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3 הקדמה כללית 1.2
1

פתח דבר

העבודה  . למן הווסדה ועד ימינו, עבודה זו  באה לתעד את מבנה תחנת הרכבת הישנה בירושלים
,  וכל הגלגולים שעבר, על השינויים והתוספות, מתארת את תהליך הקמת המבנה ואת תולדותיו

.וכן ניתוח טכנולוגי של מרכיבי הבניין, עד למצבו הנוכחי המוזנח

, "בקעא-אל"או כפי שכונה בערבית , "נחל רפאים"תחנת הרכבת בירושלים הוקמה בפתחו של 
התחנה היא אחת הראשונות  . בסמוך לחאן הירושלמי, באזור שבין דרך חברון לדרך בית לחם

.ירושלים-כתחנת הקצה של קו יפו 1892והיא נחנכה בשנת , שנבנו בארץ ישראל

(  ממערב)לאורך רצועת השטח הצרה  שבין המושבה הגרמנית , התחנה התפתחה מצפון לדרום
התפתחות אשר גררה בעקבותיה הקמת מבנים בעלי חשיבות כלכלית  (. במזרח)לתלפיות 
,  הוותה התחנה חלק קטן מהמתחם המסחרי, בתפארתה. אשר נשענו על תחנה זו, ומסחרית

חברה -יסקו"מחסני , "בית הדפוס הממשלתי", "בית המכס"מדרום נבנו . וניצבה בקצהו הצפוני
.  ודואר ישראל( סונול)דלק , מבני חברת החשמל, "המשביר", "הדסה"מחסני , "להשגחה

בתחנה עצמה  (. ראשיתן בתחנה ביפו)מערב -מסילות הברזל הגיעו אל התחנה מכיוון דרום
במתחם התחנה נצבו מבנים שהיו שימושיים . התפצלו המסילות לרציף נוסעים ולרציף משאות

. עבור תפעול הקטר והקרונות ואחזקתם

עד לשנת  ( למעט הפסקת פעילות בזמן מלחמת העצמאות)התחנה פעלה באופן כמעט רצוף 
ועמו נסגרה  , שבה נסגר הקו העולה מנען לירושלים לפעילות עקב מצבו הטכני הירוד, 1998

, "תחנת ירושלים"למן הקמתה ולאורך כל תקופת פעילותה נקראה התחנה בשם . תחנת החאן
היות  . כשם המתחם שלידו הייתה התחנה, "תחנת החאן"–ורק בהצעות לחידושה הוצע לה השם 

תחנת רכבת  "לא נקלט השם שהוצע והשלט המוצב עליה עדיין מורה , שלבסוף לא חודשה
הקו השני של הרבת   -האחד,  בעתיד מתוכננים שני קווי רכבת שיעברו בסמוך לתחנה". ירושלים

והשני המשך תת קרקעי לקו הרכבת  . הקלה קו שאמור להיות קו עילי שיעבור במשלול הרכבת
.החדש לירושלים

תצלומי אוויר היסטוריים , מתבססת על חומר הכולל מסמכים ארכיוניים, העבודה המצורפת בזאת
.  דרכם ניתן היה לעקוב אחר התהוות המתחם והתפתחותו, מפות היסטוריות ועדכניות, ועדכניים

כ תכניות  "וע, בחיפה" מוזיאון הרכבת"כאן המקום לציין כי במסמך זה לא נמצא החומר מ
מהם ניתן ללמוד יותר לעומק את המתחם השגנו מארכיוניים ציבוריים  , מפורטות של התחנה

,  ומאוספים פרטיים אך יתכן מאוד  ובמוזיאון הרכבת קיימים חומרים נוספים אליהם טרם נחשפנו
. כך שעבודה זו מהווה בסיס למחקר נוסף

משה שפירא
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1

צילום עדכני   1.3
של המבנה

חזית המבנה הפונה מזרחה

צילום עדכני  של המבנה 1.3
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5

2007

1
מפה ותצלום   1.4

אוויר עדכניים

מפה ותצלום  אוויר עדכניים 1.4

מתוך אתר עיריית ירושלים
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6
1.5

סביבה קרובה–ניתוח אורבאני  1.5.1

המושבה הגרמנית

תור-אבו

גבעת חנניה

בקעה צ

  110-כ)מבנה התחנה יושב בקצהו הצפוני של מתחם גדול 
ובימים  , אשר שימש בעבר כמתחם איחסון ותעשייה, (דונם

.  עסקים ומסעדות, אלו הופך והולך למתחם בילויים

1:2500מ "קנ

ניתוח אדריכלי
ערך אורבני   1.5.1

ואדריכלי

הערכה היסטורית אדריכלית. 1.5
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7
1.5

סביבה ומבנים קרובים–ניתוח אורבאני  1.5.1

צ

בית המדפיס  
הממשלתי  

(.  בעבר)

JVPבית 

מחסני  
המשביר  

(.  בעבר)
"המעבדה"

תיאטרון החאן

מלון אריאל

בית העם  
הטמפלרי

ך"גבעת התנ

מלון הר ציון

הכנסייה  
הסקוטית

1:2000מ "קנ

ניתוח אדריכלי
ערך אורבני   1.5.1

ואדריכלי



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

   1892  הרכבת תחנת .א1

~1920  הרכבת תחנת צפוני אגף .ב1

1892הקטר ציקון צריף .2

1892                                      סובבן .3

~1900  התחנה מחסני .א4

~1920התחנה מחסני .ב4

~1950 התחנה גגון .5

1937הישן הממשלתי המדפיס בית .6

~1945המשביר מחסני–האנגרים .7

~1920דלק מיכלי .8

~1920               סונול מתחם .9-10-11-12

~1930ופיקוח בקרה מגדל .א13

~1930למאותת  מבנה .ב13

~1930    שוער תא .14

מנדטורי תוואי ,חדשים סככות מבני .15,17

 מנדטורי תוואי ,חדשים אבן מבני .16

~1930 סככה . 18

מנדטורי מבנה-עורפית חזית ,דלק תחנת .19

   לפועל הוצאה מבנה .20

~1930סככה .21

~1960הממשלתי המדפיס .22

שנת בניה                                             מבנה

1

2

1 2

א1 ב1

2

3

4

ב4

5

6

7

7

8
10

9

11 13
א

14

12

15

1617

18

19

20

21

22

13
ב

התפתחות הסביבה–ניתוח אורבאני  1.5.1

עמוד

8
1.5
ניתוח אדריכלי

ערך אורבני   1.5.1
ואדריכלי



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

9
1.5

תיאור המבנה. 1.5.2

תיאור המבנה בראשית בנייתו

.קומתיים חד צדדיים אגפים ושני קומתי דו מרכזי אגף בעל כמבנה 1892 בשנת הוקם בירושלים הרכבת תחנת מבנה

:הן התחנה מבנה לבניית ששימשו אדריכליים למאפיינים דוגמאות .19-ה המאה של הטמפלרית/האירופאית הבנייה מתרבות  רבות הושפע המבנה של הארכיטקטוני העיצוב

.שונה בחומר או המודגשיותבצבע ,פילסטרים ,מובלטות מבנה פינות1.

.הקיר ממישור הבולטת בנויה במסגרת המוקפים פתחים2.

.החומות בין מודגשות בנקודות המופיעות ,קרניזים ,מאבן או מטיח אופקיות בליטות3.

 אשר ,בפלדה שימוש והחל הבנייה בטכניקת חידוש חל זו בתקופה .ובבטון שונים בסיתותים גיר אבן בעיקר ,מקומיים חומרים הם התחנה לבניית ששימשו הבנייה חומרי
.ואומן חרש ,נגרות פרטי ליצירת ובזכוכית בעץ השתמשו בנוסף .גדולים במפתחים תקרות לבניית שימשה

  שנתווספו ,בטון קורות ומתחתיה ,עץ קורות תקרת ,רבדים בשני עשוייה זה חלל תקרת .קופאים דלפק עם כרטיסים אולם היה הקרקע קומת של המרכזי בחלל :המבנה תכנית
  .(הרחוב צד) והמזרחית (הרציף צד) המערבית -החזיתות משתי אחת לכל פתחים בשלשה מאופיין זה חלל .מהן אקוסטית תקרה תליית לשם יותר מאוחר בשלב

.אומן ביד עשויות ,עץ דלתות קובעו אלו בפתחים

.המתנה כחדר שימש המרכזי לחלל הסמוך ןזה ,מזוודות כחדר שימש הצפוני לקיר הסמוך זה -נפרדים חללים לשני חולק ,קומתי החד ,הצפוני האגף

  היד ומאחז המדרגות .השנייה לקומה המובילות לולייניות מדרגות מוקמו זה באגף .פרטי המתנה וחדר צוות חדר ,התחנה מנהל חדר -התחנה משרדי מוקמו ,הדרומי באגף
. טרומי בטון עשויים

:תהיות מעורר המדרגות מיקום

.שבחזית הגדולות הדלתות משש אחת פתיחת מאפשר אינו ,זו בתכנית המדרגות חדר של מיקומו .א

  לצורך .מקורה הלא הראשונה הקומה גג דרך אלא ,השנייה הקומה לחלל ישירה גישה שאין מצב נוצר .המבנה לגג ומוביל קומתי החד באגף נבנה המדרגות גרם .ב
 .שירותים נבנו המשופע הגג עליית בחלל ,בנוסף .השנייה בקומה הדרומי לקיר בצמוד משופע גג נבנה הקירוי בעיית פתרון

  הרצון מלבד ,הזו התכנונית הבעייה את לפתור באו ובכך ייתכן .המדרגות חדר בליטת על כיסו ובכך החזית בצידי חיפוי הברטים הוסיפו העשרים המאה של העשרים בשנות
 .בארוקי מראה לבניין לשוות

אולם הנוסעים  
והקופות  

חדר המתנה

חדר  
מזוודות

חדר מנהל

חדר צוות

חדר  
המתנה 

משרדי הנהלהפרטי

הערכה היסטורית  
אדריכלית

אנאלוגיה לתקופה   1.5.2
וסגנון בניה

מדרגות
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10 הערכה היסטורית  
אדריכלית

אנאלוגיה לתקופה   1.5.2
וסגנון בניה

1

בניין התחנה כבן טיפוס אופייני  למבני תחנות רכבת בתקופתו

  1880ב תרשימי תחנת רכבת טיפוסית  מגרמניה סביבות "מצ

.ניתן לשים לב לדמיון הרב לתחנת הרכבת בירושלים במצבה כיום

טיפוס בניה. 1.5.2



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד
11

בארץ אחרים למבנים התחנה בניין השוואת

  יפו-מנשייה תחנת

  הרכבת תחנת נחנכה 1891 בשנת .תקופה באותה מאני'העות השלטון י"ע שנבנו רכבת תחנות של ,אבטיפוס –תבניתית תכנית פי-על נבנה ,בירושלים הרכבת תחנת מבנה
.ירושלים אל מזרחה-דרום מסילה יצאה ממנה .הנמל עם קשורה והייתה בארץ המסילות כל את אליה ריכזה ביפו התחנה .(מנשייה בשכונת) יפו תחנת ,בארץ והגדולה המרכזית

  המתכת בפירזול זהות –המקיפות הגדרות .הבניין פרטי רמת עד היא הזהות המקרים מן בחלק .וחזיתות תכניות אותן המבנים לשני .בצורתו לחלוטין זהה התחנות שתי מבני
  .ידוע אינו המבנים שני אדריכל.(גיר אבן -ירושלים ,כורכר אבן-יפו) שונים הבניין חומרי .שבשערים האבן ובעמודי

  שהתווספו העיטורים באמצעות הבעיה את "פתרו" בירושלים .המדרגות חיפוי הוא ,הגג על "גידול" מעין נוצר וכך ,הראשונית בתכנית נכלל לא המדרגות חלל ,המבנים בשני
.(בארוקי-רנסאנסי מראה לחזית שיוו יחד אשר ,הגמלון נוסף בה תקופה באותה) השנייה בקומה החזית בצידי

  הקוביות שילוב את בעיקר הכוללים ,רכבת-תחנת-מבנה של האבטיפוסיים העקרונות פי-על עובדים אשר (ועוד לוד ,ברמלה כמו) בארץ נוספים תחנות מבני לראות ניתן
.מהצדדים האגפים ושני המוגבה המרכזי האגף ,הפשוטות

2009ירושלים , מדידת עמוד שער וגדר

1910, יפו

חתך. ירושלים, גרם המדרגות

2009יפו  , גגון המדרגות

הערכה היסטורית  
אדריכלית

אנאלוגיה לתקופה   1.5.2
וסגנון בניה
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בארץ אחרים למבנים התחנה בניין השוואת

