימית

 -3חזית פנים דרום מזרחית

לפי סימני מיקום כיור
ומשטח שיש ,נראה
שחדר זה שימש
כמטבח יחידת הדיור.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:100

מבנה  -5חזיתות פנים ,תעוד צילומי
Platelayers Quarters

מגורי המסילאים

יולי
2009

4.5

מבנה 4א' :תיעוד צילומי ותכניות מצב קיים

 -1חזית מערבית

 -2חזית דרומית

 -2חזית דרומית

 -1חזית מערבית

3
 -3חזית מזרחית

 -4חזית צפונית

 -4חזית צפונית
Ganger’s
outhouse

2
 -5תוכנית

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

1
תחנת רכבת
חדרה מזרח

 -3חזית מזרחית

4

קנ"מ

מבנה 4א -תכנית וחזיתות מצב קיים ,תיעוד צילומי

1:50

 Platelayers Outhouseשירותי המסילאים

יולי
2009

4.6

הכשרת מסילאים בתקופת רכבת המנדט

חוליית מסילאים בעבודה ,צולם בין השנים ,1900-1920
לבנון .מקור :אוסף מטסון ,ספריית הקונגרס האמריקאי
מתוך , General Manager Report for the year ending 1946-47 :ארכיון רכבת ישראל

הנהלת רכבת המנדט החזיקה צוותים קבועים של מסילאים ,שבהכשרתם המקצועית לתפקידם הושקעו משאבי זמן וכסף .חשיבות רבה נודעה לרמת המקצועיות של צוותים
אלה וליכלותה של הרכבת לשמור אותם בשירותה לאורך זמן ,ועל כן היתה הקפדה רבה על איכות המגורים הנבנים עבורם.
המסילאים ) ,(Platelayersהיו הפועלים הממונים על תחזוקת התשתית הקבועה של התחנה .חוליה )" ("gangזו היוותה את גרעין צוות התפעול של התחנה ,ועל פי רוב מנתה
 7-10מסילאים .לכל חולייה היה ראש חולייה ,הוא ה.Ganger -
מבנה  5נבנה עבור המסילאים ) (Platelayersואילו מבנה  4נבנה עבור ראש חוליית המסילאים ה Ganger-ובני משפחתו.
מקור :ארכיון רכבת ישראל

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מבנים 4,4א -5,רקע הסטורי
Platelayers Quarters

מגורי המסילאים

יולי
2009

4.7

הכשרת מסילאים בתקופת רכבת המנדט
בשנת  1926הוחל בבניית מבני המגורים למסילאים ולראש החוליה שלהם .עד אז ,לפי מכתב מ ,1925-התגוררו המסילאים בתחנת חדרה בבקתות עץ )כנראה בקתות העץ שמסומנות במפה
התחתונה .תנאי מגוריהם היו לא ראויים ולכן הוחל בבניית מגורי אבן.
ב 1926-נערכה חליפת מכתבים בה היו מעורבים האחראי על הקו )חיפה-קנטרה( ,מהנדס הרכבת האזורי והמהנדס הראשי .הנושא היה מיקומם של מגורי המסילאים .במפה התחתונה ניתן
לראות שהיתה הצעה ,שלא התקבלה ,למקמם מדרום למבנה התחנה .כמו כן ניתן לראות שנכון ל) 1926-השנה בה שורטטה התחנה( היה תכנון למיקום מבנה התחנה )הישן( ,רמפה עם סככת
סחורות ושתי בקתות.
בניית מגורי המסילאים )מבנים  4ו4-א( הושלמה בדצמבר  1926מעט אחריה בינואר  1927הושלם מבנה ראש חוליית המסילאים )מבנה .(5

מגורי
המסילאים
המוצעים

מכתב מינואר  1927המציין כי העבודות על מגורי
המסילאים הסתיימה בסופו של דבר בדצמבר .1926
מקור :ארכיון הרכבת.

מכתב מאוגוסט  1926המציין כי העבודות על מגורי
ראש חוליית המסילאים החלו ביולי  1926וצפויות
להסתיים בינואר  .1927מקור :ארכיון הרכבת.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

מבנה התחנה
ביקתות

רמפה וסככת
סחורות

מכתב מאפריל  1926עם שרטוט בנוגע למיקום מגורי המסילאים .נשלח ממהנדס המחוז למהנדס הראשי .מקור :ארכיון הרכבת.

מכתב ממאי  1926עם הצעה למיקום אחר למגורי המסילאים .נשלח מהמהנדס הראשי לאחראי על הקו .מקור :ארכיון הרכבת.

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מבנים 4,4א -5,תיעוד הסטורי
Platelayers Quarters

מגורי המסילאים

יולי
2009

4.8

שרטוט אב טיפוס של מבנה מגורי המסילאים ומגורי ראש החוליה מ1926-

שרטוט מס'  k/7/23מדצמבר  .1926מקור :ארכיון הרכבת.

המהנדס המחוזי במכתבו משנות ה 20-מצביע על הצורך ביצירת מבנים בעלי אחידות עיצובית ,כפי שהיה בתחנות הרכבת של הטורקים.
כתוצאה תוכננו במשרדי הרכבת אבי טיפוס למבנים לשימושים שונים בתחנת הרכבת ,ביניהם אב-טיפוס למגורי המסילאים ,כפי שמופיע בגיליון זה.
ניתן לראות שטיפוס זה ניושם )או תוכנן( גם בתחנות עתלית וקאקון )אחיטוב(.
מבנים אלה היו הראשונים להיבנות בתחנת חדרה ,ובמשך שנות ה '30-וה '40-נוספו בתחנה שורה של מבניי אבי טיפוס שיושמו בתחנות שונות בארץ.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מבנים 4,4א -5,תיעוד הסטורי
Platelayers Quarters

מגורי המסילאים

יולי
2009

4. 9

תוכנית וחזית של אב הטיפוס למבנה המסילאים ומגורי ראש החולייה
A-A
במקור -גדר פח גלי
המגדירה מתחם פרטי

במקור -מבנה בכולל שני
חדרי שירותים חיצוניים
)לחוליית המסילאים ולראש
החולייה ומשפחתו( .במבנה
המקורי היה קטן יותר ,בנוי
ממסגרת קורות עץ וחיפוי פח
גלי ,ראו חתך בגליון הבא.

מגורי המסילאים

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

A-A

קנ"מ
1:100

מגורי ראש החולייה ומשפחתו

מבנים 4,4א -5,תיעוד הסטורי
Platelayers Quarters

מגורי המסילאים

יולי
2009

4.10

השוואה בין מבנה מגורי המסילאים וראש החוליה לתוכנית אב הטיפוס

3

מבנה 5
מגורי מסילאים

1

מבנה 4
מגורי ראש
חוליית
המסילאים

3

2

מבני המגורים למסילאים שנבנו בפועל וקיימים כיום בתחנת חדרה זהים כמעט לחלוטין לשרטוט אב הטיפוס.
ההבדלים שבכל זאת קיימים:
 .1במבנה  5קיימת חלוקה פנימית לשני חדרים ולכל חדר כניסה אחת ,באב הטיפוס לא היתה חלוקה והיה חלון בין שתי הכניסות.
 .2במבנה  4החלוקה הפנימית בנויה בפועל כקיר חיצוני )כולל גמלון( ולא כמחיצה פנימית כפי שמופיע בשרטוט.
 .3החלונות לכיוון צפון ודרום שמופיעים במבנה  5בשרטוט אב הטיפוס ,לא קיימים בפועל.
 .4מבנה השירותים המקורי ,הגדר שתחמה את חצרות המבנים  ,והגדר שחילקה את החצר אינם קיימים כיום .קיים מבנה שירותים מתקופה מאוחרת יותר ,באזור
מבנה השירותים המקורי.

4

מבנה 4
מגורי ראש חוליית
המסילאים ומשפחתו

1

3

מבנה 5
מגורי מסילאים

3

2

4

מפרט טכני לבניית מגורי מסילאים ,חלק מחוזה התקשרות סטנדרטי
של ה Palestine Railways-עם קבלן בנייה שנות ה .'20-מקור :ארכיון
רכבת ישראל.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:100

מבנים 4,4א -5,תיעוד הסטורי
Platelayers Quarters

מגורי המסילאים

יולי
2009

4.11

חתך של אב הטיפוס למבנה המסילאים ומגורי ראש החולייה

גדר מוטות וקורות
עץ בחיפוי פח גלי
התוחמת חצר
פרטית

”1” x 9

מבנה השירותים ,
קורות עץ בחיפוי
פח גלי

חתך  A-Aמדגים את מבני המסילאים לצד הגדר התוחמת את החצר הפרטית של מגורים אלה

מפרט טכני לבניית מגורי
מסילאים ,חלק מחוזה
התקשרות סטנדרטי של
Palestine Railwaysה-
עם קבלן בנייה שנות ה-
ארכיון רכבת  .'20מקור:
ישראל.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
~1:50

מבנים 4,4א -5,תיעוד הסטורי
Platelayers Quarters

מגורי המסילאים

יולי
2009

4.12

מגורי מסילאים כמתחם מגורים
בשנים שלאחר הקמת מתחם המסילאים נוספה לו חצר קדמית ,כפי הנראה גן ירק שגם שימש ליצרת פרטיות עבור דיירי המתחם .תיחום גן זה ניכר עדיין בתצלומי אויר ומפות משנות ה . '60-כיום אין שרידים באתר מלבד
המבנים עצמם.

מפה  E-26-9משנת  :1938בנוסף לחצר האחורית שהוגדרה באב הטיפוס של מגורי המסילאים ,זכה מתחם המסילאים בשטח גם לגן
קדמי רחב מימדים ,כפי הנראה מוקף חומה ,ולרוחבו שדירת אקליפטוסים .מקור :ארכיון רכבת ישראל

שימושים:
מגורי ראש יחידת המסילאים ומשפחתו
חצר מגורי ראש חוליית המסילאים
מגורי חוליית המסילאים ) 5-12איש(
חצר מגורי המסילאים
שתי יחידות שירותים

תצלום אויר משנת  1946בו ניתן לראות
בבירור את מתחם המסילאים הכולל גן קדמי
וחצר אחורית ..מקור :מרכז המיפוי הישראלי

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

חצר קדמית מוקפת חומה /גדר

קנ"מ

מבנה  – 4תוכנית וחזיתות מצב קיים

1:50

 Gangers Quartersמגורי ראש חוליית המסילאים

יולי
2009

4.13

מגורי מסילאים :אבי טיפוס של רכבת המנדט

מגורי סגל וחדר מנוחה :דגם משנת  ,1946יושם בתחנת בנימינה .מקור :ארכיון הרכבת

מגורי סגל לזוגות נשואים :דגם משנת  .1936מקור :ארכיון הרכבת

מבנה מס'  ,6תחנת רכבת בנימינה .2009 ,כיום משמש כמזנון ושירותים.

מגורי סגל נשוי חדשים בא-שייח זוייד בסיני ,מתוך דוח  1938-39מחוז לוד.
מקור :ארכיון הרכבת

מגורי סגל דגם  :3דגם משנת  ,1945יושם בתחנת חדרה מזרח בשנת .1947
מקור :ארכיון רכבת ישראל

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מבנים 4,4א -5,דוגמאות לטיפוסי בנייה
Platelayers Quarters

מגורי המסילאים

מבנה מס'  ,12תחנת רכבת חדרה מזרח .2009 ,כיום משמש כתחנת
משרד הבריאות

יולי
2009

4.14

מבנה 4

מבנה 5

 -6חתך D-D

 -1תוכנית מגרש
קנ"מ 1:200

 -1תוכנית

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50
1:200

מבנה  – 4תוכנית וחזיתות מצב קיים
 Gangers Quartersמגורי ראש חוליית המסילאים

יולי
2009

4.15

 -5חזית דרומית

 -4חזית מזרחית

 -2חזית מערבית

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

 -3חזית צפונית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50

מבנה  – 4חתך וחזיתות מצב קיים

 Gangers Quartersמגורי ראש חוליית המסילאים

יולי
2009

4.16

 -4חזית צפונית

 -6חתך B-B

 -5חזית דרומית

 -1תוכנית

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50

מבנה  – 5תוכנית וחזית מצב קיים
 Platelayers Quartersמגורי המסילאים

יולי
2009

4.17

 -3חזית מזרחית

חלון קיצוני צפוני ,עם שרידי משקוף

פתח דלת צפונית ,עם שרידי משקוף

 -2חזית מערבית

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50

מבנה  – 5חזיתות וחתך מצב קיים
 Platelayers Quartersמגורי המסילאים

יולי
2009

4.18

מבנה  :4מצב קיים וטכנולוגיית הבניה
כללי :מבנה מלבני בעל מפלס אחד ,בגודל  9.0*4.5ובגובה  4.0-4.5מ' ,בנוי באבן גיר )אבן לקט( לא מסותתת בגדלים משתנים
וחומר מליטה צמנטי בין המישקים .המבנה מחולק לשני חללים באמצעות קיר בינהם.
בניה באבן היתה מקובלת בשנות ה ,20האבן היתה חומר בניה נפוץ וזמין וכח העבודה היה זול .מבנה זה הוא מבנה אבן
מסורתי אופייני לתקופתו ,ניתן לראות במבנה זה שילוב חומרים מסורתיים :אבן וטיח על בסיס סיד לצד חומרים מודרניים
הצמנט.השימוש בחומרים צמנטיים נעשה כאן כחומרים מקשרים בין האבנים המשמשות כחומר בניה קונסטרוקטיבי עיקרי
והטיח הפנימי הוא עדיין על בסיס סיד.
יסודות :לפי המסמכים ההיסטוריים היסודות במבנה היו מבטון ברוחב  65ס"מ ,יחס החומרים צמנט ,חול ,אגרגטים היה ,1:3:5
סוג הצמנט – צמנט פורטלנד העומד בתקנים הבריטיים.
רצפה :רצפת בטון בעובי  10ס"מ מרוצפת.
קירות :הקירות בנויים מאבן לקט ,עובי הקירות נע בין  35ס"מ ל  38ס"מ ,האבנים מהם נבנה הקיר הותאמו לקיר ע"י סיתות
מקומי בשטח ,פינות הבניין נבנו בצורה מדויקת באבן מסותתת המתאימה ליצירת פינה ,הפינה התקבלה בטכנולוגייה של בניה
בשטרבות :אבנים מונחות אחת על גבי השניה ומשתלבות ביניהן ראה תמונה מס'  .2מעל כל קיר מתנוסס גמלון בנוי מאבן לקט
ודבש בגודל משתנה עם חומר מליטה צמנטי.
קירוי /גג :מעל הגמלונים היה גג קל מתשתית של עץ ורעפי מרסי )ע"פ מסמכים היסטוריים( ,היום נותר המבנה ללא גג ולא
נמצאו שרידים לגג באתר.

 .1טכנולוגיית הבניה של הגמלון אבן לקט ודבש וחומר
מליטה ביינהם ועל הקיר שכבת הטיח בעובי  2ס"מ.

 .2טכנולוגיית הבניה של פינת הבנין:
בנויה בשטרבות.

טיח :חזיתות החוץ והגמלונים אינם מטויחים ,חזיתות הפנים מטויחות בטיח על בסיס סיד עובי הטיח  2ס"מ .את הטיח היה
נהוג ליישם על קיר לבנים רטוב על מנת שהאבנים לא יספחו אליהם את המים של הטיח.
פתחים :לצורך יצירת הפתחים יישרו את פני האבן בחומר מליטה בחלק התחתון של הפתח על מנת ליצור משקוף ישר ,ומעל
יצקו חגורת בטון בגובה כ  20ס"מ.

מצב פיזי הנדסי
כללי :המצב ההנדסי של המבנה יציב .אין מחסור באבן ובחומר מליטה ,אין סימני בליה או פגיעה מאסיביים באבן והאבנים שלמות.
סדקים :סדק רוחבי נמצא בקורת המשקוף של אחד החלונות .בתוך המבנה נמצאו סדקים רבים על שכבת הטיח אולם רובם לא עוברים
לצד החיצוני של הקיר.
בחלק העליון של הקיר ניתן להבחין בצמחים שגדלו בין האבנים.

פרטי העץ והנגרות במצב בליה ורקבון.

 .3סדק במשקוף מעל החלון.

הסיבות לבעיות ומסקנות
ניתן לומר על המבנה באופן כללי כי מצבו טוב ויציב מבחינה הנדסית.

3

•

הסדק שנמצא בקורת המשקוף אינו מסוכן וניתן לטיפול.

•

בתוך המבנה קיימים סדקים רבים בשכבת הטיח שאינם מסוכנים וניתנים לטיפול.

•

מצב האבן טוב ואין סימני בליה.

•

למבנה אין גג ומי גשם חודרים אליו ישירות דרך הקירות ,המים נספגים בקירות ,כיוון שהטיח רך וחלש יותר מהאבן והשפעת הרטיבות עליו
היא גדולה יותר ולכן הוא נסדק.

•

הלחות והרטיבות שנספגים בקירות עוזרים להתפתחות הצמחיה בין האבנים.

•

המבנה חשוף לפגעי מזג האויר לאורך שנים ללא הגנה וטיפול ,מי גשם ,רוחות ,הבדלי טמפ' מאיצים את תהליכי הבליה.

•

חוסר תחזוקה מאיץ את הבעיות שנצפו.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

1

קנ"מ

מבנה  – 4סקר הנדסי

 .4סדק פינתי בתוך המבנה.

4
Gangers
quarters

2

 Gangers Quartersמגורי ראש חוליית המסילאים

יולי
2009

4.19

מבנה 4א' :מצב קיים וטכנולוגיית הבניה
מבנה מלבני בעל מפלס אחד ,בגודל  5.1*2.8*2.9מ' ,בנוי בטכנולוגיית בניה מודרנית
יחסית.

Ganger’s
outhouse

רצפת בטון מונחת בעובי לא ידוע ,תקרה ,ועמודים מבטון ומילוי הקירות בבלוקים .המבנה
מטויח פנים וחוץ.
מעל מפלס הגג נבנה מעקה.

1

2
3

מצב פיזי הנדסי

 .1מבט כללי על המבנה.

כללי :המצב ההנדסי של המבנה יציב והמבנה שלם.
סדקים :נמצאו סדקים בקירות החיצוניים ,סדק מרכזי נמצא בקו התפר
בין מעקה הגג לשאר המבנה ,הסדקים אינם מסוכנים וניתנים לטיפול.
בתוך המבנה נמצאו סימני רטיבות בתקרה ועל הקירות בחלקם העליון.
פרטי העץ והנגרות במצב בליה ורקבון.

מסקנות והסיבות לבעיות
ניתן לומר על המבנה באופן כללי כי מצבו טוב ויציב מבחינה הנדסית.

 .2סדק בסמוך למעקה הגג.

•

הסדקים שנמצאו במבנה אינם מסוכנים וניתנים לטיפול.

•

לגג אין ניקוז ואיטום ומי גשם חודרים אליו ישירות דרך הקירות והתקרה ,המים נספגים בקירות וכתוצאה מכך מופיעים סימני רטיבות.

•

המבנה חשוף לפגעי מזג האויר לאורך שנים ללא הגנה וטיפול ,מי גשם ,רוחות ,הבדלי טמפ' מאיצים את תהליכי הבליה.

•

חוסר תחזוקה מאיץ את הבעיות שנצפו.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מבנה א – 4טכנולוגיה ,השתמרות ומפגעים

 Plateleyrss Outhouseשירותי המסילאים

 .3רטיבות בתקרת המבנה.

יולי
2009

4.20

מבנה  :5מצב קיים וטכנולוגיית הבניה

כללי :מבנה מלבני בעל מפלס אחד ,בגודל  13.1*4.5*4.15בנוי באבן גיר )אבן לקט( לא מסותתת בגדלים משתנים וחומר מליטה
צמנטי בין המישקים .המבנה מחולק לשני חללים ,אחד גדול )הצפוני( והשני קטן יותר )הדרומי( באמצעות קיר ביניהם.
הבניה והטכנולוגיה במבנה זה דומה למבנה .4

2+4

Platelayers
quarters

3

1+5

יסודות :לפי המסמכים ההיסטוריים היסודות במבנה היו מבטון ברוחב  65ס"מ ,יחס החומרים צמנט ,חול ,אגרגטים היה  ,1:3:5סוג
הצמנט – צמנט פורטלנד שעומד בתקנים הבריטיים .
רצפה :רצפת בטון בעובי  10ס"מ מרוצפת.
קירות :הקירות בנויים מאבן לקט ,עובי הקירות נע בין  35ס"מ ל  38ס"מ ,האבנים מהם נבנה הקיר הותאמו לקיר ע"י סיתות מקומי
בשטח ,פינות הבניין נבנו בצורה מדויקת באבן מסותתת המתאימה ליצירת פינה ,הפינה התקבלה בטכנולוגייה של בניה בשטרבות:
אבנים מונחות אחת על גבי השניה ומשתלבות ביניהן .מעל כל קיר מתנוסס גמלון בנוי מאבן לקט ודבש בגודל משתנה עם חומר
מליטה צמנטי.
קירוי /גג :מעל הגמלונים היה גג קל מתשתית של עץ ורעפי מרסי )ע"פ מסמכים היסטוריים( ,היום נותר המבנה ללא גג ולא נמצאו
שרידים לגג באתר.
טיח :חזיתות החוץ והגמלונים אינם מטויחים ,חזיתות הפנים מטויחות בטיח על בסיס סיד בעובי  2ס"מ ,את הטיח היה נהוג ליישם
על קיר לבנים רטוב על מנת שהאבנים לא יספחו אליהם את המים של הטיח.
פתחים :לצורך יצירת הפתחים יישרו את פני האבן בחומר מליטה בחלק התחתון של הפתח על מנת ליצור משקוף ישר ,ומעל יצקו
חגורת בטון בגובה כ  20ס"מ.

 .1מבט על טכנולוגיית הבניה של הקירות החיצוניים.

 .4מבט על טכנולוגיית הבניה של הגמלון.

 .2שכבת טיח על הקירות הפנימיים.

 .5חתך הגמלון.
 .3פינת הבנין בנויה בשטרבות.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מבנה  – 5מצב קיים וטכנולוגיית הבניה

 Platelayers Quartersמגורי המסילאים

יולי
2009

4. 21

מבנה  :5דו"ח הנדסי
מצב פיזי הנדסי
כללי :המצב ההנדסי של המבנה יציב .אין מחסור באבן ובחומר מליטה ,אין סימני בליה או פגיעה מאסיביים באבן והאבנים
שלמות.
סדקים :בקיר המערבי נמצא סדק לגובה הקיר שעובר לאורך המישק האנכי .באותו קיר ליד הדלת נמצא סדק נוסף שעובר
לאורך המישק האנכי .בתוך המבנה נמצאו סדקים רבים על שכבת הטיח אולם רובם לא עוברים לצד החיצוני של הקיר.
נעשה ניסיון לתקן את אחד הסדקים בתוך המבנה עם חומר מליטה צמנטי אולם התיקון לא היה יעיל וגם על שכבת
התיקון ניתן להבחין בסדקים.
בחלק העליון של הקיר ניתן להבחין בצמחים שגדלו בין האבנים.

