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  רכבת לילה לקהיר

  

  הקטר

  אריק לביא

 חיים חפר :מילים

 יוחנן זראי :לחן

 

 

  תחנה בבאר שבע עמד קטרב

  ומספרו שבעים ארבע מאות ארבעה עשר

  קטר קיטור תשוש קטר קיטור ישן

  עמד בתחנה והעלה עשן

 

  הגיעה עת לזוז המבקר שרק

  וגם נתן את הסימן בדגל ירקרק

  ליבו של הקטר התחיל אזי לפעום

  והוא מוכן לצאת לעבר הצפון

 

  וצ'יף צ'יף צ'ף

  הקטר נשף

  תקותיק תיק 

  הגלגל דפק

  ואז הפסים זה לזה אמרו

  שבעים ארבע מאות ארבעה עשר

  זה הוא

 

  בדרך לצפון הם התקדמו לבד

  עבר בתחנות אך הקטר שם לא עמד

  עברו בתוך שדות עברו על פני גשרים

  וכשנוסעים מהר המרחקים קצרים

 

  קטר כזה ישן שחור ומלוכלך

  משךאיך ארבעה קרונות עם הנוסעים הוא עוד 

  עבד הוא כמו סוס כל בורג הוא אימץ

  ולבבו כמעט וכבר חשב להתפוצץ

 

  אך צ'יף צ'יף צ'ף

  הקטר נשף

  ותיק תיק תק

  הגלגל דפק

  ואז הפסים זה לזה אמרו

  שבעים ארבע מאות ארבעה עשר

  זה הוא

 

  הקטר גם לא חלם שזה עתיד לקרות

  שאת עצמו יביא אי פעם אל בית הקברות

  דים עמדו כאן ראש מול ראשרעיו החלו

  חמש מאות וחמישים ותשע מאות שלוש

 

  אז ברמן את צינור הדלק אט סגר

  האש כבתה לאט והקיטור גם כן נגמר

  וברמן למנהל בקול חנוק אמר

  הנה שבעים ארבע מאות ארבעה עשר
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  וצ'יף צ'יף צ'ף

  הקטר כבר לא נשף

  ותיק תיק תק

  הגלגל לא דפק

  י לחשואז פס אחד לשנ

  המלך מת יחי המלך החדש

  זה הוא

  

  

  שירו של חיים חפר מתאר יפה את התקופה בה הקטרים בארץ היו חלושים ורפים, איטיים ומלוכלכים

הייתה בדיה היא עברה בשדותינו כבר בשנת   לאממש כמו בסרטי המערבונים. רכבת זו  ,מעלי עשן

ואף במשק: כך נבנה מפסי המסילה המתבן הראשון , את שרידיה ניתן לראות במקומות רבים באזור 1915

  אשר נמצא בין הנגרייה לנוי, וסככת הכלים החקלאיים אשר סמוכה למוסך.

סיפורי הווי קצרים ואציין חלק ברטט בקווים כלליים את תולדותיהן של רכבות הנגב, של סהבכתבה זו אנ

  מיעדי נסיעתן של הרכבות בתקופות שונות.

. בחמש עשרה שנים 1825קצרה: הרכבת הראשונה בעולם נסעה באנגליה בשנת אך לפני כן תזכורת 
הבאות נבנו מסילות ברזל בכל ארצות התרבות. לארץ ישראל הרחוקה והנשכחת הגיע הרכבת לראשונה 

עשרה שנה הייתה זו - ירושלים. במשך שלוש- אז נבנתה מסילת יפו 1892 - שנה מאוחר יותר רק ב 70

  חיפההקו השני נבנה בראשית המאה העשרים והיה ידוע בכינויו רכבת העמק: קו המסילה היחידה בארץ. 