  יפו-מנשייה תחנת

תכנית התחנה והמחסן  
.הצמוד ביפו

תיק תיעוד תחנת  : מתוך
' אדר. יפו, "מנשייה"הרכבת 

אור-אמנון בר

1892, ירושלים, חזית דרומית והרציף1892, יפו, חזית מערבית והרציף

הערכה היסטורית  
אדריכלית

אנאלוגיה לתקופה   1.5.2
וסגנון בניה
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תחנת רמלה

On chariots with horses of fire and iron:  מתוך

תחנת בתיר

On chariots with horses of fire and iron:  מתוך

יפו רמלה

ירושלים

הערכה היסטורית  
אדריכלית

אנאלוגיה לתקופה   1.5.2
וסגנון בניה

בארץ אחרים למבנים התחנה בניין השוואת

רמלה תחנת

פי  -חוזר על, ניתן לראות כי הטיפוס המבני עבור תחנת רכבת
במרכז  . יפו-כללים זהים בתחנות רבות לאורך קו ירושלים

פרטי  . המבנה נפח ריבועי מוגבה ושני אגפים זהים בצדדיו
בכל  , למעט ניואנסים, הדלתות והחלונות נראים זהים

.המבנים
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צריף תיקון הקטר

צריף תיקון קרון

סובבן -ציר סיבוב הקטר

תחנת הרכבת

יפו

מיכלי מים

רציף נוסעים

שלבי בניה. 1.5.3

המשך זרוע הבניין

מחסני הרכבת

יפו

1892-1918
מבנה התחנה בעל גג 

סימטרי וזהה  , שטוח
לזו שבקצה הקו  

תחנת יפו, השני

כפי  , שתי הסכמות להלן מתארות את מבנה התחנה והמבנים הסמוכים לה
פי תכנית  -עיקר השינוי בבניין קרה על. שנבנו בתחילת התפתחות המתחם

  1914השינויים שהתוו הבריטים בשנת 

1918
המשכת האגף 

התקנת גג  , הצפוני
בית  "רעפים ובניית 

.מדרום" המכס
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15 הערכה היסטורית  
אדריכלית

שלבי בניה 1.5.3

1

'שלב א

1892שנת 

1:250מ "קנ

'שלב ב

1918שנת 

שלבי בניה. 1.5.3
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16 הערכה היסטורית  
אדריכלית

רשימת ומיפוי  1.5.4
אלמנטים מקוריים לשמירה

רשימת הפרטים

דלת בהיקף הבניין. 1

דלת פנים. 2

שער מחסנים. 3

'חלון קומה א. 4

עמוד סככה. 5

חלון בגמלון. 6

עמוד  וגדר. 7

מחיצה במחסן. 8

תמונה של פרט תמונה של פרט

6' פרט מס 7' פרט מס 

4'  פרט מס 

1' פרט מס    2פרט מס 

1

8' פרט מס 

5' פרט מס 

3' פרט מס

תמונה של פרט

פרטי בניה. 1.5.4
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17 הערכה היסטורית אדריכלית
1.5.5  

סכמת התפתחות המבנה

1

סכמת התפתחות המבנה. 1.5.5

תפקוד חללי הפנים לאורך השנים

הקופות 

שרותים

גברים
שרותים

נשים

אולם הנוסעים

הקופות 

שרותים

גברים

שרותים

נשים
חדר מטעןחדר מטען

אולם הנוסעיםחדר מטען

חדר קופאים

הקופות 

נשיםגברים

חדר מטען

אולם הנוסעים חדר  

קופאים

שומר

מחסן

משרדמנהל

המעבר

פקחים' ח
המזנון

המעבר

1958עד 

 1962 - 1958

1963

ניתן לראות שמאז שנות הששים 
המבנה נותר במתכונתו עד 

90-לשנות ה

השינוי העיקרי הוא שינוי  
מערך הקופות והוצאתו מחלל  

אולם הנוסעים

המעבר
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הנחיות והמלצות לשימור. 1.6

והמלצות
מבנה התחנה 11.1

11

בניין הרכבת הוא אתר בעל חשיבות לאומית  על כל המשתמע מכך
.ערכי חשיבות שהפכוהו למתחם לאומי לשימור' לבניין מס

:היסטורית-מבחינה אדריכלית
הן בסגנונו והן  , בירושלים 19-ומהווה ייצוג למורשת האדריכלית שהייתה קיימת בסוף המאה ה, הינו מבנה תחנת רכבת אופייני לתקופה שבה נבנה, הבניין  

לא נפתחו בו חלונות  )המבנה השתמר כמעט ללא שינויים חיצוניים , צורנית. המבנה מורכב מחלל מרכזי מוגבה ושני אגפים צדדיים נמוכים. בטכניקת הבנייה
פ "וחללים רבים נחצו בקירות ומחיצות שלא ע, מאידך פנים הבית שונה. למן שנות העשרים ועד היום( 'לא נוספה קומה וכדו, חדשים או נסתמו קיימים

פיהן את  -וניתן לשחזר על, (בצד הפונה לרחוב)בחלל זה נותרו דלתות מקוריות בשלמותן . למעט החלל המרכזי שהשתמר בצורתו, זאת. התכנית המקורית
סמך -וניתן לשחזרם רק על, שלא קיימים כלל, כמו חלונות, גרמו לאובדן רב של פרטי עץ, שריפות שהיו בבניין ומעשי פשיעה.  שהיו זהות, שאר דלתות המבנה
.  תמונות היסטוריות

מציאותם של מבנים נוספים דוגמת מחסני המכס  ומתקני הרכבת יוצרים מערך כולל של תחנת רכבת המשמר את אופיו מראשית המאה  , בנוסף לתחנה 
.אותנטיות מתחמית זו הינה בעלת ערכיות שימורית גבוהה.  העשרים

ריבודם התקופתי של  מבני התחנה החל מבור המים במוסך הקטרים שהיה בעברו מערת קבורה ועד לתוספות הבריטיות והישראליות במבנה יוצרים  -
.אנסמבל של סגנונות ותקופות שהא בעל הגד משלו

:מבחינה  היסטורית

,  ביקורי הרצל והקיסר הילה סלאסי בירושלים: לדוגמא-היווה תפאורת רקע לחלק גדול  מהארועי ההסטוריים   19-שנבנה בשלהי המאה ה,   הבניין  
.י מאיר פיינשטיין"פיצוץ התחנה ע  -בתור הארוע עצמו" כיכב"ובחלקם אף 

יזמות יהודית מחד וכניסתן של חברות מדינות קולוניאליסתיות  . סיפור בנייתה של הרכבת משקף את שהתרחש בזירה המקומית והעלמית באותן שנים
.פיתוחה של ירושלים חייב רבות לעצם מציאותה של הרכבת בקו יפו ירושלים. מאידך

כאיזור תעשיה ומגורים,  הרכבת אף הביאה לפיתוחו המואץ של איזור דרום העיר בתקופת המנדט

:מבחינה חברתית
ובמשך שנים שימשה  כיעד מרכזי בקייטנות הקיץ ובטיולי  . עירוני חשוב בהיותה תחנת הרכבת היחידה בירושלים " סמל"במשך שנים רבות היוותה התחנה 

בתי הספר של  ילדי ירושלים
והיא מהווה עבור ירושלמים רבים מושא זכרונות

                                                                                                                          

מבנה התחנה



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

19

הנחיות והמלצות לשימור

והמלצות
מבנה התחנה 11.1

11

המלצות
.מאחר ושיאו האסטטי ששל המבנה היה בתקופת המנדט מומלץלשחזרו ולשמרו בהתאם לכך

:י הבריטים"והמשכו בשנות העשרים ע, כפי שהיה בשעת בנייתו, להשגת מראה נאמן של הבניין
.מומלץ לשקם ולשמר את חללי הבניין המקוריים בהתא לשחזור אותו בצענו

.יש להסיר את הקירות הפנימיים החוצים את החללים המקוריים•
.יש לשמר את שורת העצים לאורך הדופן המזרחית של חומת התחנה •
.סובבן בתיאום עם אדריכל שימור ואדריכל הפרוייקט–יש לשקם את רציף הרכבת ומערך המסילות •
.יש להסיר כבלים וצינורות המחוברים לחזית•
.חזזית ואזוב שנצמדו לחזית, יש להסיר צמחיה•
.יש לשחזר את תקרת הריילס בין קומות האגף המרכזי•
.יש להסיר את הסורגים החדשים•
.יש להסיר את לוחות הפח מהפתחים•
.ולשחזר דלתות חסרות, יש לשקם את פרטי הנגרות בדלתות החזית•
.  יש לשחזר את השילוט ההיסטורי שהיה כמו גם את פעמון הכריזה  שכנותו מברזל יצוק מצויה בחזית הרציף•
.יש לשקם ולשחזר דלתות פנים באגף הצפוני•
.בקומה העליונה, יש לשחזר את תריסי רפפת העץ  המקוריים בחזיתות  לשימור•
.בקומה העליונה יש לשקם את אלו המקוריים. יש לשחזר את חלונות המבנה•
.יש לשחזר את מסילת הברזל באזור החזית המערבית•
תקרה ובקירות  ולתאם עם האדריכל / יש לשחזר את החלקים הפגומים ברצפה•
.לטכנולוגיה  הבינוי וזה בשל חשיבות המבנה והשפעתו על טכנולוגיית הבנייה" חלונות הצצה" 
. מעלה השערה כי ייתכן ושרידי האמה העליונה נמצאים במזרח מתחם התחנה לאורך מכלול דרך חברון, בועז קלונר' מעבר לכך פרופ•
אמה זו ממוקמת בצמוד לדופן  .. מחופה לוחות אבן, נתגלתה לפני כעשור תעלת מים באורך כמה עשרות מטרים, במסגרת חפירות הצלה שהתקיימו באזור, בנוסף לכך•

..יש לקחת בחבון ממצאים אפשריים אלו ולנסות ולשלבם בפרוייקט -המערבית של חומת מתחם הרכבת
ליץ אילו  ותמבמרחב המתחם ישנם פרטים רבים דוגמת עמודי איתות גדרות שערים ומחסנים מתקופת המנדט לפני שלב ההריסה מומלץ כי וועדת שימור תצא לשטח •

.פרטים יש לשלב במסגרת פארק המסילה ועל אילו ניתן לוותר
.מומלץ כי המזמין יציב על הבית לוח ובו סיפור תולדות הבית•

                                                                                     
וד רבבכב                                                                                                                             

שפירא אדריכל משה                                                                                                                      
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21 תיעוד היסטורי
תקופה וסגנון הבניה 2.1

2

להקמה ראשונים נסיונות -ישראל בארץ ברזל מסילת

  היה מהם אחד .ובאמריקה באירופה להתפשט שהחל הרכבת פלא את התיכון למזרח להביא ציבור אישי כמה ניסו 19-ה המאה במהלך
 וערך לירושלים החוף משפלת מסילה הנחת ברעיון הרהר הוא .העיר בבניין ועסק בירושלים שהשתקע גרמני מיסיונר ,שיק קונרד

.הפועל אל הכוח מן יצאה לא תוכניתו אך ,שונים גישושים

  מונטיפיורי ערך 1857 בשנת .ישראל לארץ השני מסעו במהלך 1839 בשנת לירושלים מסילה בהנחת הוא גם התעניין מונטיפיורי משה
 ככל .וירושלים יפו שבין השטח את שסקר ,רכבת מסילות בסלילת מומחה אנגלי מהנדס אליו הצטרף אז .ישראל לארץ החמישי מסעו את

  בהרי חציבות מעט שיידרשו כך תוכנן התוואי - מכן לאחר שנים הרכבת נסללה שבו רפאים בנחל התוואי את שהציע זה הוא הנראה
  שהנחת מונטיפיורי את הזהיר גם המהנדס זאת עם .במסילה שיסעו הקיטור קטרי את להזין שיוכלו מים מקורות בקרבתו ושיהיו ירושלים
  תוכניתו על הונגריה-ואוסטרו צרפת של לקונסולים כשנודע .האזור של ההררית הטופוגרפיה בשל נכבדת כספית השקעה תצריך המסילה

  המעצמות בהתעניינות הבחינו מאנים'העות .מאחוריו עומדת שבריטניה שחשבו כיוון ,ברעיון להתעניין החלו בעצמם הם ,מונטיפיורי של
  מונטיפיורי עם שנחתם ההסכם ,כך בשל .האימפריה תושבי את ולא נוצרים צליינים בעיקר תשמש שהיא וצפו ,לירושלים הרכבת במסילת

.הפועל אל יצאה לא תוכניתו וגם נגנז

  סואץ תעלת של הכרייה מפעלי על בהצלחה שפיקח ,לספס דה פרדיננד הצרפתי המהנדס גם - במאמציהם נכשלו ומונטיפיורי שיק רק לא
.התיכון למזרח הרכבת את להביא בניסיונו נכשל ,פנמה ותעלת

.והתחנה  המסילה הקמת את להניע שהצליח נבון יוסף היזם זה היה דבר של בסופו

-מפה של אזור יפו בשפה הרוסית שצוירה בתחילת המאה ה
הקו השחור מציין את חלקה המערבי של  -על ידי אלמוני  20