פרטי העץ והנגרות במצב בליה ורקבון.

הסיבות לבעיות ומסקנות
ניתן לומר על המבנה באופן כללי כי מצבו טוב ויציב מבחינה הנדסית.
•

הסדקים שנמצאו בחזיתות החוץ אינם מסוכנים וניתנים לטיפול.

•

בתוך המבנה קיימים סדקים רבים בשכבת הטיח ,הסדקים אינם עוברים לפן החיצוני של הקירות.

•

מצב האבן טוב ואין סימני בליה.

•

למבנה אין גג ומי גשם חודרים אליו ישירות דרך הקירות ,המים נספגים בקירות ,כיוון שהטיח רך וחלש יותר מהאבן
השפעת הרטיבות עליו היא גדולה יותר ולכן הוא נסדק.

•

הלחות והרטיבות שנספגים בקירות עוזרים לצמחיה להתפתח בין האבנים.

•

פרטי העץ והנגרות נרקבו כתוצאה מהרטיבות.

•

המבנה חשוף לפגעי מזג האויר לאורך שנים ללא הגנה וטיפול ,מי גשם ,רוחות ,הבדלי טמפ' מאיצים את תהליכי
הבליה.

•

חוסר תחזוקה מאיץ את הבעיות שנצפו.

 .1סדק בחזית המערבית לכל גובה הקיר.

Platelayers
quarters

1
רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

3

 .2סדק מעל הדלת בחזית המערבית.

4

2

 .4פנים המבנה ,מבט על הסדקים בתוך
המבנה.

 .3פנים המבנה ,מבט על סדק שטופל.

מבנה  – 5סקר הנדסי

 Platelayers Quartersמגורי המסילאים

יולי
2009

4. 22

ראה חתך היסטורי ופרטי גג מבנה 6
גיליונות 6.16 ,4.11

ראה פרטי דלת מבנה 6
גיליון 6.15

חזית מערבית

חזית צפונית

ראה פרטי חלון
גיליון 4.26-27

חזית דרומית

חזית מזרחית

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50

מבנה  – 4חזיתות משוחזרות
 Gangers Quartersמגורי ראש חוליית המסילאים

יולי
2009

4.23

ראה פרטי דלת מבנה 6
גיליון 6.15

חזית מערבית
ראה חתך היסטורי ופרטי גג מבנה 6
גיליונות 6.16 ,4.11
ראה פרטי חלון
גיליון 4.26-27

חזית מזרחית

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50

מבנה  – 5חזיתות משוחזרות
 Platelayers Quartersמגורי המסילאים

יולי
2009

4.24

פרט 2B
גיליון 4.26

שימוש במסמרות עץ )קלמרות( לחיבור
מסגרת החלון

פרט 2A
גיליון 4.26

מבט מבחוץ
1:20

חתך )(2
1:20

הערה :מאחר ובאתר קיימים שרידים
למסגרת הרשת המעידים על קיומה ,אך
לא נותרו ממצאים שיכולים להעיד על
חלוקות משנה שלה ,שורטטה מסגרת
הרשת ללא חלוקות משנה .בפועל ,מאוד
יתכן שבדומה לחלונות במבנה  1ובמבנה 6
הייתה חלוקת משנה.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

מבט מבפנים
1:20

פרט 1A
גיליון 4.26

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קבלת צורת משקוף החלון מלוח עץ אחד
שהוחסרו ממנו חלקים ע"מ שיתחבר מחבר
משתלב נסתר למשקוף השני.

תוכנית )(1
1:20

קנ"מ
1:20

מבנה  – 4פרטי חלון
 Platelayers Quartersמגורי המסילאים

יולי
2009

4. 25

פרט 2B
1:2

פרט 2A
1:2

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

פרט 1A
1:2

קנ"מ
1:2

מבנה  – 4פרטי חלון
 Platelayers Quartersמגורי המסילאים

יולי
2009

4. 26

מבנים 6 + 6א Lineman’s quarters + Lineman’s quarters outhouse :

מבנה  - 6תוכן עניינים
מפת מפתח ומראה כללי

עמ' 6.01

תיאור אדריכלי וטכנולוגית בניה

עמ' 6.02

תיעוד צילומי -חזיתות

עמ' 6.03-6.04

תיעוד הסטורי

עמ' 6.05-6.06

מצב קיים -תכניות חתכים וחזית

עמ '6.07-6.09

סקר הנדסי

עמ' 6.10-6.11

מצב משוחזר
פרטים

עמ' 6.12
עמ' 6.13-6.16

מבנה  :6מגורי הקוון
מבנה 6א :שירותים

רכבת ישראל

המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:4,000

מבנה 6 + 6א  -מראה כללי

מגורי הקוון Lineman’s quarters

יולי
2009

6.01

תיאור אדריכלי וטכנולוגיית בנייה
מבנה  – 6מגורי קוון Lineman’s quarters

כללי  :מבנה אבן מלבני בן קומה אחת .במבנה חמישה חדרים :מבואת כניסה המובילה לארבעה
חדרים ,שני חדרים קטנים ושניים גדולים .החדרים מאורגנים בצורה סימטרית ממבואת הכניסה.
שנת בנייה :ראשית שנות ה.30-
קירות חיצונים :קירות נושאים בנויים בטון מחופים אבן גיר מסותת בגדלים משתנים .עובי הקירות

מבנה 6
מגורי קוון

 35-38ס"מ .כלפי פנים הקירות מטויחים בטיח על בסיס סיד .כלפי חוץ חיפוי אבן גיר עם כיחול בולט
מפני האבן.
מחיצות פנימיות :המחיצות בין חדרי המבנה בעובי  15ס"מ עשויות בלוקי בטון.
המחיצות מטויחות בטיח על בסיס סיד.

חדר
מטבח

גג המבנה :המבנה לא מקורה .בעבר המבנה קורה בגג רעפים דו שיפועי המונח על קונסטרוקציית
קורות עץ ורעפי מרסיי.
מרזב  /ניקוז :לא נמצאו עדויות לאופן הניקוז ,כנראה היתה שפיכה חופשית.

מבואת
כניסה

חדר

תקרה :לא נותרה עדות לתקרה מונמכת.
רצפות :מרצפות בטון.

מחסן

פתחים :פתחים מקושתים ,אבני הקשת סותתו בסיתות מטבה .מסביב לפתח אבנים ישרות ומסותתות.
קיימים שרידי משקופי עץ :חלון נפתח כלפי פנים ,ומסגרת לרשת עם חלוקה לחלק אמצעי נפתח וחלקים
קבועים  .בעבר היו תריסים עשויים פלדה ,מהם נותרו שרידים )מסגרת ו"מענטשלע"(.

מבנה 6א – שירותים Outhouse
כללי  :מבנה אבן מלבני פשוט בן קומה אחת.

שנת בנייה :ראשית שנות ה.30-
קירות חיצונים:

מבנה 6א
שירותים

קירות נושאים בנויים בטון מחופים אבן גיר מסותת בגדלים משתנים .עובי הקירות

 35-38ס"מ .כלפי פנים הקירות מטויחים בטיח על בסיס סיד .כלפי חוץ חיפוי אבן גיר עם כיחול בולט
מפני האבן.
גג המבנה :גג בטון בעובי  10ס"מ ,בעל שיפוע מתון.
מרזב  /ניקוז :שפיכה חופשית לאורך שיפוע הגג.
תקרה :התקרה היא גג הבטון.
רצפות :מרצפות בטון.
פתחים :חלון פשוט עם מסגרת באותה אבן כמו שאר המבנה.

רכבת ישראל

המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מבנה 6 + 6א  -תיאור אדריכלי

מגורי הקוון Lineman’s quarters

יולי
2009

6.02

3

1

2

5
 -1חזית מערבית

 -3חזית צפונית

4

 – 5שירותים חזית מערבית

רכבת ישראל

המסילה המזרחית

 -4חזית דרום-מזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

 -2חזית מזרחית

מבנה  -6חזיתות ,תיעוד צילומי

מגורי הקוון Lineman’s quarters

יולי
2009

6.03

פרטי אבן:

ח
ד
ב .אבן הראשה והאבנים מעל לחלון.

ה
ו

א .סידור וסיתות האבן מסביב לפתח.

ג .אבן הסף של החלון.

א,ב,ג

פרטי נגרות ומסגרות:

ו .פרט דלת פנימית.

ד .פרט חלון טיפוסי.

רכבת ישראל

המסילה המזרחית

ז" .מענטשלע" לתריסים.

ה .פרט דלת כניסה.

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מבנה  -6פרטים ,תיעוד צילומי

מגורי הקוון Lineman’s quarters

ח .מסגרת לרשת ,יציאה
לארובה ושרידי תריסי מתכת.

יולי
2009

6.04

שרטוט אב טיפוס של מבנה מגורי הקוון מ1926-

מיקום עקרוני של המבנה במערך התחנה )על פי דוגמת תחנת זכרון יעקב(
חתך א-א

חזית אחורית )הכניסה למבנה(
חזית קדמית )פונה לכיוון הפסים(

תוכנית

שרטוט של אב טיפוס למגורי הקוון .שורטט ב 1926-ע"י משרד התכנון של מחלקת הדרכים והעבודות של ה .(Palestine Railway) P.R-המבנה שנבנה בתחנת חדרה זהה כמעט לחלוטין
לאב הטיפוס .מעניין לראות שבאב הטיפוס מוגדר בצורה ברורה מיקום המבנה בתוך מערך התחנה )בקצה התחנה ,סמוך לנקודת התפצלות הקווים והסמפור( ומוגדר גם יחס החזיתות לתחנה,
איזה חזית תפנה לכיוון הפסים .כנראה שההגדרות הללו נובעות מתפקידו של הקוון כאחראי על הטלגרף והצורך שלו לקבל או לראות אותות או איתותים שהועברו לו ע"י הרכבת .מכאן גם
נובעת כנראה הסיבה לכך שעל גבי החלונות של החזית הקדמית ,הפונים לכיוון הרכבת ,לא הותקנו תריסים.

רכבת ישראל

המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מבנה  -6תיעוד היסטורי

מגורי הקוון Lineman’s quarters

יולי
2009

6.05

תיעוד היסטורי של מגורי הקוון

מגורי הקוון כפי שצולמו בשטפון הגדול ב 1951-מכיוון צפון .מקור :ארכיון גן שמואל.

השירותים

דו"ח משנת  1935המפרט את המבנים הקיימים בתחנת חדרה ומצבם.
בנוגע למגורי הקוון נכתב כי "זהו בניין אבן חדש במצב טוב ויישאר כפי
שהוא".
מקור :ארכיון הרכבת.

מבנה מגורי
הקוון

דו"ח המפרט עבודות שבוצעו ע"י הרכבת במחוז חיפה בין ה 1-באפריל
 1938ל 31-במרץ  . 1939בדו"ח מצויין כי מגורי הקוון ,השייך למשרד
הדואר ,עברו שיפוץ ותיקון כללי .
מקור :ארכיון הרכבת.

הגדלה של מבנה מגורי הקוון והשירותים שלידו ,מתוך התמונה העליונה.

רכבת ישראל

המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מבנה  -6תיעוד היסטורי

מגורי הקוון Lineman’s quarters

יולי
2009

6.06

השוואה בין מבנה מגורי הקוון בתחנת חדרה מצב קיים לשרטוט ההיסטורי של אב הטיפוס
3

2

מבנה מגורי הקוון שנבנה בתחנת חדרה זהה כמעט לחלוטין לשרטוט אב הטיפוס.
ההבדלים שבכל זאת קיימים:
 .1באזור הכניסה :באב הטיפוס הכניסה היא מרפסת מקורה ופתוחה ,ובפועל בתחנת חדרה בוצעה דלת והמרפסת היא
למעשה חדר מבואה ממנו מתפצלים לשאר החדרים בבית.
 .2עובי הקירות – טכנולוגיית הבניה :באב הטיפוס תוכננו קירות החדרים כקירות בניה או מבלוקי בטון בעובי  25ס"מ,
לחדרים הקדמיים המשמשים כמחסן ושירותים ,תוכננו קירות בעובי  15ס"מ מבלוקי בטון .בפועל בוצעו כל קירות המבנה
באותו אופן ,כקירות בעובי  37ס"מ ,ככל הנראה מבטון וחיפוי אבן.
 .3חלונות – בתוכנית אב הטיפוס למטבח ולמחסן שני חלונות לכיוון מערב ,ולכיוון דרום/צפון בהתאמה .בפועל יש לכל
חדר רק חלון אחד לכיוון מערב.
 .4צורת הגג – באב הטיפוס מופיע חתך גג דו-שיפועי ,כיום הגג לא קיים אבל לפי השרידים בשטח ולפי התמונה
ההיסטורית מ 1951-הגג שבוצע היה גג בצורת פירמידה מרובעת.

3
1
2

1

2
3

3

 -1תוכנית המבנה

רכבת ישראל

המסילה המזרחית

1א -תוכנית השירותים

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50

מבנה  -6תוכנית ,מצב קיים

מגורי הקוון Lineman’s quarters

יולי
2009

6.07

 -2חזית מזרחית

 – 4חזית צפונית

 -5חזית דרומית

 – 3חזית מערבית

רכבת ישראל

המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50

מבנה  -6חזיתות ,מצב קיים

מגורי הקוון Lineman’s quarters

יולי
2009

6.08

 – 7חזית מזרחית
מבנה השירותים

 – 9חזית דרומית
מבנה השירותים

 – 8חזית צפונית
מבנה השירותים

 – 10חזית מערבית
מבנה השירותים

ראה פרטי דלת פנימית
גיליון 6.15

 – 6חתך A

רכבת ישראל

המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50

מבנה 6א  -חזיתות ,מצב קיים

מגורי הקוון Lineman’s quarters

יולי
2009

6.09

מצב קיים וטכנולוגיית הבניה
מבנה ראשי :מבנה מלבני בעל מפלס אחד ,בגודל  13.1*4.5*4.15בנוי באבן גיר מסותתת בגדלים משתנים ויציקת בטון בגב האבן ,חומר המליטה על בסיס סיד בגוון
אפור בין המישקים )מכיל פחם( ,הכיחול בולט מפני האבן וגודל הפוגות כ  0.5-1ס"מ .המבנה מחולק למספר חללים ,באמצעות מחיצות .עובי הקירות החיצוניים נע בין
 35ס"מ ל  38ס"מ ומעל הקירות היה גג קל מתשתית של עץ ורעפי מרסי ,היום הגג לא קיים אולם נמצאו שרידים לגג באתר .הקירות הפנימיים בעובי  15ס"מ בנויים
מבלוקי בטון ,התערובת ששימשה ליציקת בלוקי הבטון היתה מורכבת מצמנט ,חול ואגרגטים ביחס של  .1:1/2:5בחזית המערבית של המבנה נוצקה חגורת בטון בראש
הקיר ,כנראה שחגורה זו מאוחרת יותר כיוון שהיא קיימת רק בחזית זו ולא ברור מה תפקידה ולמה שימשה.
מבנים מסורתיים מאבן בשילוב עם חומרים צמנטיים )לדוגמה :מבנה  4+5במתחם זה( היו אופיניים לשנות ה  ,20הבניה מאבן מקומית היתה מקובלת כיוון שחומר בניה
זה היה נפוץ יחסית וכח העבודה היה זול .הצמנט החל להיכנס לשימוש בארץ ,והוא שימש לחומרי מליטה צמנטיים וליצירת הבטון .הבריטים נהגו להשתמש בבטון
בעיקר ליציקת יסודות ,רצפות וחגורות מבטון ,כאשראת קירות המבנה הם נהגו לבנות מאבן מקומית והגג היה מעץ ורעפים .במבנה זה נעשה רואים לראשונה במתחם,
שימוש בשילוב של שני החומרים בבניית הקירות :חתך הקיר אינו חתך מלא מאבן אלא אבן דקה יותר )כ  20ס"מ( ובגבה יציקת בטון ,עיקר העומס מתקבל ע"י האבן
אולם יציקת הבטון בהחלט משתתפת בקבלת העומסים.
טיח :חזיתות החוץ אינן מטויחות ,חזיתות הפנים מטויחות בטיח מסורתי על בסיס סיד.
פתחים :צורת הבניה מסביב לפתחים קפדנית ומדוייקת יותר ,האבנים מסותתות בצורה מדויקת עם פנים ישרות יותר ,הזויות בין הפאות
ישרות ,גודל הפוגות עד  0.5ס"מ ,החלק העליון של הפתח נבנה בצורת קשת באמצעות  7אבנים :במרכז אבן ראשה בולטת ומשני צידיה 3
אבנים כשכל אבן מותאמת במידותיה ליצירת קשת ,החלק התחתון של הפתח )חלון( נבנה כקורה ישרה באמצעות  2-3אבנים .בתוך המבנה
מעל פתח דלת נוצקה חגורת בטון מזוין.

 . 1הפינה הדרום מערבית במבנה.

5

 . 2חגורת בטון בראש קיר בחזית המערבית.

 . 3עיבוד האבנים ליד החלון וצורת הכיחול במבנה.

4

 . 4מבט על טכנולוגיית הבניה של החלון.

מבנה השירותים :מבנה ריבועי בעל מפלס אחד ,בגודל  13.1*4.5*4.15בנוי באבן גיר מסותתת בגודל משתנה
וחומר מליטה על בסיס סיד בגוון אפור בין המישקים )מכיל פחם( ,הכיחול בולט מפני האבן וגודל הפוגות כ 0.5-
 1ס"מ .עובי הקירות נע בין  35ס"מ ל  38ס"מ ומעל הקירות קיים גג מבטון בעובי כ  10ס"מ ,תערובת הבטון
בגג מכילה צדפים ואיכות הבטון ירודה.

3

טיח :חזיתות החוץ אינן מטויחות ,חזיתות הפנים מטויחות בטיח על בסיס סיד.

1

 . 5חזית מערבית במבנה השירותים.

פתחים :הפתחים עוצבו באותה אבן בה נבנה המבנה כולו ,ויישור פני האבן נעשה באמצעות חומר המליטה.

רכבת ישראל

המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מבנה  -6סקר הנדסי

2

מגורי הקוון Lineman’s quarters

יולי
2009

6.10

מצב פיזי הנדסי
מבנה ראשי :באופן כללי המצב ההנדסי של המבנה יציב .אין מחסור באבן ,לא נמצאו סדקים המעידים על שקיעות ותזוזות.
על פני האבן בפן החיצוני הצטברה שכבה דקה בצבע שחור בעיקר בחזית המזרחית ,במספר מקומות פני האבן שבורים וניתן להבחין בכיחול סדוק.
פרטי הגג הרוסים ,תשתית העץ שבורה ורובה חסרה ,הרעפים שבורים או חסרים גם כן.
בתוך המבנה נמצאו סדקים רבים בשכבת הבטון שאינם עוברים לצד החיצוני של הקירות ,הצבע מתקלף ,חגורות הבטון סדוקות ומתפוררות וניתן להבחין בברזל
שנותר חשוף ,פרטי העץ והנגרות במצב בליה וריקבון.
מבנה השירותים :איכות הבטון בתקרה ירודה ,התקרה סדוקה הבטון התפורר הברזל החליד וניתן להגדיר את המבנה מבנה מסוכן .במספר מקומות פני האבן
שבורים וניתן להבחין בכיחול סדוק.

הסיבות לבעיות ומסקנות

 . 1מבט על פני האבן החיצוניים ,חזית מזרחית.

ניתן לומר על המבנה הראשי באופן כללי כי מצבו יציב מבחינה הנדסית ,לעומת מבנה השירותים שמצבו אינו יציב.
•

בתוך המבנה קיימים סדקים רבים בשכבת הבטון הפנימית ,הסדקים אינם עוברים לפן החיצוני של הקיר.

•

מצב האבן טוב ואין סימני בליה אולם יש סימני שבירה.

•

למבנה אין גג ומי גשם חודרים אליו ישירות דרך הקירות ,המים נספגים בקירות ,כיוון שהטיח רך וחלש יותר מהאבן השפעת הרטיבות עליו היא גדולה יותר
ולכן הוא נסדק.

•

פרטי העץ והנגרות נרקבו כתוצאה מהרטיבות.

•

המבנה חשוף לפגעי מזג האויר לאורך שנים ללא הגנה וטיפול ,מי גשם ,רוחות ,הבדלי טמפ' מאיצים את תהליכי הבליה.

•

חוסר תחזוקה מאיץ את הבעיות שנצפו.

•

מבנה השירותים :התקרה מסוכנת ועלולה להתמוטט ,הכיחול סדוק ואף מתפורר בחלק מהמקומות ,אולם הקירות יציבים.
 . 2פנים המבנה ,מבט על הסדקים בתוך המבנה.

5

3+4
5
2
1
רכבת ישראל

המסילה המזרחית

 . 4סדקים בתקרת הבטון ,בשירותים ,חזית מזרחית.

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

 . 5סדקים בשכבת הבטון מעל הפתחים במחיצות.

מבנה  -6סקר הנדסי

מגורי הקוון Lineman’s quarters

 . 3מבט מבפנים על תקרת הבטון של השירותים.

יולי
2009

6.11

 -1חזית מזרחית

ראה פרטי חלון 6
גיליון 6.13-6.14

 – 2חזית צפונית

ראה פרטי חלון 6
גיליון 6.13-6.14

ראה פרט קצה הגג
גיליון 6.16

 -4חזית דרומית

 – 3חזית מערבית

רכבת ישראל

המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50

מבנה  -6חזיתות משוחזרות

מגורי הקוון Lineman’s quarters

יולי
2009

6.12

פרט 2D
גיליון 6.14

פרט 2C
גיליון 6.14

פרט 2B
גיליון 6.14

פרט 2A
גיליון 6.14

פרט 1A
גיליון 6.14

חלון טיפוסי – חתך

הערה :לחלון נמצאו שרידי מסגרת מתכת שנשאה כנפי
תריס .אין שרידים לכנפי התריס עצמן והן שורטטו ככנפי
תריס מתכת סטנדרטיות משנות ה ,30-כפי שניתן למצוא
בירושלים ,למשל.

