ולעקוב אחר הדיאלוג שיצרו המעצבים עם

כל הדרכים מוליכות

תולדות האמנות ועם הביוגרפיה האישית שלהם .

לכפר  -יהושע

אנסה לברר כיצד תפסו בוני כפר  -יהושע את

יצירות .

עצמם באמצעות אותן

המקום  ,כפר -

יהושע  ,נתפס כאן כמרכז  ,כנקודת היעלמות

אלי שמיו

לפרספקטיבה של השפעות מכיוונים שונים .

מבוא

רקע ה סטיר

במאמר זה אני מבקש לברר את המקורות והחזון
המשוקעים בהיבטים אחדים בתכנון המרחב

הציבורי בכפר  -יהושע שבמערב עמק

יזרעאל .

אני מניח כי לא תיתכן יצירה כלשהי  ,ולו
המהפכנית והחדשנית ביותר  ,ללא זיקה לתולדות

האמנות והאדריכלות .

1

כל מהפכה נטועה בהכרח

במסורת שבה היא מורדת  ,וכל תכנון מבקש לו
לגיטימיות הן

בעבר ההיסטורי

והן בכוונות

.

ובתכליות של ההווה והעתיד עברם של מייסדי

ארגון א

יעקב אורי ( זסלבסקי

האוחזת עדיין במסורת  ,ויחד עם זאת נפגשת עם

התרבות הכללית האירופאית  .אני מבקש לבחון
את התכנון הסביבתי של הכפר  ,של בניין מגדל
המים  ,של בית העם ושל פסל ההנצחה לנופלים ,
תודת המחבר לאבנר הולצמן  ,הדס ירון  ,עדינה מאיר -

)3

להקמת מושב עובדים

נהלל ב  ,וזאת בעקבות ועידת ההסתדרות השניה
שנערכה בשנת תרפ " ג
צעירים ,

( , ) 1923

בשנות העשרים

שישה בתורים

לחייהם ,

התאספו

באוהל של נפתלי בן  -נר בנהלל והכריזו על

הקמת הארגון .

4

בפגישה זו לא נרשם פרוטוקול ,

אך מאוחר יותר  ,בשנת  , 1923נכתב מסמך שבו
פורטו מטרות
( ) 1924

כפר  -יהושע  ,צומח מיהדות מזרח אירופה  2 ,יהדות

נוסו בשנק 1923

בעקבות

קן ;

יאונו שק

הארגון .

בחג השבועות תרפ " ד

התכנסה מועצת הארגון לבירור רעיוני ,

ועל הפרק עמדו רעיונות הקיבוץ והקבוצה בצד
רעיון המושב כפי שבא לידי ביטוי בנהלל ,
'ארגוננו הוא קיבוץ חברים המוצא את ביטוי
שאיפותיו במשק האינדיווידואלי החופשי יהד
עם זה מתאמץ לנצל את הצדדים החיוביים

שבהתיישבות הקולקטיבית ' סיכם בן  -נר את

מריל ואוריאל אדיב על עזרתם .
1

ראו

רעיון

מחרוזת

הפנינים

בספרו

של

גומבריך  ,קורות האמנות  ,תל  -אביב תשמ " , 1
2

עמ '

לפי מכתב שנשלה ללשכה הראשית של הקק " ל
בטבת

א"ה

.

.8

בא '

תרפ " ה  ,ובו רשימת המבקשים להתיישב בכפר -

יהושע ומקום מוצאם  .אצ " מ  ,תיק קק " ל . 1715 / 8 ,

3

יעקב אורי ( זסלבסקי ) (  , ) 1970 - 1885ממייסדי נהלל ,
ומאוחר יותר דיבר בכנסת השנייה

4

מ ' ארזי  ' ,לתולדות ארגון א "  ,מ ' אמיתי ( עורך ) ,
כפר יהושע ביובלו  ,תל  -אביב  , 1982עמ ' 80

לא ציין את התאריך המדוייק של הפגישה .
קתדרה

. 111

ניסן

תשס " ד ,

עמ '

.

ארזי
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תוך שהוא

המועצה

מושג

מנסה לשלב את

של מחר '  ,שבו פירט את רעיונותיו לתכנון

.

1924

נחתמה

אורבני חדש חשוב לציין שהוורד הציע רפורמה

עסקת קניית העמק המערבי על ידי

' חברת

חברתית מקיפה  ,והתכנון האורבני אמור היה

הקיבוץ ברעיון המושבך בשנת

הכשרת

בינואר

היישוב ' באמצעות יהושע חנקין ,
1927

.

וב 4 -

להשתלב באידאולוגיה החדשה הוא הדגיש כי

התכנסה מועצת ארגון א בנהלל

ההיים הכפריים הם חיים בריאים  ,המעודדים קשר

חנקין .

והחליטה לקרוא לכפר על שמו של

למוסר ולערכים חברתיים חיוביים מן

העבר .

10

במכתב ששלחה אליו המועצה התבשר תנקין כי

עיר הגנים הראשונה  ,לטשוורת ) , ( Letchworth

' הוחלט בחגיגיות לקרוא לנקודת ההתיישבות

הוקמה בשנת  , 1903ובשנת

על שמך [  ] . . .בשם כפר יהושע ' .

6

מאוחר יותר ,

ב  3 -במרס  , 1927הועבר הצריף של אריסי תחנת

נוספת  ,ולווין

(

ו ךיאוק .
)

"

1919

הוקמה עיר

לא כל הרעיונות של

הוורד מומשו בערים הללו ובעיקר לא החלק

הרכבת תל שמם מתחנת רכבת זו לגבעת הכפר .

הקואופרטיבי  ,השיתופי  ,שבקהילה  ,שהוורד ראה

בצריף זה שוכנו המשפהות הראשונות ובכך עלה

בו חלק אינטגרלי מהחיים החדשים בערי הגנים .

כפר  -יהושע על הקרקע.

ספרו

7

של הוורד

תורגם

בתחילת

המאה

.

לגרמנית גם בגרמניה הוקמה 'אגודת ערי גנים '

האות

וכבר בשנת

את רעיון
המוגבר

.

' עיר הגנים ' הגה אבנעזר הוורד

ליד דרזדן בגרמניה שולב העיצוב של עיר הגנים

בתגובה לעיור

ברעיון החברתי  ,ועיר הגנים הייתה לא רק צורת

' זוהמה

בנייה המדגישה את שילוב הבנייה בטבע  ,אלא

8

גם מקום שהמזון  ,הלבוש וסגנון החיים בו

הבריטי בשנת

) ( Howard

1906

הוקמה עיר הגנים הראשונה ,

של לונדון ,

1898

לדבריו

שגרם

עירונית  ,עוני והתרוקנות האזורים

הכפריים ' .

.

הגנים '

אמורים להיות פשוטים יותר האדריכל ארנסט

כדי לקדם את

מאי )  , ( Mayשהוזמן לשקם את פרנקפורט לאחר

הרעיון הוא קרא לעם לחזור לאדמה  ' ,האדמה

מלחמת העולם הראשונה  ,הכיר היטב את הרעיון

הוורד הקים באותה שנה את
) utf Association

' הברת

( The Garden

עיר

.

היפה שלנו  ,מימוש
בשנת

האהבה האלוהית

לאדם ' .

9

פרסם הוורד את ספרו ' ערי הגנים

1902

הבריטי של עיר הגנים וטען כי

לחזק את היעילות במקום העבודה וליצור ארגון

שיתופי של יסודות התיים ' .
5

שם  ,עמ '

86

.

הדיאלוג והתחרות בין רעיונות המושב

והקיבוץ ומידת השיתוף והשוויון הראויים בכפר -

יהושע ליוו את הכפר עוד שנים רבות ולא אוכל
להרחיב כאן בנושא

.

6

תעודה

1

בארכיון כפר  -יהושע  ,ראו  :אמיתי ( לעיל ,

הערה , ) 2

עמ '

. 61

ברצוני להודות למתנדבות

ארכיון כפר  -יהושע  -רינה פורת  ,עדנה תנחומא

ורות פרט על עזרתן הרבה באיסוף החומר .
.

7

שם  ,עמ '

8

thesis ,

.

M A.