בחולפה ליד , מתחנת הרכבת יפו, מסילת הרכבת לירושלים
השכונה היהודית נווה צדק ובעוברה בתוואי נחל איילון  

(1903שנת )בסמוך לשדות מקווה ישראל 

עברה המסילה בעיקר , כדי להתגבר על התוואי ההררי. באזור נחל שורק, מסילת הברזל בדרך לירושלים
.  נחל שורק והמשכו בנחל רפאים: בעמקים

רקע היסטורי. 2.1
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הסכם לבניית מסילת הברזל ותחנת הרכבת

חוזה

מכח הממשל המלכותי  , שר המסחר, המכובד: בין

(מצד אחד)

מאני'פקיד ונתין עות, יוסף נבון: לבין

(מצד שני)

:ונקבע כדלקמן

1סעיף 

מאני נותן את אישורו לבינוי  'הממשל המלכותי העות
מ לפי  "ק 80ופיתוח של קו רכבת בקו ישיר באורך של 

תעבור ברמלה ותגיע  , הרכבת תצא מיפו. תכניות
האישור ניתן לפקיד יוסף נבון לפי התנאים . לירושלים

:הבאים

2סעיף 

שיחושבו מיום  , תוקף האישור הוא לשבעים ואחת שנים
נתינת האישור

מכתב המלצה ליוסף נבון מעלי פשה

יזם הרכבת מיפו לירושלים ונתין  , הואיל והפקיד נבון
וזכה , אדם משכיל ובעל התנהגות ללא רבב, מאני'עות

באמון ואהדה של הממשל המלכותי

ל מתכוון לנסוע ללונדון לתפקיד  "שהנ, כן-והואיל גם
,מכובד בענייני הממשל

אבקשך שתועיל בטובך לתת את כל ההוראות לכך  
.שיתייחסו אליו בכבוד ובעדינות

טו בתמוז

הנציב העליון

עלי פשה

הארכיון הציוני המרכזי: מקור המסמכים

152A/ 6/ 1תיק 

המסילה יזם

  החל ,ישראל בארץ היהודי ביישוב ידוע ציבור איש ,נבון יוסף הירושלמי היזם
 המהנדס עם נפגש הוא .1885 בשנת בארץ רכבות מערכת בסלילת להתעניין

  גדול רווח יניב החוף לשפלת ירושלים בין רכבת קו כי לו שהבטיח ,יה'פרנג 'ורג'ג
  זיכיון להשגת חתר נבון .במהירות עצמה את שתחזיר קטנה השקעה ויצריך

 עבר כך ולשם ,ישראל בארץ רכבת מסילות להנחת מאנית'העות מהממשלה
  פקידי אצל ארוך השתדלות תהליך של בסופו .שנים לשלוש לקונסטנטינופול

 הממשלה .הזיכיון את להשיג 1888 באוקטובר 28-ב נבון הצליח ,הממשלה
  את וקצבה לירושלים מיפו רכבת מסילת להניח נבון ליוסף אישרה מאנית'העות

  מהמסילה שלוחות למתוח אופציה גם נכללה בזיכיון .שנים 71-ל להפעילה הזיכיון
  הוא .הרכבת פסי להנחת הדרוש ההון את לגייס ניסה 1889 במהלך .ולשכם לעזה

  הכבידו שלקח ההלוואות אך ,ומצרפת מאנגליה יהודיים משקיעים למשוך הצליח
.צרפתית בנייה לחברת שהשיג הזיכיון את למכור נאלץ והוא הכלכלי מצבו על

יוסף נבון

האנציקלופדיה החופשית, ויקיפדיה: מתוך
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המקימה החברה

Societe השם תחת הקו להקמת שיועדה הבת-חברת נוסדה 1889 בדצמבר 29-ב du Chemin de Fer Ottoman de Jaffa a Jerusalem et Prolongements   "מאנית'העות הרכבת חברת  
  רוב .חוב באגרות פרנק מיליון 10-וכ במניות פרנק מיליון 4-כ של הון לגייס הצליחה החברה .צרפתיים משקיעים כמה שכלל ,הרכבת חברת של המנהלים לחבר הוכנס נבון ."וסעיפים לירושלים מיפו

Societeשנקראה אחרת צרפתית חברה על הוטלו עצמה והבנייה המסילה של המפורט התכנון מלאכת .הפרטי ממונם את בה שהשקיעו מכמרים הגיעו החברה אל שזרמו הכספים des Travaux
Publiques et Constructions "המסילה בהשלמת קשיים .ישראל מקווה ליד שנערך חגיגי בטקס 1890 במרץ 30-ב החלו המסילה הנחת עבודות ."ולבנייה ציבוריות לעבודות הפריזאית החברה  

  מותם את בו מצאו חלקם) ממצרים ככולו רובו הגיע המסילה הנחת במפעל האדם כוח .(בחברה שישקיעו ומגרמניה משווייץ ,מבלגיה נוספים יזמים גייס נבון) נוספות השקעות דרשו ירושלים בהרי
.לסיומן עד וחצי כשנתיים במשך ברציפות התנהלו העבודות הרבים העיכובים למרות  .(קדחת מגפת בשל

המסילה

  ייתכן).1888 –ב העבודות הופסקו שבה פנמה בתעלת כושלת ממסילה הועברו הצרים הרכבת שפסי היה מקובל .מילימטר 1000 על עמד שלה והרוחב אורכה לכל בודדת מסילה הייתה המסילה
Jerusalem)  התיבות ראשי עליהם מוטבעים הרכבת פסי של  מקטעים שבכמה העובדה את תואמת אינה זו שהנחה נראה  (צרפתית היתה שם המקימה החברה גם ,מפנמה הועברו כן וקרונות –

Jaffa) J.J לכך דוגמאות שתי .הייצור בשנת מלווה לעיתים היצרן ושם:

 ANGLUER AB 91.5. J.J אחר ובמקום ANGLEUR 2 1892 AB

   .1892 באוגוסט הסתיימה המסילה הנחת .(ממתכת גשרים שבעה ,מתוכם) גשרים 176 מעל וחלפה קילומטרים 88 לאורך המסילה נמתחה ,לבסוף

  קוצר לירושלים מיפו הנסיעה משך .נחשל לאזור שנחשב י"א-פלשתינה אזור עבור ותחבורתי טכנולוגי הישג היוותה ,התיכון במזרח הראשונה המסילה הייתה לירושלים יפו בין שחיברה הרכבת מסילת
  כלכליים בקשיים כרוך שהיה אף על ,עסקי כיזם נבון יוסף של אישי הישג אף זה היה .שעות לשש ארבע בין ארך הוא ברכבת .לילה חניית וחייב שעות עשרה כשתים המסע ארך בכרכרה - משמעותית

.ופורטוגל אנגליה מקונסוליות כבוד ואותות הצרפתי הלגיון אות ,השני חמיד עבדול מאני'העות מהסולטן "ביי" התואר לו הוענקו זה הישגו על .כבדים

הארכיון הציוני: מקור. לוגו החברה המקימה את המסילה

הארכיון הציוני: מקור. 19-סוף המאה ה, קטלוג לחלקי בנייה רלוונטיים

מסילת הברזל בקו  
יפו-ירושלים

 On chariots: מקור
with horses of fire 
and iron
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המסילה חנוכת

  בדגלי עטורה כשהיא לירושלים מיפו הראשונה הרכבת יצאה (1892 בספטמבר 26) ג"תרנ בתשרי 'ה-ב
 שליח נכחו הברזל מסילת חנוכת בטקס .שעות כארבע היה החדש בקו הנסיעה משך .מאנית'העות האימפריה

 בירושלים הקונסולים ,האימפריה מטעם ירושלים מחוז מושל ,מאנית'העות האימפריה סולטן מטעם מיוחד
.נאומים ונשאו טוב למזל כבשים שחטו המסילה על  .רבים ועיתונאים

"משיח פעמי נשמעים" כי אמר מבריסק 'הר  .לירושלים הרכבת מבוא התרגשו ירושלים תושבי

  לניצחון סמל הרכבת בבניית ראה (התחנה של הקמתה בימי "רכבת" המילה את חידש שגם) יהודה בן אליעזר
  במאמציו ושנאבקו בירושלים אז ששלטו המסורתיות הקהילות על היהודית ההשכלה תנועת של ובפרט הנאורות
 פרסם הפתיחה טקס לפני שבועות כמה .בכלל חידושים ונגד העברי הלאום והתחדשות העברית הלשון לתחיית
  גם פרסם יהודה בן ."הברזל מסילת על הקיטור מכונת" של לירושלים הגעתה אודות על מאמר "האור" בעיתונו

:לרכבת שכתב הלל-שיר

 החול ארצות על רק לא :פעלו הראה הנה [...] ,הזה המפליא הערב חוד הנה !העשרים המאה לערב כבוד תנו
  .הגיע הקדושה העיר שערי עד גם כי הצליח

  אשר עיר ,הקדש עיר שערי עד בא חזק שופר ובקול [...] וגבעות הרים ,ונהרות אפיקים הקטור עבר וגאון בגאוה
  ,בה בא הוא הנה ,ַהָמוֶת קרובי ,החֹשך מוקירי ,תרדמות אוהבי עיר ,החיים דֹפק מפני אחורנית נרתעים יושביה
[...] !השופר בקול שפתיו על ותרועת

  ,ההבל על החכמה ,העצלות על העבודה ,הבערות על ההשכלה ניצחון נהמת היא הקיטור נהמת :המונים שמעו
 על המשכילים ניצחון ,והמרירי הקטב רוח על והמבריא הצח הרוח ניצחון ,הסכלות על השכל ,האחור על הקדמה

.המהבילים

!ירושלם משכילי ,האור מאורי שמחו
מאל פשה בביקור 'המדינאי הטורקי ג

פורום , פרש: בתחנה  מקור
ישראל-היסטוריה וארץ

אתר רכבת ישראל: מקור.    1892. יום חנוכת התחנה

תיעוד היסטורי
תקופה וסגנון הבניה 2.1
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בראשיתו בירושלים התחנה מבנה

  מבנה את לראות ניתן (1840) וילסון במפת .החאן לתיאטרון בסמיכות ,הגרמנית המושבה של הצפוני בקצה  הוקם הרכבת תחנת מבנה
  .התחנה הוקמה זו הצטלבות של בסופה .לחם בית ודרך רפאים עמק רחוב שבקצה המשולש את היוצרת הדרכים הצטלבות ואת החאן
  מנים'העות של הסכמה אי בשל אך העתיקה העיר עד לקרבה רצו המסילה מתכנני .אידאלי מיקום היה לא הרכבת של הקצה תחנת מיקום
  קרוב הקצה תחנת את להקים התכוונו המסילה תכנון בשלב כי מסופר .הגרמנית המושבה בקרבת ,"הרעה העצה הר"ל מיקומה הורחק

   .באזור קרקעות ברכישת התעניינות גילו נוצריים גורמים ולכן 'א ישראל כנסת שכונת של במיקומה 'נחלאות'ה באזור –יפו לדרך יותר
 .בכך הצליחו ואף ,הקרקע לרכישת במאבק ופתחו התחנה הרחקת את לדרוש החלו ,מקור אותו לפי ,היהודים

.בוצעו לא אלה שינויים ,המלח ים לכיוון ומשם האשפות שער עד המסילה את להאריך רצון שיש כך על 1897 ב דיווח  שיק קונרד 

ירושלים התפתחות על המסילה השפעת

 אף)  .55000 לכ אלף 30000 מכ הרכבת הקמת שלאחר בעשור עלה בירושלים התושבים מספר  .בארץ חשוב קידמה סוכן היתה הרכבת
  ששתו המים איכות ,גדלה שלהם הניידות מידת .התושבים על רבות השפיעה הרכבת  .(הרכבת להשפעת רק זה נתון לזקוף ניתן שלא

  היה ניתן  .מיוחד מיכלית-קרון בעזרת העיר לתושבי המסילה ליד שהיו ממעיינות מים הובילה הרכבת - שיעור לאין עלתה הקיץ בחודשי
  של לפרנסתם שתרם דבר ,באמצעותה לירושלים רבים ותיירים צליינים  בהבאת הרכבת של  חשיבותה  .אחרים ומוצרים בניה חומרי לנייד

  התאכסנו ובו בביתו פנסיון הקים אף  ,המושבה בן ,פאסט ואברהם הרכבת מן נהנו הסמוכה הגרמנית המושבה שבני כמובן  .העיר בני
  .הרכבת של הצרפתים המהנדסים