רכבת ישראל

המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

חלון טיפוסי – מבט מבחוץ

פרט 1B
גיליון 6.14

חלון טיפוסי – מבט מבפנים

חלון טיפוסי – תוכנית
קנ"מ
1:20

מבנה  -6פרט חלון טיפוסי

מגורי הקוון Lineman’s quarters

יולי
2009

6.13

פרט 2C
1:2

פרט 2D
1:2

פרט 2B
1:2

פרט 2A
1:2

פרט 1A
1:2

רכבת ישראל

המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

פרט 1B
1:2
קנ"מ
1:2

מבנה  - 6פרט חלון טיפוסי

מגורי הקוון Lineman’s quarters

יולי
2009

6.14

דלת פנימית – מבט מבחוץ
1:20

דלת פנימית – מבט מבפנים
1:20

חתך אנכי 2
1:5

חתך אופקי 1
1:5

רכבת ישראל

המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:20
1:5

מבנה  - 6פרט דלת

מגורי הקוון Lineman’s quarters

יולי
2009

6.15

הערה :פרט הגג משורטט לפי התוכניות ההיסטוריות של המבנים.

רכבת ישראל

המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:10

מבנה  - 6פרט גג

מגורי הקוון Lineman’s quarters

יולי
2009

6.16

מבנים  :8 + 7סככת ההדרים והרציף

מבנה  -7תוכן עניינים
מפת מפתח ומראה כללי

עמ' 7.1

תיאור אדריכלי וטכנולוגית בניה

עמ' 7.2

תיעוד צילומי -חזיתות

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

מבנה  :7סככת ההדרים

עמ' 7.4 -7.3

תיעוד הסטורי

עמ' 7.5 -7.12

מצב קיים -תכניות חתכים וחזיתות

עמ' 7.13-7.16

מצב קיים -פרטים

עמ' 7.17 -7.18

סקר הנדסי

עמ' 7.19 -7.22

מצב מוצע -תכנית ,חזיתות

עמ' 7.23 -7.25

תחנת רכבת

חדרה מזרח

קנ"מ
1:4,000

מתקן  :8רציף סככת ההדרים

מבנה  – 7מראה כללי
Citrus Shed

סככת ההדרים

יולי
2009

7. 1

תיאור אדריכלי וטכנולוגיית בנייה
מבנה  – 7סככת ההדרים )(Citrus shed

רמפת
כניסה

כללי  :מבנה חד קומתי אורכי מקונסטרוקצית פלדה חשופה ,כולל  21מודלים שווים של  3.5מטר אורך כל אחד .מידות :כ75-
מ' אורך  12.5 Xמ' רוחב עלבסיס במת בטון רחבה היוצרת רציפים חיצוניים לאורך המסילות מצד מזרח ומערב.
שנת בנייה1935 :
קירות חיצונים :קירות האורך מורכבים מ 21-מודולים המוגדרים ע"י עמודי פלדה כל  3.5מטר ,המהווים את הקונסטרוקציה

מבנה 7
סככת ההדרים
Citrus Shed

העיקרית של המבנה .קירות המילואה ,שנוספו בשלב מאוחר יותר )שנות ה '50-או  ('60בנויים מחגוןרות בטון אופקיות ,ומילוי
בלוקים ולבני סיליקט .בחזיתות בצרות )צפון ודרום( עדיין קיימת חצאית הפח הגלי המקורית בחלקה העליון של החזית.
מסד המבנה :במת בטון יצוקה מוגבהת ב 90-ס"מ מעל מפלס פסי הרכבת.

הסככה

מחיצות פנימיות :אין .לפי מיקומם של שרידי שישה עמודי עץ לאורך פנים החזיתות המזרחית והמערבית ,ניתן לזהות חלוקה
מאוחרת לשלושה מחסנים שהופרדו ביניהם במחיצות .כיום המחיצות לא קיימות.
גג המבנה :גג דו שיפועי מורכב לוחות אסבסט גלי מקורי על גבי מסבכי פלדה.
מרזב  /ניקוז :הגג מנוקז באמצעות מערכת מרזבי פח צמודים לעמודי הפלדה של הקונסטרוקציה המקורית כל ארבעה
מודולים .צינור הניקוז משוקע בתחתית העמוד בבמת הבטון ומתנקז אל מפלס פסי הרכבת דרך מרזבים בצדדי במת הבטון.
תקרה :במקור כפי הנראה היו מסבכי הפלדה חשופים כלפי החלל הפנימי .בשלב מאוחר הותקנה תקרת לוחות עץ מונמכת
התלויה על מערכת משנית של מסבכי עץ ,כנראה למטרת השגת בידוד טרמי.

מבנה 8
רציף פריקה
והעמסה

רצפות :גמר בטון חשוף
פתחים :בחזית המזרחית -שלוש דלתות גישה משולבות בקיר לבני סיליקט משני ,בחזית המערבית -מערכת משנית רגולרית
של דלתות הרמה )גליוטינה( בגודל  190 X 250ס"מ מפלטות עץ מצופות בפח ,כולל תעלות לכבלים משני צידיהן .בחזית
הצפונית -דלת הזזה גדולה ) (400 X 370מעץ תלויה על גבי מסילה עילית )לא תקינה( .הפתח והדלת כנראה אינם מקוריים.

רציף

בכל החזיתות )מלבד הצפונית( קיימים פתחים עיליים בגדלים משתנים  ,כנראה פתחי איוורור ,בחלקם מרושתים או מסורגים.

מבנה  –8רציף הפריקה וההעמסה

רמפת
עלייה
לרציף

כללי  :רציף בטון מוגבה לפריקה והעמסה של סחורות מרכבות .מידות :כ 70-מ' אורך  Xרוחב משתנה ,עם רמפות עלייה
בקצה הדרומי והצפוני .על גבי הרציף שרידי מבנה בלוקים צמוד לחזית הדרומית של סככת ההדרים.
שנת בנייה1935 :
מסד המבנה :במת בטון יצוקה מוגבהת ב 90-ס"מ מעל מפלס פסי הרכבת.
רצפות :גמר בטון חשוף

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

קנ"מ
1:1,000

מבנה  – 7תיאור אדריכלי
Citrus Shed

סככת ההדרים

יולי
2009

7. 2

חזיתות סככת ההדרים

 -1חזית מערבית

 -2חזית מזרחית

3

2

1

סככת
ההדרים

 -3חזית צפונית

1א
5

4
רכבת ישראל
המסילה המזרחית

 -5פינת חזית דרום -מזרחית
תחנת רכבת

חדרה מזרח

קנ"מ

1א -חזית מערבית ,מודול 13-14

מבנה  :7חזיתות -תיעוד צילומי
Citrus Shed

סככת ההדרים

 -4חזית דרומית

יולי
2009

7. 3

מעל לרציף הפריקה הראשי בצידה המערבי של הסככה הותקן אלמנט קירוי קונזולי ) (overhangעל מנת להגן על
איזור הפריקה מחדירת גשם .רכיב זה של הסככה יוצר ברחובות ע"י ע"י קפלן ודובניקוב מרחובות ,בעזרת חומר גלם
)פלדה( שסופק ע"י הקבלן .ניתן לראות את שרידי צינור הניקוז לאורך העמוד ,וטבעוות המתכת שהצמידו את הצינור אל הגגון .צינור
ניקוז הופיע במרווחים קבועים כל ארבעה מודולים.

פתחי דלתות הגליוטינה בחזית המערבית ,כולל מסילות העץ לכבלים
המשמשים להרמת הדלת.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

פתחי ניקוז בדפנות המזרחית והמערבית של במת הבטון .המרזבים במנקזים את גג הסככה
מחוברים ישירות אל רצפת הרציף על מנת לנקז את מי הגשם במפלס המסילות.

קנ"מ

פתח ניקוז לצד תפר התפשטות של פלטת הבטון היוצרת את רצפת הסככה והרציף.

מבנה  -7פרטים ,תיעוד צילומי
Citrus Shed

בסיס עמוד קונסטקוצית הפלדה ,אליו הוצמדו מאוחר יותר קירות מילואה
מלבני סיליקט ובלוקי בטון.

סככת ההדרים

יולי
2009

7. 4

סככות ההדרים של רכבת המנדט

עם התפתחותו של ענף
ההדרים בפלסטינה בשנות
ה ,'30-גברה והלכה הדרישה
לרציםי העמסה ,פריקה
וטעינה כחלק מהובלת פרות
ההדר .במסגרת תהליכים
אלה נבנו בשנת  1934בארץ
ארבע סככות הדרים :סככות
חדשות בתחנת תל אביב
וחדרה ,והרחבה של סככות
קיימות ברחובות ופתח תקוה.
בניגוד לנוהג המקובל ,הוחלט
לבצע סככות אלה בייצור
מקומי .סככת תל אביב יוצרה
בסדנאות לוד והוקמה ע"י
צוותי הרכבת ,ואילו שלוש
האחרות הוצאו במכרז לקבלן
חיצוני ,מר מר מוחמד סעיד
עבדול האדי ,שרכש את
חומרי הגלם במצרים.

רכישת חומרי הגלם לבניית כל מבני ומתקני רכבת
המנדט היו מחויבים באישור "סוכן הכתר במושבות".
מבני ומתקני פלדה היו בדרך כלל מיוצרים כקיט
באנגליה ,מורכבים חלקית בעיר המקור ומצולמים,
התצלום היה נשלח לפלסטינה עם המפרט הטכני,
כל הברגים ,המחברים והאומים ,ומורכב בארץ ע"י
עובדי הרכבת או קבלנים חיצוניים .שיטה זו היתה
נהוגה עוד בשנות ה.'20-

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

קנ"מ

סככות הדרים מיובאות כקיט מאנגליה
סככות הדרים בייצור מקומי )(1934-35
סככות שנותרו עומדות כיום )יוני (2009

מבנה  :7רקע הסטורי
Citrus Shed

סככת ההדרים

יולי
2009

7. 5

בניית הסככה בחדרה
בנייתה של סככת ההדרים בחדרה החלה בשנת  1934כחלק מפרוייקט גדול יותר שכלל את הרחבת סככות ההדרים הקיימות בתחנות הרכבת ברחובות ובפתח תקווה) .עוד באותה שנה נבנתה סככת הדרים בתחנת תל אביב,
אך שם לא יצאה העבודה לקבלן חיצוני כי אם בוצעה ע"י עובדי הרכבת בסדנאות לוד( .בשנה שלאחר מכן נבנו סככות מסוג זה גם בתחנות יבנה ,קלקיליה ,טול כרם ,בנימינה.
בנית הסככה בתחנת חדרה היתה אמורה להסתיים בנובמבר  ,1934אולם בתהליך העבודה חלו עיכובים רבים :הקבלן התעכב זמן רב במצרים בתהליך רכישת חומר הגלם ,הפלדה ,ובזמן היעדרו לא קודם תהליך יציקת בסיס
הבטון על פי לוח הזמנים .בסיסי הבטון עבור העמודים לא מחפרו עמוק מספיק ,והעמודים מוקמו בצורה לא ישרה .בשל טעות במסמכי המכרז ,חלק מהמחברים בוצעו במסמרות במקום בברגים ,והקידוחים עבור הברגים לא
בוצעו עפ"י המידות הנדרשות .אספקת קירוי לוחות האסבסט גם היא לא היתה תקינה וגרמה לעיכובים .לבסוף ,ההתנהלות הלקויה של עבודת הקבלן ,מר מוחמד סעיד עבדול האדי ,הובילה לפיטוריו ב 8-בדצמבר  .1934סיום
בניית שלושת הסככות בוצע ע"י הרכבת עצמה ,ובפועל הסתיימה בניית סככת ההדרים בחדרה ככל הנראה בראשית .1935

צילום מדרום של סככת ההדרים עם סיום הבנייה )ינואר  ,(1935מתוך דו"ח שנת הכספים
 1934-35של המהנדס הראשי מחוז חיפה ,רכבת המנדט.
מקור :ארכיון רכבת ישראל

מכתב ,אחד מני רבים ,ממהנדס המחוז אל הקבלן המבצע ,המתריע לגבי בעיות
בהתקדמות ורמת הבנייה של סככת ההדרים בחדרה ,ספטמבר .1939
מקור :ארכיון הרכבת
במבט לאחור ,סיכום ומסקנות מתהליך הבנייה של סככת ההדרים בחדרה ,מתוך דו"ח
שנת הכספים  1934-35של המהנדס הראשי מחוז חיפה ,רכבת המנדט .המסקנה
העולה בסיום הדו"ח :הנסיון לעבור לייצור מקומי מקומי של סככות נכשל ,ובעתיד יש
לרכוש את הסככות בחו"ל .מקור :ארכיון הרכבת

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

קנ"מ

מבנה  :7רקע הסטורי
Citrus Shed

סככת ההדרים

יולי
2009

7. 6

תעשיית ההדרים באיזור חדרה

קטיף בפרדסי חדרה .מקור :ארכיון מוזיאון הח'אן ,חדרה

מפת האתר משנת  ,1938בה ניתן לראות את מיקום סככת ההדרים בסמוך לבית האריזה של ) 'Palestine Fruit Growers Co-Op society Ltd.או אפא"י :אירגון פירות ארץ ישראל(,
שהוקם מחוץ למתחם התחנה ב 1932-ע"י חקלאי המושבות פרדס חנה ,בנימינה וחדרה .הפרי שנארז בו מהקמתו ועד למלחמת השחרור יוצא לשווקי דמשק וביירות .סככת ההדרים ורציף
הפריקה הוקמו בסמיכות לבית האריזה ,ושביל מעבר קישר ביניהם .כמו כן ניתן לראות את משרדי בית האריזה "פרדס" על רציף ההעמסה ,ואת משרד מפקח הפירות בפינה הצפון-מזרחית
של הסככה .מקור :ארכיון רכבת ישראל.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

קנ"מ
~1:1,250

גודל ,מיקום ואירגון סככות ההדרים תואמו עם לא רק עם בכירי
הרכבת ,כי אם גם עם נציגי אפא"י ,נציגי יצואני פרי והאחראים על
הפיקוח על פרי ההדר .מקור :ארכיון רכבת ישראל

מבנה  :8 +7רקע הסטורי
Citrus Shed

סככת ההדרים

יולי
2009

7. 7

בתי אריזה בסביבת תחנת רכבת חדרה מזרח ,שנות ה'50-

בית האריזה החדש של
"יכין"

הרחבה של בית האריזה אפא"י

בית האריזה המקורי של אפא"י

שלוחת "יכין"

שלוחת המסילה היעודית לבית האריזה אפא"י

משרדי "פרדס"

בית האריזה של "פרדס",
בתחנת רכבת חדרה
מערב ,שנות ה.'50-
מקור :ארכיון מוזיאון
החאן ,חדרה

שלוחת הרכבת היעודית לבית האריזה

מפעל /בית אריזה "ויסר את שימר"

מפת האתר משנות ה ,'50-בה ניתן לראות את סככת ההדרים ומשרדי "פרדס" על רציף ההעמסה .בית האריזה של 'קואופרטיב חברת גידול הפירות בפלשתינה בע"מ' )אפא"י( הורחב ונוספה מערכת מסילות יעודית המובילה אליו ,מחוץ למתחם
התחנה .כמו כן ניתן לראות שנפתח בצמידות לחלקו הצפון-מזרחי של מתחם התחנה בית אריזה נוסף של "יכין"  ,שגם אליו נסללה מסילה יעודית .השוואה בין המפות מבהירה את הצמיחה המשמעותי שהתרחשה בשנים אלה בנפח תובלת ההדרים
ברכבת .מקור :ארכיון רכבת ישראל

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

קנ"מ
~1:2,000

מבנה  :7רקע הסטורי
Citrus Shed

סככת ההדרים

יולי
2009

7. 8

סככת ההדרים לאחר שנות ה :'50-מסככה למחסן
בתמונות הקיימות בידינו ,ניתן לראות שעןד בחורף  1951שימשה סככת ההדרים כסככה פתוחה ,כלומר מחסה המורכב מ=עמודי קונסטרוקציה נושאי קירוי ,ללא תחימה של החלל בקירות.
כפי הנראה בשלהי שנות ה '50-שינתה הסככה שימוש -כפי הנראה היא חדלה לשמש רק להטענה ופריקה של הדרים ,ובהתאם הוחלט לסגור אותה בקירות מילואה ולהשתמש בה כחלל אכסנה סגור .ייתכן ששינוי זה קשור
בפתיחת תחנת רכבת מערב בשנת  1957ובנדידת חלק מהפעילות הרכבתית לשם.
בשלב ראשון בוצעה הסבת הסככה למחסן כפי הנראה על פי תכנון כולל ,וכללה הריסת משרד פקח הפירות בפינה הצפון-מזרחית של המבנה ,בנייה של קירות מילואה הכוללים חגורות בטון רוחביות ומילואות מסיליקט בחלקם
התחתון ומבלוקי בטון בחלקם העליון ,והסדרה של מערכת פתחים שונים בחזיתות מזרח ומערב .בחזית המערבית ,הפונה אל פסי הרכבת העיקריים ,הותקנה בכל מודול דלת גליוטינה ברוחב  189ס"מ ,הניתנת למשיכה למעלה
בעזרת כבלים מוסתרים במסילות עץ .בשלב זה שימש המבנה כנראה לאכסנה של סחורות שנפרקו /הוטענו על רכבות דרך דלתות הגיליוטינה .בחזית המזרחית הוסדרו פתחים סטנדרטיים כל שניים או שלושה מודולים.
בשלב שני הוקמו שתי מחיצות פנימיות המחלקות את המבנה לשלושה מחסנים )ראו תרשים( ,נסתמו בבלוקים חלק מהפתחים בחזית המזרחית ,והותקנו תקרות לוחות עץ תלויות על מערכת משנית של מסבכי עץ ,כנראה למטרת
השגת בידוד טרמי .ניתן לזהות הבדלים בין תקרות שלושת המחסנים ,מה שמצביע על ביצוע תקרות אלה בנפרד ,כנראה ע"י כל אחד ממשתמשי המחסנים בנפרד .בתקופה זו כפי הנראה נפרצו באופן מאולתר ופרטני פתחים שונים
מעל דלתות הגליוטינה ומעל פתחי החזית המזרחית ,כנראה על מנת לשפר את האיוורור במחסנים.

מחסן 1

עמוד קונסטרוקציה
מקורית ,ומשני צדדיו
קירות מילואה מליבני
סיליקט ,מסילות עץ
לכבלים ,ודלתות
גליוטינה

מחסן 2
מחסן 3

המסילה המזרחית

פתח עילי מאולתר
דלת גליוטינה

פתח גישה למחסן
בחזית המזרחית

תקרת לוחות העץ
המונמכת

רכבת ישראל

בלוקי בטון

תחנת רכבת

חדרה מזרח

קנ"מ
1:200

חזית מערבית,
מודל 12-13

מבנה  :7תכנית שימושים
Citrus Shed

סככת ההדרים

יולי
2009

7. 9

טכנולוגית הבנייה -סככת ההדרים

בלוקי בטון

מסילת עץ לכבלים של
דלתות הגיליוטינה
קורות בטון

ליבני סיליקט

עמודי
הקונסטרוקציה
המקורית

חזית מערבית היום ,מודל 12-13

החזית המערבית – במקור )למעלה( וכיום )למטה(

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

קנ"מ
1:100

מבנה  – 7רקע הסטורי
Citrus Shed

סככת ההדרים

יולי
2009

7. 10

טכנולוגית הבנייה -שרטוטים טכניים

שרטוטים הנדסיים היסטוריים משנת  1933המצויים בארכיון הרכבת ) H/3/7,למטה מימין() H/3/8, ,למטה משמאל() H/3/9 ,למעלה( .מקור :ארכיון רכבת ישראל

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

קנ"מ

מבנה  :7רקע הסטורי
Citrus Shed

סככת ההדרים

יולי
2009

7.11

טכנולוגיית הבנייה בפלדה וההרכבה של סככות פריקות

מפרט טכני לבניית סככות הדרים ,צורף לחוזה הסטנדרטי להקמת סככת הדרים ששימש להתקשרות בין קבלנים חיצוניים לבין רכבת המנדט .1934 ,מקור :ארכיון רכבת ישראל

סעיף עבודות הפלדה ,מתוך המפרט הכללי לבניית הסככה:
"כל פרטי הפלדה יוברגו תחילה עם ברגים תקינים ורק אחר כך יחוברו באמצעות מסמור .אין להתחיל בעבודות המסמור לפני שהפרט יחובר חלקית באמצעות ברגים .החורים בפרט לעבודות המסמור יוכנו באמצעות קידוח ולא באמצעות
חבטה/ניקוב....קוטר המסמרה לא יהיה קטן מעובי הפלטקה )בפרט( ...קוטר ראש המסמרה חייב להיות לא פחות מ *1.2קוטר המסמרה .יש לבצע את המסמרות כאשר הפלדה חמה )  . (red hotאין לדפוק בפטיש מסמרות שהתקררו.
כל מסמרה פגועה או סדוקה תוסר ובמקומה יש לבצע את העבודה בשנית עד לשביעות רצון המהנדס.....יש למקם את העמודים בצורה אנכית בניצב לצירים ובהתאם לצירי המסבך"....
כאמור פרטי הפלדה חוברו בשלב ראשון עם מס' ברגים ובשלב השני ביצעו את המיסמור :השלב הראשון בוצע רק לצורך החיבור הראשוני כיוון שעבודת הברגה דורשת דיוק רב בהכנת החורים )במפעל( ,דיוק רב בהתאמת שני החלקים
לחיבור וחומר הגלם )הברגים( היה יקר ,חשוב לציין כי חיבור באמצעות ברגים הוא גמיש והפיך .השלב השני ,המיסמור ,נועד למעשה לקבע ולחבר באופן סופי את שני הפרטים לחיבור ,המסמרות היו זולות יותר ,את החורים למסמרות
ניתן היה להכין בשטח )באמצעות קידוח( לאחר החיבור הראשוני ולכן לא היה צורך בדיוק רב בשטח ,אולם יש להדגיש כי החיבור במסמרות הוא בלתי הפיך ואם יש תקלה ,או פגיעה במסמרה יש לפרק את המסמרה ולהכין מסמרה
חדשה )איבוד של חומר גלם( לעומת הבורג שאותו ניתן לפתוח ולחבר מחדש.
עם השנים והתפתחות הטכנולוגיה השימוש בברגים הפך נפוץ יותר ויותר ונוספה טכנולוגיה חדשה – הריתוך ,שלא היתה נהוגה בשנות ה  ,30היום לא נעשים החיבורים באמצעות מסמור.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