האדריכל

קאופמן  ,המתכנן של כפר  -יהושע  ,הוזמן לארץ
בשנת

על ידי ד " ר ארתור רופין  ,מנהל

1920

מחלקת

ההתיישבות

של

הסוכנות .

of
13

.ע

מ'

לוין  ' ,עיר גנים כמקור לתיכנון נהלל '  ,קתדרה ,

עבור בית המלוכה הנורווגי  ,הוזמן קאופמן

Prestate

.
.

 , Cambridge , Churchill College , 2000 ,וראו :

10

שם  ,עמ '

11

שם  ,עמ '

17

12

א ' אלחנני  ' ,ריכרד קאופמן '  ,תוואי ,

 ( 14טבת תש " ם ) ,
הדס ( שם )  ,עמ ' 13

.

12

לאתר

שתכנן שכונות ובתים בגרמניה  ,כולל מבנים

14

עמ ' . 116

9

.ץ

University

Zionism ' ,

היהודי

11

יליד

גרמניה

ריכרד

עבור חברת ' קרופ ' באסן  ,ואף הכין תכניות

Hadas , ' Garden Cities: Colonial glought and

95

' התכנון אמור

עמ ' - 3

11

.

11

( קיץ , ) 1972

כל הדרכים מוליכות לכפר  -יהושע

בארץ  -ישראל.
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מיד עם

המחלקה להתיישבות חקלאית בוועד הפועל

בואו לארץ  ,והוא בן שלושים ושלוש בלבד  ,התל

הציוני  ,מתמוז תרפ " ג (  , ) 1923מכתב שבו ענה

קאופמן בעבודה נמרצת הוא תכנן בירושלים

על שאלות בנוגע לתכנון נהלל  ' :תוכננו שתי

בית  -הכרם

שדרות מקבילות היורדות מבית העם ומבית

ובה בעת עסק בתכנון מושבים

הספר אל מורדות הגבעה  ,שם מקיף פס נוסף של

לתכנן ערים וכפרים

.

את

השכונות

וקריית  -משה ,

תלפיות ,

13

וקיבוצים בעמק

רחביה ,

יזרעאל .

הכול

בסך

תכנן

.

עצי פרי בטבעת המושב נטיעות אלה תאפשרנה

תכניות אורבניות מלבד

טיולי שבת בצל החורשות

תכניות למבנים בודדים ופרויקטים מיוחדים ,

ובעתיד ניתן יהיה להתקין

למשל תכניות עבור חברת החשמל או וילות כמו

שם ספסלים למנוהה

קאופמן יותר

מ 130 -

בית ראש הממשלה דהיום .

המושב

קאופמן הכיר היטב את רעיון עיר הגנים  :הוא

ביקר בשנות העשרים בערי הגנים של אנגליה

רבים .

וצילם שם תצלומים

בעקבות נסיעתו לאירופה

במאמרים שכתב

ציין שהכיר

ב % 926 -

רבות מערי הגנים עוד לפני מלחמת העולם

הראשדנה .

הקרקע

נהלל

כבר

' 16 ,

עלה

בשנת

על
1921

ותוכנן בצורת עיגול ( פחוס

במקצת  ,למעשה אליפטי

מהפכני

תכנון

ממקורות אוטופיים .

)

-

שנבע
בתכנון

17

וכן כתב  ' :ולגבי ארצינו לא תתואר

הובאו בהשבון מבנה הגבעה

שום צורה של התישבות נאותה מזו הן מבהינה

שעליה ממוקם היישוב  -ועל

14

מעשית והן מהבחינה הסוציאלית  ,הבריאותית ,
המוסרית

והאמנותית ' .

15

קאופמן ניסה לשלב

בתכניותיו את רעיון עיר הגנים ואת תפיסת

כך כתב קאופמן
במכתבו

במפורש

לאטינגר

-

וכן

בקשות שהציגו המתיישבים בשיחות שקיימו עם

.

העולם הציונית  -סוציאליסטית  ,החזרה לטבע של

קאופמן יעקב אורי תיאר לימים את פגישות

הוורד יכולה הייתה להתקשר להבראת העם

המתיישבים עם קאופמן ואת ניסיונו לרדת

היהודי על ידי עבודת האדמה לפי תפיסתו של

לעומקו של רעיון המושב  ' :ראויה לציון גם

א " ד גורדון  .קאופמן הרחיק ראות אף מעבר לכך .

ההתקשרות הנאמנה בין האדריכל ומשפחתו לבין

הוא כפה על מתיישבי עמק יזרעאל  ,באמצעות

משפחת עובדי האדמה אשר הוא תכנן את

תכניותיו  ,וללא מודעותם  ,אפשרות של איכות

ישוביהם .

חיים ותרבות פנאי הרבה לפני שהנושאים הללו

בהלכות חייהם  -יכולים לשמש מופת לרבים .

עלו לסדר היום הציוני  -סוציאליסטי בעניין זה דן

באמצעות הסינתזה של רעיונות שונים  -התכנון

מכתבו של קאופמן אל עקיבא אטינגר  ,מנהל

להתיישבות
המחלקה י
י
קאופמן אל; אטינגר  ,מנהלי

.

13

ג ' ביגר ,

' שכונות

הגנים בירושלים

-

14

.

6

.

המכתב .

ראו  :ר ' קאופמן  ' ,בניין ערי גנים מודרניות '  ,הארץ ,

לוין ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '  , 116הערה  8הדברים
מצוטטים שם מתעודה מהארכיון הציוני המרכזי ,

18

הערה . ) 8

תודה

.

ראו  :לוין ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '  115ושם על תכנון

העיר שו

.

ירושלים .

18

חקלאית  ,תמוז תרפ " ג  , 1925 ,ארכיון נהלל  ,מח ' , 1
פריט  6תרגום מגרמנית יואל פרוידנברג
למיכל לילך וליזרעאלה בלוך על עזרתן במציאת

בדצמבר  , 1922ומאמרים נוספים בעיתונות

היומית  ,ראו  :לוין ( לעיל ,
15

16

17

29

בדעותיהם

'

תכנונן

והתפתחותן בראשית השלטון הבריטי '  ,קתדרה ,
( טבת תשל " ח )  ,עמ ' . 108

התחשבותו

והתעמקותו

בשנים

י ' אורי ,
בן

' 70

.

) ( Chaux

על ידי הצרפתי לדו

) ( Ledoux

. 1779 - 1773
' המתכנן

הראשון  ,לאדריכל ריכרד קאופמן

תצלום המאמר נמצא בארכיון הציוני המרכזי

ריכרד

קאופמן
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האוטופי  ,רעיון עיר הגנים ובקשות המתיישבים

הבהיר לי שבתכנון המעגלי של נהלל ושל כפר -

 -יצר קאופמן תפיסה תכנונית חלוצית הוא

יהושע היה ביטוי גם לתחושת הביטחון של

.

באזור .

תכנן התיישבות כפרית חדשה  -את המושב

היישוב

הראשון ואת הקיבוץ הראשון הוא תכנן גם את

החקלאיות הראשונות  ,כגון חצר כינרת וחצר

.

הדר האוכל הראשון בקיבוץ ( גניגר

ואת בית

)

העם הראשון במושב ( נהלל)  ,ובכך המשיך

להשפיע על תבנית ההיים ביישובים שתכנן .
תכנון נהלל בצורת עיגול נבע גם מתפיסה

היהודי

התיישבויות

הספר

תל  -הי  ,נבנו סביב

חצר .

מאוחר יותר נבנו

יישובים לאורך כביש  ,כגון כפר  -תבור והמושבה
כינרתן ליישובים אלה היו שתי כניסות  ,משני
צדדיו של הרהוב האהד  ,וההגנה עליהן הייתה

.

אידאולוגית  :המרחק השווה של כל משק ממרכז

פשוטה יחסית בנהלל ובכפר  -יהושע לא הגבילו

הכפר ( מרכז שהוא בעצם ציר ולא בדיוק נקודה ,

שיקולי ביטחון את התכנון והוא התבצע לפי

.