הנסיעה משך

  בכל אחת רכבת יצאה יום מדי .המסילה בתכנון ששוער כפי ,שעתיים ולא שעות ארבע ארכה בו הנסיעה ירושלים-יפו הרכבת קו פתיחת עם
  שוב ברכבת המסע 1913 בשנת .שעות לשש התארך הנסיעה משך ,מכן לאחר כשנתיים .מיפו הצהריים-ואחרי מירושלים בבוקר - כיוון
  שלטים נתלו שברכבת בדיחה הולידה האטית הנסיעה .כיוון בכל יום מדי רכבות שתי של הפעלתן את איפשר והדבר ,שעות ארבע ארך

 - מרכבה או בהמה על רכיבה או ברגל הליכה - השונות החלופות ,זאת עם .הנסיעה בזמן פרחים לקטוף לרדת שלא הנוסעים את שהזהירו
  .הרכבת של הנוחות את סיפקו לא

הרכבת בפעילות הפסקה

  החברה מידי הופקעה הברזל מסילת .המתרס צדי משני וצרפת מאנית'העות האימפריה נמצאו הראשונה העולם מלחמת פרוץ עם
 מהעורף הגרמנים הברית-בעלי שבנו הצבאית הברזל במסילת והונחו נעקרו הרכבת מפסי חלקים .הושבת והקו אותה שהפעילה הצרפתית

  הבריטי הצבא התקדמות בשל הדרומי בחלקה לגמרי הושלמה לא המסילה) סואץ תעלת לאורך הדרומית החזית עד י"א-פלשתינה בצפון
.(סיני האי חצי עד עפולה הרכבת מתחנת קילומטר 300-כ לאורך נמתחה היא אך ,הארץ לפנים

י האוסטרים במהלך מלחמת  העולם הראשונה"פיצוץ גשר ע

On chariots with horses of fire and iron: מקור
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26

  שהיה) "התקני" הרוחב לפי מחדש נסללה לירושלים הברזל מסילת ,הבריטים ידי על הארץ כיבוש עם
  המנדטורית הרכבת ידי על ותוחזק הופעל הקו ,הבריטי המנדט החלת עם .(מילימטר 1435 - יותר רחב

  החברה של המניות בעלי את שפיצתה ,(המנדט בשטחי הרכבות פעילות את שניהלה הבריטית החברה)
  עד הבריטים בימי נמתח מאנים'העות בימי להיסלל שהחל הקו .המסילה הופקעה שממנה הצרפתית

  ביירות-קהיר למסילת ירושלים-יפו הרכבת מסילת קושרה כך .שבצפון ביירות ועד שבדרום קהיר
.המנדטורית הרכבת ידי על הופעלו שכולן ,העמק רכבת ולמסילת

Palestine החברה הרכבת את ניהלה המנדט בשנות Railways.

מפה בשפה הגרמנית של רשת  
ארץ  -מסילות הרכבת בפלשתינה

ישראל בסוף הרבע הראשון של  
בצד המפה ישנו   - 20-המאה ה

פירוט אורכי המסילות השונות לפי  
  1,100שסכומם מגיע לכדי , סוגיהן

(1924שנת )מ "ק

(:מ"ס 143.5)מסילות ברוחב תקני 

מ"ק  415 -חיפה –לוד  -קנטרה 

מ  "ק 60–באר שבע -רפיח 

מ"ק 88–ירושלים –יפו 

מ"ק 6.5–ת "פ–ראס אל עין 

התפתחות המתחם. 2.2

התפתחות המסילה בתקופת המנדט הבריטי

תיעוד היסטורי
תקופה וסגנון הבניה 2.1
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27 תיעוד היסטורי
התפתחות המתחם 2.2

2

המכתב הוא  . לבין מר פולוק( ירושלים)התכתבות בין משרדי הנציב המחוזי 
. ונוגע בשאלת מיקום בנייני התחזוקה שבמתחם 1929-מכתב תשובה מ

,  מובאת ההצעה כי מבנה תיקון הקטר יעבור ממקומו בצפון החלקה 1בסעיף 
יתפנה החלק הצפוני  , בכך. י חברת החשמל"ע, אל האזור הדרומי במתחם

.ויוכל להוות מגרש לבניית מבנים נוספים לשירות הרכבת

באזור  , מובא התכנון להקים את בית המכס ומחסני ציוד במתחם 2בסעיף 
הצמוד לבית המדפיס

  1929, תכנון שינויים במבנה המתחם

:מתוך התכתבויות עם המנהל התכנוני הבריטי

.                               מהמכתבים ניתן לראות כי היחס אל מכלול מבני התחנה היה אמביוולנטי
הבניין הנוכחי  , מאידך...". בניין התחנה החדש שיבנה"מחד דובר על 

אין לשנות את  , כ"א. מכיל ערכים ומהווה דוגמא אדריכלית לתקופתו
.הבניין הזה אלא לכל היותר לבנות מכלול שלם אחר במקומו

המנדט תקופת ראשית ,התחנה במבנה לשינויים הצעות

  המבנה על רבה ביקורת הייתה ,הבריטי הכיבוש לאחר
  .כראוי תפקידו את ממלא והלא הרחוק ,המיושן ,"הפרימיטיבי"

  עם יחד ,התחנה מבנה את להחליף תכנונים כמה היו אלו בשנים
  למבנה לשוות רצו הבריטים .הקיים המבנה לשיפור תכנונים

  י"ע זאת לעשות וביקשו ,ומכובד קלאסי ,יותר אירופאי מראה
.סימטרי היותו את ולהדגיש המבנה גוף על עיטורים תוספות

  ,ההמתנה אולם צידי משני והקמרונים ,הבניין של המשולש הגג

. 20-ה המאה של 20-ה שנות בתחילת נבנו

מבנה התחנה הקיים

תכנון הזזת המתחם מערבה
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28 תיעוד היסטורי
התפתחות המתחם 2.2

2

 "מכוער" התחנה מבנה כי התכנוני המנהל מעיד בו ,קנדל מר עם התכתבות
 מבנה לבניית המגבלות כי נראה .לפעם מפעם נדון זה כיעור וכי ,"פרמיטיבי"ו

 מתחוללת שעדיין והמלחמה כסף של מרובה הוצאה כמו טכניות הן חלופי
  .באירופה

  .הקיים זה בשיפור גם אך ,חלופי מבנה בתכנון גם הייתה המגמה ,אלו בשנים

 שיפוץ ,הקיים מאני'העות המבנה שיפוץ על הבריטים החליטו ,דבר של בסופו
  השינוי במסגרת .כיום שנראה כפי ,המבנה בחזיתות שיוניים בחובו גרר אשר

 מספר הוספת עם ,רנסאנסי מראה בעלת ,יותר "קלאסית"ל המבנה חזית הפכה
  :זה בניה סגנון מתוך הלקוחים אלמנטים

שיפוץ מבנה התחנה

.1929בהתבסס על ההתכתבויות משנת , מבנה התחנה הקיים" שיפור"בו מדובר על  1946-מכתב מ

ארכיון מוזיאון הרכבת: מקור. ראשית תקופת המנדט, הצעות לשינויים בבניין .בתוך תבניות ומסגרות, הדגשת הצורות הגיאומטריות במבנה

.י קשתות מסולסלות"ריכוך הפינות ע

(רוזטה)במרכזו חלון עגול , פני מפתח הגג-גמלון על

 

מסמלי אדריכלות הרנסאנס, כנסיית סנטה מריה נובלה בפירנצה
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29 תיעוד היסטורי
התפתחות המתחם 2.2

2

שיפוץ מבנה התחנה

ארכיון מוזיאון הרכבת: מקור. ראשית תקופת המנדט, הצעות לשינויים בבניין
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30
1

תיעוד היסטורי
התפתחות המתחם 2.2

שיפוץ מבנה התחנה

.  מאנית והשיפוץ הבריטי'הינה שילוב של הבנייה העות, צורת מבנה התחנה כיום
.שער הכניסה למתחם הוחלף לאחר קום המדינה
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מבנה החאן

מיקום התחנה

עמוד

31 תיעוד היסטורי
מפות היסטוריות 2.3

2
1840מפה משנת 
____מקור     

מפות היסטוריות. 2.3

מ"קנמקורהמפה תאריךמפה מס

האוניברסיטה העברית1840מפת וילסון  1

האוניברסיטה העברית 1865מפת וילסון  2

אוסף מטסון  1905מפת שיק  3

ארכיון שפירא1929מפת פרס 4

ארכיון שפיראמפת תיירות מנדטורית5

1:10000האוניברסיטה העבריתSOP 1924מפת 6

1:10000האוניברסיטה העבריתSOP 1935מפת 7

אוסף שפירא81948

אוסף שפירא1948סטימצקי 9

אוסף שפירא1973ם -שלבי בינוי בי10
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32 תיעוד היסטורי
מפות היסטוריות 2.3

2
____מפה משנת 
____מקור     

מוביל המים : ניתן לראות כי בתוואי נחל רפאים עברו שני קווים חשובים 1865-במפה מ
ונבחר עבורו תוואי  , הטלגרף הגיע מיפו. וקו הטלגרף( שהגיע מאזור בריכות שלמה, האקוודוקט)

.מה שנצרך גם לרכבת מיפו, זה כקצר והנוח ביותר

מפות היסטוריות. 2.3

מ"קנמקורהמפה תאריךמפה מס

האוניברסיטה העברית1840מפת וילסון  1

האוניברסיטה העברית 1865מפת וילסון  2

אוסף מטסון  1905מפת שיק  3

ארכיון שפירא1929מפת פרס 4

ארכיון שפיראמפת תיירות מנדטורית5

1:10000האוניברסיטה העבריתSOP 1924מפת 6

1:10000האוניברסיטה העבריתSOP 1935מפת 7

אוסף שפירא81948

אוסף שפירא1948סטימצקי 9

אוסף שפירא1973ם -שלבי בינוי בי10
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33 תיעוד היסטורי
מפות היסטוריות 2.3

2
____מפה משנת 
____מקור     

  1906-במפה מ

מפות היסטוריות. 2.3

  מס

מפה

מ"קנמקורהמפה תאריך

האוניברסיטה העברית1840מפת וילסון  1

האוניברסיטה העברית 1865מפת וילסון  2

אוסף מטסון  1905מפת שיק  3

ארכיון שפירא1929מפת פרס 4

ארכיון שפיראמפת תיירות מנדטורית5

1:10000האוניברסיטה העבריתSOP 1924מפת 6

1:10000האוניברסיטה העבריתSOP 1935מפת 7

אוסף שפירא81948

אוסף שפירא1948סטימצקי 9

אוסף שפירא1973ם -שלבי בינוי בי10

ואת היות , ניתן לראות את התפתחות העיר צפון מערבה באופן משמעותי 1905-במפת שיק מ
".העיר היהודית"רחוק מ, התחנה במיקום קצה
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34 תיעוד היסטורי
מפות היסטוריות 2.3

2
____מפה משנת 
____מקור     

   1929-במפה מ

מפות היסטוריות. 2.3

מ"קנמקורהמפה תאריךמפה מס

האוניברסיטה העברית1840מפת וילסון  1

האוניברסיטה העברית 1865מפת וילסון  2

אוסף מטסון  1905מפת שיק  3

ארכיון שפירא1929מפת פרס 4

ארכיון שפיראמפת תיירות מנדטורית5

1:10000האוניברסיטה העבריתSOP 1924מפת 6

1:10000האוניברסיטה העבריתSOP 1935מפת 7

אוסף שפירא81948

אוסף שפירא1948סטימצקי 9

אוסף שפירא1973ם -שלבי בינוי בי10
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35 תיעוד היסטורי
מפות היסטוריות 2.3

2
____מפה משנת 
____מקור     

מפות היסטוריות. 2.3

מפת תיירות מנדטורית  
עבור חיילים המבקרים )

(בירושלים

מ"קנמקורהמפה תאריךמפה מס

האוניברסיטה העברית1840מפת וילסון  1

האוניברסיטה העברית 1865מפת וילסון  2

אוסף מטסון  1905מפת שיק  3

ארכיון שפירא1929מפת פרס 4

ארכיון שפיראמפת תיירות מנדטורית5

1:10000האוניברסיטה העבריתSOP 1924מפת 6

1:10000האוניברסיטה העבריתSOP 1935מפת 7

אוסף שפירא81948

אוסף שפירא1948סטימצקי 9

אוסף שפירא1973ם -שלבי בינוי בי10
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36 תיעוד היסטורי
מפות היסטוריות 2.3

2
____מפה משנת 
____מקור     

מפות היסטוריות. 2.3

המסמנת את כל  , בריטית SOPמפת 
ניתן לראות את  . האזורים המקורים

מעל המעבר ועל  , סימון הסככה הקדמית
שהתווספו עם מערך  , גבי הרציף

.השינויים שערכו הבריטים בבניין

מ"קנמקורהמפה תאריךמפה מס

האוניברסיטה העברית1840מפת וילסון  1

האוניברסיטה העברית 1865מפת וילסון  2

אוסף מטסון  1905מפת שיק  3

ארכיון שפירא1929מפת פרס 4

ארכיון שפיראמפת תיירות מנדטורית5

1:10000האוניברסיטה העבריתSOP 1924מפת 6

1:10000האוניברסיטה העבריתSOP 1935מפת 7

אוסף שפירא81948

אוסף שפירא1948סטימצקי 9

אוסף שפירא1973ם -שלבי בינוי בי10
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37 תיעוד היסטורי
מפות היסטוריות 2.3