קנ"מ

מבנה  – 7רקע הסטורי
Citrus Shed

סככת ההדרים

יולי
2009

7. 12

ראה פרט א'
גיליונות 9.17-9.18

תכנית קרקע

רכבת ישראל

תחנת רכבת

המסילה המזרחית

חדרה מזרח

קנ"מ
1:100

מבנה   7תוכנית מצב קיי
סככת ההדרים

יולי
2009

Citrus Shed

7.13

תכנית גגות

רכבת ישראל

תחנת רכבת

קנ"מ

המסילה המזרחית

חדרה מזרח

1:100

מבנה   7תוכנית גגות מצב קיי
סככת ההדרים

יולי
2009

Citrus Shed

7.14

חזית מזרחית
ראה פרט א'
גיליונות 9.17-9.18

חזית מערבית

רכבת ישראל

תחנת רכבת

קנ"מ

המסילה המזרחית

חדרה מזרח

מבנה   7חזיתות מצב קיי

1:100

סככת ההדרים

Citrus Shed

יולי
2009

7.15

B -B

A A

C -C

7.16

2009

Citrus Shed

1:100

3

א

פרט א :חזית פנימית :דלת הרמה ועמודי קונסטרוקציה בחזית
המערבית

קנ"מ 1:500

חתך 2-2

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

קנ"מ
1:25
1:500

מבנה  –7פרט חזית פנימית של דלת הרמה וחתך 2-2
Citrus Shed

סככת ההדרים

יולי
2009

7.17

5

5

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

קנ"מ
1:25
1:10

מבנה  –7פרט ים :חתך  1-1וחתך 3-3
Citrus Shed

סככת ההדרים

יולי
2009

7.18

מצב קיים וטכנולוגיית הבניה
סככת ההדרים בגודל של כ  12.2*73.6מטר בנויה מקונסטרוקציית פלדה בשילוב לבני סיליקט ובלוקי בטון ,מוגבהת מהקרקע הקיימת באמצעות במת בטון בגובה של  85-90ס"מ ומעל קירוי קל של
אסבסט גלי ,המבנה אינו מטויח .סככה זו נבנתה יחד עם עוד  3סככות חדשות בארץ )ראה רקע היסטורי( ,בארץ החל השימוש בפלדה בשלהי התקופה העותמנית )סוף המאה ה (19-ותחילת התקופה
הבריטית ונעשה בה שימוש לראשונה בזמן בניית הרכבת )קו יפו-ירושלים(.
המפרט המקורי מביא הנחיות לחפירת ליסודות ,נותן פירוט לסוג הצמנט :צמנט פורטלנד העומד בתקנים הבריטיים ,מדבר על איכות החול ואגרגטים שיעשה בהם שימוש ,קובע כי הרכב הבטון יהיה
מצמט ,חול ואגרגטים ביחס של  ,1:3:5מדבר על העבודות וההקמה של קונסטרוקצית הפלדה :שיטת החיבור בין אלמנטי הפלדה תהיה בשני אופנים :חיבור ראשוני באמצעות ברגים ורק אח"כ יעשה
שימוש במסמור ,צורת המסמור :בצד אחד של המסמרה היה ראש כיפה ואת צידה השני חיממו ובאמצעות הקשה על קצה המסמרה החמה סגרו וקיבעו את המסמרה .שיטת בניה זו נקבעה באופן
ספציפי במפרט המיוחד של המבנה .את המסמור היה נהוג לבצע עם פלדה חמה .לאחר גמר החיבורים היה צורך לצבוע את הפלדה ב  3שכבות של צבע לצורך הגנה .כיסוי הגג התבצע באמצעות לוחות
אסבסט גלי וקירות המילואה קיבלו חיפוי חלקי בפח גלי בחלקם העליון .בשלב מאוחר יותר נסגרו קירות המילואה במלואם באבני סיליקט וגם בבלוקי בטון.
במת הבטון נוצקה במספר חלקים כאשר קווי תפר מפרידים בין שני חלקים סמוכים )גם היום יש קושי לבצע יציקות בטון בשטחים גדולים(.
למבנה שתי חזיתות ארוכות ,החזית המזרחית והמערבית ,ושתי חזיתות קצרות ,החזית הצפונית והדרומית.
בחזיתות הארוכות נבנתה המערכת הקונסטרוקטיבית התומכת את הגג בצורת עמודי פלדה המופיעים במקצב קבוע כל כ  3.5מ' ומסבך פלדה בניהם .העמודים מבוססים על הגבהת בטון בגודל
 ,60*60*20צורתם פרופיל  INP 260לגובה של כ  5.0מ' .מסביב להגבהה בוצע זוויתן מפלדה לשמירה על פינת ההגבהה .במקור הפלדה הייתה צבועה ב  3שכבות היום לא נותרו שרידי צבע.
בחזית המערבית לכל עמוד מחוברת בראשו קונסטרוקציית פלדה קונזולית ,התומכת גג קל מלוחות אסבסט גלי ,הבולט מהמבנה .בין כל שני עמודים קיימת
סגירה מבלוקי סיליקט או בלוקי בטון )קירות מילואה( בשילוב חגורת בטון ופתח לדלת גדולה .גודל אבני הסיליקט  22*10.5*8ס"מ.
בחזית המזרחית קיימת סגירה בין כל שני עמודים מבלוקי סיליקט או בלוקי בטון )קירות מילואה( בשילוב חגורת בטון ,גודל אבני הסיליקט  22*10.5*8ס"מ.
בחלק מהמקומות ניתן להבחין בסימנים של פתח שהיה בעבר והיום נאטם בבניה .גם בחזית זו מחוברת לכל עמוד בראשו קונסטרוקציית פלדה התומכת גג
קל מלוחות אסבסט גלי ,קונסטרוקציה זו שונה בצורתה מהקונסטרוקציה בחזית המערבית .החזית הקצרה הצפונית פשוטה וסגורה בחלקה עם לבני סיליקט
ובחלקה המזרחי קיים פתח גדול מאוד עבוד דלת נגררת .החזית הדרומית גם היא פשוטה וסגורה כולה בלבני סיליקט ובלוקי בטון .ניתן להבחין שסגירת
בלוקי הבטון נעשתה מאוחר יותר וכי בעבר היה שם פתח .בצמוד לחזית זו נמצאו שרידי מבנה קטן.
בתוך המבנה לא ניתן לראות את המסבכים כיוון שהכול מכוסה בתקרה מונמכת מדיקטים של עץ ,ההנמכה נבנתה מקונסטרוקציה נוספת מעץ הנתמכת על
מסבכי הפלדה ואל הקונסטרוקציה הנוספת הצמידו דיקטים מעץ .עוד ניתן להבחין בשני עמודי פלדה מצינורות עגולים עומדים בתוך המבנה.

1

 .1חזית מזרחית מבט על קירות
המילואה ועמודי הפלדה.

4

3
2
רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

 .2חזית מערבית מבט על קירות
המילואה ועמודי הפלדה.

קנ"מ
1:400

 .3מבט על קונסטרוקצית הפלדה שתומכת את הגג
הבולט בחזית המערבית.

מבנה  – 7סקר הנדסי
Citrus Shed

סככת ההדרים

יולי
2009

 .4חיבור העמוד לבסיס באמצעות מסמרות
וברגים.

7. 19

סקר הנדסי -המשך
הפתחים במבנה:
הפתחים ,בשתי החזיתות הארוכות של המבנה שונים זה מזה בצורתם .בחזית המערבית בצידי הפתחים נבנו מסילות מעץ בצורת " Uשוכבים" ומעליהם חיפוי עץ בחלק העליון,
המסילות שימשו להרמה והורדה של הדלתות ,המסילות מגיעות עד לגג המבנה ,ומעל הפתח בוצעה חגורת בטון בגובה של כ  20-30ס"מ .בחזית המזרחית הפתחים פשוטים יותר
עם משקוף מסביב לפתח הקיים וחגורת בטון מעל.

 .1חזית מזרחית מבט על חוסר בחומר
מליטה בין המישקים.

מצב פיזי הנדסי
כללי :מצבה ההנדסי של סככת ההדרים מורכב מחלקים יציבים וחלקים לא יציבים .באופן כללי המבנה סובל בעיקר מסדקים ומחסור באבן בקירות המילואה.
במת הבטון שלמה ובמצב יציב.
עמודי הפלדה חלודים ,הצבע התקלף והם עומדים חשופים ,אולם מצבם הקונסטרוקטיבי יציב וחומר הגלם המקורי )הפלדה( נותר שלם למרות החלודה.
בחלק מהגבהות מבטון הזוויתן בקצה ,מסביב להגבהה ,מתחיל להחליד ,להתקלף ולאבד מסת חומר .ההגבהות עצמן שלמות ויציבות.
קירות המילואה אינם יציבים ,ניתן להבחין בסדקים רבים לאורך הקירות ,ובחלק מהקירות חסרות אבנים ,קיים חוסר בחומר מליטה בין המישקים ,במספר מקומות נעשו
ניסיונות תיקון באמצעות חומר מליטה צמנטי.
האבנים עצמן במצב טוב ,ללא בליה ,קיימות גם אבנים שבורות כתוצאה מוונדליזם.
צמוד לחזית הדרומית מצויים גדמים של מבנה קטן נוסף שהיה במקום והיום נותרו ממנו חלקים שבורים ולא יציבים שמהווים מפגע.
פנים המבנה :חלק מהתקרה המונמכת חסר ,עמוד פלדה קיים "מרחף" באוויר ולא מגיע לבמת הבטון.

1

3
5
2

 .2חזית מערבית ,בתחתית הקיר ניתן להבחין
בתיקונים שנעשו.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

 .3חזית מזרחית ,מבט על סדקים וחוסר
אבן בקירות המילואה .

קנ"מ
1:400

 .4חזית מערבית ,מבט על סדקים בקירות המילואה.

מבנה  –7סקר הנדסי
Citrus Shed

סככת ההדרים

4

 .5חזית דרומית ,גדמי המבנה הצמוד למבנה הסככה.

יולי
2009

7.20

רכבת ישראל

תחנת רכבת

המסילה המזרחית

חדרה מזרח

קנ"מ
1:100

רכבת ישראל

תחנת רכבת

קנ"מ

המסילה המזרחית

חדרה מזרח

1:100

רכבת ישראל

תחנת רכבת

קנ"מ

המסילה המזרחית

חדרה מזרח

1:100

מבנה  – 7חזיתות מזרחית ומערבית מפגעי
סככת ההדרים

Citrus Shed

מבנה  – 7חזיתות מזרחית ומערבית מפגעי
סככת ההדרים

Citrus Shed

מבנה  – 7חזיתות מזרחית ומערבית מפגעי
סככת ההדרים

Citrus Shed

יולי
2009

7.21

יולי
2009

7.21

יולי
2009

7.21

הסיבות לבעיות ומסקנות
המבנה נחלק לשני סוגים :החלק היציב והחלק הלא יציב.
•

מבנה השלד מפלדה יציב וניתן להמשיך להשתמש בפלדה במבנה זה.

•

קירות המילואה ברובם אינם יציבים ויש צורך לטפל בהם כדי למנוע את
המשך התדרדרותם.

•

גדמי המבנה הקטן הצמוד לחזית הדרומית אינם יציבים ויש להסירם
מידית תחת פיקוח של מפקח.

•

כיסוי הגג במבנה בלוי.

•

המבנה חשוף לפגעי מזג האוויר לאורך שנים ללא הגנה וטיפול ,מי גשם,
רוחות ,הבדלי טמפ' מאיצים את תהליכי הבליה.

•

חוסר תחזוקה וונדליזם מכוון יצרו חלק מהבעיות שנצפו.

הערות כלליות

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

קנ"מ
1:100

•

במקרה שתישקל העברת הרכבת בתוך המבנה ,על הבמה או דרך הבמה,
יש לבצע בדיקות מקדימות על מנת לבדוק התאמת המבנה לעומסים
דינאמיים .לדוגמה :מצב יסודות המבנה ,מצב הקרקע ,מהי איכות הבטון
היצוק ,ניסויי העמסה ,כל הנ"ל יעשה באמצעות יועצים מומחים .בהתאם
לממצאים ניתן יהיה להגיע למסקנה האם הדבר אפשרי ואם כן אלו חיזוקים
נדרשים .בכל מקרה יש צורך לטפל במבנה מבחינה שימורית לפי ההמלצות
הכלליות.

•

במקרה של העתקת המבנה למקום אחר יהיה צורך לפרק את המבנה לפי
הנחיות מפורטות של אדריכל ומהנדס שימור ,לטפל בכל החלקים ,לאחסן
את החלקים ,למקם מחדש בהתאם לבדיקת והמלצת יועץ קרקע ,לבנות
בסיס חדש למבנה ,להשלים חלקים חסרים /חלקים שנהרסו בזמן הפירוק.
בכל מקרה יש צורך לטפל במבנה מבחינה שימורית לפי ההמלצות
הכלליות.

•

בשני המקרים שלעיל יפורקו קירות המילואה ולא יבנו מחדש.

מבנה  –7סקר הנדסי  +מפת מפגעים
Citrus Shed

סככת ההדרים

יולי
2009

7. 22

7.23

7.24

2009

2009

Citrus Shed

Citrus Shed

1:100

1:100

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת

חדרה מזרח

קנ"מ
1:25
1:10

מבנה  – 7חזיתות משוחזרות -מצב מוצע
סככת ההדרים

Citrus Shed

יולי
2009

7.25

מתקן  + 9מבנים  :14+15גשר דרומי מעל לנחל חדרה פילבוקס ובלוקהאוס
מתקן  + 9מבנים  - 14+15תוכן עניינים
מפת מפתח ומראה כללי

עמ' 9.01

תיאור אדריכלי וטכנולוגית בניה

עמ' 9.02

תיעוד צילומי -חזיתות

עמ' 9.03-9.04

תיעוד הסטורי

עמ' 9.05-9.09

מצב קיים -תכניות חתכים וחזיתות

עמ' 9.10-9.18

סקר הנדסי

עמ' 9.18-9.21

מבנה  :9גשר דרומי מעל לנחל חדרה

מבנה  :15בלוקהאוס )עמדת שמירה(

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:4,000

מבנה  - 9,14,15מראה כללי
 Pillbox and Blockhouseוגשר דרומי

מבנה  :14פילבוקס )מגדל שמירה(

יולי
2009

9.01

תיאור אדריכלי וטכנולוגיית בנייה
מתקן  – 9גשר דרומי מעל לנחל חדרה Bridge
כללי  :גשר למסילת רכבת מעל לנחל חדרה ,בנוי משני חלקים שונים בטכנולוגיית הבניה.
החלק הצפוני ,מעל למפתח של כ 18-מ' עשוי פלדה .החלק הדרומי ,גם כן מעל מפתח של כ 18-מ',

נ
חל

חד
רה

גשר פלדה

מחולק ל 3-מפתחים שווים באמצעות נציבים )עמודים גדולים ורחבים( ,ועשוי פלדה.
במרכז בין שני הגשרים מעיין "אי" של אדמה תמוך מכל צידיו באמצעות קירות תומכים מחופי אבן.
מתחת לקטע הצפוני עובר כיום ערוץ נחל חדרה ומתחת לקטע הדרומי עובר צינור מים סגור.
שנת הבניה :גשר בטון ואבן – ככל הנראה שנות ה .20-גשר פלדה – שנות ה.90-

מבנה  – 14מגדל שמירה Pillbox
כללי  :מגדל שמירה עשוי מתכת בגובה כ 7-מטר .בחלקו העליון מרפסת תצפית.
שנת הבניה.1941 :

גשר בטון ואבן

בסיס :אין אפשרות לבדוק.
עמודים 4 :עמודים מפלדה בצורת פרופיל  Iושתי מערכות חיזוקים אופקיים באמצעות פרופילי L
תא השמירה/תצפית :עשוי מעקה פח בגובה  1.20מ' מעל לרצפה משוערת מחובר בברגים .הרצפה
חסרה .אל התא מוביל סולם מתכת.

מבנה 9
גשר דרומי
1:500

פתחים :פתח כניסה מכיוון העליה בסולם ,כיוון מערב.

מבנה  – 15מגדל שמירה עגול Blockhouse
כללי  :מבנה בטון עגול פשוט בן קומה אחת .המבנה מוגבה מהסביבה וקיימות  4מדרגות
בטון בכניסה אליו.
שנת הבניה.1946 :
קירות חיצונים :קירות בטון ו/או בלוקי בטון מטויחים כלפי חוץ ופנים.
מסד המבנה :מסד בטון בולט כ 5-ס"מ מקיר המבנה בגובה כ 70-ס"מ.
מחיצות פנימיות :ללא .חלל פנימי אחד.
גג המבנה :המבנה בעל גג בטון מזוין.
מרזב  /ניקוז :קיימים חמישה פתחי ניקוז במעטפת המבנה.
תקרה :רצפות :רצפה יצוקה מבטון תקרת בטון שהיא גם גג המבנה עם פתח יציאה לגג.
פתחים :פתח כניסה ללא דלת .קיימים שרידים של מה שנראה כמו איזושהי סגירת פח
חיצונית 7 .פתחים קטנים בחתך טרפזי .בצידו החיצוני של כל פתח לוח פח עם חור ריבועי
במרכזו ,את החור ניתן לסגור באמצעות לוח פח שנפתח על ציר אופקי כלפי מטה.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50,1:100
1:500

מבנה 15
מגדל שמירה עגול

מבנה 14
מגדל שמירה

Blockhouse

Pillbox

1:100

מבנה  – 9,14,15תיאור אדריכלי
 Pillbox and Blockhouseוגשר דרומי

1:50

יולי
2009

9.02

מתקן  :9גשר דרומי מעל לנחל חדרה  -תיעוד צילומי

-2חזית צפונית

-1חזית דרומית

4
2
נ
חל

5

חד
רה

גשר מתכת

-3חזית מערבית גשר בטון ואבן

גשר בטון ואבן

-4מבט על הגשר לכיוון דרום

1
3
-5חזית מזרחית

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:500

מתקן  – 9חזיתות ,תיעוד צילומי
גשר דרומי Bridge

יולי
2009

9.03

מבנה  :14מגדל שמירה  – Pillboxתיעוד צילומי

2

1

3

4
-1חזית צפון מזרחית

-2חזית צפון מערבית

-3חזית מערבית

-4חזית דרום מערבית

מבנה  :15מגדל שמירה עגול  – Blockhouseתיעוד צילומי

3

1

-1חזית מערבית

-3חזית מזרחית

-2חזית דרומית

2
רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50
1:75

מבנה  – 14,15חזיתות ,תיעוד צילומי
Pillbox

יולי
2009

9.04

מתקן  :9הגשר הדרומי במסמכים היסטוריים
סביר להניח שהצורך לחצות את ערוץ נחל חדרה התעורר מרגע בו
הונחו פסי הרכבת באזור ,כלומר עוד מזמן השלוחה הטורקית לכיוון
חדרה מתחנת טול כרם .לא ידוע לנו דבר בנוגע למיקום ואופי הגשר
בתקופה זו מאחר והמידע המוקדם ביותר שיש לנו לגבי הגשר הוא
משנת  ,1922מתוך מסמך המפרט את גשרי הרכבת לאורך הקטע
חיפה טול-כרם .מיקום הגשרים לאורך המסילה מצוין באמצעות
המרחק שלהם בק"מ מקנטרה ,כשהגשר מדרום לתחנת חדרה נמצא
בק"מ ה .362/7-בתיאור המופיע במסמך נמסר כי הגשר בנקודה זו
בנוי משלושה מפתחים באורך 18מ' 5.8 ,מ' ו 5.2-מ' .מעל למפתח
הגדול מצויין כי החומר ממנו עשוי הגשר הוא R.S.J – Rolled
) Steel Joistקורת  (Iולגבי המפתחים הקטנים מצוין כי הם מונחים
על נקודות משען מקורות עץ .Timber Abatement
רשימה נוספת המתייחסת למצבת הגשרים לאורך הקו היא משנת
 .1925מאחר ובתקופה זו שינו את אופן ספירת הק"מ כך שנקודת
האפס היא חיפה ולא קנטרה השתנה מיספור מיקומו של הגשר
לק"מ ה .49.939-בתיאור הגשר מופיעים  4מפתחים )מתאים לקיים
בשטח כיום( באורכים 17.9 :מ' 4.45 ,מ' 4.40 ,מ' ו 4.25-מ' .הגשר
מתואר כגשר פלדה ) (4 Steel Spanעל גבי בסיסים עשויים חציים
מיציקת בטון וחציים מקיר בניה.
ניתן לראות שקיים שוני בתיאור הגשרים בין שתי הרשימות .בנוגע
לגשר הפלדה על גבי המפתח הגדול )הקטע הצפוני של הגשר(
התיאור זהה בשתי הרשימות כך שכנראה שנבנה לפני  .1922לגבי
הגשר מעל למפתחים הקטנים )הקטע הדרומי של הגשר( כנראה
שחל שינוי בין  1922לבין  1925והגשר על בסיסי העץ הוחלף בגשר
מבטון ובניה.

מכתב למהנדס המחוזי של הרכבת מהמהנדס הראשי .מקור :ארכיון הרכבת.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

רשימת הגשרים בין חיפה לטול-כרם משנת  .1922מקור :ארכיון הרכבת.

קנ"מ

מתקן  - 9רקע היסטורי
גשר דרומי Bridge

רשימת הגשרים בין חיפה לטול-כרם משנת  .1925מקור :ארכיון הרכבת.

יולי
2009

9.05

מתקן  :9הגשר הדרומי בתמונות היסטוריות
בתמונה העליונה משמאל ניתן להבחין בגשר מפלדה כאשר
מתחתיו נראה כי היה מסבך מפלדה שהיווה את המערכת
הקונסטרוקטיבית הנושאת את פסי הרכבת ,לא ברור אם
התמונה היא בזמן הבניה או אחריה .בתמונה העליונה מימין
ניתן לראות את גשר האבן עם שני הניצבים שעומד כך גם
היום בשטח.
בשתי התמונות התחתונות מוצג נחל חדרה בימי השיטפון
של שנות ה  ,90גם בתמונות אלה ניתן לראות את גשר
הפלדה המורכב עם מסבך מפלדה ומעל פסי הרכבת .יתכן
כי זהו הגשר המקורי מהרשימה של  1922ו.1925-
גשר הפלדה כפי שהוא נראה בתמונות מ 1990-כבר לא
קיים כיום .לא ידוע לנו מתי הוא פורק אחרי  1990ונבנה
במקומו גשר הפלדה שקיים כיום .לעומתו גשר הניצבים
מחופי האבן נשאר כפי שהיה בתמונות משנות ה.40-

הגשר הדרומי בסוף שנות ה  30או תחילת שנות ה .40
מקור :ארכיון גן שמואל.

תמונה של הגשר הדרומי והפילבוקס משנת .1941
מקור :מעבדת ביתמונה ,באדיבות דפנה )כצנלסון( בנק.