מכיוון שמדובר באליפסה ולא בעיגול ) מבטא את

תזונו של המתכנן אלו  ,כהגדרתו של עמיצור ,

השוויון בין ההברים באגודה  ,חברי כפר  -יהושע ,

' יישובי הפרזות הראשונים '  .ראוי לציין כי השיבה
זו מנוגדת לזו של פרסיוול גודמן  ,שסבר שנהלל
היא

מצודה הבנויה כעיגול של עגלות קרוואן .

לדעתי שגה

21

גודמן ; לכל משק בנהלל או בכפר -

יהושע יש דרך כניסה מן השדות  ,מה שחושף את

העיגול כולו לתקיפה מבחוץ מכל כיוון .
יעקב לורך הזכיר את כפר  -יהושע במאמר
שפרסם

'דבר ' .

22

לכבוד יובל החמישים

של העיתון

לדבריו אנשי כפר  -יהושע היו בעלי

אידאולוגיה כה קשוחה  ,עד כי תכנון המושב
עצמו לא נעשה על פי צורכי התושבים  ,בדומה
לתכנון האליפטי של נהלל  ,אלא בצורת האות
תצלום אוויר של

נן::: :

SPSS

אשר הכירו היטב את נהלל  ,היו מודעים לכך ,

ויכל

יו "ד  ,וזאת כדי להזכיר את יהושע חנקין  ' ,גואל

.

נלחמו בעקשנות על כך שבית העם של

אדמות העמק ' עמיצור  ,אשר הגיע לכפר  -יהושע

אליהו

בשנת  , 1928כשנה לאחר העלייה על הקרקע ,

איש העלייה השלישית  ,יליד , % 903

מעיד כי שמע מן המתיישבים הראשונים כי הכפר

הכפר ימוקם

עמיצור ,

20

בדיוק במרכז

הכפר .

19

ומאהרוני המייסדים של כפר  -יהושע ההיים עמנו ,

.

.

הוא בצורת יו " ד גם מתוך דברים של מתיישבים
אחרים

מדור

המייסדים

ברור

שהם

והדור

בתיק ריכרד קאופמן בלא מראה מקום יש להניח
שמדובר בעיתון ' דבר ' משנת  , 1957משום שהמאמר

שאחריהם גדלו מתוך ידיעה זו .

נכתב לרגל מלאות שבעים לקאופמן ברצוני להודות

כל הוכהה לכך שקאופמן התבקש לתכנן את

19

.
לעובדי הארכיון הציוני על עזרתם הרבה .
ראו להלן  ,הערה .

20

קיימתי שיעות רבות עם אליהו עמיצור בביתו

39

21

לוין ( לעיל  ,הערה , ) 8

22

עמ '

1

ביוני  . 1975לורך היה איש רוח  ,פרופסור לבוטניקה
ואורה תדיר בביתו של קאופמן

בכפר  -יהושע בחודשים אוגוסט  -ספטמבר , 2001

.

.

לעלון הכפר בחג השבועות  ,תשנ " ג

. 113

י ' לורך  ' ,סיפורה של הקופסה הכהולה '  ,דבר ,

וציטוטים מהן משולבים להלן עמיצור כתב פרקים
ארוכים בספר היובל של כפר  -יהושע ורואיין על ידי

23

אף שלא נמצאה

23

אבי  ,הלל שמיר  ,שנולד בשנת  , 1929גדל בידיעה
שהוא חי בתוך אות  ,וכך גדלתי גם אני אחריו .

 169ץתדרה

כל הדרכים מוליכות לכפרויהושע

הכפר

אות  ,השובה מודעותם של

בצורת

המתיישבים לכך שהם חיים בתוך אות גדולה .

דעתו את משמעויותיה של האות  ,אלא אולי

.

באופן תת  -הכרתי  ,כדברי עמיצור נדמה שתורת

לתאר היישוב אכן ערוך בצורת האות יו " ד ,

בית אבא הודחקה  ,והמרד בה היה כמתיקתה  ,עם

ואף אם קרה הדבר במקרה  ,בחרו בוני כפר -

זאת

כפר  -יהושע

יהושע  ,יהודים אשר הכירו צורת אות  ,לתפוס

כהגשמת התורה עולה שדבר לא נעלם

כך את כפרם ואין זו אות פשוטה  ,האות יו " ד

המאבק על הלגיטימיות דרך ההיסטוריה ודרך

.

הנמצאת אמנם בשמו של יהושע הנקין  ,אך גם
בשמו המפורש של אלוהים ואפילו בקיצור

מדבריו

על

של עמיצור

-

התורה נותר בעינו .
בשנת

שמו .

% 927

פרסם אברהם שלונסקי את קובץ

שיריו ' גלבוע '  .בשירו ' הנה ' תיאר את החלוצים

העליתי סוגיה זו לפני עמיצור  ,והוא הגיב :

בעמק יזרעאל כמי שחורטים את דבר אלוהים

.

אני שומע את זה בפעם הראשונה זה מוצא חן בעיני

אבל לא שמעתי על כך מאנשי כפר  -יהושע ועל

על קלף האדמה :
הנה ארצי גוויית פרא

דעתי זה לא עלה  .יכול להיות שמתהת לסף ההכרה
היה משהו כזה

[ . ..

]

עור כקלף לה  ,קלף לתורה

לפי מיטב הכרתי  ,לאלוהים לא

היה חלק בכפר  -יהושע

[ ההדגשות

שלי ] .

אולי עוד

ובחרט עד מחקה

כשהיינו צעירים הייתה בנו איזו מידה של אמונה

דבר אלוה על הקלף .

דתית  ,אבל כאשר נבנה צריף לבית הכנסת הוא נבנה
כדי לשרת את דור הורינו

[ .. .

מי הפרא אשר יוכל קרוא המגילה

אנחנו הגשמנו את

] 24

שלבראשית ?

התורה  .כפר  -יהושע זו הגשמת התורה  -תורת
ולא

חיים

תורה

[ ...

מאובנת

]

המגים

ומי יזכה לעטוף טלית פה

האמתיים

.

ולעלות

הוכתבו על ידי עבודת השדה חג השבועות בא לציין

את ביכורי קציר חיטים ולא את תג מתן תורה .

לתורה ? 26

25

שלונסקי  ,כפי שניסח זאת דן לאור  ,ביטא את

השלישית .

בוני כפר  -יהושע יכלו לבחור באופן מודע בין

תמצית רוחה של העלייה

שתי היו " דים  :זו של האל  ,מתלמודם מבית אבא ,

האישי שבשיר הזה '  ,כתבה לאה גולדברג

27

' עם כל

או זו של המהפכה הציונית החילונית  ,היו " ד של

בשוליו של אהד משירי ' גלבוע '  ' ,אין נאמן ממנו

יהושע האות יו " ד עשויה לשמש גם ציון סמלי

כמוסר את הלך הרוה של בני הדור ההוא אשר

מסורתי ליהודי  -כך למשל בפואמה ' קוצו של

שלונסקי הוא לא היחיד בהם אלא המשורר

.

יוד ' מאת י " ל גורדון
' דער

( ) 1876

או בשבועון ביידיש

יוד '  ,שהופיע בפולין בשנת

% 899

.

נראה

בהם ' .

28

לפי רות התקופה  ,שבאה לביטוי בשירו

של שלונסקי ובדבריו של עמיצור  ,יצירת כפר -

.

שהאות הציעה שורה של אפשרויות בחירה

יהושע אכן הגשימה את התורה בשנת פרסום

בעלות משמעויות הזקות  ,אך הבהירה הזאת לא

ספרו של שלונסקי עלו חלוצי כפר  -יהושע על

נעשתה  ,לפחות לא במודע  .איש מהמייסדים ,

הקרקע ושרטטו עליה את האות יו " ד ' ,דבר

שרובם למדו בילדותם בהדר  ,לא העלה על
26
24

כך גם מספר משה ארזי  ,ממייסדי כפר  -יהושע  ' :הורי
המתיישבים הרגישו בו [ בבית הכנסתן צורך
והתחשבנו
עמ '

25

אביב תרפ " ז ,
;2

פתיהה ' ,

הערת

( תמוז  -אלול תשל " ט ) ,

. 113

ראו להלן  ,הערה

עמ '

לה .