מגיעה מסילת רכבת לנגב  בהדמשק. במהלך השנים נבנות מספר מסילות נוספות. הפעם הראשונה -

מלחמת העולם הראשונה.  - ומטרת בנייתה הייתה אסטרטגית בלבד. התקופה 1915השומם הייתה בשנת 

ל התורכים. המשימה: בנית מסילת ברזל לכיוון מצרים על מנת לכובשה מידי הארץ תחת שלטונם ש

כרם, משם המשיכה ללוד, -תחנת רכבת בעפולה ועברה דרך ג'נין לטולבהבריטים. בנית המסילה החלה 

שבע. מאוחר יותר נבנית - שורק, מנחל שורק לתחנת תל שריאה (צמוד לתל) ומשם לבארנחל מלוד ל

  סעיפים). שלוחה לניצנה (ועוד

בתל שלנו ניתן עדיין לראות את שרידיו של גשר המסילה מעל נחל גרר, אך אין ספק שהגשר ליד שדה 

פטיש מושלם יותר ולכן גם מרשים יותר. גשר נוסף קרוב אלינו נראה ביציאה הדרומית חל תימן מעל נ
  באר שבע. עד שנות השבעים נחשב לגדול בגשרי הארץ. חלמבאר שבע מעל נ

פרך כעובדי בה לנגב נסללה בקצב מסחרר, כחצי ק"מ פסים הונחו מדי יום. אנשים רבים הועבדו המסיל

-ק"מ בתחנת באר 165נחנך בטקס מפואר קו המסילה בן  30.10.1915כפיה וכבר באותה שנה בתאריך 

ועדה להיות התחנה הראשית באזור של רכבת זו. במאורע זה השתתפו אורחים ונכבדים רבים: שנ ,שבע

רכבת מיוחדת יצאה מדמשק עם מוזמנים ועיתונאיים. הרכבת קושטה בדגלי תורכיה, סרטי משי ופרחים 

(ראה תמונה על לוח מודעות), על הקטר התנוססה כתובת בטורקית ובגרמנית: "מצריימה". ברכבת זו 

יכול של הגיע ג'אמל פחה (מפקדה התורכי של החזית בימי מלחמת העולם הראשונה, ומושלה הכללי הכל 

גם הנריך מייסנר הגרמני מהנדס המסילה. העיתונים העבריים  חסוריה וארץ ישראל) ופמלייתו. בטקס נכ

לם יבארץ תיארו את המאורע במילים נלהבות. עד היום ניתן לראות שלושה ממבני התחנה עומדים על ת

  בדרך טוביהו, קילומטרים אחדים לפני הקניון מצד ימין.  

ק"מ מבאר שבע עד לעוג'ה אל חפיר היא ניצנה  71 - המסילה. היא נמשכה כאמור כ הלמצרים לא הגיע

  של היום (ועוד). 

כשנה הקימו התורכים את הקשר החיוני בין צפון הארץ לדרומה. הרכבת שמשה אותם במשך  תוךכך 

  כשנתיים והייתה עורק האספקה הראשי לחילותיהם אשר נמצאו בדרום.

כאשר הגיעו לבריטים הידיעות על התקדמותם של הטורקים לעבר סיני החלו אף הם לבנות  1916 – ב

בשה מידי הטורקים. במקביל ומסילה לרוחב חצי האי סיני לכיוון עזה במטרה לפלוש לארץ ישראל ולכ

הטורקים החלו לבנות מעוזים כנגד ההתקפה העתידה. לדוגמא הוקם מעוז בתל הרור אליו נסללה מסילה 

ק"מ שיצאה מתחנת תל שריאה ("התל") (ראה מפה). בינתיים מגיעים הבריטים עם מסילתם  7 בת

  לרפיח.  

שבע בידי הבריטים, המשיכו הבריטים את המסילה מרפיח וחיברוה למסילה הטורקית -לאחר נפילת באר

 8.5.1918 -שהגיע לבאר שבע. כך חוברה לראשונה באר שבע עם רפיח בקו רכבת. הקו נחנך רשמית ב

  בטקס מפואר.

שבע היתה לתחנה הראשית וממנה יצאו רכבות לרפיח, ומשם המשיכו צפונה -הקו שבשדותינו פורק. באר

  שבע לכיוון ניצנה.-ליפו או מערבה למצרים. מלבד זאת יצאה במשך זמן קצר רכבת מבאר



   15. 3. 2002ב' ניסן תשס"ב  1676עלון מס' 

 טורקיתמהמסילה ה מסילות הטורקים לא נבנו ברוחב תקני, ולכן תוך זמן קצר הפכו הבריטים חלק נכבד

רוחב תקני. מאוחר יותר הוסיפו בקטע מסוים של המסילה פס שלישי  כדי ליצור מסילה צרה למסילה ב

סוגו בכל בעל מנת שגם קרונות  אשר נלקחו מהטורקים יוכלו לעבור בה. כך נוצר מצב שהיה יחיד 