קרונית בדיקה נדחפת
על גשר רכבת ,כנראה
גשר נחל חדרה,
בתקופת המנדט.
מקור :ארכיון רכבת
ישראלTemple ,
Society Australia

סכמה עקרונית של גשר הפלדה כפי שמופיע בתמונות מ.1990-

תמונות של הגשר הדרומי בזמן השיטפון של נחל חדרה ב  ,1990מבט ממזרח.
מקור ארכיון גן שמואל.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מתקן  - 9רקע היסטורי
גשר דרומי Bridge

תמונות של הגשר הדרומי בזמן השיטפון של נחל חדרה ב  ,1990מבט ממערב.
מקור ארכיון גן שמואל.

יולי
2009

9.06

מבנה  :14תולדות הקמת מגדל השמירה )(Pillbox
בעקבות מאורעות תרצ"ו – תרפ"ט )(1936-39
במהלכן הופנו פעולות אלימות של הערבים
במטרה לחבל במפעל הרכבת ,ננקטו פעולות
להגנה על הרכבות ,פסי הרכבת והגשרים
שלאורכם .על פי התיעוד שבידינו בשנת 1939
הוקם בתחנת חדרה מגדל השמירה הראשון.
לא נמצא תיעוד לצורתו של מגדל ראשון זה.
ב 1941-מתחילה סדרת התכתבויות בנוגע
להקמת עמדת ירייה ממתכת ) Steel firing
 (platformבתחנת חדרה ,שתורכב ממגדלי
שמירה שפורקו בתחנת טירה ובתחנת חיפה
מזרח .הדרישה הייתה ליצור עמדה מוגבהת
שתשקיף על הגשר ,מותאמת לשני אנשים
וחסינה בפני כדורים .מבנה זה הושלם ב-
 24.6.1941והוא כנראה מגדל השמירה שקיים
היום.
מכתב מה 7.1.1939-המציין שהקמת מגדל השמירה
בתחנת חדרה תושלם היום .מקור :ארכיון הרכבת.

מכתב מה 19.5.1941-ובו הזמנת עבודה למגדל ירייה ממתכת .את המתכת הדרושה
ניתן להשיג ממגדלי שמירה שיפורקו בטירה ומגדל מס'  1בתחנת חיפה מזרח.
מקור :ארכיון הרכבת.

מכתב מה 21.5.1941-ובו הגדרת הדרישות מהמגדל שמירה:
שיכיל שני אנשים ושיהיה חסין בפני כדורים
מקור :ארכיון הרכבת.

מבנה  :15תולדות הקמת מגדל השמירה העגול )(Blockhouse
ב ,1941-במקביל להקמת מגדל
השמירה מהמתכת ,עלה גם הצורך
להקים את מגדל השמירה העגול,
הבלוקהאוס .מטרתו הינה להחליף את
קרון הרכבת הממוגן שהובא לתחנת
חדרה בכדי להגן על הגשר .לפי
הפרוגרמה של המבנה הוא אמור
להכיל  4מיטות קומותיים מתקפלות
עבור  8אנשי משטרת הרכבת
) .(PPRDהתוכנית מתבססת על דגם
קטן יותר מ 1940-שהיה מיועד עבור
 5אנשים .נשלחת הצעה ראשונית
לתכנון מבנה עגול בקוטר  1.25מ'
ובגובה של  1.5מ' מעל הקרקע.
המבנה עצמו נבנה בין  1945ל.1946-
באוגוסט  1945כבר קיימת הצעת
מחיר להקמת המבנה ,וביוני 1946
קיים סיכום לעלויות ההקמה )כלומר
שהמבנה כבר היה קיים(.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

המכתב מ 1941-עם הסקיצה של מבנה
הבלוקהאוס המוצע .מקור :ארכיון הרכבת.

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

המכתב מ 1945-המפרט את הדרישות
הפרוגרמטיות למבנה .מקור :ארכיון הרכבת.

קטע תצלום אויר מ 1944-בו מבנה הבלוקהאוס עדיין לא קיים .קטע תצלום אויר מ 1946-בו ניתן לראות את מבנה הבלוקהאוס.
מקור :המרכז למיפוי ישראל.
מקור :המרכז למיפוי ישראל.

מבנה  - 14,15רקע היסטורי
Pillbox and Blockhouse

יולי
2009

9.07

מבנה  :15תוכנית היסטורית של מגדל השמירה העגול )(Blockhouse

שרטוט של אב טיפוס למבנה הבלוקהאוס מאוגוסט  .1945שורטט ע"י משרד התכנון של
האגף ההנדסי של ה .P.R-מקור :ארכיון הרכבת.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מבנה  - 14,15רקע היסטורי
Pillbox and Blockhouse

יולי
2009

9.08

מגדלי שמירה ) (Pillboxנוספים לאורך קו הרכבת חיפה-קנטרה:

תמונה של פילבוקס בק"מ ) 99.500דרומה
מתחנת ראש העין( – המרחק בק"מ נמדד
מתחנת חיפה .מקור :ארכיון הרכבת.

תמונה של פילבוקס בק"מ .108.35
מקור :ארכיון הרכבת.

דוגמה נוספת לגשר רכבת:

תמונה של פילבוקס ליד תחנת לוד.
מקור :ארכיון הרכבת.

גשר הרכבת מעל לנחל כזיב.
מקור:אינטרנט )אתר "טיולי"(.

מגדלי שמירה עגולים ) (Blockhousesנוספים לאורך קו הרכבת חיפה-קנטרה:

תמונה של בלוקהאוס בק"מ ) 86.045צפונה מתחנת ראש העין(.
מקור :ארכיון הרכבת.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

תמונה של בלוקהאוס בק"מ ) 68.378צפונה מתחנת טול כרם(.
מקור :ארכיון הרכבת.

קנ"מ

תמונה של בלוקהאוס בק"מ ) 75.150צפונה מאזור קלקיליה(.
מקור :ארכיון הרכבת.

מבנה  – 9,14,15דוגמאות לטיפוס הבנייה
Bridge, Pillbox and Blockhouse

יולי
2009

9.09

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

יולי
2009

1

1

קנ"מ 1:200

 -2חתך  1-1וחזית צפונית

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50
1:200

מתקן  – 9תוכניות מצב קיים
גשר דרומי Bridge

יולי
2009

9.13

2

2

קנ"מ 1:200

 -4חתך  2-2וחזית דרומית

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50
1:200

מתקן  – 9תוכניות מצב קיים
גשר דרומי Bridge

יולי
2009

9.14

3
שרידי ניצבי אבן ובטון של גשר מעל לנחל בחן .שרידים של המשכה הדרומי של
המסילה המזרחית .מקור :סקר שימור – תוואי הרכבת המזרחי ,אדר' גיורא
סולר.

3

קנ"מ 1:200

 -5חתך ) 3-3דרך גשר בטון(

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50
1:200

מתקן  – 9תוכניות מצב קיים
גשר דרומי Bridge

יולי
2009

9.15

 -1תוכנית

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

חתך -1
1-1 1
חתך
-2 -2

תחנת רכבת
חדרה מזרח

 -3חזית צפונית

קנ"מ
1:50

 -4חזית דרומית

מבנה  – 14תוכניות מצב קיים
Pillbox

 -5חזית מזרחית

יולי
2009

 -6חזית מערבית

9.16

א-פרט פתח חרך וסגירת פח

ב-פרט סולם ופתח יציאה לגג

 -3חתך 1-1

א

ב

 -1תוכנית

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

 -2תוכנית גג

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50

מבנה  – 15תוכניות מצב קיים
Blockhouse

יולי
2009

9.17

 -4חזית צפון מזרחית

 -5חזית מערבית

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

 -6חזית דרומית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50

מבנה  – 15תוכניות מצב קיים
Blockhouse

יולי
2009

9.18

מתקן  :9גשר דרומי מעל לנחל חדרה  -מצב קיים וטכנולוגיית הבניה
גשר הניצבים הדרומי
מערכת של שני קירות אנכיים תומכים בצדדים מבטון ושני ניצבים אנכיים במרכז ברוחב 1.3
מ' ובאורך  7.2-7.5מ' ומעל קורת בטון אופקית בצורת  Tעליה הונחו אדני הרכבת.
קירות תומכים :קיר צפוני ודרומי מבטון ,בפן החיצוני הוטבעה דוגמת אבן ,הקירות מספקים
תמך לאדמה בצדדים ומהווים משענת לקורת הבטון הגדולה.
ניצבים אנכיים :שני ניצבים )עמודים מאסיביים( במרכז שחילקו את המפתח הגדול ל  3שדות
קטנים יותר .בפן החיצוני ניתן להבחין באבן גיר במידות :אורך  21-46ס"מ ,גובה  20-25ס"מ,
עומק לא ניתן למדידה ובניהם חומר מליטה צמנטי ,רוחב הפוגות רחב יחסית  3-4.5ס"מ .לא
ניתן לקבוע באופן חד משמעי אם הניצבים בנויים מאבן או בנויים מבטון עם חיפוי אבן.
קורת בטון :קורה בצורת ) Tראה תכניות מצב קיים( מבטון מזוין ,בגובה  164ס"מ.

גשר הפלדה הצפוני
שני קירות תומכים ,מבטון מזוין עם חיפוי אבן ,במישקים בין האבנים בוצע כיחול על בסיס
צמנט .מעל לקירות מונחות שתי קורות פלדה )פרופיל  (Iובניהן מונחים אדני הרכבת.
תפקיד הקירות הוא לשמש תמיכה אופקית לאדמה ותמיכה אנכית למסילת הרכבת מעל.
הבניה הינה בניה מודרנית עם חומרי בניה וטכנולוגיה מודרניים.

 .1גשר פלדה חדש :חיפוי האבן בקיר תמך צפוני.

4+5

 .3מראה כללי על הגשר המקורי.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

3

2

1

 .4מבט מקרוב על הפן החיצוני של הניצבים בגשר המקורי.

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מתקן  – 9סקר הנדסי
גשר דרומי Bridge

 .2גשר פלדה חדש :קיר תמך דרומי ,מבט כללי.

 .5מבט מקרוב על כיחול בין האבנים בגשר המקורי.

יולי
2009

9.19

מתקן  :9גשר דרומי מעל לנחל חדרה  -מצב פיזי הנדסי
גשר מקורי
כללי :המצב ההנדסי של הגשר טוב לא נצפו סדקים המעידים על בעיה הנדסית ,היום הגשר המקורי אינו בשימוש והוא נותר לעמוד
בשטח .כל האזור מכוסה בצמחיה גבוהה ויש בעיה של נגישות לכל חלקי הגשר ולכן גם קיים קושי לבדוק את כל החלקים.

1

גשר חדש
כללי :המצב ההנדסי של הקירות והקורות טוב.
נמצאו תיקוני בטון מאוחרים המעידים על טיפול ואחזקה של הקירות.
בקורות הפלדה נמצאו מספר נקודות בהן הצבע התקלף והחלודה הופיעה.

מבנה  :14פילבוקס  -מצב קיים וטכנולוגיית הבניה

 .1סימני חלודה בתחתית הקורות.

מגדל מפלדה בחלקו הדרומי של המתחם ,המגדל מורכב מ  4עמודים מפרופיל פלדה בצורת  Iבגובה 12
ס"מ ובניהם חיבורים אופקיים מקורות פלדה בצורת  ,Lבראש המגדל קופסה עשויה משני לוחות פלדה
ובניהם לוחות עץ )צורת סנדווץ'( בעובי  7ס"מ ובגובה  120ס"מ ,לוחות העץ שימשו תווך הן כבידוד תרמי והן
כשכבה מייצבת בין שני לוחות הפלדה ,החיבורים בין הלוחות נעשו באמצעות ברגים .אל ראש המגדל מוביל
סולם עשוי גם הוא מפלדה .היום עומד המגדל ללא רצפה ותקרה ולא נמצאו בשטח שרידים המעידים על
רצפה ותקרה .בתחתית המגדל נותרו שרידים לחיבורים אלכסוניים בצורת  Xבין העמודים .לא ניתן היה
לבדוק את יסודות המבנה כיוון שלא הייתה גישה אליהם.
בתמונות היסטוריות המתארות מבנים דומים ניתן לראות כי היה גג שהתנוסס מעל וכי היו חיבורי פלדה
בצורת  Xבין העמודים ,חיבורים אלה מספקים יציבות אופקית במבני פלדה מסוג זה וגם היום נהוג לתכנן כך.

1
2

מצב פיזי הנדסי

 .1הקופסה בראש המגדל.

המגדל כולו אינו במצב טוב ,הוא אומנם עומד ,אולם סובל מחלודה ברמה מתקדמת ,ניתן לראות כי חלקי הפלדה שנותרו
עדיין שלמים ,לוחות העץ החשופים רקובים ,אולם לא ניתן היה לאמוד את מצבם האמיתי בגלל הגובה של המגדל וחוסר
גישה לכל החלקים.
היום למבנה אין רצפה ואין גג.

 .2בסיס המגדל 4 :עמודי פלדה ,קורות פלדה אופקיות ואלכסוניות וסולם.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מתקן  9ומבנה  – 14סקר הנדסי
גשר דרומי Pillbox ,Bridge

יולי
2009

9.20

מבנה  :15בלוקהאוס  -מצב קיים וטכנולוגיית הבניה
מבנה עגול בקוטר  2.51מ' )חיצוני( מורכב מקירות בעובי  25ס"מ מבלוקי בטון ותקרת בטון
מזוין ,המבנה מבוסס על רפסודה מבטון מזוין הבולטת  5ס"מ מהמבנה ובעובי כ  50ס"מ
המשמשת גם כרצפה .בתחתית המבנה ,סמוך לקרקע ,ניתן להבחין כי המסד/רצפה
נתמכים על מערכת נוספת אותה קשה לבחון עקב הבעייתיות בגישה.

 .1מבט כללי ממערב
על המבנה.

אל המבנה המוגבה מפני השטח מטפסים בעזרת  5מדרגות יצוקות מבטון.
המבנה מטויח פנים וחוץ בטיח על בסיס סיד.
חרך ירי 7 :חלונות קטנים בקיר העגול של המבנה בגובה  44ס"מ עם לוחות מפלדה ודלת
פלדה קטנה הניתנת לסגירה ופתיחה מתוך המבנה.
בתוך המבנה נמצאו  3סולמות ,כאשר אחד הינו שלבים מפלדה שמחוברים ישירות לקיר
והשניים האחרים סולמות שמחוברים לקיר ולרצפה בקצותיהם.

 .2מבט על
תחתית המסד.

 .3מבט על השלב בסולם המחובר ישירות לקיר.

מצב פיזי הנדסי
כללי :המבנה מורכב מבחינה הנדסית מחלקים יציבים וחלקים שאינם יציבים ונמצאים בסכנה.
תקרת הבטון אינה יציבה ומסוכנת :בנקודה מסוימת בתקרה הבטון התפורר ,הזיון חשוף וחלוד
ומתפורר גם כן.

6

קירות המבנה שלמים ויציבים וכך גם הרצפה ,בקצה הרצפה ליד הדלת נמצא זיון חשוף.
לא נמצאו סדקים המעידים על שקיעות או תזוזות ,והבלוקים נותרו שלמים.

4

פרטי הפלדה חלודים אולם הם לא איבדו מסת חומר.

3

5
1

2

מדרגות הבטון שבורות ,סדוקות ואף חסרים חלקים במדרגה הראשונה.

 .4מבט על תקרת הבטון המתפוררת.

 .5מבט על המדרגות השבורות.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מבנה  – 15סקר הנדסי
Blockhouse

 .6מבט על זיון חשוף בפתח הדלת.

יולי
2009

9.21

מבנה  :10מעביר מים צפוני מעל לנחל חדרה

מבנה  - 10תוכן עניינים
מפת מפתח ומראה כללי

עמ' 10.01

תיאור אדריכלי ותיעוד צילומי -חזיתות

עמ' 10.02

תיעוד הסטורי

עמ' 10.03

מצב קיים -תכניות חתכים וחזיתות
סקר הנדסי

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:4,000

מבנה  - 10מראה כללי
מעביר מים צפוני

עמ' 10.04-10.05
עמ' 10.06

יולי
2009

10.01

תיאור אדריכלי וטכנולוגיית בנייה
מבנה  – 10מעביר מים צפוני מעל לנחל חדרה
כללי  :גשר למסילת רכבת מעל לנחל חדרה .בנוי מעל מפתח של כ 5.5-מ' עשוי פלדה .משני צידיו קירות תומכים עשויים בטון עליו מוטבעת דוגמת אבן.
שנת בנייה :לא ידוע .במקום היה מעביר מים מלפני שנת  ,1922אך אין הוכחה כי מדובר במעביר הנוכחי.

1

2

4

-2מבט מצפון מעל הגשר

-1מבט מצפון

-4חזית מזרחית

-3חזית צפונית

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

3

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:250

מבנה  – 10תיאור אדריכלי ותיעוד צילומי
מעביר מים צפוני

יולי
2009

10.02

רקע היסטורי של מעביר המים הצפוני ודוגמאות נוספות

מעביר מים מעל לנחל אמץ.
מקור :סקר שימור – תוואי הרכבת המזרחי ,אדר' גיורא סולר.

תמונה מהשטפון הגדול של  .1951מקור :ארכיון גן שמואל.

תפקידו של מעביר מים)  (Culvertהוא ניקוז מי הגשמים דרך
סוללת מסילת הרכבת )שמהווה מחסום לניקוז הטבעי של המים(.
בדרך כלל מעביר המים בנוי כגשרון עם קירות צדדיים היוצרים
צורת משפך לכיוון המעביר ,ותומכים את סוללת הרכבת.
ברשימת הגשרים בין חיפה לטול כרם משנת  1922מופיע במרחק
של כק"מ מהגשר הדרומי מעל לנחל חדרה )מתקן  (9גשר נוסף
עשוי ) R.S.J – Rolled Steel Joistקורת  (Iמעל מפתח של 5.00
מ' .ככל הנראה מדובר במעביר המים הנמצא מצפון לתחנה ,בסמוך
לקיבוץ גן שמואל.
לאורך מסילת הרכבת המזרחית קיימות דוגמאות למעבירי מים
מסוגים שונים .חלק מהמעבירים בנויים כקמרון ומחופים אבן,
וחלקם )החדשים יותר( עשויים בטון.

מעביר מים עשוי בטון נ.צ.198430-700995 .
מקור :סקר שימור – תוואי הרכבת המזרחי ,אדר' גיורא סולר.

רשימת הגשרים בין חיפה לטול-כרם משנת  .1922מקור :ארכיון הרכבת.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מבנה  - 10רקע היסטורי
מעביר מים צפוני

יולי
2009

10.03

 -1מבט על

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50

מבנה  – 10תוכניות מצב קיים
מעביר מים צפוני

יולי
2009

10.04

 -2חתך ) 1-1חזית דרומית(

 -3חתך ) 2-2חזית צפונית(

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50

מבנה  – 10תוכניות מצב קיים
מעביר מים צפוני

יולי
2009

10.05

מצב קיים וטכנולוגיית הבניה

5

שני קירות תומכים מבטון בצד צפון ודרום ,המורכבים משתי יציקות בטון צמודות זו לזו :הראשונה יציקת בטון בעובי  50ס"מ ,עם אגרגטים בגדלים שונים והשניה יציקת בטון
בעובי  10ס"מ "עדינה" יותר עם חזות מוחלקת ועליה מוטבעת דוגמת אבן .היציקה השניה בוצעה במספר שלבים וזאת ניתן לזהות ע"פ הממצאים בשטח :נמצאו תפרים בין
החלקים.
מעל לקירות מונחות שתי קורות פלדה פרופיל  Iבגובה  45ס"מ ,בינהן נמתחו קורות פלדה אלכסוניות מפרופיל  Lבגודל  8*8ס"מ ועליהן מונחים אדני רכבת מעץ.

1

מבחינה הנדסית תפקיד הקירות היה לשמש תמיכה אופקית לאדמה ותמיכה אנכית למסילת הרכבת מעל.

2

3+4

מצב פיזי הנדסי
כללי :המצב ההנדסי של הקירות יציב ,אולם נמצאו מספר בעיות הנדסיות.
סדקים :נמצאו סדקים בקירות מכמה סוגים ,סדק היפרדות בין שתי יציקות בטון ,סדק לגובה הקיר המעיד על
שקיעה או תזוזה של הקרקע ,סדק בחלק הבולט העליון של הקיר המעיד על דחף של הקרקע .עוד נמצאו סימנים
של גלישת מים על גבי הקירות שיצרו כתמים צהובים ושחורים על גבי הקיר .בקצוות המעביר נמצאו שברים
מקומיים של הקירות.
על הקירות נמצאו גם סימנים של חלודה שירדו מקורות הפלדה והתייבשו על הקירות ,וגם סימנים של בליה
ביולוגית :מיקרואורגניזם בצבע ירוק שהתפתח על הקירות כתוצאה מהרטיבות ,הלחות והסביבה ליד הגשר.
בקורות הפלדה הצבע מתקלף והן חלודות.

 .1מבט על קורות הפלדה החלודות ועל כתמי
החלודה שירדו על הקירות.

 .2סדק בחלקו העליון של הקיר הצפוני וסדק
היפרדות בין שתי יציקות בטון.

 .3סדק אנכי בקיר הצפוני.

 .4חלקו התחתון של הסדק האנכי בקיר הצפוני.

 .5שבר בפינת הקיר הצפוני ,בו ניתן לראות את
טכנולוגיית הבניה של שתי יציקות הבטון.

מפות מפגעים:

הסיבות לבעיות ומסקנות
ניתן לומר על המבנה באופן כללי כי מצבו ההנדסי יציב.
הסדקים שנמצאו במבנה מחייבים מעקב מיידי.
•
קורות הפלדה החלו תהליך של קורוזיה ,הפלדה שמחלידה מגדילה
•
את נפחה ,מתפוררת ויוצרת לחצים על הבטון וכתוצאה מכך נסדק
הבטון ומתפורר.
המבנה חשוף לפגעי מזג האויר לאורך שנים ללא הגנה וטיפול ,מי
•
גשם ,רוחות ,הבדלי טמפ' מאיצים את תהליכי הבליה.
חוסר תחזוקה מאיץ את הבעיות שנצפו.
•
אזור התעשייה בו נמצאת התחנה גם מאיץ את תהליכי הבליה וזאת
•
עקב מזהמים שנפלטים לאוויר.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:200

מבנה  - 10סקר הנדסי
מעביר מים צפוני

יולי
2009

10.06

מבנה  :11מגורי מנהל התחנה
תיאור אדריכלי וטכנולוגיית בנייה
כללי  :מבנה אבן מלבני בן קומה אחת .במבנה שני חדרים ,חדר דרומי עם
כניסה מבחוץ ופתח מעבר בין שני החדרים.
שנת בנייה1935 :
קירות חיצונים :קירות נושאים בנויים אבן גיר מסותת בגדלים משתנים
בעובי  20ס"מ ויציקת בטון בחלק הפנימי של הקיר בעובי  10ס"מ .כלפי חוץ

מבנה 11
Station
master’s
quarters

חדר

האבן גלויה וכלפי פנים טיח.
גג המבנה :המבנה לא מקורה .בעבר המבנה קורה בגג רעפים דו שיפועי על
קונסטרוקציית קורות עץ ורעפי מרסיי.
מרזב  /ניקוז :לא נמצאו עדויות לאופן הניקוז ,כנראה היתה שפיכה חופשית.
פתחים :פתחים מלבניים .לצורך יצירת הפתחים יצקו חגורות בטון מעל
ומתחת לפתח לכל רוחב המבנה ,חגורות אלה מהוות גם אלמנט דקורטיבי

חדר

בחזיתות .אין שריד לחלונות עצמם.