ד ' לאור  ' ,שירי " גלבוע " והאתוס של העלייה
השלישית :

ברגשותיהם '  ,אמיתי ( לעיל  ,הערה , ) 4

. 39

א ' שלונסקי  ,גלבוע  ,בגלגל  ,שירים ופואמות  ,תל -

28

מצוטט אצל לאור

(

עמ '

שם .
)

מאזניים ,

. 140 - 134

מט ,

4-2

אלי שמיר

חדרה 170

-

.

אלוה על הקלף '  ,עבודת האדמה היא חיקוי דבר

הישר לחצר הפנימית של המושב העיגול גם

אלוה על קלף האדמה  ,והחלוץ המגשים הוא

אינו מאפשר התרהבות אורגנית כלפי תוץ -

הפרא שיזכה לעלות לתורה ולקרוא את מגילת

היה בכך כמובן יתרון אם מבנה היישוב אמור

.

בראשית ,

היה להגביל את מספר התושבים ואכן עד היום
לא נבנתה בנהלל הרהבה כלשהי  ,וההרחבה

ננ

ל

העתידית

נמצאת

המתוכננת

מחוץ

לגמרי

.

לעיגול ובלא כל יחס אליו קאופמן היה מודע
לכל זאת  ,ובמכתבו לאטינגר ציין כי אם יהיה

צורך ' ביישוב קבוצות נוספות יש לשקול
במיוחד את בינוי הרכס אשר מצפון לכביש
נצרת  ,אשר מציג תנאים נוהים במיוחד למטרת

ההתיישבות ' ,

29

ובדבריו אלה הצביע בערך על

מיקומה של תימרת היום .

~

קאופמן

מסקנות אופרטיוויות

הסיק

מן

הביקורת שהוטחה בו על תכנון נהלל  ,והדבר בא

לידי ביטוי בתכניתו למושב כפר  -יחזקאל  ,שעלה
על הקרקע בשנת

1922

.

30

בתכנון מושב זה הוא

הפך את שמונה גזרות המעגל של נהלל למתומן ,
ואת הצלע הדרומית של המתומן פתח במרכזה

.

,,

קאופמן  ,התצלום
שמור בארכיון

כפר  -יהושע

לן ,

בעיית הכניסה  ,אך יצר בעיות קשות של הלוקת
האדמות

החקלאיות

בהמשך

וקושי

למשקים

בארגון המרחב הפנימי ביחס לציר הכניסה.
בתכנון כפר  -יהושע חזר קאופמן אל המבנה

.

הבסיסי של העיגול צורת היו " ד של כפר  -יהושע

לכאורה הצדק עם לורך  -האידאולוגיה סיפקה

איור  : 1תצלום
התכנית ממקורית

של כפר  -יתושע
בחתימת ריכרד

,

והפך אותה לרחוב כניסה.

31

בכך אמנם פתר את

מסגרת קשוחה לקיום היומיומי  ,וההחלטה על
צורת הכפר מתוך שיקול אידאולוגי נראית

.

מתא מה לשח זו יעם זאת בעניין מהותי אחד
טעות בידו  :צורת הכפר לא נכפתה באופן

שרירותי אלא הותאמה במידה רבה לצורכי חייהם
של

אינה אלא צורת עיגול שנמתחה בזנבו ובקוצו

של היו " ד ( איור

הראשית  ,הדרומית  ,לכפר ( מכיווז תחנת רכבת

.

העמק )  ,וקוצו  -היציאה לכיוון רמת  -ישי הזנב
29
30

תושביו ,

בגלל השלמות והרציפות של הצורה העגולה

31

של נהלל התקשה קאופמן לתכנן כניסה ליישוב .
הנכנס לעיגול נהלל מתקשה להבחין בפתח

.

מזמין הכניסה היא פתאומית  ,כאורח לא קרוא ,

)%

.

32

זנבו של היו " ד הוא הכניסה

קאופמן אל אטינגר ( לעיל  ,הערה

) 16

.

ר ' אידן  ' ,מנהלל לכפר יהושע '  ,מ ' נאור ( עורך ) ,
עמק יזרעאל  ( 1967 - 1900עידן  , ) 17 ,ירושלים
תשנ " ג  ,עמ ' . 78
ראו איור שם ,

עמ ' . 76

את פתרון הצירים הפותחים

את הצורה ההרמטית הזכיר גם לוין ( לעיל  ,הערה

, )8
32

עמ '

113

.

הסופר יצחק בן  -נר  ,בן כפר  -יהושע  ,כינה את הכפר

ברומן פרוטוקול ( ירושלים

 ) 1983בשם ' כפר יוד ' .

כל הדרכים מוליכות לכפר  -יהושע

והקוץ הפכו

בתכנון .

לפונקציות שימושיות

ובצדם שדרת עצים דלילה

ותבוסה.

לעומתו

מתיחת הזנב כלפי מטה פתחה את העיגול

נמתח מן המרכז צפונה הציר החשוב  ,אשר תוכנן

לכניסה ויצרה הכנה והזמנה  ,כך שהכניסה

כשדרה  :שני נתיבים מקבילים החובקים ביניהם

מדורג .

.

המזלג

גינה מוארכת לאורכה של השדרה נבנו מאוחר

הדרומי  ,כיכר ברש  ,יוצר יהד עם תורשת

יותר המבנים שבהם אעסוק בהמשך  :מגדל המים ,

אוברוץ ' שתי אפשרויות כניסה שונות  :האתת

האנדרטה לזכר הנופלים ובית העם  ,וגם הורשה

לכפר  -יהושע נעשית באופן

ימינה אל שורת המשקים והאחרת לכיוון מרכז
הכפר ( ראו איור

)1

.

.

ניטעה בין גן האנדרטה לכביש ההיקפי חשוב

לציין שקאופמן תכנן בכפר  -יהושע שדרה רחבה

33

פשר לפתת באופן אורגני

על גבעה השופה שלא היה עליה אף לא עץ אחד ,

~
התיישבות הבנים בשנות החמישים ,
יחסית את

והוא ביקש להגשים בה חזון אירופי של שדרה

קוצו של היו " ד

וכיום  -את ההרחבה הנוספת של הכפר  ,והוא

.

.

עירונית ירוקה זאת ועוד  ,ברבות מתכניותיו של

גם מוליך אל בית הקברות בתווך  ,בין הכניסה

קאופמן קיים דגש על צירים מרכזיים  ,וצירים

הדרומית לצפונית  ,נמצאת המילואה  ,גופו של

המהברים אתרים השובים מילאו תפקיד תשוב

הכפר  ,כדי ליצור את צורת היו " ד חילק קאופמן

בתכנון אורבני באירופה  ,ופריז וברלין הן שתיים

את הכפר לארבעה חלקים לא שווים  ,באמצעות

מן הדוגמאות הבולטות לכך .

ארבעה צירים הנמתחים אל

המרכז .

צירים

תכנן

קאופמן

בעת

ובעונה אתת ערים

מרכזיים אלו מהווים מעין קו שבר  ,ולאורכם

וכפרים  ,וניסה ליצור שילובים שונים בין שתי

משך קאופמן את מחצית העיגול המזרחית

צורות החיים האלו  ,ליד בתי רחביה הוא תכנן

דרומה ואת מחציתו המערבית צפונה צירים

אפשרות לגני ירקות  ,וגם בתכנון של כפר -

לגאוגרפיה .

יהושע קיימת אופצייה של התפתחות שאיננה

.

אלה מתאימים הן לטופוגרפיה והן

.

ציר האורך מן המרכז צפונה פונה בדיוק צפונה

חקלאית בלבד קיים פער גדול בין היי העמל

והוא נמצא במקום הגבוה ביותר במילואה  ,בקו

והמחסור  ,הן כהכרת והן כערך  ,של ראשוני

פרשת המים בין מזרח למערב .

כפר  -יהושע לבין הזון איכות החיים שמציגה

.

ארבעת הצירים אינם נפגשים במרכז בנקודה

השדרה של קאופמן תכנון הכפר  ,כמו תכנון

לעומת

נהלל לפניו  ,הותיר שטחים נרחבים לפיתוח

אתת  ,אלא יוצרים מלבן מוארך ( איור

)1

.

תכנית נהלל  ,שבה הודגש מרכז העיגול ונוצר

במילואה.