2
____מפה משנת 
____מקור     

מפות היסטוריות. 2.3

ניתן לראות  . המסמנת את כל האזורים המקורים ואת גושי המבנים, בריטית SOPמפת 
לתכנון מבני המחסנים  ( 1947משנת )וכן את הסימון בעיפרון , את שמות המבנים במתחם

.מדרום מזרח לתחנה

מ"קנמקורהמפה תאריךמפה מס

האוניברסיטה העברית1840מפת וילסון  1

האוניברסיטה העברית 1865מפת וילסון  2

אוסף מטסון  1905מפת שיק  3

ארכיון שפירא1929מפת פרס 4

ארכיון שפיראמפת תיירות מנדטורית5

1:10000האוניברסיטה העבריתSOP 1924מפת 6

1:10000האוניברסיטה העבריתSOP 1935מפת 7

אוסף שפירא81948

אוסף שפירא1948סטימצקי 9

אוסף שפירא1973ם -שלבי בינוי בי10
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38 תיעוד היסטורי
מפות היסטוריות 2.3

2
____מפה משנת 
____מקור     

מפות היסטוריות. 2.3

.1948אוגוסט , חתומה בידי דוד בן גוריון, מפה הכוללת את מסילת הברזל

מ"קנמקורהמפה תאריךמפה מס

האוניברסיטה העברית1840מפת וילסון  1

האוניברסיטה העברית 1865מפת וילסון  2

אוסף מטסון  1905מפת שיק  3

ארכיון שפירא1929מפת פרס 4

ארכיון שפיראמפת תיירות מנדטורית5

1:10000האוניברסיטה העבריתSOP 1924מפת 6

1:10000האוניברסיטה העבריתSOP 1935מפת 7

אוסף שפירא81948

אוסף שפירא1948סטימצקי 9

אוסף שפירא1973ם -שלבי בינוי בי10



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

39 תיעוד היסטורי
מפות היסטוריות 2.3

2
____מפה משנת 
____מקור     

מפות היסטוריות. 2.3

.1948אוגוסט , חתומה בידי דוד בן גוריון, מפה הכוללת את מסילת הברזל

מ"קנמקורהמפה תאריךמפה מס

האוניברסיטה העברית1840מפת וילסון  1

האוניברסיטה העברית 1865מפת וילסון  2

אוסף מטסון  1905מפת שיק  3

ארכיון שפירא1929מפת פרס 4

ארכיון שפיראמפת תיירות מנדטורית5

1:10000האוניברסיטה העבריתSOP 1924מפת 6

1:10000האוניברסיטה העבריתSOP 1935מפת 7

אוסף שפירא81948

אוסף שפירא1948סטימצקי 9

אוסף שפירא1973ם -שלבי בינוי בי10



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

1973. החברה להוצאת ההיסטוריה של עם ישראל–מתוך אטלס ירושלים 

עמוד

40 תיעוד היסטורי
מפות היסטוריות 2.3

2
____מפה משנת 
____מקור     

מפות היסטוריות. 2.3

מ"קנמקורהמפה תאריךמפה מס

האוניברסיטה העברית1840מפת וילסון  1

האוניברסיטה העברית 1865מפת וילסון  2

אוסף מטסון  1905מפת שיק  3

ארכיון שפירא1929מפת פרס 4

ארכיון שפיראמפת תיירות מנדטורית5

1:10000האוניברסיטה העבריתSOP 1924מפת 6

1:10000האוניברסיטה העבריתSOP 1935מפת 7

אוסף שפירא81948

אוסף שפירא1948סטימצקי 9

אוסף שפירא1973ם -שלבי בינוי בי10



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

41
2
תיעוד היסטורי

תצלומי אוויר   2.4
היסטוריים

____תצלום משנת  
____מקור        

  תאריך'מס

התצלום

מקורהתצלום שם

האוניברסיטה העבריתא בריטי"תצ11918

צילום מגג 21938

מלון המלך  

דוד

אוסף מטסון

אוסף שפירא70-שנות ה3

תצלומי אוויר היסטוריים. 2.4

.ניתן לראות את צורתו הבסיסית של הבניין לפני השינויים



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

42
2
תיעוד היסטורי

תצלומי אוויר   2.4
היסטוריים

____תצלום משנת  
____מקור        

תצלומי אוויר היסטוריים. 2.4

אוסף מטסון, ספריית הקונגרס: מתוך. ניתן לראות את השינויים שנערכו בגג ובאגף הצפוני. 1931שנת . נראה הבניין וכלל המתחם, מגג מלון המלך דוד, בתצלום זה