מבנה  -11תוכן עניינים
מפת מפתח ומראה כללי  +תיאור כללי

עמ' 11.1

תיעוד צילומי -חזיתות

עמ' 11.2

תיעוד הסטורי

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

עמ' 11.4 -11.3-

מצב קיים -תכניות חתכים וחזיתות

עמ' 11.6-11.5

סקר הנדסי

עמ' 11.7-11.8

קנ"מ
1:4,000

מבנה  –11מראה כללי
מגורי מנהל התחנה

Station Masters

יולי
2009

11.1

-1חזית מזרחית

-5חזית פנים מערבית

-2חזית מערבית

4

1

2
6

5

-6חזית דרומית של מחיצה פנימית

-3חזית דרומית

-4חזית צפונית

3
רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:100

מבנה  -11חזיתות ,תעוד צילומי
 Station Mastersמגורי מנהל התחנה

יולי
2009

11.2

 25מבני מגורי סגל מדגם  ,IVBבעלי קירות בטון מצופי אבן וגגות רעפים אדומים ,נבנו
בשנת הכספים  1935-36בתחנות כפר סמיר )חיפה חוף הכרמל של היום( ,טול כרם,
חדרה ,בית שאן ,אל עריש ,תל אל-אחמר ,טילול ,רומנה ולוד .מתוך דו"ח ענף ההנדסה
של רכבת המנדט על הפעילות במחוז חיפה של הרכבת לשנת  .1935-36מקור :ארכיון
רכבת ישראל

מבנה  11בשנת  :1989ניתן לראות שרידי גג וכן קיר לבני סיליקט או בלוקים שכפי הנראה
הקיף חצר כניסה מדרום למבנה .מקור :ארכיון מוזיאון החאן ,חדרה

מתוך דו"ח מחוז חיפה על עבודות שבוצעו בשנת  .1935-36מקור :ארכיון רכבת ישראל

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מבנה  –11תיעוד הסטורי
מגורי מנהל התחנה

Station Masters

יולי
2009

11. 3

דוגמאות לטיפוס הבנייה :מבני מגורים דגם  IV Bנוספים לאורך הקו המזרחי )קו רכבת חיפה-קנטרה(

תמונה של מבנה המסילאים בתחנת אחיטוב )קאקון , (Qakun ,שנבנה בשנת  1934/35במקביל למבנה  11בתחנת חדרה .מקור התמונות :ויקיפדיה /סקר שימור הקו המזרחי

תמונה של מבנה התחנת אייל )קלקיליה( .מקור התמונה :ויקיפדיה

מבנה מגורי המסילאים ,תחנת בית שאן ,כפי הנראה נבנה בשנת  1934/35במקביל למבנה  11בתחנת חדרה .מקור הצילומים :תיק תיעוד רכבת העמק

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מבנה  –11תיעוד הסטורי
מגורי מנהל התחנה

Station Masters

יולי
2009

11. 4

 -2חתך 1-1

הערה:
מעבר לתיאור המבנה כפי שמופיע במסמכים ההיסטוריים )ראו עמ' " (11.3בעל קירות
בטון מצופי אבן וגגות רעפים אדומים" ,אין בידינו כל מידע הנוגע לפרטי הבנייה שאיפיינו
את דגם  .IVBבשטח לא שרדו משקופים ,חלונות או חלקי גג .בשל כך אנו ממליצים
שחלונות ,דלתות וגג מבנה 11ישוחזרו עפ"י פרטי הבניין של מבנה ) 6שנבנה בסמיכות
זמנים למבנה  -(11ראו גליונות  6.13-6.16בחוברת זו.
לחילופין ,במידה ויימצא באחת התחנות האחרות מבנה דגם  IVBבו שרדו הגג ופרטי
הפתחים ,מומלץ לשחזר מבנה זה על פי פרטים אלה.

 -1תוכנית

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50

מבנה  – 11תוכנית וחתך מצב קיים
 Station Mastersמגורי מנהל התחנה

יולי
2009

11.5

 -3חזית צפונית

 -4חזית מערבית

 -5חזית צפונית

 -6חזית מזרחית

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50

מבנה  – 11חזיתות מצב קיים
 Station Mastersמגורי מנהל התחנה

יולי
2009

11.6

מבנה  :11סקר הנדסי
מצב קיים וטכנולוגיית הבניה
מבנה מלבני בעל מפלס אחד ,בגודל בנוי באבן גיר מסותתת בגודל :עומק  20ס"מ ,גובה  29.5ס"מ ורוחב  18-45ס"מ וחומר מליטה צמנטי בין המישקים עובי הפוגות  0.5ס"מ ,צורת הכיחול שקוע
מפני האבן ,בצמוד לאבנים יש יציקת בטון מזוין בעובי  10ס"מ ,ראה חתך הקיר בתמונה מס'  .5המבנה מחולק לשני חללים ,באמצעות קיר ביניהם .עובי הקירות החיצוניים נע בין  30ס"מ ל  31ס"מ
ומעל כל קיר מתנוסס גמלון בנוי באותה טכנולוגיה של שאר המבנה ,כאשר הקיר האמצעי הינו בעובי  13ס"מ והגמלון שמעליו אינו בצורת משולש שלם אלא טרפז .מעל הגמלונים היה גג קל
מתשתית של עץ ורעפי מרסי )ע"פ מסמכים היסטוריים( ,לא נמצאו שרידים לגג באתר.
מבנה זה אופייני לתקופתו ,טכנולוגיית הבניה שבו משלבת בניה מסורתית באבן עם חומרי בניה מודרניים מבטון ,הבניה מאבן היתה מקובלת כיוון שחומר בניה זה היה נפוץ יחסית וכוח העבודה היה
זול .הבריטים נהגו להשתמש בבטון בעיקר ליציקת יסודות ,רצפות וחגורות מבטון ,את שאר המבנה הם נהגו לבנות מאבן מקומית ולקרות בגג רעפים.
אולם עם התפתחות הטכנולוגית של הבטון נעשה הבטון חומר בניה נפוץ יותר ויותר עם הזמן .במבנה זה נעשה שימוש נרחב יותר בבטון :יציקת
חגורות בטון מסביב לכל המבנה ,חומר מליטה צמנטי בין המישקים ,טיח צמנטי ,חתך הקיר אינו חתך מלא מאבן ,אלא אבן דקה יותר בעובי 20
ס"מ ובגבה יציקת בטון בעובי  10ס"מ.
בניית הגמלונים בוצעה באותה טכנולוגיה בה נבנו הקירות :אבן מסותתת בעובי  20ס"מ
ויציקת בטון בגב האבן בעובי  10ס"מ.
טיח :חזיתות החוץ והגמלונים אינם מטויחים ,חזיתות הפנים מטויחות בטיח על בסיס צמנט.
חזיתות ופתחים :לצורך יצירת הפתחים יצקו חגורות בטון בגובה  26ס"מ ובעומק  30ס"מ,
חגורות אלה מהוות גם אלמנט דקורטיבי בחזית .באחת מחגורות הבטון ניתן להבחין בהרכב
הבטון היצוק :אגרגטים בגדלים שונים )"דירוג אגרגטים"( וצמנט.

 .2יציקת הבטון בתוך המבנה ,בגב האבן.

5
 .1מבט על טכנולוגיית הבניה של הקירות החיצוניים:
נדבכי אבן וקורת בטון מזוין בינהם.

2+4
1+3

אבן

 .3מבט מקרוב על הפוגות בין האבנים.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

 .4הרכב הבטון היצוק.

מבנה  – 11סקר הנדסי
 Station Mastersמגורי מנהל התחנה

בטון

 .5מבט על טכנולוגיית הבניה של הקיר.

יולי
2009

11.7

מבנה  :11סקר הנדסי
מצב פיזי כללי:
המצב ההנדסי של המבנה יציב .אין מחסור באבן ובחומר מליטה ,אין סימני בליה או פגיעה מאסיביים באבן
והאבנים שלמות.
סדקים :בקיר האמצעי נמצא סדק אופקי מעל הדלת ,ראה תמונה .3
בחגורות הבטון נמצאו מספר מקומות בהם הבטון התפורר והזיון נותר חשוף וחלוד.
בפן החיצוני של האבן הצטברה שכבת משקע דקה בצבע שחור ,ככל הנראה פיח ,בעיה זו חוזרת על עצמה במבנים
מאבן המצויים בקרבת פסי רכבת.
היום המבנה עומד חשוף ללא גג.

2

פרטי העץ והנגרות במצב בליה וריקבון.
 .1יציקת הבטון הפנימית מתפוררת מעל החלון המזרחי.

1

הסיבות לבעיות ומסקנות
ניתן לומר על המבנה באופן כללי כי מצבו יציב מבחינה הנדסית ,למרות שהוא
נטוש ומוזנח.
•

בתוך המבנה נמצאו מספר סדקים בשכבת הבטון הפנימית ,סדקים אלה
אינם עוברים לפן החיצוני של הקיר ואינם מסוכנים.

•

מצב האבן טוב ואין סימני בליה.

•

למבנה אין גג ומי גשם חודרים אליו ישירות דרך הקירות ,המים נספגים
בקירות ,כיוון שהטיח רך וחלש יותר מהאבן השפעת הרטיבות עליו היא
גדולה יותר ולכן הוא נסדק.

•

המבנה חשוף לפגעי מזג האויר לאורך שנים ללא הגנה וטיפול ,מי גשם,
רוחות ,הבדלי טמפ' מאיצים את תהליכי הבליה.

•

השכבה השחורה שהצטברה על הפן החיצוני של האבן הינה חלקיקים
זעירים של פיח ,בשלב זה אין נזק לאבן.

•

חוסר תחזוקה מאיץ את הבעיות שנצפו.

3

 .2ברזל חשוף ביציקת הבטון בפינה הדרום מזרחית .

 .3פנים המבנה ,מבט על הסדק בתוך המבנה.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:100

מבנה  – 11סקר הנדסי
 Station Mastersמגורי מנהל התחנה

יולי
2009

11.8

מבנה  :12מגורי מסילאים Ganger’s and Platelayers quarters
מבנה  -12תוכן עניינים
מפת מפתח ומראה כללי

עמ' 12.1

תיאור אדריכלי וטכנולוגית בניה

עמ' 12.2

תיעוד צילומי -חזיתות

עמ' 12.3

תיעוד הסטורי

עמ' 12.4-12.6-

מצב קיים -תכניות חתכים וחזיתות

עמ' 12.7-12.11

סקר הנדסי

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:4,000

עמ' 12.12

מבנה  - 12מראה כללי
תחנת משרד הבריאות

Ganger’s and platelayers Quarters

יולי
2009

12.1

מבנה  :12תיאור אדריכלי וטכנולוגיית בנייה
מגורי מסילאים בעבר ,מרכז טיפול אחזקתי של האגודה לבריאות הציבור )משרד הבריאות( בהווה

כללי  :מבנה אבן מלבני בן קומה אחת וחצר סגורה בחלקו הקידמי.
שנת בנייה1944 :
קירות חיצונים :קירות נושאים בנויים אבן גיר מסותת בגדלים משתנים בעובי  20ס"מ ויציקת
בטון בחלק הפנימי של הקיר בעובי  10ס"מ .כלפי חוץ האבן גלויה וכלפי פנים טיח.

חדר
שינה

מחיצות פנימיות :בלוקי בטון ?
גג המבנה :גג שטוח מיציקת בטון ורלסים של פלדה.
מרזב  /ניקוז :קיימים שני צינורות מי-גשם על גבי החזית המזרחית של המבנה.

חדר
שינה

תקרה :הגג משמש גם כתקרה.

מבואת כניסה

שירותים

רצפות :מרצפות בטון? טרצו?
פתחים :פתחים מלבניים .בחלקם העליון  5אבנים :אבן ראשה ושתי אבנים מונחות בצורה

מטבח

אלכסונית מכל צד .בחלק התחתון של הפתחים סף אבן.
גדר :הגדר המקיפה את חצר המבנה עשויה ??? מטויחת בשני סוגי טיח :חלק בחלקים
הבולטים ,ובגמר "שפריץ" גס בחלקים השקועים.

חדר
שינה

מטבח
)בעבר(

חצר

הערה :המבנה נמצא בשימוש האגודה לבריאות הציבור של משרד הבריאות מאז שנות ה,'90-
שירותים

ובשנת  2005הועברה הבעלות עליו לידי מינהל נכסי הדיור הממשלתי .כיום זהו המבנה זה הוא
המבנה היחיד בשימוש במתחם רכבת חדרה מזרח.

מבואת כניסה

מבנה 12
Ganger’s and
platelayers
quarters

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:200

מבנה  - 12תיאור אדריכלי
תחנת משרד הבריאות

Ganger’s and platelayers quarters

יולי
2009

12.2

מבנה  :12תיעוד צילומי

4

-1חזית מזרחית

-2חזית מערבית

1

2

-3חזית דרומית

-4חזית צפונית

3
רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מבנה  - 12חזיתות ,תעוד צילומי
תחנת משרד הבריאות

Ganger’s and platelayers quarters

יולי
2009

12.3

מבנה  :12רקע היסטורי
הוספה של מגורי מסילאים במתחם תחנת חדרה נדונה בהרחבה כבר בראשית שנות ה ,'30-אולם מומשה לבסוף בשנת  .1947ניתן לראות בתצלומי האוויר שבשנת  1946המבנה
עדיין לא מופיע ואילו בתצלום מ 1949-ניתן לראותו בבירור.

קטע מתוך תצלום אוויר משנת  .1946מקור :המרכז למיפוי ישראל.

קטע מתוך תצלום אוויר משנת  .1949מקור :המרכז למיפוי ישראל.

מכתב מנובמבר  1935שנכתב מהמהנדס הראשי למנהל הכללי של
הרכבת ובו הערכה כספית להקמת מגורים למסילאים נשואים.
במכתב מומלץ כי בשלב הראשון יוקמו מגורים כאלה במספר תחנות
וביניהם תחנת חדרה )התחנות הנוספות :עתלית ,טול-כרם ,בנימינה,
יבנה ,אשדוד ,מג'דל ועזה(.
בשלב זה דובר על מבנה מגורים עבור  4מסילאים נשואים הכולל
חדר ,מטבח ,חצר קטנה ושירותים .מקור :ארכיון הרכבת.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מבנה  -12רקע היסטורי
תחנת משרד הבריאות

Ganger’s and platelayers quarters

יולי
2009

12.4

מבנה  :12רקע היסטורי
בשנות ה '40-הגיע לשיאו תהליך הדרגתי של התכנסות לבנייה סטנדרטית פונקציונלית ואחידה לאורך כל קווי רכבת המנדט .במהלך מכוון נקבעו מספר אבי-טיפוס למבני רכבת ,בפרט למגורי צוות לקבוצות ומגורי זוגות
נשואים לסגל בכיר,
פרמטרים רבים נלקחו בחשבון ונדונו בתהליך גיבוש קבוצת המבנים הסטנדרטיים הנבחרים :שיקולים של התאמה לאקלים ולחומרי הגלם המקומיים ,עלות בנייה ,התאמה למערכת חשמל אחידה ,נוחות ועלות תחזוקה,
עמידות להצתות )בשנות ה '40-הוחלט להפסיק את השימוש בגגות רעפים ,שבתקופת המרד הערבי הוכחו כמועדות לשריפה ,ולעבור לבנייה בגג שטוח( ,ושיקולים של אסתטיקה ותדמית.
מבנה  12נבנה עפ"י אב –טיפוס סטנדרטי מס'  ,3אחד ממספר דגמים בעלי קווים עיצוביים דומים.

פרוטוטיפ דגם סטנדרטי
 -2מגורי צוות לזוג נשוי,
.1943
בחזיתות ניתן לראות פרטי
חלונות ועיצוב כללי דומים
לאלה שיושמו במבנה .12
מקור :ארכיון רכבת ישראל.
פרוטוטיפ דגם סטנדרטי  -3מגורי
מסילאים ומגורי ראש צוות נשוי.1945 ,
מקור :ארכיון רכבת ישראל.

בשנת  ,1989עת ערכו אנשי מוזיאון הח'אן בחדרה סקר צילומי
של מתחם תחנת חדרה מזרח ,היה מבנה  12נטוש ומחוסר
חלונות .בשנות ה '90-שופץ המבנה והחל לשמש כמרכז טיפול
אחזקתי של האגודה לבריאות הציבור ,משרד הבריאות.
מקור :ארכיון מוזיאון הח'אן ,חדרה.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מבנה  -12רקע היסטורי
תחנת משרד הבריאות

Ganger’s and platelayers quarters

יולי
2009

12.5

תכנית פונקציות והשוואה בין מבנה התחנה לבריאות המשפחה מצב קיים לשרטוט ההיסטורי של אב הטיפוס למגורי המסילאים
תכנית פונקציות
דירה  – 1דירה לראש חוליית המסילאים ומשפחתו

מתוך השוואה בין שרטוט אב הטיפוס לבין
מבנה הקיים היום ,ניכר שהמבנה נבנה באופן
זהה לחלוטין לאב הטיפוס.
הבדלים שבכל זאת קיימים נובעים ככל הנראה
מהתאמות שעבר המבנה בכדי לשמש כתחנה
לבריאות המשפחה:
 .1הוספת סגירה וקירוי של חלק מהחצר
הפתוחה.
 .2שריד למבנה הכלים שהיה ממוקם בין
שתי החצרות ניתן לראות בעובי קיר
הגדר.
 .3סגירה של מרפסת הכניסה באמצעות קיר
עם דלת וחלון בכדי לקבל חדר נוסף.
 .4פתיחה של הקיר המפריד בין יחידות
הדיור.
 .5הוספת חלוקה נוספת בתא השירותים
המפרידה את אזור האסלה מאזור הכיור.

דירה  – 2מגורי מסילאים
חצר פרטית

2

1

3
5
5
4

2
3
5

5

4
שרטוט של אב טיפוס למגורי מסילאים .שורטט ב 1945-ע"י משרד התכנון של מחלקת הדרכים והעבודות של ה.(Palestine Railway) P.R-

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:200
1:100

מבנה  - 12תיעוד היסטורי
תחנת משרד הבריאות

Ganger’s and platelayers quarters

יולי
2009

12.6

מבנה  :12תכניות מצב קיים

 -2תוכנית גגות

 -1תוכנית

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:100

מבנה  - 12תוכניות מצב קיים
תחנת משרד הבריאות

Ganger’s and platelayers quarters

יולי
2009

12.7

מבנה  :12חזיתות מצב קיים

4

 -4חזית דרומית פנימית

3

 -3חזית דרומית

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50

מבנה  - 12חזיתות מצב קיים
תחנת משרד הבריאות

Ganger’s and platelayers quarters

יולי
2009

12.8

מבנה  :12חזיתות מצב קיים

5
8
9

6

7

10
 -6חזית צפונית פנימית

 -5חזית צפונית

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50

מבנה  - 12חזיתות מצב קיים
תחנת משרד הבריאות

Ganger’s and platelayers quarters

יולי
2009

12.9

מבנה  :12חזיתות מצב קיים

 -7חזית מזרחית

 -8חזית מזרחית פנימית

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50

מבנה  - 12חזיתות מצב קיים
תחנת משרד הבריאות

Ganger’s and platelayers quarters

יולי
2009

12. 10

מבנה  :12חזיתות מצב קיים

 -9חזית מערבית

 -10חזית פנימית מערבית

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50

מבנה  - 12חזיתות מצב קיים
תחנת משרד הבריאות

Ganger’s and platelayers quarters

יולי
2009

12. 11

סקר הנדסי :מצב קיים וטכנולוגיית הבניה
מבנה מלבני בעל מפלס אחד וחצר פתוחה בקדמתו ,המבנה בגודל  7.8*16.9בנוי באבן גיר מסותתת בגודל  :רוחב  18-40ס"מ ,גובה  20-23ס"מ ,עומק לא ניתן היה למדוד ,וחומר
מליטה על בסיס סיד בין המישקים ,הכיחול שקוע מפני האבן וגודל הפוגות כ  0.5ס"מ .כיוון שהמבנה פעיל ומתוחזק לא ניתן היה לבדוק את חתך הקירות ולכן הנחת העבודה היא כי חתך
הקירות החיצוניים הינו מאבן ויציקת בטון בגבה )בדומה למבנה תחנת הרכבת( .המבנה מחולק למספר חללים ,באמצעות מחיצות בעובי משתנה  8-20ס"מ ,חלקן מקוריות וחלקן חדשות.
תקרת המבנה הינה תקרת בטון בעובי כ  14ס"מ לא ניתן היה לבדוק מהו חתך התקרה והנחת העבודה היא כי התקרה הינה תקרת בטון בין רילסים מפלדה .בקדמת המבנה )בחצר(
בחזית המערבית קיימת תוספת בניה מאוחרת הבנויה מקורות עמודים ורצפה מבטון ,קירות בלוקים וקירוי קל מפח גלי.בתחתית המבנה )במפלס הריצוף הפנימי( יש בליטה של כ  5ס"מ
מסביב לכל המבנה ,כנראה עיבוי זה משמש את יסודות הבניין.
טיח :חזיתות החוץ אינן מטויחות ,חזיתות הפנים מטויחות בטיח על בסיס סיד.
חזיתות ופתחים :צורת הבניה מסביב לפתחים קפדנית ומדוייקת יותר ,גודל הפוגות עד  0.5ס"מ ,החלק העליון של הפתח נבנה באמצעות  5אבנים :במרכז אבן ראשה ומשני צידיה 2
אבנים כשכל אבן מותאמת במידותיה בצורה אלכסונית ,החלק התחתון של הפתח )החלון( נבנה כקורה ישרה באמצעות  4אבנים.
המבנה מסוף שנות ה ,40-בזמן בו נבנה המבנה השימוש בבטונים ובפלדה היה מקובל מאוד בארץ .במבנה זה נעשה שימוש משולב גם באבן וגם בבטון ,שני החומרים היו נפוצים ושיטות העבודה
ידועות ומקובלות ולכן היה נוח לשלב את החומרים יחד בבניה .צורת בניה זו מופיעה בעוד מבנים במתחם הרכבת )לדוגמה :מבני המסילאים ,מבנה התחנה(

2

3

 .2מבט על צורת הכיחול בין האבנים.