קושי לחבר מבנים מלבנים לצורה המעגלית ,

קאופמן  ,אשר תכנן מרחבים ציבוריים גדולים

קשה להפריז בהערכת תעוזתו של

הודגשו בכפר  -יהושע הצירים המרכזיים  ,וכל

כל כך בשביל המתיישבים הראשונים של הכפר .

אחד מהם קיבל את אופיו באופן אורגני  ,הציר

עמיצור מאשר שזה אכן היה הרושם שיצרו

המזרחי ,

מן המרכז מזרחה  ,הוא ציר אזור

המרחבים הריקים של המילואה .

התעשייה  ,המגלם הצלחה כלכלית בצד עזובה
סביבתית המתכה לתיקון  :אתורי הצרכנייה  ,רחוב

מגדל המים

מבנה חומרי הבניין

מגדל המים המפואר של כפר  -יהושע ממוקם

הנטוש  ,מכון התערובת ומוסך כלי העבודה ,

במקום הגבוה ביותר בכפר  ,במרכזה של השדרה .

משובש עוטה לכלוך ,

33

כיכר ברש  -הכיכר הסמוכה לביתו של דוד ברש ,

מורה ומחנך  ,ממייסדי כפר  -יהושע

) 1980 - 19041

.

מסתבר

ששאפתנותו

של

קאופמן

כמתכנן

השפיעה על המתיישבים הראשונים  ,והדבר בא
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לידי ביטוי בתכנונו ובבנייתו של מגדל המים

של הקומה הראשונה כתוב ביציקת בטון  ,בסגנון

בדומה לאובייקטים מיתולוגיים

אותיות סת " ם  :תרפ " ט  ,ובאמצע הכתובת  -מגן

( ראו איור

.) 3

קדומים  ,לא ידוע מי תכנן את המגדל  -המגדל

דויד מבטון מעל שיא הקשת .

'

הקשתות אינן נחוצות למבנה  ,כיוון שכולו

כמו כן יש חילוקי דעות בשאלה מי הופקד על

עשוי מיציקת בטון  ,וההשקעה העצומה בעיצובו

הבנייה  ,אך ברור שהבנאים היו אנשי כפר -

נעשתה לתכלית אסתטית בלבד  ,וזאת בימים

כמו ' ירד מן השמיים או צמח מתוך האדמה

'4,

יהושע עצמם  ,והם השלימו את המלאכה  ,ברמת

. 1929

של

מהסור .

גם התכי העמודים אינם חתכים

מגדל המים בנוי

פשוטים ; כל עמוד בנוי כעין שלוש שכבות בטון

על בסיס מתומן והוא בעל שלוש קומות  :הקומה

המסודרות כמדרגות  ,בדומה לעמודי קתדרלה ,

הראשונה היא קומת קשתות עגולות למחצה

והשכבה האמצעית נושאת את הקשת ( ראו איור

גימור מרשימה  ,בשנת

בעלת עמודים גבוהים ( העומד בין העמודים
עשוי לחוש כנמצא בתוך קתדרלה

 ,הקומה

)

. )4

ודאי שיציקת האותיות והמגן דויד נעשתה

לשם קישוט והיא מוסיפה למבנה תו זיהוי יהודי -

השנייה היא קומת קשתות נמוכה  ,והקומה

ציוני .

השלישית היא חבית בטון עגולה המחולקת

שררה הרגשה שזהו מבנה יפה במיוחד  ' :היה לנו

לשמונה בעזרת פסי בטון אנכיים ובולטים ,

.

הממשיכים כלפי מעלה את קו העמודים מעל

עמיצור מעיד שכאשר בנו את המגדל

מזל שמגדל יפה כזה תוכנן כאשר היינו צריכים

...

מגדל מים כלשהו [ ] המגדל שלנו אינו כמו

המגדל הפשוט של נהלל [ . . .

] כאשר

בנינו אותו

הייתה הרגשה שאנו בונים מבנה שמזכיר בתי
כנסת עתיקים בארץ ישראל  ,כמו חורבת רבי

יהודה ההסיד בירושלים ' .
הקשר בין תורה למקור מים חיים ידוע -

' והיה כעץ שתול על פלגי מים '  ,נאמר בתהילים
איור

( מזמור צב ) על הצדיק  -אך מדוע תוכנן מגדל
 : 2הקולוסאום

המים בסגנון איטלקי

ברומא

קלסי ?

באירופה מצויים

.

מבנים קלסיים הבנויים במספר קומות מבנים
ציבוריים

רבים

בשלוש קומות :

נבנו

קומת

הקומה השלישית  -גג שטוח ולו מעקה של

הקרקע עשויה קשתות עגולות למחצה  ,קומה

עמודי בטון קצרים מעל אחת הקשתות הגבוהות

קשתות שנייה נמוכה יותר וקומה שלישית נטולת

.

.

קשתות אפילו הקולוסאום ברומא ( איור
34

ראו  :א ' טל  ' ,המיתוס של מגדל המים בכפר יהושע ' ,

.

עבודת כרסמך  ,אוניברסיטת חיפה  ,תשנ " ו המחבר ,

)2

בנוי

לפי אותו עיקרון של הכפלת המקדש היווני

תושב כפר  -יהושע  ,הניח כי המהנדס ברויאר תכנן

לגובה  ,אם כי בקולוסאום יש שלוש קומות

לכך .

מקושתות ורק הקומה הרביעית מחולקת לפאות

את המגדל  ,אך לא מצא הוכחה חד  -משמעית

רבקה שמטרמן  ,עורכת הקטלוג של תערוכת ' מגדלי

מים בישראל  , ' 1993 - 1881 ,שהתקיימה בגלריה
האוניברסיטאית על שם שרייבר  ,באוניברסיטת תל -
אביב בשנת  , 1993מצאה מכתב אשר בו מאשר
ברויאר כי המגדל ראוי לשימוש  ,אך אין אישור לכך
שהוא אכן תכנן את המגדל

מלבניות ללא קשת  .חשוב לציין שבקולוסאום

הקשתות הן הכרח של הקונסטרוקצייה  ,ואילי
במגדל המים של כפר  -יהושע הן נבנו כאמור

.

לתכלית אסתטית בלבד מכל מקום ניכר הדמיון

כל הדרכים מוליכות לכפר  -יהושע

תדדה

173
~
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~

.

חסרו למתיישבים הראשונים בכפר  -יהושע ' את

זה אני מקבל בשתי ידיים '  ,אומר עמיצור .

36

אכן

תברה שיש בה אווירה של אופטימיות  ,משמעות
ותחושת התחדשות  -רנסנס  ,עשויה להוליד מתוכה
אמנות בעלת אופי קלסי  ,כשם שקרה בכפר -

.

יהושע המגדל בעל הקשתות בתוספת תבנית
האותיות

תרפ " ט

והמגן דויד עשוי להזכיר מקדש

יותר מאשר כל מגדל מים אחר בישראל.

37

בית העם
שמונה  -עשרה שנה עמד מגדל המים במרכז

כפר  -יהושע לפני שהונחה אבן הפינה לבניין

בית העם ( איור

.) 5

כבר בשנת  , 1937בעקבות

תרומה של חנקין ליישוב  ,התקיימה ישיבה
ראשונה עם אברהם הרצפלד והנקין בעניין

בניית בית העם ובית טבע על שם חנקין .

38

על

לוח מתכת צנוע בחזית בית העם נכתב לימים :
' הבית הזה נבנה לזכר יהודית ועמיצור קראוזה
ז " ל לקיים את צוואת יהושע חנקין ז " ל שעל

שמו נקרא כפרנו '  .ויכוחים רבים התנהלו בין
תושבי הכפר על מיקומו של בית העם  ,בעיקר
משום שהועלתה תביעה לבנותו במרתק שווה
מבתי ההברים ולא במקום שהקצה לו

קאופמן .

למרות דיונים רבים והצבעות לא הצליחו להגיע
להסכמה  ,ולבסוף הועברה ההכרעה לידי ועדה
מחברי נהלל ,

,

ר

:4

מגדל המים ,

מקשת

בינן לבין קשתות הקולוסאום וקשתות רנסנס
רבות המופיעות בכנסיות ובארמונות תקופה

.