  תאריך'מס

התצלום

מקורהתצלום שם

האוניברסיטה העבריתא בריטי"תצ11918

צילום מגג 21938

מלון המלך  

דוד

אוסף מטסון

אוסף שפירא70-שנות ה3



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

43
2
תיעוד היסטורי

תצלומי אוויר   2.4
היסטוריים

____תצלום משנת  
____מקור        

תצלומי אוויר היסטוריים. 2.4

. 70-תצלום אויר משנות ה
אוסף שפירא: מקור

  תאריך'מס

התצלום

מקורהתצלום שם

האוניברסיטה העבריתא בריטי"תצ11918

צילום מגג 21938

מלון המלך  

דוד

אוסף מטסון

אוסף שפירא70-שנות ה3



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

44 תיעוד היסטורי
צילומים   2.5

היסטוריים

2

19-סוף המאה ה, גלויה

אוסף שפירא

.  19-סוף המאה ה, תחריט מאת גוסטאב באוארנפיינד

26' עמ, המושבה הגרמנית ורחוב עמק רפאים, קרויאנקר דוד: מתוך

צילומים היסטוריים. 2.5

מקורהתצלום שםהיסטורי תצלום תאריך'מס

קרויאנקרתחריט  19-סוף המאה ה1

שפיראגלויה19-סוף המאה ה2

ארכיון העיר31905

כנסיית המשיחהרכבת מגיעה לירושלים19-סוף המאה ה4

אוסף דן קירםכרכרות בחזית התחנה20-תחילת המאה ה5

אוסף מטסוןחזיתות צפונית ומזרחית19-סוף המאה ה6

מטסון אוסףלירושלים מגיע וילהלם הקיסר71898

אוסף מטסון20-תחנת הרכבת בראשית המאה ה20-ראשית המאה ה8

אוסף מטסוןלאחר השיפוץ  , 20-תחנת הרכבת בראשית המאה ה20-ראשית המאה ה9



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

45 תיעוד היסטורי
צילומים היסטוריים 2.5

2

יש להציג את התמונה המקורית ברזולוציה גבוהה בגודל 

מקסימאלי המציג את מירב הפרטים

1905תחנת הרכבת 

41898  -אוסף ארכיון העיר

מקורהתצלום שםהיסטורי תצלום תאריך'מס

קרויאנקרתחריט  19-סוף המאה ה1

שפיראגלויה19-סוף המאה ה2

ארכיון העיר31905

כנסיית המשיחהרכבת מגיעה לירושלים19-סוף המאה ה4

אוסף דן קירםכרכרות בחזית התחנה20-תחילת המאה ה5

אוסף מטסוןחזיתות צפונית ומזרחית19-סוף המאה ה6

מטסון אוסףלירושלים מגיע וילהלם הקיסר71898

אוסף מטסון20-תחנת הרכבת בראשית המאה ה20-ראשית המאה ה8

אוסף מטסוןלאחר השיפוץ  , 20-תחנת הרכבת בראשית המאה ה20-ראשית המאה ה9



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

46 תיעוד היסטורי
צילומים 2.5
היסטוריים 

2

יש להציג את התמונה המקורית ברזולוציה גבוהה בגודל 

מקסימאלי המציג את מירב הפרטים

הרכבת מגיעה  לירושלים  

 19-סוף המאה ה

אוסף  בית ניקולסון כנסיית המשיח

כרכרות בחזית התחנה

אוסף דן קירם . בונפי. א

מקורהתצלום שםהיסטורי תצלום תאריך'מס

קרויאנקרתחריט  19-סוף המאה ה1

שפיראגלויה19-סוף המאה ה2

ארכיון העיר31905

כנסיית המשיחהרכבת מגיעה לירושלים19-סוף המאה ה4

אוסף דן קירםכרכרות בחזית התחנה20-תחילת המאה ה5

אוסף מטסוןחזיתות צפונית ומזרחית19-סוף המאה ה6

מטסון אוסףלירושלים מגיע וילהלם הקיסר71898

אוסף מטסון20-תחנת הרכבת בראשית המאה ה20-ראשית המאה ה8

אוסף מטסוןלאחר השיפוץ  , 20-תחנת הרכבת בראשית המאה ה20-ראשית המאה ה9



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

47 תיעוד היסטורי
צילומים   2.5

היסטוריים

2

.1900". ך"גבעת התנ"צילום מכיוון , חזית צפונית
אוסף מטסון: מתוך

מקורהתצלום שםהיסטורי תצלום תאריך'מס

קרויאנקרתחריט  19-סוף המאה ה1

שפיראגלויה19-סוף המאה ה2

ארכיון העיר31905

כנסיית המשיחהרכבת מגיעה לירושלים19-סוף המאה ה4

אוסף דן קירםכרכרות בחזית התחנה20-תחילת המאה ה5

אוסף מטסוןחזיתות צפונית ומזרחית19-סוף המאה ה6

מטסון אוסףלירושלים מגיע וילהלם הקיסר71898

אוסף מטסון20-תחנת הרכבת בראשית המאה ה20-ראשית המאה ה8

אוסף מטסוןלאחר השיפוץ  , 20-תחנת הרכבת בראשית המאה ה20-ראשית המאה ה9



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

48 תיעוד היסטורי
צילומים   2.5

היסטוריים

2

לרגל ביקור מדיני של וילהלם  , קהל נאסף בחזית התחנה
1898. השני קיסר גרמניה

אוסף מטסון: מתוך

 תצלום תאריך'מס

היסטורי

מקורהתצלום שם

-סוף המאה ה1

19

קרויאנקרתחריט  

-סוף המאה ה2

19

שפיראגלויה

ארכיון העיר31905

-סוף המאה ה4

19

כנסיית המשיחהרכבת מגיעה לירושלים

תחילת המאה  5

20-ה

אוסף דן קירםכרכרות בחזית התחנה

-סוף המאה ה6

19

אוסף מטסוןחזיתות צפונית ומזרחית

מטסון אוסףלירושלים מגיע וילהלם הקיסר71898

ראשית המאה  8

20-ה

תחנת הרכבת בראשית המאה  

20-ה

אוסף מטסון

ראשית המאה  9

20-ה

תחנת הרכבת בראשית המאה  

לאחר השיפוץ  , 20-ה

אוסף מטסון



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

49 תיעוד היסטורי
צילומים 2.5
היסטוריים 

2

.תחנת הרכבת בראשית המאה העשריםצילום עדכני שצולם מאותה זווית

"אמריקן קולוני"צלם של ה: צילום

ספריית הקונגרס, אוסף מטסון: מתוך

מקורהתצלום שםהיסטורי תצלום תאריך'מס

קרויאנקרתחריט  19-סוף המאה ה1

שפיראגלויה19-סוף המאה ה2

ארכיון העיר31905

כנסיית המשיחהרכבת מגיעה לירושלים19-סוף המאה ה4

אוסף דן קירםכרכרות בחזית התחנה20-תחילת המאה ה5

אוסף מטסוןחזיתות צפונית ומזרחית19-סוף המאה ה6

מטסון אוסףלירושלים מגיע וילהלם הקיסר71898

אוסף מטסון20-תחנת הרכבת בראשית המאה ה20-ראשית המאה ה8

אוסף מטסוןלאחר השיפוץ  , 20-תחנת הרכבת בראשית המאה ה20-ראשית המאה ה9



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

50 תיעוד היסטורי
צילומים   2.5

היסטוריים

2

.נפתח מחדש לציבור אחרי השיפוץ שערכו הבריטים, רציף תחנת הרכבת

.20-המאה ה, 20-ראשית שנות ה 

"אמריקן קולוני"צלם של ה: צילום

ספריית הקונגרס, אוסף מטסון: מתוך

מקורהתצלום שםהיסטורי תצלום תאריך'מס

קרויאנקרתחריט  19-סוף המאה ה1

שפיראגלויה19-סוף המאה ה2

ארכיון העיר31905

כנסיית המשיחהרכבת מגיעה לירושלים19-סוף המאה ה4

אוסף דן קירםכרכרות בחזית התחנה20-תחילת המאה ה5

אוסף מטסוןחזיתות צפונית ומזרחית19-סוף המאה ה6

מטסון אוסףלירושלים מגיע וילהלם הקיסר71898

אוסף מטסון20-תחנת הרכבת בראשית המאה ה20-ראשית המאה ה8

אוסף מטסוןלאחר השיפוץ  , 20-תחנת הרכבת בראשית המאה ה20-ראשית המאה ה9



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

51 תיעוד היסטורי
צילומים   2.5

היסטוריים

2

.נפתח מחדש לציבור אחרי השיפוץ שערכו הבריטים, רציף תחנת הרכבת

.20-המאה ה, 20-ראשית שנות ה 

"אמריקן קולוני"צלם של ה: צילום

ספריית הקונגרס, אוסף מטסון: מתוך

מקורהתצלום שםהיסטורי תצלום תאריך'מס

אוסף מטסוןלאחר השיפוץ  , 20-תחנת הרכבת בראשית המאה ה20-ראשית המאה ה11

אוסף מטסוןקבלת פנים בתחנת הרכבת121931

ארכיון התמונות הירושלמיחזית מרחיתללא13

ארכיון התמונות הירושלמיחזית מרחית וכניסהללא14

אוסף מטסוןכניסה לתחנה151931

קרויאנקרחיילים בריטים בקצה מתחם התחנה161947



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

52 תיעוד היסטורי
צילומים   2.5

היסטוריים

2

צילום עדכני שצולם מאותה זווית

מקורהתצלום שםהיסטורי תצלום תאריך'מס

אוסף מטסוןלאחר השיפוץ  , 20-תחנת הרכבת בראשית המאה ה20-ראשית המאה ה11

אוסף מטסוןקבלת פנים בתחנת הרכבת121931

ארכיון התמונות הירושלמיחזית מרחיתללא13

ארכיון התמונות הירושלמיחזית מרחית וכניסהללא14

אוסף מטסוןכניסה לתחנה151931

קרויאנקרחיילים בריטים בקצה מתחם התחנה161947
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2

צילום עדכני שצולם מאותה זווית

יש להציג את התמונה המקורית ברזולוציה גבוהה בגודל 

מקסימאלי המציג את מירב הפרטים

.מול ההרס הנוכחי, ניתן לראות את פרטי הנגרות בחזית בשלמותם. חזית המבנה המזרחית
ללא שנה. ארכיו התמונות הירושלמי: מתוך

מקורהתצלום שםהיסטורי תצלום תאריך'מס

אוסף מטסוןלאחר השיפוץ  , 20-תחנת הרכבת בראשית המאה ה20-ראשית המאה ה11
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היסטוריים 

2

.מול ההרס הנוכחי, ניתן לראות את פרטי הנגרות בחזית בשלמותם. חזית המבנה המזרחית
ללא שנה. ארכיו התמונות הירושלמי: מתוך

מקורהתצלום שםהיסטורי תצלום תאריך'מס

אוסף מטסוןלאחר השיפוץ  , 20-תחנת הרכבת בראשית המאה ה20-ראשית המאה ה11

אוסף מטסוןקבלת פנים בתחנת הרכבת121931
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אוסף מטסוןכניסה לתחנה151931
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2

, הכניסה שונתה. אוסף מטסון. 1931-צילום מ, הכניסה הראשית לתחנת הרכבת
השער והגדר הוחלפו בקיר ובו פתחים

מקורהתצלום שםהיסטורי תצלום תאריך'מס

אוסף מטסוןלאחר השיפוץ  , 20-תחנת הרכבת בראשית המאה ה20-ראשית המאה ה11

אוסף מטסוןקבלת פנים בתחנת הרכבת121931

ארכיון התמונות הירושלמיחזית מרחיתללא13

ארכיון התמונות הירושלמיחזית מרחית וכניסהללא14
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צילומים 2.5
היסטוריים 

2

.  הצטלבות הדרכים עמק רפאים ודוד רמז, קצה מתחם התחנה

. בתקופת הפיצוץ במלון המלך דוד, 40-שלהי שנות ה, "Aאזור בטחון "חיילים בריטים ליד מחסום הכניסה ל
המושבה הגרמנית ורחוב עמק רפאים, קרויאנקר דוד: מתוך

מקורהתצלום שםהיסטורי תצלום תאריך'מס

אוסף מטסוןלאחר השיפוץ  , 20-תחנת הרכבת בראשית המאה ה20-ראשית המאה ה11

אוסף מטסוןקבלת פנים בתחנת הרכבת121931

ארכיון התמונות הירושלמיחזית מרחיתללא13

ארכיון התמונות הירושלמיחזית מרחית וכניסהללא14

אוסף מטסוןכניסה לתחנה151931

קרויאנקרחיילים בריטים בקצה מתחם התחנה161947
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מסמכים   2.6

היסטוריים

1מסמך מספר 
_________

2

מסמכים היסטוריים. 2.6

הארכיון הציוני המרכזי: מקור המסמכים

152A/ 6/ 1תיק 

,  מאני ליוסף נבון'חזוה בין השלטון העות: 1מסמך 
מקים המסילה בין יפו לירושלים

מאל  'מכתב המלצה ליוסף נבון מאת ג: 2מסמך 
אל ראשי השלטון המקומי, פשה
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מסמכים היסטוריים 2.6

1מסמך מספר 
_________

2

  1929, תכנון שינויים במבנה המתחם: 4מסמך 

:מתוך התכתבויות עם המנהל התכנוני הבריטי

"  מכוער"בו מעיד המנהל התכנוני כי מבנה התחנה , התכתבות עם מר קנדל
נראה כי המגבלות לבניית מבנה  . וכי כיעור זה נדון מפעם לפעם, "פרמיטיבי"ו

חלופי הן טכניות כמו הוצאה מרובה של כסף והמלחמה שעדיין מתחוללת  
.  באירופה

שינויים במבנה התחנה: 3מסמך 

:1944חיפה , מתוך התכתבויות עם המנהל התכנוני הבריטי

הארכיון  : מקור המסמכים
הציוני המרכזי

152A/ 6/ 1תיק 
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מסמכים היסטוריים 2.6

1מסמך מספר 
_________

2

ארכיון מוזיאון רכבת ישראל: מקור. ראשית תקופת המנדט, הצעות לשינויים בבניין: 5מסמך 
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1מסמך מספר 
_________

2

שיפורים ושיפוצים בתחנת הרכבת: 6מסמך 

22.1.1958: תאריך

ארכיון משה שפירא: מקור

בתכנית שינויים זו נערכו שינויים קונסטרוקטיביים באופן שהוסר עמוד  
תחת התקרה הקיימת Iמהחלל המרכזי ובמקומו הוצבו קורות 
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_________

2

1958עד 

 1962 - 1958

1963

שינויים בתחנת הרכבת: 7מסמך 

ארכיון משה שפירא: מקור
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1947

הארכיון הציוני: מקור. 1947, מפה בריטית: 8מסזמך 
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.  60-מפה משנות ה: 9מסמך 

גבי המפה בעברית-הכתוביות על

שפירא. מ: מקור 
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מסמכים היסטוריים 2.6

1מסמך מספר 
_________

2

שינוי  : 10מסמך 
חזית התחנה  

והכניסה  

ארכיון העירייה  : מתוך
תיק  ' מס 4379מיכל 

1967/306

1922

1958

1967
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1מסמך מספר 
_________

2

מסמך 11: היתר להריסת מוסך הקטרים ומגדל המים

1967/306תיק ' מס 4379ערכיון העירייה מיכל : מתוך
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1מסמך מספר 
_________

2

הצעה בדבר בניית תחנה חדשה: 12מסמך 

1967/306תיק ' מס 4379ערכיון העירייה מיכל : מתוך
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מצב קיים–תיעוד צילומי . 3

תיעוד צילומי

3



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

68
תיעוד צילומי

סביבה קרובה 3.1

3

תכנית סביבה

1:1,250מ  "קנ

1

2 3

1

2

2

3

תיעוד הסביבה קרובה. 3.1
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סביבה קרובה 3.1

3

תכנית סביבה

1:1,250מ  "קנ

12

3

1

2

3

4

4
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תכנית סביבה
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1

2

1

2
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71 תיעוד צילומי
חזיתות וגגות 3.2

3

צד הרציף–חזית מערבית . 1

תיעוד חזיתות. 3.2

צד הרחוב–חזית מזרחית . 2
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חזית צפונית. 1

תיעוד חזיתות. 3.2

חזית דרומית. 2

חזית צפונית

חזית דרומית
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גג וסככה. 3.2

חזית דרומית

43

3

4

2

1
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3

צילומי תקריב. 3.3
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צילומי תקריב. 3.3
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3

1

11109

8765

432

2

9

7

צילומי פנים. 3.4



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד
77 תיעוד צילומי
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5432

6

9
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צילומי תקריב של  3.4
חללים פנימיים

1

97 8

654

32

9

חדר המדרגות

,  הכניסה מהרחוב אל חלל המדרגות
ניתן  . 1932-כפי שנראה בצילום מ

לראות את מעקה העץ שהתחלף  
.בטון–בקיים 
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תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד
82 תיעוד צילומי

צילומי תקריב של  3.4
חללים פנימיים

1 קומה א:

7

654

32

3
4

10

98



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד
83 תיעוד צילומי

צילומי תקריב של  3.4
חללים פנימיים

צילומי פנים, 
ביתן בקצה המחסנים:



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד
84 תיעוד צילומי

צילומי תקריב של  3.4
חללים פנימיים

צילומי פנים, מחסנים:

4

321

65

6



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד
85 תיעוד צילומי

צילומי תקריב של  3.4
חללים פנימיים

1

צילומי פנים, מחסנים:

43

3

21

65

5

2



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד
86 תיעוד צילומי

צילומי תקריב של  3.4
חללים פנימיים

צילומי פנים, מחסנים:

4

321

65



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

87 תיעוד צילומי
חצרות וצמחייה 3.5

3

חצרות. 3.5



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

88

תיעוד אדריכלי מצב קיים. 4

תכניות מצב קיים

4



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

89
תכניות מצב קיים

מפה טופוגרפית 4.2

4

מפה טופוגרפית
1:2000מ "קנ

מפה טופוגרפית. 4.2

1:2000מ "קנ



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

90 תכניות מצב קיים
תכניות  4.3,4.4

4
תכנית קרקע

1:200מ "קנ

תכניות. 4.3

מבנה התחנה הראשי–תכנית קומת קרקע 

1:200מ "קנ



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

91 תכניות מצב קיים
תכניות  4.3,4.4

4
תכנית קרקע

1:200מ "קנ

תכניות. 4.3

מבנה המחסן הצמוד–תכנית קומת קרקע 

1:200מ "קנ



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

92 תכניות מצב קיים
תכניות  4.3,4.4

4
תכנית קומה א

1:200מ "קנ

מבנה התחנה הראשי–' תכנית קומה א

1:200מ "קנ



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

93 תכניות מצב קיים
חתכים 4.5

4
א-חתך א

1:200מ "קנ

חתכים 4.5

א-חתך א

1:200מ "קנ

אא



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

94 תכניות מצב קיים
חתכים 4.5

4
ב  -חתך ב

1:100מ "קנ

ב-חתך ב

ב1:100מ "קנ

ב



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

95 תכניות מצב קיים
חתכים 4.5

4
חתך מחסן

1:100מ "קנ

חתך מחסנים

1:100מ "קנ



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

96
תכניות מצב קיים

חזיתות 4.6

חזית מזרחית
1:200מ "קנ

4

חזיתות. 4.6

חזית מזרחית

1:200מ "קנ



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

97
תכניות מצב קיים

חזיתות 4.6

חזית מערבית
1:200מ "קנ

4

חזית מערבית

1:200מ "קנ



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

98
תכניות מצב קיים

חזיתות 4.6

חזית צפונית
חזית דרומית

1:100מ "קנ

4

חזית דרומית

1:200מ "קנ
חזית צפונית

1:200מ "קנ



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

99
תכניות מצב קיים

חזיתות 4.6

חזית מערבית
חזית מזרחית

1:200מ "קנ

4

חזיתות מחסן

1:200מ "קנ 

חזית מערבית

חזית מזרחית



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

100
תכניות מצב קיים

חזיתות 4.6

חזית צפונית
חזית דרומית

1:200מ "קנ

4

חזיתות מחסן

1:200מ "קנ 

חזית צפונית

חזית דרומית



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

101

מצב מקורי משוחזר. 5

תכניות מצב מקורי משוחזר



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

102 תכניות מצב מקורי משוחזר
תכניות 5.1

תוכנית קומת קרקע
1:200מ "קנ

תכנית קומת קרקע

שחזור העמוד וחדר הקופות באולם המרכזי

סימון מיקום הגגון בחזית מזרחית

גגון

חדר 
קופאים



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

103 תכניות מצב מקורי משוחזר
חזיתות 5.1

חזית מזרחית
חזית מערבית

1:200מ "קנ

חזיתות

שחזור הגגון והשער בחזית מזרחית



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

104 הדמיות מצב מקורי   5.4
משוחזר

חזית מזרחית

5

חזיתות

הדמיית הגגון והשער בחזית מזרחית



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

105 הדמיות מצב מקורי   5.4
משוחזר

חזית מערבית

5

חזיתות

הדמיית הגגון והשער  

מבט מחזית מערבית



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

106 הדמיות מצב מקורי   5.4
משוחזר

פנים
1:100מ "קנ

5

פנים

שחזור העמוד וחדר הקופות באולם המרכזי



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

107

פרטים ארכיטקטוניים. 6

6

פרטים ארכיטקטוניים



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

108

דלת בחזיתות מערבית ומזרחית

חתכים אופקיים, חזית חיצונית
1:20מ "קנ

6
דלת

1:20מ "קנ
פרטים ארכיטקטוניים

תיעוד פרטים 6.2



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

109

דלת בחזיתות מערבית ומזרחית

1:20מ "חתך אנכי קנ

6
דלת

1:20מ "קנ
פרטים ארכיטקטוניים

תיעוד פרטים 6.2



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

110

דלת בחזיתות מערבית ומזרחית

1:5מ "קנ, פרטים

6
פרטים -דלת 
1:5מ "קנ

פרטים ארכיטקטוניים
תיעוד פרטים 6.2



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

111

דלת פנים

1:20מ "חזית וחתך אנכי קנ

6
דלת

1:10מ "קנ
פרטים ארכיטקטוניים

תיעוד פרטים 6.2



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

112
6

דלת פנים

חתכים אופקיים

1:10מ "קנ

דלת
1:10מ "קנ

פרטים ארכיטקטוניים
תיעוד פרטים 6.2



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

113
6

דלת פנים

פרטים

1:5מ "קנ

פרטים -דלת 
1:5מ "קנ

פרטים ארכיטקטוניים
תיעוד פרטים 6.2



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

114
6

חלון קומה עליונה

1:20מ "קנ

חלון
1:20מ "קנ

פרטים ארכיטקטוניים
תיעוד פרטים 6.2



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד
115

חלון קומה עליונה

תריס

1:10מ "קנ

תריס
1:10מ "קנ

פרטים ארכיטקטוניים
תיעוד פרטים 6.2



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

116 שעון בגמלון
1:20מ "קנ

פרטים ארכיטקטוניים
תיעוד פרטים 6.2

6

חלון לשעון בגמלון

חזית וחתך

1:20מ "קנ



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד
117

6
עמוד סככה

1:10מ "קנ
פרטים ארכיטקטוניים

תיעוד פרטים 6.2

עמוד סככה

1:10מ "קנ



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד
118

6
עמוד סככה

1:5מ "קנ
פרטים ארכיטקטוניים

תיעוד פרטים 6.2

עמוד סככה

1:5מ "קנ



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד
119

6
דלת מחסן

1:20מ "קנ
פרטים ארכיטקטוניים

תיעוד פרטים 6.2

דלת מחסן

1:20מ "קנ



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד
120

6
דלת מחסן

1:5מ "קנ
פרטים ארכיטקטוניים

תיעוד פרטים 6.2

דלת מחסן

1:5מ "קנ



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד
121

6
קיר ביתן במחסן

1:20מ "קנ
פרטים ארכיטקטוניים

תיעוד פרטים 6.2

קיר ביתן פנימי במחסן

1:20מ "קנ



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד
122

6
קיר ביתן במחסן

1:20מ "קנ
פרטים ארכיטקטוניים

תיעוד פרטים 6.2

קיר ביתן פנימי במחסן

1:20מ "קנ



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

123
6

גדר ועמוד
1:20מ "קנ

פרטים ארכיטקטוניים
תיעוד פרטים 6.2

גדר ועמוד

חתך אופקי ואנכי, חזית

1:20מ "קנ



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

124
6

גדר ועמוד
1:5מ "קנ

פרטים ארכיטקטוניים
תיעוד פרטים 6.2

גדר ועמוד

פרטים

1:5מ "קנ



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 
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בחתך  , ניתן למצוא מבנים רבים מהתקופה. ובין השאר מזו הטמפלרית, הושפעה רבות מתרבות הבנייה האירופאית 19-הבנייה בארץ בסוף המאה ה
אך למעשה מהווים עיטורים אלו כלי לצרכים , שפה זו נראית כעיטורית. טכנולוגיית בנייה ופרטי בנייה ונגרות, בעלי אותה שפה אדריכלית, ארצי

.  קונסטרוקטיביים

:להלן מספר דוגמאות למאפיינים אדריכליים טיפוסיים

עיבוי זה משמש כעמוד בנוי לחיזוק הפינות–( פילסטרים)פינות מבנה מובלטות . 1

המסגרות נועדו לפזר את הכוחות מסביב לפתח ולמנוע את הסדיקה שעלולה להיווצר  , הבולטת ממישור הקיר, פתחים מוקפים במסגרת בנויה . 2
.מסביב לו

.שימוש בגגות רעפים על שלד מעץ.3

.שימוש באלמנטים טרומיים מבטון. 4

.עם מילוי שברי אבן או לבני חרס מחוררת, מחיצות פנימיות הבנויות מקונסטרוקציית עץ.5

.מבנה התחנה בירושלים נבנה לפי המאפיינים שנמנו

המחיצות הפנימיות בנויות באותו  . עליהם נסמכות תקרות פרופילי פלדה ולבני חרס, טכנולוגיית הבנייה כוללת שימוש במערכת קירות נושאים מאבן גיר
.קונסטרוקציית לוחות עץ במילוי לבני חרס מחוררות בציפוי טיח סיד–אופן 

קירות

ועובי הקירות  , מ"ס 63עובי הקירות שבין האגפים הינו . המבנה מתוכנן כאגף מרכזי דו קומתי ושני אגפים צדדיים חד קומתיים. קירות נושאים מאבן גיר
. מ"ס 55–המקיפים ושל הקומה השנייה 

תקרות

מתחת  . וביניהם לבני חרס חלולות המונחות בקשת שטוחה( ריילס)תקרת קומת הקרקע של האגפים הצדדיים עשויה פרופילי פלדה : הבניה המקורית 
.  תקרת קומת הקרקע של החלל המרכזי הינה תקרת עץ . הונחו קורת עץ הניתלים על קורות הפלדה ונושאים תקרת רביץ וטיח, לקונסטרוקציה זו

ברצפת הקומה השנייה נעשה שימוש  . מטרים 9-המפתח בין הקירות בחלל זה הוא כ. מערב-קורות העץ מונחות על הקירות הנושאים בכיוון מזרח
.תקרת הקומה השנייה בנוייה בטכנולוגיה הזהה לזו של האגפים הצדדיים. בתקרת ריילס וביניהם לבני חרס חלולות

תקרה אקוסטית+ הנושאים תקרת רביץ רשת, מ"ס 20בחלל הכניסה  הוצבו מתחת לקורות העץ הגדולות קורות פלדה בגובה : תוספות מאוחרות

.ספי החלונות החיצוניים בנויים מאבן מסותתת. מ"ס 5-פתחי הדלתות והחלונות מוקפים במסגרת בנויה הבולטת ממישור הקיר ב  חלונות

בגג של כל אגף נמצאו שתי נקודות  . בהתאם לשיפועי הגג ניתן לזהות את מיקומם של חיבורי צינורות ניקוז מי הגשם. גגות כל חלקח המבנה שטוחיםגגות                                                                                                                                                                                             
.       המשמשת לניקוז, מאוחר יותר נבנתה על גביה תקרת הרעפים, האגף המרכזי קורה גם הוא בתקרה שטוחה.  ניקוז

כותרות ובסיס העמודים  . י עמודים יצוקים מברזל"גגון זה נתמך ע. ששימש לקירוי הרציף לכל אורך החזית המערבית, גגון עם קונסטרוקציית ברזל      גגון
.     מהחוץ למרכז -הגגון מתנקז משני כיוונים.  הנתמך על עמודים מעוטרים פחות, הגגון הוחלף בגגון פשוט יותר. נוצרו ברמה אומנותית גבוהה

מאחז היד  . מדרגות אלה הן לולייניות ועשויות מחלקי בטון טרומיים. במבנה קיים גרם מדרגות אחד הנמצא באגף הדרומי ומקשר בין שתי הקומות    מדרגות
.חלל המדרגות מחופה בנפרד מתקרת הבניין. גם הוא עשוי בטון

סיתות עדין יותר בפינות  , מסותתת ברמות שונות,  מיזי–באבן גיר קשה , כמו מרבית בנייני ירושלים מאותה תקופה, המבנה מחופהחומרי גמר  
.צהוב אדמדם -גוון האבן(. פילאסטרים)
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:מקרא

אבן פראית מבחוץ, מילוי גויל: מסגרת אבן כפולה. 1

מילוי גויל, מסגרת אבן גזית כפולה. 2

אבן גזית כפולה. 3

אבן גויל כפולה. 4

בטון. 5

גויל מבפנים, גזית בחוץ. 6

בלוקים. 7

עץ. 8

טכנולוגיית בנייה
(האגף הדרומי)פירוט סוגי הקירות במבנה המחסן 

מסגרת אבן  . 1
אבן  , מילוי גויל: כפולה

פראית מבחוץ

בטון. 5 מסגרת אבן גזית  . 2
מילוי גויל, כפולה

בלוקים. 7

אבן גזית  . 6
כפולה
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טכנולוגיה
חתך דרך תקרת ריילס 

קרשי עץ הנושאות את  
תקרת הרביץ   

(לייסטים פלפונים)

תקרת הרביץ   
(לייסטים פלפונים)

סכימת כיוון הריילס בתכניית

טיח

8
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שלב א–רצפת קורות העץ / חתך דרך תקרת 

,  בשלב זה ישנו עמוד בחלל המרכזי, סכימת כיוון קורות העץ בתכנית
במקום העמוד Iקורות הנושא קורת עץ אורכית מיקום העמוד
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תקרת ריילסים וביניהם קשתות דבש של אבנים וחומר מליטה

בֶּש קירות דֶּ

שם במקור נעשה שימוש בריילסים עם  , הובאה מאירופה, שיטת תקרות הריילסים
.שלא הצריכו חיפוי טיח, מילוי קמרונות לבנים

השפעת הרכבת על טכנולוגיית הבנייה המקומית

  הבנייה מאני'העות השלטון תקופת שלהי עד .עימה שהביאה הפלדה בבשורת בעיקר ,והאירופית המערבית הבנייה השפעת את הגבירה לירושלים יפו בין הברזל מסילת
  הפלדה בקורות השימוש שנים נעשה כבר המערב במדינות .דורות השתנתה שלא עתיקה בנייה מסורת ,וקמרונות "דבש" עבים קירות באמצעות כלל בדרך הייתה בעיר

  שימוש נעשה כבר עצמו התחנה בבניין .המסילה בניית עם ארצה הובאה זו בנייה טכנולוגיית .יותר ויציבה מישורית ,"קלה תקרה" לייצר ובאפשרות ,(ריילס ,I קורות)
  וכך ,העיר אל ומשם יפו אל הים דרך ,מאירופה מיובאים פלדה קורות של העברה איפשרה הרכבת .שטוחה התקרה היות את גם שמסביר מה ,ריילס בתקרת חלוצי

  אתר אל הקורות את להעביר כדי ,למשל כך .קלה לא הייתה העיר תוככי אל מהתחנה הקורות את להעביר הדרך ,ועדיין .אלו קורות בעזרת הבנייה בירושלים פשתה
-הגרמנית המושבה היא חזק באופן ההשפעה את לראות ניתן בה שכונה .השכונה גבעת אל מהתחנה אותן נשאו אשר ,בגמלים השתמשו (1909) ראנד בתי של הבנייה

.השכונה בתי במרבית בריילס הבנייה ניכרת בה ,הטמפלרית

בין קורות הפלדה ניצבות בקשת לבני  : תקרת ריילס בבניין הרכבת
,  בנוסף. מעליהן ישנו חומר מליטה הניצק במקום. חרס חלולים

(  גבס)תומכות בתקרת רביץ , יחד עם קורות עץ מתחתיהן, הקורות
.המשווה לתקרה מראה חלק

בין קורות הפלדה ניצבות בקשת  : תקרת ריילס טיפוסית במבנה במושבה הגרמנית
.בתקרה זו הושארה צורת הקשתות. ומליטת דבש מעליהן, "אבני מוקדם"

8
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עתיקות במתחם ומערות הקבורה
עיקר הממצאים . 30-בשטח מתחם הרכבת נתגלו בעבר מספר מערות קבורה שתועדו החל משנות ה

