
גם בתחנה בירושלים עמד קטר

מסע בזמן בעקבותיה של רכבת ירושלמית שנעלמה



ביןבארץהראשוןהרכבתקולפתיחתשנה75במלאת1968בשנת

קרמיקהתבליטמינץרו'מגלאההאמניתהציבה,לירושליםיפו

.ישראלרכבתבהזמנת,בירושליםהרכבתבתחנתהנוסעיםבאולם

ושתיהעתיקההעירחומותאת,ירושליםהרינוףאתרואיםבתבליט

.בהריםמתפתלתמסילהעלנעותרכבות

.בתחנההנוסעיםבאולםהדרומיבקיררבותשניםתלויהיההתבליט

.ונעלמונשברוממנווחלקיםהתבליטנשכחהתחנהכשנסגרה

.התבליטשלשרידיונמצאו2012בשנתהרכבתתחנתשימורבעת

צילםאותוהתבליטשלבודדתצלוםנמצאהתחנהתיעודבמהלך

.ישראלברכבתרבותשניםשעבדל"זארהרדטקלמן1972בשנת

שוחזרומשפחתהובנימינץרו'מגלאההאמניתשללבקשתה

.שומרוהמקורייםוהחלקיםהתבליטשלהחסריםהחלקים

שהעבירהתרומהבאמצעות,בלודתכלתבסטודיוהתבצעההעבודה

.שםבעילוםלהישארשבחרמתורםמורשתאתרילשימורהמועצה

תהליך עבודת השימור והשחזור של התבליט במצגת שלפניכם
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אולם המתנת הנוסעים 
בתחנת הרכבת בירושלים 
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1993צלם לא ידוע 1972ל "זארהרדטתצלום קלמן 
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הקיר הדרומי באולם הנוסעים2012יוני 
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קטע  

תבליט  

חסר

מקום 

התבליט

קטע  

תבליט  

קיים

גודל התבליט
4X2ר"מ



1972

2013
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תצלום חלקו התחתון של התבליט בתחנה לפני שנעלמו הקטרים2011

תצלום חלקו התחתון של התבליט ללא הקטרים אחר הגעתו לסטודיו תכלת בלוד2012יולי 
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7

מינץ ובני משפחתה בסטודיו תכלתרו'מגשל האמנית לאה ביקור 2013פברואר 
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החתימה המקורית של לאה נחשפה מתחת לשכבות הצבע2013מאי 
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החתימה הראשונה המקורית שנחשפההחתימה בשכבת הצבע האחרונה החתימה הראשונה נחשפת
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9

החסרים בתבליטהחימרשי פרי אמן קרמיקה מעצב את חלקי 2013יוני 
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שחזור חלקי התבליט החסרים נעשה לפי המבנה שלהם בתצלומים
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לפני השריפה בתנורהחימרסידור חלקי 2013יוני 
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12

צביעת הלוחות2013יולי 

ירושלים של זהב
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שני הלוחות המקוריים נותרו עם שכבות הצבע המקוריות
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לוחות חדשים וישנים
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14

סידור חלקי התבליט  אחרי השריפה הראשונה בתנור2013אוגוסט 
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15

עבודת הגמר בסטודיו2013אוגוסט 
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16

16

העבודה בסטודיו



1968עיתונות ספטמבר ידיעות 

1968ספטמבר 29הארץ  

1968ספטמבר  27הארץ  

1968יולי  26מעריב 

1968ספטמבר  27מעריב  

1968ספטמבר 27דבר 

1968ספטמבר  26מעריב 
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2013ספטמבר 

התבליט המחודש

רכבות שוב נוסעותה
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19

עם סיום עבודת השימור והשחזור  

נותרה בפנינו משימה להחזרת  

התבליט לתצוגה באתר ציבורי

:והמשמריםחלק האמנים בעבודה נטלו 
בוכנבכרבן , סמירנובהטניה, שי פרי

אסף קרול , מנוררותם , קטורה מנור

פרקשושי אלי שאלתיאל 

.לאנשי המועצה לשימור אתרי מורשת על תמיכתם בפרויקטתודה

,  ר אביתר רייטר על תצלום התבליט באולם הנוסעים"לדתודה

.שבלעדיו לא היינו יכולים לבצע את עבודת השחזור

חופש  לנו מינץ ובני משפחתה על שנתנו רו'מגלאמנית לאה תודה

.הבנתינואמנותי לשמר ולשחזר את התבליט לפי 

ליזמים ולאדריכלים משה שפירא ואייל זיו על שהפקידו בידינו  תודה

.את עבודת התיעוד של מערכת הצבע וציורי הקיר בתחנת הרכבת

.םשבעילום לתורמים שבחרו להישאר מיוחדת תודה