36

39

ועל פי המלצתה נבנה בית העם

עמיצור הוא האחרון מבוני מגדל המים שעדיין

.

בהיים ' אני הייתי הפועל השחור ואברהם רוזגווסר
היה הטפסן ואני הבאתי לו את הדליים

סיפר .

קלסית  ,ויותר מכך תקופת רנסנס  ,המולידה
מהדש  ,מתוך מודעות  ,את התרבות הקלאסית ,

37

ובעיקר בתחושת אופטימיות ומשמעות .
.

גם

בזה לב

העניין תחושות של אופטימיות ומשמעות לא

תצלומים של עשרות מגדלי מים בישראל הוצגו
בתערוכה בנושא זה שאצר מרדכי עומר  ,ושם הוצג

מתאפיינת בתנופה חברתית  ,תרבותית וכלכלית ,
35

38

מגדל המים

תצלום

35

גומבריך ( לעיל  ,הערה , ) 1

בכפר  -יהושע .

.

.

 , ) 2עמ '  212בית הטבע הוקם ב
39

קטלוג

התערוכה ראו לעיל  ,הערה 28
מ ' ארזי  ' ,מפעלים  :בית העם '  ,אמיתי ( לעיל  ,הערה

למוזאון בית הזקין בשנת

עמ ' . 154

האהרונים ' ,

שם  ,שם .

1950

.

1936

והוא הפך
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כל הדרכים מוליכות לכפר  -יהושע

במקום שיעד לו קאופמן מלכתחילה  ,והוא

הנתונים הטופוגרפיים הובאו בחשבון גם בכפר -

איור

בקביעת מיקומו של בית העם בא

יהושע  -השדרה שנחתמת בדרומה על יד בית

"

לידי ביטוי מובהק הקשר לערי הגנים שבנה

העם נמצאת על קו פרשת המים של גבעת

מקומו כיום .

40

קאופמן בשכונות ירושלים ובמקומות אחרים ,

הכפר  ,וכיוונה הוא בדיוק צפון  -דרום .
ועד כפר  -יהושע פנו לאדריכל בעל שם  ,ד " ר

שכן המבנה הציבורי בעיר הגנים יהיה בדרך
כלל במקום הגבוה ביותר בקצה ציר
40

הגינה .

41

מכתב בנושא זה  ,מח ' בתשרי תרצ " ו  ,נמצא בארכיון
כפר  -יהושע  ,ובו קובע צבי הירשפלד בשם הוועדה כי
' לכן  ,לדעתנו על ההברים לוותר בנדון זה על השוויון
ביניהם במספר הצעדים ולקבוע לבית העם את

.

גדעון קמינקא ,

42

42

תלפיות ובית הכרם  ,בעמ ' , 111
קמינקא ( וינה  - 1904חיפה ) 1985

117

 ,שם .

היה משנת

1937

הבר

העירייה היהודית של חיפה בזמן המנדט  ,ובשנים
1978 - 1950

הבר מועצת העיר ופעיל בתכנון האורבני

.

המקום הכי יפה בכפרם וזה הוא בלי ספק  ,המקום

של היפה בנה בתים פרטיים ובתי ציבור  ,בעיקר

אשר האדריכל קאופמן קבע ' ארכיון כפר  -יהושע ,

בהיתה  :בית מגדל (  , ) 1935בית הרופא (  , ) 1948בית
הפקיד (  , ) 1958מגדל המים של קריית -אחא ועוד .

.

.

מיכל  , 10תיק  3הזיקה בין נהלל וחבריו הבוגרים
( בני קרוב לארבעים ) לבין מייסדי כפר  -יהושע

נמשכה שנים רבות  ' .תושבי נהלל היו בשבילנו מורי

בשנת

' אל הארץ אשר אראך . . .

.

תושבי כפר  -יהושע עבדו בנהלל בבניין ואף השתתפו
באספות של נהלל '  ,סיפר עמיצור

.

לוין ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '  ; 116ראו הגימנסיה
רחביה בקצה שדרת הכוזרי ברחביה במפה

בעמ '  , 119שם  ,וכן המפות של שכונות הגנים

1980

התפרסמה בשווייץ האוטוביוגרפיה שלו ,
' Land,

5

",

das
)[ . Kaminka , " . . .

'ich Dir :zeigen werde" : Geschichte einer

הוראה  ,אם בענייני רוה ואם בעניינים גשמיים רוב

41

והוא תכנן מבנה שאפתני

1980

Z rich

,

) ש stinnischer 2מ] A (uwanderung

לאחרונה ~
נמצאה תכנית בית העם הדומה במידה

מסוימת למבנה הקיים  ,בחתימת האדריכל אריה

.

שרון הממצא מעמיד שוב בסימן שאלה את זהותו
של

מתכנן המבנה .

ת ם

:5

חזית ב

בכפי

הי
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'ר : 6

בתיה

 .שע,

1952

,

מבלינטיר

וי -

וגדול  ,הפונה אל מגדל

המים .

מלבד סקיצה

לאומי האירופי  ,המתאפיין ביחסים ברורים בין

בכתב יד של אחת מחזיתות בית העם בחתימתו
של קמינקא נמצא גם מכתב ברכה ששלה

צורות גאומטריות פשוטות  ,וכך הדבר גם בבית
העם  ,אך זוהי רק נקודת המוצא למוסד זה הייתה

ביולי  , 1937ובו

משמעות רבה  ,כשמו כן הוא  :מקימיו ייעדו אותו

לכפר  -יהושע לחג העשור

ב 25 -

כתב  ' :רצוני לשלוח לכם

הלבביות [ . . .

]

[ .. .

.

.

את ברכותי

במפורש להיות ביתו של העם בו התרכזו חיי

הנני שמח מאד שיש לי הזדמנות

הכפר

]

הציבור :

דיונים

וישיבות

בענייני

.

להשתתף בעבודת פיתוח הכפר על ידי בניין

והתכנסויות לטקסים של חג ואבל כל החגים

בית העם  ,מי ייתן והתכנית הזו תתגשם בקרוב

והחתונות נערכו בו  ,וגם ארונו של חבר שנפטר

נאה את תקופת העשור הראשון ' ' .

ותסיים סיום

4

.

הוצב בבית העם ולא בבית הכנסת במקרה זה

בניית בית העם החלה עשור שנים מאוחר יותר ,

הוצג הארון על ספסלים מול הכניסה הראשית ,

44

והעוברים על פניו נכנסו מהכניסה הצדדית ויצאו

בשנת  , 1947והסתיימה ב  25 -בספטמבר . 1948

תכנונו של בית העם הושפע מהסגנון הבין -
43

44

מארכיון כפר  -יהושע  ,מיכל  , 10תיק
לפי ארזי לעיל  ,הערה , ) 31
הכפר ובניינו '  ,שם  ,עמ ' . 458

,

3

.

מהכניסה הראשית  ,הצפונית  ,אל בית הקברות .

45

על פי חזונם של מייסדי הכפר העם הוא מקור

וכן  ' :תאריכים בארגון
45

שיחות עם אליהו עמיצור ( לעיל  ,הערה

) 20

.

הדרכים מוליכות לכפר  -יהושע

תדדה

177
~

.

הסמכות  ,ובמובן זה בית העם הוא התחליף לבית

והבסיליקה הנוצרית הפוטנציאל של בית העם

הכנסת או לבית המדרש  ,מוסדות שהמייסדים

כקררו התממש במסיבות פורים  ,כאשר בצדדים

הכירו היטב והסתירו היטב מבני הדור השני

הנמוכים הוצבו דוכנים  ,וההלל המרכזי  ,הגדול ,

.

( מעניין שבית העם  ,עקב השיקולים הגאוגרפיים

שימש רחבת ריקודים משופעת אפשר להוסיף

דרומה ,

שהקרדו בעיר הרומית היה תמיד בכיוון צפון -

והטופוגרפיים

שהזכרתי ,

פונה

.

.