.מתייחסים לתקופת הבית השני, שנמצאו

מעלה השערה כי ייתכן ושרידי האמה העליונה נמצאים במזרח מתחם התחנה  , בועז קלונר' פרופ
(1865ראה פרט ממפת ווילסון )לאורך מכלול דרך חברון 

נתגלתה לפני כעשור תעלת מים באורך כמה  , במסגרת חפירות הצלה שהתקיימו באזור, בנוסף לכך
לא ברור מה היה תפקידה של אמה זו והאם יש לה קשר כלשהו  . מחופה לוחות אבן, עשרות מטרים
.אמה זו ממוקמת בצמוד לדופן המערבית של חומת מתחם הרכבת. לאמה העליונה

,  ככל הנראה, שימש בעבר, במסגרת עבודתינו נתגלה כי חדר התפעול שהיה מתחת לסוכת הקטרים
. כפי שמעידים שני הכוכים שנמצאים במקום, אף הוא למערת קבורה

.מלמדים כי בתקופה מסויימת ייתכן והיה המקום בור מים, חיפוי קירות המבנה בטיח והפתח העילי

ככל הנראה החלל המצוי בפנינו נוצר ממיזוגם של שני חללים האחד בור מים והשני מערת קבורה

תכנית מערת קבורה בחצר התחנה:

1865ווילסון 

שחזור משוער

בור המים 
מערת קבורה

מערת קבורה

פתח

בור המים 

בור מים 
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חתך מערת קבורה בחצר התחנה:

חומר מתוך ספרו של  
קלונר על מערות נוספות  
שנתגלו בסביבה

כוכי קבורה

פיר עליון

איצטבע

מדרגות כניסה

עתיקות במתחם ומערות הקבורה



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד
137

2

1

2

מערת קבורה במקום בו עמד מוסך הקטרים:



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד
138

מערת קבורה במקום בו עמד מוסך הקטרים:



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

עמוד

139

מצב פיזי והערכה הנדסית. 9

מצב פיזי והערכה  
הנדסית

10

.מבנה תחנת הרכבת ההיסטורית בירושלים נפגע בשריפה

מטרת המפרט וההנחיות להלן היא להסיר את הסכנה במבנה תוך  . לאחר השריפה הוצא למבנה צו מבנה מסוכן. השריפה פגעה בחלק המרכזי של המבנה שהנו בין שתי קומות
.התחשבות בערכיו התרבותיים והחומריים ותוך שמירה על כללי השימור הנאותים

(.  בעמודים הבאים מצורף מפתח החללים)ולכל חלל תינתנה הנחיות מפורטות , הסקירה תבוצע לפי החללים השונים. עץ ופלדה, לבנים, המבנה הנו שילוב של בנייה באבן
מנת לתת מענה   על למרות הפירוט בעבור כל חלל יש לזכור כי מדובר במבנה לשימור ולכן בנוסף לכל ההנחיות בכתב תהיה נוכחות מוגברת של המתכנן בעת העבודות

.לצרכים שללא ספק יעלו

.בחלל זה תידרש פעולה לפירוק של קירות הפנים של הקומה העליונה והסרה של שרידי תקרת העץ, הנזק העיקרי למבנה נגרם לחלל המרכזי בין שתי הקומות

.בשאר החללים הפעולות שתידרשנה יהיו בעיקר הסרה של תקרות הרביץ ואלמנטים מסוכנים בלבד

.הגג היה מוגן על ידי תקרת הרלסים מתחתיו. גג הרעפים של המבנה לא נפגע כלל בשריפה ואינו מהווה סכנה

.'וכן להסיר אלמנטים שונים אשר אינם מחוזקים באופן נאות כגון חיבורי חשמל וכו( בעיקר צלפים)במסגרת הסרת הסכנה יש לבצע הסרה של הצמחייה מקירות המבנה 

:מפת החללים הנסקרים
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01חלל מספר 

.ניקיון מלא של רצפת החלל -

.תוך שימת לב מרבית לתקרת הרלסים מעל לתקרת הרביץ( קבוע או נייד)הפירוק יבוצע תוך שימוש בפיגום . פירוק זהיר של תקרת הרביץ בחלל כולו -

.כל מהלך העבודות יתועד על ידי הקבלן באמצעות צילום דיגיטלי -

02חלל מספר 

.ניקיון מלא של רצפת החלל -

.תוך שימת לב מרבית לתקרת הרלסים מעל לתקרת הרביץ( קבוע או נייד)הפירוק יבוצע תוך שימוש בפיגום . פירוק זהיר של תקרת הרביץ בחלל כולו -

.על מנת להקטין את מטען האש במבנה, פירוק של כל חלקי העץ מעל לגלריה המודרנית -

.כל מהלך העבודות יתועד על ידי הקבלן באמצעות צילום דיגיטלי -

03חלל מספר 

.ניקיון מלא של רצפת החלל -

.תוך שימת לב מרבית לתקרת הרלסים מעל לתקרת הרביץ( קבוע או נייד)הפירוק יבוצע תוך שימוש בפיגום . פירוק זהיר של תקרת הרביץ בחלל כולו -

.כל מהלך העבודות יתועד על ידי הקבלן באמצעות צילום דיגיטלי-

04,09,10,11,12,13חללים מספר 

.הטיפול בששת החללים יבוצע כיחידה אחת

.על הקבלן להשתמש בטרקטורון בעל מיגון מלא על המפעיל. או שווה ערך" בובקט"וחישוף הרצפה באמצעות טרקטורון ( 4' חלל מס)ניקיון מלא של קומת הקרקע  -

. 4' מפלס משטח העבודה יהיה תחתית קורות הפלדה המקרות את חלל מס. ר"מ/ג"ק 500משטח העבודה יהיה מיועד לעומס עבודה של עד . 4' הקמת משטח עבודה בכל שטח חלל מס -
.בכל מקרה על הקבלן לאשר עם המתכנן את משטח העבודה אותו הוא מתכוון ליישם בשטח. משטח העבודה יהיה מרגלי פלדה עם קורות ולוחות מעץ

.כל הסעיפים הבאים מותנים באישור הביצוע של המתכנן. לאחר בחינת של המצב בשטח מקרוב, לאחר הקמת משטח העבודה יש לקרוא למתכנן לאשר את המשך העבודה -

.תוך שימת לב מרבית לתקרת הרלסים מעל לתקרת הרביץ, הפירוק יבוצע תוך שימוש בפיגום מעל למשטח העבודה.  09-13פירוק זהיר של תקרת הרביץ בחללים  -

בהתאם להנחיות שיינתנו בשטח ייעשה מאמץ מרבי לשמור על חלק מהקיר המקורי  . תוך שמירת האפשרות של שימוש חוזר בלבנים 09-13פירוק זהיר של קירות הפנים בחללים  -
.במקומו

:לסעיף זה שתי חלופות בהתאם למה שיתגלה בשטח

.במקרה ותקרת הרלסים המשכית וחזקה מספיק ניתן יהיה לפרק את קירות הפנים ללא תוספת של תמיכה. חלופה ללא תמיכה. 1

תימוך זה יבוצע באמצעות עמודים . או אינם חזקים מספיק לשאת בעומס תבוצע תמיכה נוספת לתקרת הרלסים במפלס העליון\במידה והרלסים אינם המשכיים ו. חלופה עם תמיכה. 2
HEB (IPB).על הרצפה תונח קורת  UNP 200עמודי הפלדה יהיו מפרופיל . שוכבת. וקורות מפלדה מרצפת המבנה דרך משטח העבודה ועד לתקרת העליונה קורת הפלדה העליונה   120

.במידת הצורך מערך התימוך לעיל יחזור על עצמו מעבר לשני הקירות או רק בסמוך לאחד מהם. יש לוודא מגע מלא בין קורת התמיכה לרלסים בגג RHS 120x120x6.3.תהיה מפרופיל 

וכמו כן יש לשים לב לא לפרק את קורת העץ המצויה בין שתי קורות הפלדה בחלקה הדרומי יותר של תקרת  , קורות הפלדה לא יפורקו. פירוק מלא של תקרת העץ שנפגעה בשריפה -
4' חלל מס

.על הקבלן לבצע תיעוד מלא של כל העבודות באמצעות צילום דיגיטאלי-

:  העבודות הנדרשות לשם הסרת סכנות
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05חלל מספר 

.ניקיון מלא של רצפת החלל -

.פירוק זהיר של התקרה המונמכת והסרה של כל חלקי העץ -

06חלל מספר : 

.ניקיון מלא של רצפת החלל וחדר המדרגות -

הפירוק יבוצע תוך שימת לב מרבית לתקרת הרלסים  . פירוק זהיר של תקרת הרביץ בחלל המדרגות -
.מעל לתקרת הרביץ

.כל מהלך העבודות יתועד על ידי הקבלן באמצעות צילום דיגיטלי -

07חלל מספר : 

.ניקיון מלא של רצפת החלל -

.פירוק זהיר של התקרה המונמכת והסרה של כל חלקי העץ -

08חלל מספר : 

.ניקיון מלא של רצפת החלל -

.פירוק זהיר של התקרה המונמכת והסרה של כל חלקי העץ -

:  העבודות הנדרשות לשם הסרת סכנות

עמוד

141
מצב פיזי והערכה  

הנדסית

10

.הסרת החיפוי מהגלריה 02-' חלל מס.הסרת תקרת הרביץ 01-' חלל מס

בשלב השני יש לחזר את מבנה התחנה לפי התכנית  
.המצורפת בתיק זה



משה שפירא  
אדריכלים

ירושלים 38לייב יפה 
02-6255520

שם הפרק רכבת החאן  
ירושלים

תאריך שם התכנית

2011מרץ 

:  העבודות הנדרשות לשם הסרת סכנות

עמוד
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מצב פיזי והערכה  
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10

פירוק זהיר של תקרת הרביץ–03' חלל מסניקיון הרצפה באמצעי מכני ממוגן, מבט כללי 03-04' חללים מס

לא לפירוקקורת העץ בין קורות הפלדה –04' חלל מספירוק תקרת העץ, משטח עבודה בצמוד לקורות הפלדה–04' חלל מס
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העבודות הנדרשות  
:  לשם הסרת סכנות

עמוד
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מצב פיזי והערכה  
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10

קירות פנים מלבנים לפירוק בקומה העליונהפגיעה ברצפה וקירות פנים לפירוק בקומה העליונה

פגיעה ברצפה בקומה העליונה תקרת רביץ לפירוק ותקרת הרלסים מעליהפגיעה ברצפה בקומה העליונה
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מיפוי מפגעים
חזית מערבית

מצב פיזי והערכה  
הנדסית

10

כפי שניתן לראות  נגרות הבניין שרדה  
יש צורך בשימור  . בחלקה בחלק מן הפתחים
.שיקום ושחזור של החסר
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מיפוי מפגעים
חזית מזרחית
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146 שאלות   11.2
פתוחות

11

שאלות פתוחות. 10
?מנית'מי היו מתכנני התחנה בתקופה העות•

?מי תכנן את התוספות בימי  המנדט•

?מתי הוחלפו בתקופה הישראלית עמודי  גגון הרציף•

?ובאיזה אופן? מהיכן הובאו המים למגדל•
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מקורות. 11

מקורות
12

.ארכיון עיריית ירושלים•

.המחלקה לגאוגרפיה האוניברסיטה העברית ירושלים, ארכיון המפות•

.1979ירושלים , הוצאת יד בן צבי, ירושלים החדשה בראשיתה, בן אריה יהושע•

.1992,  תל אביב, הוצאת רכבת ישראל, מאה שנה לרכבות בארץ ישראל, (עורך)פלקוב אילן •

•Cotterell Paul, The Railroads of Palestine and Israel, Tourret Publishing, Oxon GB 1984 

•Travis, Anthony S., On Chariots With Horses Of Fire and Iron 

•Renee Sivan, Liat Margalit, Train tracks to jerusalem, Tower of David museum of history of Jerusalem, spring 2005 

(חוברת) 1993אוגוסט , הרשות לפיתוח ירושלים, עיריית ירושלים, חוות דעת סביבתית, מתחם הרכבת בירושלים•

.1991, ירושלים,כתר ומכון ירושלים ,הבניה בתקופת המנדט הבריטי , אדריכלות בירושלים, דוד קרויאנקר•

.2003ירושלים , יד יצחק בן צבי והחברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, עיר הקברים של ירושלים בימי הבית השני, בועז זיסו, עמוס קלונר•

4161/23-תיק מ, 860/36--תיק מ, 860/30-תיק מ,1914/33-תיק מ, 1905/40-תיק מ, ארכיון, גנזך המדינה•

A 152/6/1,  גנזך נבון,  הארכיון הציוני•

מקורות מקוונים•

מסילת הרכבת לירושלים    -ערך–ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית •

תחנת הרכבת ירושלים  -ערך–ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית •

ל"אתר האצ•

ישראל-פורום היסטוריה וארץ, פרש•