 .3מבט על הבליטה בתחתית המבנה.

 .1מבט על חלון בחזית הדרומית.

1
מצב פיזי הנדסי
המבנה כללי :המצב ההנדסי של המבנה יציב וטוב.
יש הצטברות של שכבה דקה בצב שחור על פני האבנים ,שכבה זו הינה הצטברות חלקיקים זעירים של פיח ,והיא אינה מזיקה בשלב זה לאבן.
המקום פעיל ומתוחזק באופן שוטף ויש להמשיך לתחזק אותו.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:200

מבנה  - 12סקר הנדסי
תחנת משרד הבריאות

Ganger’s and platelayers quarters

יולי
2009

12. 12

מבנים  :17 + 16 + 13שלוחת אנצילביץ'
מבנים  - 13,16,17תוכן עניינים
מפת מפתח ומראה כללי

עמ' 13.01

תיאור אדריכלי וטכנולוגית בניה

עמ' 13.02

תיעוד צילומי -חזיתות
תיעוד הסטורי
מצב קיים -תכניות חתכים וחזיתות
סקר הנדסי

עמ' 13.03-13.05
עמ' 13.6-13.7
עמ' 13.8-13.11
עמ' 13.12-13.16

מבנה  :13מבנה התנורים
מבנה  :16מחסן גדול

מבנה  :17מחסן קטן

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מבנה  - 13,16,17מראה כללי

1:4,000

שלוחת אנצילביץ'

יולי
2009

13.01

תיאור אדריכלי וטכנולוגיית בנייה
מבנה  – 16מחסן גדול
כללי  :מבנה מלבני פשוט בן קומה אחת .המבנה משמש כחלל אחד פתוח ,ללא חלוקות פנימיות .בסיס המבנה הוא "במה" עשויה מיציקת בטון מוגבהת
כ 1-מ' מעל לקרקע ,בולטת מקיר המבנה כ 1.5-מ' בחזית המזרחית .לחזית המערבית שתי מרפסות קונזוליות צמודות לשני הפתחים.
שנת בנייה1956 :
קירות חיצונים :קירות בלוקים ,לא מטויחים פנים וחוץ .על גבי החזית המערבית מופיע הכיתוב " "cementבצבע שחור.
גג המבנה :גג משופע בכיוון מזרח-מערב ,עשוי קירוי אסבסט גלי על גבי קורות פלדה ועץ.
מרזב  /ניקוז :שפיכה חופשית לאורך שיפוע הגג כיוון מערב.
תקרה :חלקו הפנימי של הגג מהווה את תקרת המבנה.
רצפות :יציקת בטון.
פתחים :למבנה  4פתחים המשמשים לכניסה ,שניים בחזית המזרחית ושניים במערבית ,אחד מול השני בהתאמה .קיימות יציקות בטון משני צידי
הפתחים ובחלקו העליון .על גבי חלק מהפתחים שרידי משקופי פח.

מבנה 16
מחסן גדול

מבנה  – 13מבנה התנורים
כללי  :מבנה מלבני פשוט בן קומה אחת .מחולק לשני חללים פנימיים .בחלל הגדול שלושה בסיסי בטון.
שנת בנייה1948 :
קירות חיצונים :קירות בלוקים ,מטויחים חוץ ופנים.
מחיצות פנימיות :מחיצה אחת עשויה בלוקי בטון ומטויחת משני צידיה .קיימים בה  3פתחים קטנים בגובה הרצפה.
גג המבנה :הגג עשוי מיציקת בטון ובולט מעט מפני קירות המבנה .קיימים בגג  3פתחים קטנים שככל הנראה שימשו לארובות יציאה.
תקרה :חלקו הפנימי של הגג מהווה את תקרת המבנה.
רצפות :יציקת בטון.
פתחים :למבנה פתחי דלתות וחלונות .ניתן לראות בפתחים שרידים של משקופי פח.

מבנה  – 17מחסן קטן
כללי  :מבנה מלבני פשוט בן קומה אחת .המבנה משמש כחלל אחד פתוח ,ללא חלוקות פנימיות .בסיס המבנה הוא "במה" עשויה
מבלוקי בטון מוגבהת כ 1-מ' מעל לקרקע ,בולטת מקיר המבנה כ 1.5-מ' בחזית המזרחית .לחזית המערבית מרפסת קונזולית.
שנת בנייה1963 :
קירות חיצונים :קירות בלוקים ,לא מטויחים פנים וחוץ.
גג המבנה :גג משופע בכיוון מזרח-מערב ,עשוי קירוי אסבסט גלי על גבי קורות פלדה ועץ.
מרזב  /ניקוז :שפיכה חופשית לאורך שיפוע הגג כיוון מערב.
תקרה :חלקו הפנימי של הגג מהווה את תקרת המבנה.
רצפות :יציקת בטון.
פתחים :למבנה  2פתחים המשמשים לכניסה ,בחזיתות המזרחית והמערבית ,אחד מול השני בהתאמה .קיימות חגורות בטון בחלק
העליון של הפתחים .על גבי חלק מהפתחים שרידי משקופי פח.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:100

מבנה  – 13,16,17תיאור אדריכלי
שלוחת אנצילביץ'

מבנה 13
מבנה התנורים

מבנה 17
מחסן קטן

יולי
2009

13.02

-1חזית מערבית

-2חזית צפונית

2

-5חזית צפונית של מחיצה פנימית

-3חזית מערבית
-3חזית מזרחית

5
1
3
6
-4חזית דרומית

4

-5חלל החדר הדרומי וה"תנורים"

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:100

מבנה  – 13חזיתות ,תיעוד צילומי
שלוחת אנצילביץ'  -מבנה התנורים

יולי
2009

13.03

-2חזית צפונית

-4חזית דרומית

2
 -5מבט על החלל הפנימי של המחסן

-3חזית מזרחית

3

1

5

-1חזית מערבית

4
רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:100

מבנה  – 16חזיתות ,תיעוד צילומי
שלוחת אנצילביץ'  -מחסן גדול

יולי
2009

13.04

-2חזית צפונית

-4חזית דרומית

 -5מבט על החלל הפנימי של המחסן

2

3

5

1

4
רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

-3חזית מזרחית

-1חזית מערבית

קנ"מ
1:100

מבנה  – 17חזיתות ,תיעוד צילומי
שלוחת אנצילביץ'  -מחסן קטן

יולי
2009

13.05

תיעוד הסטורי במפות
מבנה מספר  13מופיע לראשונה
במפה  E/95/9משנת ,1943
שעודכנה עד שנת .1948
מצפייה במפות ובתצלומי אויר של
האתר ,ניתן להסיק שמבנה  13נבנה
בשנת  ,1948שכן אינו מופיע בגירסא
אחרת של מפה זו ,שעודכנה עד
 .1947כפי שניתן לראות במפה
משמאל ,היא שימש כנראה כבית
משאבה לנפט שהגיע בקרוניות נפט,
נשאב ומולא בחביות קטנות ,ומכאן
הופץ לצרכנים שונים באיזור,
שהעמיסו את חביות הנפט על
רכביהם בדרךהגישה המעגלית
שנכבשה למטרה זו.

pump houseמבנה / 13

מחסן / 16
מחסן אנצילביץ'

מפה  E/95/9משנת  ,1943מעודכנת עד שנת  .1948מקור :ארכיון רכבת ישראל
מפה  E/95/9משנת  ,1943מעודכנת עד שנת  .1956מקור :ארכיון רכבת ישראל

קיימת בידינו עוד גירסא למפה E/95/9
משנת  ,1943שעודכנה עד שנת
 .1956במפה זו נמחק התיוג “pump
 ,"houseובמקומו נוסף המספר 13
המזהה את המבנה עד היום.
עוד בשנים שבין  ,1948-1956כנראה
בשנת  ,1956נוסף מבנה  ,16שכפי
הנראה שימש כמחסן חומרי בנין הקשור
לחנות חומרי הבנין של אנצילביץ' בעיר
חדרה .ייתכן שבשלב זה הוסב מבנה
 13למבנה תנורים לייצור מלט או סיד.
מבנה  17נוסף לאחר שנת  ,1962שכן
אינו מופיע בגרסא נוספת של מפה זו
המעודכנת עד .1962

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מבנה – 13,16,17תיעוד היסטורי
שלוחת אנצילביץ'

יולי
2009

13.06

תיעוד הסטורי במפות ובתצלומי אויר
בשנת  1956נוסף מבנה " ,16מחסן
אנצילביץ'" כפי הנראה מחסן חומרי בנין
או מפעל קטן בבעלות "ה .אנצילביץ'
חומרי בנין בע"מ" ,שבבעלותם גם חנות
חומרי בנין מוכרת ברח' הרצל במושבה
חדרה מאז .1941
על חזיתו המערבית של מבנה 16
מופיעה בשלוש שפות )עברית ,ערבית
ואנגלית( המילה .cement :ייתכן
שבשלב זה הוסב מבנה  13למבנה
תנורים לייצור מלט או סיד ,בכל מקרה
נראה שבשנות ה '50-שימשו מבנים 13
ו ,16-ולאחר מכן )משנת  1963ככל
הנראה( גם מבנה  ,17כחלק ממכלול
אחד ,שלא היה חלק מהפעילות
הרכבתית בתחנת חדרה מזרח.
מפה  11/2/35משנת  ,1954מעודכנת עד שנת  .1970מקור :ארכיון רכבת ישראל
מחסן 17

מחסן / 16
אנצילביץ'';
מחסן אנצילביץ
מחסן

מבנה
13

מבנה  17הוא כפי הנראה המחסן
הנוסף המופיע בטבלת העדכונים בשנת
 ,1963שכן בתצ"א משנה זו כבר ניתן
לראותו בבירור.

העדכון האחרון משנת " :1970הוצאת המיפלג משלוחת אנצילביץ'"

תצלום אויר משנת  .1963מקור :מרכז המיפוי הישראלי

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מבנה – 13,16,17תיעוד היסטורי
שלוחת אנצילביץ'

יולי
2009

13.07

 -1תוכנית

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50

מבנה  – 13תוכנית מצב קיים
שלוחת אנצילביץ'  -מבנה התנורים

יולי
2009

13.08

1

1

 -6חזית מערבית

 -3חזית צפונית

 -1תוכנית גגות

 -2חתך 1-1

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

 -5חזית מזרחית

קנ"מ

1:100

מבנה  – 13תוכנית גגות ,חתך וחזיתות מצב קיים
שלוחת אנצילביץ'  -מבנה התנורים

 -4חזית דרומית

יולי
2009

13.09

 -2חתך 1-1
 -3חזית מזרחית

 -4חזית מערבית

 -5חזית דרומית

 -6חזית צפונית

 -1תוכנית

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מבנה  – 16תוכנית ,חזיתות וחתך מצב קיים

1:100

שלוחת אנצילביץ' – מחסן גדול

יולי
2009

13.10

 -1תוכנית

 -2חתך 1-1

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:100

 -3חזית צפונית

 -4חזית מזרחית

 -5חזית דרומית

 -6חזית מערבית

מבנה  – 17תוכנית ,חתך חזיתות ,מצב קיים
שלוחת אנצילביץ'  -מחסן קטן

יולי
2009

13.11

מבנה  - 13מצב קיים וטכנולוגיית הבניה
מבנה מלבני בגודל  6.3*8.7מ"ר  ,בעל מפלס אחד ,בנוי מבלוקי בטון ,תקרה ורצפה מבטון.
רצפה :רצפה מבטון בעובי לא ידוע ולא ניתן למדידה .על הרצפה עומדים  3בסיסים מבטון בגודל  64*72סמ"ר כל אחד ששימשו כבסיס
למכונה שהונחה עליהם.
קירות :קירות חוץ ופנים בעובי  22ס"מ בנויים מבלוקי בטון ,במבט מקרוב ניתן להבחין כי הרכב הבטון מכיל בטון חול חצץ דק וצדפים.
תקרה :תקרת בטון מזוין בעובי כ  10ס"מ בולטת כ  8ס"מ מהמבנה ,לא ניתן להבחין אם יש קורות פלדה בתוך התקרה.
טיח :חזיתות הפנים מטויחות בטיח על בסיס סיד עם שברי צדפים ופחם.
טכנולוגיית הבניה וחומרי הגלם ששימשו לבניית המבנה )בטון ובלוקים( היו נפוצים מאוד
בשנות ה  50ו ה  60בהם הוא הוקם ,בלוקי הבטון החליפו את לבני הסיליקט ולבני
הבטון וכך הוזלו עלויות הביצוע ,את הגגות /תקרות היה נהוג לבצע עם קורות פלדה ויציקת
בטון בניהם במבנה זה לא ניתן היה להבחין בקורות פלדה אולם כן ניתן לראות את מוטות
ברזל הזיון בתוך הבטון.
נהגו להשתמש בצדפים בהרכבים השונים )טיח או חומר מליטה( עקב תכולת הגיר
הגבוהה בהם וגם כתחליף לחצץ דק.

 .2חתך הקיר בו ניתן לראות את בלוקי הבטון.

 .1חזית צפונית של המבנה.

1
2
4

3

5
רכבת ישראל
המסילה המזרחית

 .3מבט מקרוב על הרכב הבטון ,בפתח דלת
בחזית המערבית .

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

 .4מבט מקרוב על בלוקי הבטון ששימשו לבניית המבנה.

מבנה  - 13סקר הנדסי
שלוחת אנצילביץ'  -מבנה התנורים

 .5מבט מקרוב על הרכב הטיח.

יולי
2009

13.12

מצב פיזי הנדסי
המבנה כללי :המצב ההנדסי של המבנה יציב.
יש מחסור מקומי בבלוקים ,ויש סימני פגיעה במבנה.
נמצאו סדקים במבנה בחלק העליון שלו ,לא נמצאו סדקים המעידים על שקיעת יסודות.
בתקרת המבנה נמצא כתם שריפה ובו גם ברזל זיון חשוף.
על הגג מבצבצת צמחיה רבה.

 .2כתם שריפה בתקרה והברזל החשוף.

הסיבות לבעיות ומסקנות
ניתן לומר על המבנה באופן כללי כי מצבו טוב ויציב מבחינה הנדסית לעומת החצר שהיא במצב התמוטטות.
•

הסדקים והקירות השבורים אינם מסוכנים.

•

סימני השריפה על התקרה מעידים על שימושי המבנה ,השריפה היא זו שגרמה להתפוררות מקומית של הבטון ולחשיפת הזיון
בתוכו.

•

מצב הבלוקים טוב ואין סימני בליה.

•

וונדליזם מכוון גרם לחלק מהבעיות שנצפו.

•

המבנה חשוף לפגעי מזג האוויר לאורך שנים ללא הגנה וטיפול ,מי גשם ,רוחות ,הבדלי טמפ' מאיצים את תהליכי הבליה.

•

חוסר תחזוקה מאיץ את הבעיות שנצפו.

 .3צמחיה על הגג.

1
2
3
 .1מבט על סדק רוחבי בקיר חזית מערבית ועל מחסור מקומי בבלוקים .

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מבנה  - 13סקר הנדסי
שלוחת אנצילביץ'  -מבנה התנורים

יולי
2009

13.13

מבנה - 16מצב קיים וטכנולוגיית הבניה
מבנה מלבני בצורתו ,מבוסס על פלטת בטון מוגבהת מפני השטח ב כ
 1.0מ' ,קירות המבנה בנויים מבלוקי בטון ומעל גג קל מפח גלי
הנתמך ע"י מסבכים מפלדה בשיתוף קורות עץ ועמודי עץ .למבנה
ארבעה פתחי דלת ,שניים בחזית המזרחית ושניים בחזית המערבית.
בחזית המערבית בסמוך לדלתות יש שתי רצפות קונזוליות מבטון מזוין
בעובי  10ס"מ .בחזית המזרחית פלטת הבטון והגג בולטים מהמבנה.

5

היום קיימים עמודים מעץ התומכים את קורות העץ ,עמודים אלה נוספו
בשלב מאוחר יותר ,כנראה עקב הצורך בתמיכה לחלק מקורות העץ.

1

טיח :המבנה אינו מטויח.
זהו מבנה פשוט ולא מושקע ,טכנולוגיית הבניה מעידה על שימוש
המבנה )מחסן( ,טיב חומרי הבניה בינוני ,אין מחשבה והשקעה בפרטי
גמר כיוון שאין להם חשיבות.

3

2

4

 .1רצפת בטון קונזולית בחזית מערבית.

 .2מבט על פנים המבנה.

מצב פיזי הנדסי
נמצאו סדקים במבנה הן בקירות הבלוקים והן בפלטת הבטון ,הסדקים מעידים על תזוזה .פרטי הפלדה במבנה חלודים.
אין מחסור באבן ובחומר מליטה ,אין סימני פגיעה מאסיביים באבן והאבנים שלמות ,בחלק מהמקומות הפן החיצוני של הבלוקים מתחיל להתפורר.

נראה כי עמודי העץ בתוך המבנה נוספו בשלב מאוחר יותר כדי לשמש תמיכה נוספת לקורות העץ .העמודים נוסרו ישירות מעץ ולא עברו עיבוד וטיפול לפני הנחתם בתוך המבנה.

 .3סדק בחזית המזרחית.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

 .4סדקים ותזוזה בחזית המערבית.

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

 .5סדקים ותזוזה בחזית הצפונית.

מבנה  - 16סקר הנדסי
שלוחת אנצילביץ'  -מחסן גדול

יולי
2009

13.14

 .1הפן החיצוני של בלוקי הבטון ,לאחר שחיקה.

 .2סדק אלכסוני ותזוזה בחזית המערבית.

 .3סדקים אלכסוניים בחזית הצפונית.

 .4סדק אנכי וברזל חשוף בפלטת הבטון שבחזית המערבית.

הסיבות לבעיות ומסקנות
•

הסדקים בקירות נובעים מתזוזה ושקיעה של המבנה.

•

החלודה נובעת מרטיבות ולחות.

•

תשתית הגג אינה יציבה.

•

פני האבן מתחילים להישחק עקב רוחות ,סופות חול וכדומה.

•

בסמוך למבנה גדלו עצים עבים מאוד ששלחו שורשים מתחת למבנה ואלה משפיעים על ביסוס המבנה ,אחד העצים פגע גם
בקיר הצפוני של המבנה.

•

המבנה חשוף לפגעי מזג האוויר לאורך שנים ללא הגנה וטיפול ,מי גשם ,רוחות ,הבדלי טמפ' מאיצים את תהליכי הבליה.

•

חוסר תחזוקה מאיץ את הבעיות שנצפו.

3+5

4
1
רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

2

מבנה  - 16סקר הנדסי
שלוחת אנצילביץ'  -מחסן גדול

 .5העץ בחזית הצפונית ששורשיו וגזעו פוגעים בבניין.

יולי
2009

13.15

מבנה  - 17מצב קיים וטכנולוגיית הבניה
מבנה מלבני בצורתו ,מוגבה מפני השטח בכ  1.0מ' באמצעות בניה של בלוקי בטון ,הרצפה
הינה רצפת בטון ,קירות המבנה בנויים גם הם מבלוקי בטון ומעל גג קל מפח גלי הנתמך ע"י
מסבכים מפלדה בשיתוף קורות עץ .למבנה שני פתחי דלת ,אחד בחזית המזרחית ואחד
בחזית המערבית .בחזית המערבית בסמוך לדלת קיימת רצפה קונזולית מבטון מזוין בעובי 10
ס"מ .בחזית המזרחית הגג בולט מהמבנה.
טיח :המבנה אינו מטויח.
זהו מבנה פשוט ולא מושקע ,טכנולוגיית הבניה מעידה על שימוש המבנה )מחסן( ,טיב חומרי
הבניה בינוני ,אין מחשבה והשקעה בפרטי גמר כיוון שאין להם חשיבות.

מצב פיזי הנדסי
נמצאו סדקים במבנה הן בקירות הבלוקים והן בפלטת הבטון .פרטי הפלדה במבנה חלודים.
אין מחסור באבן ובחומר מליטה ,אין סימני פגיעה מאסיביים באבן והאבנים שלמות ,בחלק מהמקומות
הפן החיצוני של הבלוקים נשחק ומתחיל להתפורר.
 .1רצפת בטון קונזולית בחזית מערבית.

הסיבות לבעיות ומסקנות
•

הסדקים בקירות נובעים מתזוזה ושקיעה של המבנה.

•

החלודה נובעת מרטיבות ולחות.

•

תשתית הגג אינה יציבה.

•

פני האבן מתחילים להישחק עקב רוחות ,סופות חול וכדומה.

•

בסמוך למבנה גדלו עצים עבים מאוד ששלחו שורשים מתחת למבנה ואלה משפיעים על ביסוס המבנה.

•

המבנה חשוף לפגעי מזג האוויר לאורך שנים ללא הגנה וטיפול ,מי גשם ,רוחות ,הבדלי טמפ' מאיצים את
תהליכי הבליה.

•

חוסר תחזוקה מאיץ את הבעיות שנצפו.

 .2מבט על פנים המבנה.

2
4

1
3
 .3פני אבן שחוקים בחזית הדרומית.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מבנה  - 17סקר הנדסי
שלוחת אנצילביץ'  -מחסן קטן

יולי
2009

 .4עץ סמוך למבנה בחזית הדרומית שגרם
לתזוזות ושקיעות במבנה.

13.16

מבנים 18 + 18א :תחנות טרנספורמטור
מבנים 18,18א  -תוכן עניינים
מפת מפתח ומראה כללי

עמ' 18.01

תיאור אדריכלי ,טכנולוגית בניה ותיעוד צילומי

עמ' 18.02

מבנה  18מצב קיים -תכניות חתכים וחזיתות

עמ' 18.03

מבנה 18א מצב קיים-תכניות חתכים וחזיתות

עמ' 18.04

סקר הנדסי

עמ' 18.05

מבנה א :18תחנת
טרנספורמטור צפונית

מבנה  :18תחנת
טרנספורמטור מרכזית

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:4,000

מבנה 18,18א  -מראה כללי
תחנות טרנספורמטור

יולי
2009

18.01

תיאור אדריכלי ,טכנולוגיית בנייה ותיעוד צילומי
מבנה  – 18תחנת טרנספורמטור מרכזית

1

כללי  :מבנה מלבני פשוט בן קומה אחת .בנוי מבטון מזוין ובלוקים.
לא ניתן להיכנס אל פנים המבנה .המבנה מגודר בהיקפו בגדר
רשת ועמודי מתכת.

מבנה 18
תחנת טרנספורמטור
מרכזית

שנת בנייה :מבנה מהשנים האחרונות .תאריך בנייה לא ידוע.
קירות חיצונים:

קירות בנויים בלוקים ומטויחים כלפי חוץ.