לירושלים  ,בדומה לבית הכנסת ) היו שנים שבהן

דרום  ,וזה בדיוק הכיוון של בית העם קמינקא

נערך בבית העם סדר פסה משותף שטקסטים

הבחין בוודאי בזיקת המבנה שתכנן לבסיליקה ,

חדשים החליפו בו את אלו ה ' ישנים '  ,ומסכת

שהוכנה ליום העצמאות .

.

ויצר הבדל עקרוני בין השניים לבסיליקה צורת
צלב  ,הנוצרת על ידי שני אגפים היוצאים משני

46

אל הכניסה הראשית לבית העם מובילה

צדי הבמה בניצב לציר האורך של

המבנה .

אכסדרת עמודים הסוגרת גינה מלבנית אשר
נראית כפטיו

חיצוני .

בהזית  ,מעל הכניסה ,

חרוט בטיח עיטור מעשה ידי סוורין ( סייווה

)

מלקביץ (  , ) 1969 - % 913הבר כפר  -יהושע  ,המתאר
את

ה ' עם '

ועיסוקיו השונים  :עבודת אדמה ,

חינוך ותרבות  .ותיקי הכפר זוכרים את ההליכה
בלבוש חגיגי ( חולצות לבנות

מן השכונות

)

השונות  ,דרך הרחובות החשוכים  ,אל מרחב
המרכז  ,וממנו אל שבילי העמודים המוארים

.

במעומעם  ,והעטופים בצמחים מטפסים המעבר
יצר

פתאום

באכסדרת

העמודים

אינטימית ,

שחייבה התייחסות

קרבה
עד

קמינקא לעומת זאת מיקם את האגפים הבולטים

הדדית ,

הכניסה דרך הדלתות  ,שהיו צרות מדי  ,וכך

בחזית  ,ואפשר בכך הארכה והדגשה של החזית

הדגישו את ההלל של בית העם שאליו נפתחו .

ושל הכניסה ,גם הכניסה דרך אכסדרת העמודים

.

בית העם תוכנן כחלל מוארך  ,המחולק

נתלית באילן גדול עיצוב כניסה כזה נדיר למדי ,

לאורכו לשלושה חלקים  :החלק המרכזי בעל

אבל דומה לו מצוי ברומא  ,בכניסת העמודים

תקרה גבוהה  ,ומשני צדדיו אזורים בעלי תקרה
נמוכה ,

על שני

המונחת

עמודים

שתכנן

הפסל ברניני

( בשנים

) 1657 - 1656

עגולים

לכנסיית סנט פטרוס שבווטיקן  ,המבנה החשוב

ומסיוויים בכל צד רצפת המבנה נבנתה כמישור

ביותר

שכיפתו

משופע מרוצף היורד לכיוון דרום ומוביל אל

המפורסמת תוכננה בידי מיכלאנג ' לו ( איור

הבמה  ,אל מרכזו של הטקס או המתיה .

ברניני תכנן כניסה מחבקת  ,אליפטית  ,והדגיש

.

של

הנצרות

הקתולית ,

)7

.

47

.

גם בבית העם מתממשים עקרונות וסימני

בעיקר את תוכה  ,שבמרכזו שעון שמש מתכנן

היכר של בנייה ציבורית הנובעת ממקורות

במעבר

עתיקים
46

-

הקרדו ,

בתי

אמיתי ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '
של המחבר ,

כנער .

כנסת
185

.

עתיקים

הכניסה

לבית

העם

היה

מעוניין

.

האינטימי  ,המתמשך  ,דרך העמודים הוא אף נקט
הטע ה דומה לזו שיצר ברניני כניסת העמודים

.

וגם זיכרון אישי
47

גומבריך ( לעיל  ,הערה , ) 1

עמ '

. 215

אייי

:7

שכי
בטיני ,
ביימ

2נטן

"'
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של ברניני איננה עיגול מושלם  ,אלא אליפסה ,

שמחוני

אשר הקוטר הקצר שלה ניצב לכניסה לכנסייה.

( ) 1979 - % 912

העומד לפני כניסת העמודים מניח שהיא עיגול

.

מושלם  ,ולכן הוא מעריך בטעות כי הכניסה

הראשון

לכנסייה רחוקה מכפי שהיא וחושב שהמבנה גדול

ההנצחה בארץ הוחלט להקים אנדרטה מפוסלת

.

( ) 1969 - 1900

שהיה לדברי עמיצור הרוה ההיה

ביוזמה כל ארבעת חברי הוועדה היו אנשי הדור

בכפר  -יהושע.

מגודלו האמתי אכסדרת העמודים המלבנית של

באבן ( איור

בית העם עשויה ליצור אשליה דומה .

בתיה לישנסקי

.

בצד בית העם נמצא בית כנסת קטן בית

והמורה מנחם זהרוני

)6

.

לאחר סיורים במפעלי

לביצוע היצירה נבחרה הפסלת
( ) 1992 - 1900

זכתה בפרס ישראל .

49

שלימים  ,ב , 1985 -

לישבסקי התבקשה להציג

כנסת הריהו בית להתכנסות  ,בדומה לבית העם .

את תכניתה וזו נבחרה לאחר שהפסלת הראתה

פעם לא היה אפשר להשוות בין בית העם הגדול

לחברי הוועדה מספר סקיצות ודגם מוקטן מגבס .

לעומתו .

האבן לאנדרטה  ,אבן גיר גדולת מימדים במשקל

בית העם היה מקום ללגיטימיות חדשה  ,שבה

טונות נחצבה בגליל  ,על ידי עבד אלחמיד

והמפואר לבין בית הכנסת שהתגמד

העם הוא מקור

הסמכות .

לעומתו נחשב בית

35

זועבי אבו

אנם

( ) 1969 - 1876

. 1950

והאבן נמסרה

הכנסת שנים רבות בעיניים מקומיות לשריד

~
בתהילת
לפסלת

אנכרוניסטי של ' סבים ' ( ' סבאים ' בשפת בני

הכנת הפסל בכפר  -יהושע  ,בעזרתו של פועל

המקום ) וכמה ' תושבים '  -להבדיל מחברים של

אחד ,

50

הפסלת עבדה על

כארבעה עשר חודשים .

ממש  -שעדיין לא הפנימו את דמותו של

העמסת האבן והובלתה נתרמו על ידי סולל

הישראלי החדש והנה היום  ,בית הכנסת עדיין

בונה  ,אך אנשי הכפר בשנים של עוני לקחו על

.

.

.

חי וועדה מיוחדת מטפלת בעניינו בית העם

עצמם את מימונו של רוב הפרוייקט הכן שעליו

לעומתו עומד בחורבנו  ,כעין ביטוי מותשי

הועמדה האנדרטה צופה בלוחות שיש ועליהם

לשבר העמוק שהל באותו ישראלי חדש במקום

נחקקו שמות הנופלים  ,בני הכפר וחניכי עליות

בית העם נבנה מועדון פונקציונלי ונאה  ,אבל

הנוער ,

וההקדשה ,

את מקומו של בית העם הוא אינו מסוגל וגם

עמיצור ששכל את בנו

אינו רוצה למלא .

השחרור  ,הסתייג בתחילה מהקמת האנדרטה עם

.

סמלי

הפלמ " ח

והמדינה ,

עמיהוד במלחמת

.

זאת לדבריו חילוקי הדעות לא פגעו ברגשי

.

האנדרטה

האהבה והכבוד בינו לבין זהרוני עמיצור אף

' עם תום מלחמת העצמאות וחזרתם הביתה של

נעתר לבקשתו וניסח את הכתובת החקוקה בצדו

מרבית מגויסי הפלמ " ח וצה " ל  ,צל כבד הוטל

הצפוני של בסיס האנדרטה  ' :יד הקימוה העושים

48

במלאכה לזכר בנים שנחלצו לקראת צר במאבק

על הכפר בשל חסרונם של אלו שלא

חזרו ' .

הוקמה וועדה שכללה את נציגי המשפהות
השכולות  ,אליעזר שולמי

אנקורי

( ) 1972 - 1902

( ) 1989 - 1902

על תקומת

ויהודית

ונציגי הכפר אליעזר

49

ראו  ' :תיק אמן  :בתיה לישנסקי '  ,ספריית מוזאון

תל  -אביב לאמנות .
50

48

ישראל ' .