 לעל קרון כ כאשרוטורקיים  תולדות הרכבות בעולם: הרכבות נסעו בעת ובעונה אחת עם קרונות אנגליים

שבע מחוברת -נעקרו הפסים לניצנה, וכך נותרה באר 1919 – סוגו נע על מסילה ברוחב שונה!!!  בפי 

הייתה מגיעה הרכבת רווחיות.  עד אז מחוסר  1927 -במסילה לרפיח בלבד. הרכבת פסקה סופית לפעול ב
: )מספר 1926( תיישבים היהודים בבאר שבע פעם בשבוע ביום ד הוא יום השוק. חירם דנין מראשוני המ

"פעם בחודש הייתי נוסע לת"א ע"פ רוב ברכבת שהייתה נוסעת פעם בשבוע מב"ש לעמארה ולרפיח 

אחר  16:00בבקר עד השעה  10.00 –מ ומשם לעזה, אשקלון, לוד ות"א. הנסיעה הייתה נמשכת 

הרים היו רבים מתושבי העיר יוצאים הצהרים. כאשר הרכבת הגיעה לתחנת ב"ש פעם בשבוע בשעות הצ

  אל התחנה לראות מי הבאים ומה החדשות שמביאים".

שימו לב שמשך הנסיעה מת"א לב"ש ערך כשש שעות תמימות. על איטיותן של רכבות הקיטור בארץ  

  סופרו אנקדוטות שונות, לדוגמה סופרה על רכבת העמק המליצה הבאה (מתוך שירו של אפרים רחמן):

  ד היה נכזב מאהבה והחליט לשים קץ לחייו. הלך ונשכב על מסילת הרכבת ובסוף...מת מרעב.""איש אח

 - נבנתה מסילת חיפה 1942 – שבע. ב-עוד שנים רבות אחרי ניתוקה מבאר פעולמסילת רפיח המשיכה ל

ם ל לעלות על רכבת אי שובירות וכך חוברה רשת הרכבות של ישראל לאירופה (דרך טורקיה). פלוני יכ

  באירופה, לנסוע דרך עזה לקהיר והכל ברכבת בלבד.

  ק"מ. 73 באורך נען  - . אז נחנך קו באר שבע 1956 – שבע רכבת היא ב-הפעם הבאה בה מגיעה לבאר

כיום הנסיעה ברכבת קלה ונוחה, רבים פוקדים אותה מידי יום בכל רחבי הארץ. נראה כי הרכבת הדחוסה 
משיכה לפיגועים המוניים (טפו, טפו, טפו) במציאות הסבוכה של ימינו עלולה להיות מוקד  ים רבבאנשים 

(פיגועים כבר אירעו בסביבות תחנות). פיגועים ברכבות אינם דבר חדש, גם היהודים וגם הערבים נהגו 

הערבים לא פעם ברכבות  בצפון הארץ. הם היו  ובלילהזיק לרכבות הבריטיות. בתקופת המרד הערבי ח

ם את המסילה או מורידים קבוצת פסים, דבר שהביא להתהפכות הרכבת. להגנת בדרך כלל ממקשי

"חיל נוטרי הרכבות", ומלבד זאת  איש  700 –שמנה למעלה מ הרכבות הקימו הבריטים חיל יהודי מיוחד 

מצאו פתרון מקורי למניעת חבלה בפסים: הם הסיעו את "מוכתר" הכפר הערבי הקרוב על קרונית 

  ר הרכבת, וכך נמנעו המחבלים מלהזיק למסילה (ראה תמונה על לוח מודעות).מיוחדת לפני משמ

  ערפאת מוסע בכפיה לפני הקטר כדי למנוע פיגועים...-נסו לדמיין ברוחכם את יאסר

  

           

    
  ביבליוגרפיה

  

  " …"מייסנר פחה חלו� הרכבות 10"קתדרה, חוברת מס'  -

"מער� הרכבות משני עברי  –� ליבנה אמנו –חבל אשכול, סקר נו� ומסלולי טיול   -
  החזית.."

  באר שבע ואתריה –"אריאל" אנציקלופדיה   -

  שנה למסילת הברזל באר�" 70" –, שמול אבידור  2 – 3"טבע ואר�" ה'  -

  "הקטר"  –יור$ טהרלב, מרדכי נאור  –שורו הביטו וראו   -

  רכבת העמק , דוד תירוש   -
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  יפתח מזור                                                                                                        
  

  

  

  

  

  