מחיצות פנימיות :לא ניתן להכנס אל פנים המבנה ,אך לפי גודל
המבנה ותיפקודו לא סביר שקיימות.
גג המבנה :גג שטוח ,יציקת בטון.
תקרה :לא ניתן לראות ,אך ככל הנראה חלקו הפנימי של הגג
מהווה את תקרת המבנה.

-1חזית צפון-מזרחית
מבנה 18

רצפות :לא ניתן לראות בפנים ,כלפי חוץ יציקת בטון מכל צידי

-2חזית דרום-מזרחית
מבנה 18

2

המבנה שממשיכה לפנים המבנה.
פתחים :למבנה דלת פח ופתח איוורור שניהם בחזית המזרחית.

מבנה 18א – תחנת טרנספורמטור צפונית
כללי  :מבנה מלבני פשוט בן קומה אחת .בנוי מבטון מזוין ובלוקים.

מבנה 18א
תחנת טרנספורמטור
צפונית

לא ניתן להיכנס אל פנים המבנה.
המבנה ממוקם כך שמצפון ומדרום מגיעה אליו גדר קיבוץ גן-
שמואל.
שנת בנייה :מבנה מהשנים האחרונות .תאריך בנייה לא ידוע.
קירות חיצונים:

קירות בנויים בלוקים ומטויחים כלפי חוץ.

מחיצות פנימיות :לא ניתן להכנס אל פנים המבנה ,אך לפי גודל
המבנה ותיפקודו לא סביר שקיימות.

א-חזית צפון-מערבית
מבנה 18א

א

ב-חזית מערבית
מבנה 18א

גג המבנה :גג שטוח ,יציקת בטון.
תקרה :לא ניתן לראות ,אך ככל הנראה חלקו הפנימי של הגג
מהווה את תקרת המבנה.

ב

רצפות :לא ניתן לראות בפנים ,כלפי חוץ יציקת בטון לכיוון מזרח
שממשיכה לפנים המבנה.
פתחים :למבנה דלת פח ופתחי איוורור קבועים עם רשתות .בעבר
היו פתחים שנסגרו ע"י בלוקים ללא טיח.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50

מבנה 18,18א – תיאור אדריכלי ותיעוד צילומי
תחנות טרנספורמטור

יולי
2009

18.02

 -2חתך 1-1

 -4חזית מערבית

 -3חזית מזרחית

 -5חזית צפונית

 -1תוכנית
 -6חזית דרומית

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50

מבנה  – 18תוכניות מצב קיים
תחנת טרנספורמטור מרכזית

יולי
2009

18.03

-3חזית מערבית

-2חזית מזרחית

-4חזית צפונית

-5חזית דרומית

 -1תוכנית

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:50

מבנה 18א – תוכניות מצב קיים
תחנת טרנספורמטור צפונית

יולי
2009

18.04

מצב קיים וטכנולוגיית הבניה
שני מבנים טכניים מלבנים בעלי מפלס אחד בנויים בטכנולוגיית בניה מודרנית :תקרה ,עמודים ורצפה מבטון מזוין ,קירות בלוקים מטויחים בטיח צמנטי .המבנים מבוססים על רפסודת בטון
שמשמשת גם כרצפה.
תקרת המבנה הצפוני הינה תקרת בטון מזוין בעובי  10ס"מ .תקרת המבנה המרכזי הינה תקרת בטון מזוין בעובי כ  20ס"מ.

מצב פיזי הנדסי
כללי :המבנים נבדקו רק חיצונית כיוון שלא היתה גישה לחלקים הפנימיים ,והם במצב יציב .שני המבנים פעילים ומתוחזקים.
שינויים הנדסיים שבוצעו במבנה הצפוני :בקיר המערבי נמצאו שני פתחים שנאטמו בבלוקים.
במבנה המרכזי לא בוצעו שינויים.

מבט על החזית המערבית של מבנה טרפו צפוני.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מבט על החזית המזרחית של מבנה טרפו מרכזי.

מבנה 18,18א – סקר הנדסי
תחנות טרנספורמטור

יולי
2009

18.05

מקבץ  :19אלמנטי נוף באתר

ה
דרך סולינג ליד קיבוץ גן שמואל

ד

ג

שדירת האקליפטוסים הפנימית
שדירת האקליפטוסים המערבית
שדירת האקליפטוסים המזרחית
גן הוושינגטוניות בתחנה ההסטורית

א
ו

משאבת המים ,שבשבת הרוח והבאר

ב

מיקבץ  - 19תוכן עניינים
מפת מפתח וצילום אוויר
אלמנט א' :גן הוושינגטוניות
אלמנט ב  +ג :שדירות האקליפטוס

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

עמ' 19.01
עמ' 19.02-19.3
עמ' 19.4-19.5

אלמנט ד :השדירה הפנימית

עמ' 19.6

אלמנט ה  +ו :דרך הסולינג והבאר

עמ' 19.7

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:40,000

מקבץ  :19אלמנטים נופיים
מפת מפתח

יולי
2009

19.1

אלמנט א' :גן הוושינגטוניות בתחנה ההסטורית
בצמוד למבנה תחנת הרכבת ממערב מצוי מיקבץ של דקלי ושינגטוניה ותיקים ,מעין גן המקביל את פני
הבאים אל התחנה .זה הוא השריד האחרון ממבנה התחנה המקורי ,שנבנה ב.1927 -
עם בניית התחנה החדשה ב 1944-נלקח קיומו של גן זה בחשבון ,והמבנה החדש מוקם בצורה
המאפשרת את שמירתו.

מפה  E-26-9משנת  :1938גן הושינגטוניות ממוקם בין מבנה התחנה הישן לבין מבנה שירותי התחנה ,כחלק מהמתחם שנבנה בשנת .1927
נראה שבגן היה מלבן מוגדר ותחום באמצעי נופי כגון גדר ,שורת אבנים או אמצעי נופי דומה .לא נותרו בידינו תמונות הסטוריות של הגן.
מפה משנת  :1943ההצעה הנבחרת למיקום מבנה התחנה החדש מתחשבת במיקומו של גן הושינגטוניות ומאפשרת את שימורו .מקור:
ארכיון רכבת ישראל

קנ"מ1:200 :

מבט צפונה על גן הוושינגטוניות ,היום

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

1:200

מקבץ  :19אלמנטים נופיים

יולי
2009

19.2

אלמנט א' :גן הוושינגטוניות בתחנה ההסטורית
ליבני הסיליקט של מבנה התחנה הישנה
פורקו ושימשו לבניית חצר פרטית עבור
שתי דירות מגורי הצוות במבנה התחנה.
חומה זו כפי הנראה חדרה לתחום גן
הוושינגטוניות.
כיום ניתן עדיין לזהות סכמה סימטרית
במיקום הוושניגטוניות במקום.

מפה משנת  :1944גן הושינגטוניות ממוקם ממערב למבנה התחנה החדש  ,ומדרום למבנה שירותי התחנה המקורי .הגן עדיין תחום כמלבן.
בשלב זה נראה שהסתיימה בניית התחנה חדשה ,אך טרם נבנתה חומת ליבני הסיליקט התוחמת את חצרות מגורי הצוות שבמנה התחנה.

תמונה משנת  .1989מקור :ארכיון מוזיאון הח'אן

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מקבץ  :19אלמנטים נופיים

יולי
2009

19.3

אלמנטים ב' +ג' :שדרות האקליפטוסים המערבית והמזרחית
נטיעת האקליפטוסים באיזור חדרה החלה בשנת 1895במימון הברון רוטשילד ,כשיטה לייבוש הביצות המרובות סביב חדרה ולמיגור הקדחת שהפילה חללים רבים במתיישבים היהודיים הראשונים באיזור .תוך מספר
שנים הסתבר שעצי האיקליפטוס לכשעצמם אינם מייבשים ביצות ,והשיטה היעילה יותר של חפירת תעלות לניקוז הביצות הונהגה .על האדמות שהתפנו בעקבות ייבוש הביצות ניטעו בראשית המאה
עצי אקליפטוס המקור ) , (River-red Gum ,Eucalyptus camaldulensisעץ המצטיין בצמיחה מהירה ובחוסן ועמידות לאקלים הארץ ישראלי היבש .שדרות של אקליפטוסים ניטעו לאורך תעלות ,כבישים וגבולות בין
חלקות על מנת לסמנם.
בתמונות מוקדמות של תחנת הרכבת ניתן לראות שסביבת התחנה חפה מעצים ,ועל כן יש לשער ששדרת האיקליפטוסים המערבית ,הראשונה מבין השדות במתחם תחנת רכבת מזרח ,ניטעה רק בשנות ה 20-למטרת
סימון גבול מתחם התחנה.

תצלום אויר מ :1946-שדירת האקליפטוסים מגדירה בבירור את הגבול
המערבי של מתחם התחנה .מקור :מרכז מיפוי ישראל.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

תצלום אויר מ :1949-שדירת אקליפטוסים מגדירה בבירור את הגבול
המערבי של מתחם התחנה ,ושדירה פנימית מקשרת בין מגורי הקוון ,מגורי
המסילאים ומבנה התחנה .מקור :מרכז מיפוי ישראל.

קנ"מ

מקבץ  :19אלמנטים נופיים

תצלום אוויר מ :1963 -התדלדלות בשדירת האקליפטוסים
הפנימית המחברת בין מגורי המסילאים והקוון ,ומאידך התעבות של
השדירה בגבול המזרחי  .מקור :מרכז מיפוי ישראל.

יולי
2009

19.4

אלמנטים ב' +ג' :שדרות האקליפטוסים המערבית והמזרחית

שדירת האקליפטוסים המערבית
)משמאל( ושרידי השדירה
הפנימית ,מבט צפונה.

תצלום אויר מ :1946-שדירת האקליפטוסים מגדירה בבירור את הגבול המערבי של מתחם התחנה
תמונה מסוף שנות ה '20-בה נראית תחנת חדרה בסמוך לבנייתה ,וסביבתה ריקה
מעצים .מכאן שהעצים במתחם התחנה ,הן האקליפטוסים והן דקלי הושינגטוניה כפי
הנראה ניטעו בסמוך לזמן הקמת התחנה ב.1927-
מקור :ארכיון מוזיאון הח'אן ,חדרה.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מקבץ  :19אלמנטים נופיים

יולי
2009

19.5

אלמנט ד' :שדירת האקליפטוסים הפנימית

מפה  E-26-9משנת  :1938מצפון
לדרום ,שדירת אקליפטוסים כפולה
מקשרת בין מגורי הקוון )מבנה מס' (6
לבין מגורי המסילאים )מבנים ,(4+5
ושדירה יחידה ממשיכה לכיוון מבנה
השירותים והתחנה )מבנים  .(1+2מקור:
ארכיון הרכבת

1
6

5
2

4

מגורי הקוון
מחסן ) 17מחסן אנצילביץ(
תצלום אויר מ :1946-שדירת
האקליפטוסים הפנימית ניכרת עדיין
בבירור .מקור :מרכז מיפוי ישראל.

מחסן 16
מגורי המסילאים

פרט מתוך תצלום אויר מ:1963-
שדירת האקליפטוסים הפנימית נעלמה
ובמקומה נמצאים מחסנים ,16 ,13
.17וביניהם עצים ,כפי שנראה השטח
כיום.
מקור :מרכז מיפוי ישראל.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ

מקבץ  :19אלמנטים נופיים

יולי
2009

19.6

אלמנט ה' :דרך סולינג לאורך גדר קיבוץ גן שמואל

דרך סולינג היא דרך כבושה מרובדת באבנים גדולות,
שהיתה אופיינית לתקופת המנדט.
הסולינג )ׁ (SOLINGהן אבנים גדולות שהוצבו בעומק 18-
 45ס"מ לאורך שולי הדרך .לרוחב דחסו חצץ ,חלוקים ושברי
אבנים .דרכי סולינג רבות נסללו ברחבי הארץ בימי המנדט
הבריטי.
בצמוד לגדר קיבוץ גן שמואל ניתן לראות דרך סולינג המלווה
את תוואי פסי הרכבת ממזרח.
דרך הסולינג מצוייה מחוץ לשטח המתועד בתיק .

מסטים על דרך הסולינג לאורך גדר קיבוץ גן שמואל .מקור :תיק תיעוד המסילה מזרחית ,רכבת ישראל

אלמנט ו' :משאבת המים ,שבשבת הרוח והבאר
מים בתחנת חדרה מזרח כפי הנראה נשאבו בעזרת שבשבת רוח עד הקמת מגדל המים והחיבור למערכת מים חיצונית .האתר כולו חובר למערכת מים חיצונית כפי הנראה בשנת 1967

1938

גפיר )נוטר( ממשטרת הישובים בתחנת רכבת חדרה .משמאל ניתן
לראות את צריף המגורים של הנוטרים ואת שבשבת הרוח למשאבת
המים ,שמשניהם לא נותר שריד באתר .אוקטובר .1941
מקור :מעבדת ביתמונה ,באדיבות דפנה בנק )בתו של יעקב כצנלסון
המצולם בתמונה(

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

תמונה של שבשבת מים וצריף הנוטרים מתקופת המנדט ,ייתכן
שלא מתחנת חדרה מזרח .מקור :ארכיון קיבוץ גן שמואל

קנ"מ

1947

במפה  E/26/9משנת  1938מסומנת שבשבת הרוח מאחורי צריף משטרת התחנה )מסומן באותיות .(SP= Special Police
במפה  E/95/9משנת ) 1943עודכנה עד  (1947ניתן לראות שלאחר הקמת מגדל המים נשאבו המים בבית משאבות קטן ובאר
שהחליפו את משאבת הרוח המנדטורית .כיום אין באתר שריד לבאר או לבית משאבות .מקור :ארכיון רכבת ישראל

מקבץ  :19אלמנטים נופיים

יולי
2009

19.7

פרק :6
מסקנות תיק התיעוד והערכת האתר

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

.6מסקנות תיק התיעוד והערכת האתר

יולי
2009

ערכי האתר
כללי
.1הרכבת ,על מסילות הברזל והמבנים הפזורים לאורכה ,היא מכלול נופי ואדריכלי לינארי יחודי .כל התייחסות אל אחד מפרטי מכלול זה מחייבת מבט רחב יותר הבוחן את הקשר בין אתרים נקודתיים לאורך צירי תנועה
המשכיים ,בבחינת שורה של פרטים מרוחקים זה מזה ,שיחדיו מרכיבים תמונה שלמה.
 .2חשיבותה של תחנת חדרה נובעת מהסיפור ההסטורי שהיא מספרת ,הן על התפתחות הרכבת בארץ ישראל מהתקופה העותמנית ועד סגירת הקו המזרחי ב ,1968-והן על התפתחותה של המושבה חדרה ויישובי האיזור.
.3התחנה כוללת מבנים בעלי חשיבות משנות ה '20-ועד שנות ה ,'40-המייצגים שלבים בהתפתחות הרכבת לאורך כל תקופת המנדט .ערכה ההסטורי של התחנה כיום הוא כתחנה המנדטורית הגדולה ,המורכבת והשלמה
ביותר ששרדה בתחומי ארץ ישראל ,שבתחומה מכלול מבני רכבת טיפוסיים שנבנו בשנים .1927-1946
.4עם קום המדינה ב 1948-היתה תחנת חדרה לתחנה הדרומית ביותר במקטע הקצר בו הפעילה מדינת ישראל שירות רכבות נוסעים ומשא -מקטע חיפה-חדרה.
 .5ככלל ניתן לומר שתחנת חדרה מזרח היא דוגמא מצוינת ורב שכבתית למעבר ממסורתיות למודרניות בישראל של שנות המנדט ,ומבטאת היטב ,מבחינת טכנולוגיות הבנייה של מבני התחנה ,ומבחינת התייעלות מנגנוני
השיווק של התוצרת החקלאית ,את מקומה של הרכבת בשנות המנדט כסוכנת הקידמה.
 .6סיפור נוסף שמספרת התחנה הוא על המעבר לסטנדרטיזציה של תחנות באמצעות אבי טיפוס של מבנים ,תהליך אותו קידמה רכבת המנדט באופן מודע ומכוון .בתחנות מנדטוריות שונות ברחבי הארץ ניתן למצוא את
תאומיהם של כל מבני תחנת רכבת חדרה מזרח ,באופן הקושר תחנות אלה זו לזו מבחינה הסטורית ואדריכלית.
.7האתר בורך בשטח גדול בעל אוירה מיוחדת ,שלעת עתה ,מלבד הקמת תחנת הרכבת החדשה ,אינו מאוים על ידי פיתוח .בשלב זה ,קיימת האפשרות להבטיח שמירת חלק משמעותי ממבני התחנה וצמחיית האיקליפטוסים
העשירה הקיימת כיום באתר .כולם ,בדרגות חשיבות משתנות ,מהווים חלק ממכלול תחנת הרכבת שפעלה בחדרה מזרח לאורך ציר הזמן.
 .8מאז פתיחת מרכז הטיפול האחזקתי של משרד הבריאות באתר בשנות ה ,'90-שוהים בשעות היום בשטח התחנה ציבורים הגורמים לנזק רב למבנים הנטושים באתר.

מבנה תחנת הרכבת
מבין שלל המבנים הפזורים בתחנה ,מבנה תחנת הרכבת ) (1944הוא בעל הערך האסתטי והאדריכלי הגבוה ביותר ,והמבנה המזוהה בתודעה הציבורית עם תחנת חדרה מזרח והאירועים הקשורים בה.
בהיותו מבנה שהחליף את תחנת הרכבת המקורית משנת  ,1926מבנה זה משמש למעשה חלק ממכלול המבנים המקוריים של התחנה בשנות ה ,'20-הכוללים את מתחם מגורי המסילאים ,מגורי הקוון ,מבנה השירותים
ותחנת הרכבת.

סככת ההדרים
מבנה ייחודי המדגים את התפתחות תעשיית ההדרים בארץ בכלל ובאיזור חדרה בפרט ,ואת המעבר מעבודת כפיים לתיעוש ומיכון בשנות ה '30-בארץ .בצילומים הסטוריים ניתן לראות את הבאת התפוזים והאבטיחים על גבי
גמלים ,לצד פריקה של טרקטורים ומכשירים למיכון החקלאות באיזור.
סיפור בנייתה של הסככה מתאר ומדגים את מורכבות וקשיי המעבר של שוק הבנייה המקומי ,מבניית אבן מסורתית לבנייה מתועשת מפלדה.

גשר נחל חדרה
מבנה ) 14עמדת השמירה  ,( blockhouseמבנה ) 15מגדל השמירה המתכתי( ומתקן ) 9גשר נחל חדרה( מהווים מכלול אדריכלי עצמאי שאינו חלק אינטגרלי מתחנת הרכבת ,ושחלקיו קשורים זה לזה ולמיקום הגיאוגרפי
סביב נחל חדרה.

מחסנים 17 ,16 ,13
מכלול "שלוחת אנצלביץ'" הכולל את מחסנים + 17+ 16מבנה  ,13זוהה כתוספת מאוחרת ,כנראה מהשנים  .1948-1965כפי הנראה פעלו שלושת מבנים אלה בעיקר כמכלול מסחרי שאינו קשור לפעילות הרכבתית בתחנה.

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

.6מסקנות תיק התיעוד והערכת האתר
הערכת חשיבות

יולי
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מסקנות :מבנים ומכלולים לשימור
מגורי הקוון
מגורי המסילאים
סככת ההדרים

מכלול ליבת
התחנה
מבנה התחנה

מגדל המים

קנ"מ 1:2,000

מפת מבנים לשימור
מקרא:

 .2לאור הקונפליקט בין מיקום סככת ההדרים )מבנה  (7לבין האפיון התפעולי שנקבע לתחנה
העתידית במסגרת פיתוח הקו המזרחי ,וכן לאור ממצאי תיק התיעוד לפיהם תוכננה ונבנתה
הסככה מראש כמתקן פריק ,אין מניעה לפרק ולהרכיב מחדש את מבנה סככת ההדרים
בתחומי התחנה ,עם עדיפות למיקום בתחום או בקרבת מתחם ליבת בתחנה ממזרח
למסילה .מיקום מדויק לסככה ייקבע במסגרת התכנון המפורט ,בליווי אדריכל שימור.

קנ"מ 1:4,000

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

 .1מכלול ליבת התחנה ,הכולל את תחנת הרכבת )מבנה  ,(1מבנה השירותים )מבנה  ,(2מגורי
המסילאים )מבנים  ,(4+5סככת ההדרים )מבנה  (7ומגדל המים )מבנה  ,(3זוהה כמכלול
נופי שכל העצים )איקליפטוסים בוגרים ודקלי וושינגטוניה( והבניינים בתחומו לשימור ,בכפוף
למגבלות בטיחות .אין להוסיף בניית קבע חדשה בתחומי מכלול ליבת בתחנה.

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:4,000
1:2,000

.6מסקנות תיק התיעוד והערכת האתר
מפת מבנים ומתחמים לשימור
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מסקנות :מאפייני נוף לשימור

גן הוושינגטוניות ההסטורי ממערב למבנה התחנה

הערות:
 .1שדרות האיקליפטוסים לאורך הגבולות המערבי והמזרחי של התחנה ,ועצי האיקליפטוס הפזורים בכל
המתחם יוגדרו כחורשה לשימור .יש לשאוף לשימור כל האיקליפטוסים בתחומי האתר ,ולכרות רק
כאשר מתחייב הדבר לשם מיקום מסילת הרכבת ,הקמת מבני התחנה החדשה או בשל מגבלות
הבטיחות של הרכבת.
 .2מכלול ליבת התחנה ,הכולל את תחנת הרכבת )מבנה  ,(1מבנה השירותים )מבנה  ,(2מגורי
המסילאים )מבנים  ,(4+5סככת ההדרים )מבנה  (7ומגדל המים )מבנה  ,(3זוהה כמכלול נופי שכל
העצים )איקליפטוסים בוגרים ודקלי וושינגטוניה( והבניינים בתחומו לשימור ,בכפוף למגבלות בטיחות.
אין להוסיף בניית קבע חדשה בתחומי מכלול ליבת בתחנה.

קנ"מ 1:4,000

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

קנ"מ
1:4,000

.6מסקנות תיק התיעוד והערכת האתר
מפת צמחיה לשימור

יולי
2009
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מסקנות :טבלת מבנים לשימור

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

.6מסקנות תיק התיעוד והערכת האתר
טבלה מסכמת

יולי
2009
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מסקנות :טבלת מבנים לשימור

רכבת ישראל
המסילה המזרחית

תחנת רכבת
חדרה מזרח

)המשך(

.6מסקנות תיק התיעוד והערכת האתר
טבלה מסכמת
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