את הכתובת  ,באותיות

מידע זה קיבלתי בעל  -פה מנכדו של עבד אלהמיד ,

.

קטע זה והאינפורמציה שאתריו מתבססים על מכתב
( מתאריך  6ביולי  ) 2000שקיבלתי מאריה בר שירה ,

הסתתים במשפחה  ,ומכירת האבן הענקית הייתה

הבר כפר  -יהושע  ,בן הדור השני ולוחם

אירוע בעל חשיבות רבה בשבילו  ,מבחינה כלכלית

אריה היה ראש הוועד בתקופה

האמורה .

הפלמ " ח.

ג ' האד זועבי מנצרת לדבריו סבו היה האחרון בדור

ומקצועית .

מוליכות לכפר  -יהושע

.

של

בהליכתם אל מותם הצפוי גם בפסל לזכר הבניו

אסתר אוזקן מכפר  -יהושע לורבר עיצב ותרת

שנפלו במלחמת העצמאות תיארה לישנסקי או

גם את האותיות בתוספת לאנדרטה  ,שהוקמה גם

המוכנות להקרבה  ,את הנחישות של הדמויוו

סת " ם  ,הרת זלמן לורבר (  , ) 2001 - 191 %אהיה

.

חדרה
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.

בתנופתן בגוש האבן כמו רודן הפרידה לישנסק
דמות אחת  ,אחרונה  ,המביטה לאחור  ,ודמות ז

.

אוחזת בידית המחרשה אמנם רודן הפריד בין

כ'

הדמויות  ,כל אתת להקרבתה  ,אבל מובהנו

במיוהד הדמות המתפתלת לאחור .
לישנסקי הושפעה  ,כמו רודן  ,גם מפסל
הפייטה של מיכלאנג ' לו  ,אך באנדרטה בכפר
יהושע ניכרת דווקא השפעת פסלי העבדיו

המשתחררים שלו ( איור

)9

.

מאבקו ,של

העבד להשתחרר נקשר למאבקה ש

היא על ידי לישנסקי  ,מצפון ליצירה הראשונה ,

הדמות להשתחרר מכלא האבן  ,ובדומה

ועליה שמות נופלים נוספים האנדרטה נחנכה

למיכלאנג ' לו הצליחה לישנסקי ליצור

ברוב עם ביום הזיכרון לחללי צה " ל בשנת

חיבורים נפלאים בין תנועת הגוף לבין

.

האבן .

תשי " ג (  , ) 1953בנוכחותם של הנשיא יצחק בן -

הומר

צבי ורעייתו רחל ינאית  ,אחותה של הפסלת .

לסמל את דור מלתמת השחרור  ' ,דוו

האנדרטה באה כמובן

לישנסקי  ,כמו כל אמן  ,לא יכלה ובוודאי גם

אחרון לשעבוד וראשון לגאולה ' כלשונו

לא רצתה לברוא את הפסל יש מאין התקדימים

של ביאליק ב ' מתי מדבר '  ,הקשר לעבד

מתולדות הפיסול בכלל ופסלי זיכרון בפרט היו

המשתחרר של מיכלאנג ' לו מכוון גם

והיא השכילה לשאוב מהם

לכך  -דור מלחמת השחרור הוא דור

.

מוכרים

לה ,

ליצירתה האישית  ,שעוצבה בהתאם להקשרה

.

בזמן ובמקום בשנת

% 895

סיים הפסל אוגוסט

המשתחררים .

העבדים
משתקפות

השפעות

באנדרטה
אירופיות

רודן את פסלו ' אזרחי העיר קאלה ' ( איור , ) 8

נוספות  :המרסייז של ריד בשער

הפסל

הניצחון

של

שישה

הראליזם הסוציאליסטי  ,אך די לנו

פסל שלישנסקי לא יכלה שלא
מנציח מאורע היסטורי משנת

להכיר .
. % 347

מחשובי האזרחים של קאלה שבצרפת בחרו
להקריב את עצמם כדי להציל את עירם מן

וההרואיזם

בפריז

בכך .
של

הסכמטיות

הדמויות

המצור שהטיל עליה אדוארד השלישי  ,מלך

מזכירה גם את הפיסול האשורי

אנגליה המלך האנגלי דרש שהשישה  ,יחפים ,

הקדום  ,שהשפיע באותן שנים על

.

בכותונת לעורם  ,וחבל תלייה מוכן על צווארם ,
יוסגרו לידיו וימסרו לו את מפתחות העיר

והמבצר .

סיפורם של האזרחים הסתיים בטוב

.

התנועה הכנענית ההשפעה הכנענית
היא

בעלת

משמעות

מיוחדת

בעיקר כשהיא מוצבת כניגוד

והמלך אדוארד תנן אותם  ,אך הם היו מוכנים

ליהדות התלמודית שעיצבה את

ורודן תיאר אותם

דמותה בגלות במנותק מאירופה

להקרבה הגדולה מכול ,

5
ן

איור  ( 8מימין ) :
רודן  ,אזרחי העיר
קאלה 1886 - 1884 ,

איור  ( 9למטת ) :
מיכלאנג ' לו  ,העבד

המשתחרר ,
1534 - 1530

ץתדרה 180

הנוצרית ופסליה  .על כך עמד גם עמיצור ,

סיכום

בהפרידו את האנדרטה לשני חלקיה  :ההלק

כפר  -יהושע תוכנן בידי קאופמן בזיקה לרעיון

היהודי  ,המזבת התחתון  ,שעליו חקוקים שמות

.

עיר הגנים הוא עוצב בצורת האות יו " ד ועמדתי

משמעויותיה .

זיהיתי את המקורות

הנופלים  ,ומעליו הלק הפסל המסמן אותנו ככל

לעיל על

הגויים ,

הסגנוניים של מגדל המים  ,ובעיקר השוויתי את
עיצוב המגדל לקולוסאום הרומי ולמבני רנסנס ,
וקשרתי מקורות השפעה אלה לאופטימיות
יכולת

ולתחושת

של

וכוה

המתיישבים

.

הראשונים גם בעיצובו של בית העם השתלבו
השפעות ממקורות שונים  ,שנקשרו לתפקידיו
כמרכז חיי הציבור של היישוב  :בצד הסגנון

הבין  -לאומי ניתן לגלות בו השפעה של מבנה
הבסיליקה והקרדו וכן הדים לכניסה לכנסיית

.

סנט פטרוס בווטיקן שעיצב ברניני את פסלה
דמות קאופמן
בפסיפס על גבי
יד תזיכרון
המוקמת לאדריכל
בכפר  -יהושע
( ראו הערה

של לישנסקי קישרתי לרודן  ,למיכלאנג ' לו ,
לכנעניות ולכמה מקורות השפעה משניים ,
וניסיתי לברר את משמעותם של כל אלה

בעיצובו של הפסל .
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כפר  -יהושע הוא דוגמה

למקום

שעשוי

בתבנית בוניו ומתכנניו  ,יהודים שמרדו ביהדות
ומרדו
כל אלו התגבשו בפסלה המצוין של לישנסקי
להכרחיות פנימית אחת  ,לתנועה בחומר היוצרת

משמעות .

בגלות אירופה ,

ושהביאו אתם את

יהדותם ואת אירופה אל אדמת עמק
כפר  -יהושע

ממחיש

את

יזרעאל.

המשפט

51

שטבע

בוודאי יש חשיבות רבה לכך שגן

טשרניחובסקי  ' :האדם הוא תבנית נוף מולדתו ' ,

הילדים של הכפר  ,הממוקם מול האנדרטה  ,חשוף

ועם זאת מומחש בו גם היפוכו של המשפט -

באופן יומיומי לאמנות באיכות ובעושר כאלו .

נוף המולדת החדשה נוצק בתבנית מתיישביו .

אינני כותב אובייקטיווי  ,שכן חזרתי לאחרונה לכפר
לאחר עשרים שנות שהייה במקומות שונים  ,בארץ

.

ובחו " ל תהליכי כתיבת המאמר דחפו אותי לעצב יד

זיכרון לאדריכל ריכרד קאופמן  ,והיא נבנית בימים
אלו בשדרה המרכזית של הכפר בהמשך הציר של
בית העם  ,מגדל המים

והאנדרטה .

