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  ראובנ גפני

  
  א וקדושי קרקוברמ" על שמהני�יונ להקמת בית הכנ�ת 

  1947בכפר עציונ בשנת 
  

  ני�יונות ראשונימ: בית הכנ�ת בכפר עציונ בשנותיו הראשונות

לנקודת התיישבות  'קבוצת אברהמ'בארבע השנימ שחלפו מאז עלייתה על הקרקע של 
), 1947), ועד ל�ופ שנת תש"ז (30.4.1943הקבע שלה בכפר עציונ, בכ"ה בני�נ תש"ג (

  הצליח הקיבוצ הדתי הצעיר והחלוצי להתב�� ולהתייצב כמעט מכל בחינה אפשרית. 
מ�פר חברי הקיבוצ (או המועמדימ לחברות) עלה בהתמדה; הילדימ שנולדו וגדלו 

 1947וונו אפ המ את האוכלו�ייה האנושית במקומ; ובאמצע שנת יהעשירו וגבקיבוצ 
עמד מ�פר התושבימ שהתגוררו בקיבוצ על קרוב למאתיימ נפש. גמ מבחינה כלכלית 

הכרמימ, המטעימ, וענפי  – וחקלאית הלכ הקיבוצ והתב��, תוכ שענפיו החקלאיימ
ביניהמ ההארחה,  – חקלאיימ מתחילימ לשאת פרי ולהניב רווחימ, וענפיו הלא – החי

הופכימ אפ המ לחלק משמעותי מנ העשייה  – חציבת האבנ והמפעל למכניקה עדינה
   1הכלכלית והאנושית בקיבוצ.

המשיכה והתעצבה ביישוב הצעיר גמ  ,במקביל לצמיחה הכלכלית והמ�פרית
מדי י כמעט יהקיבוצי הודפ� באופנ �דיר למד עלונהמערכת התרבותית והחברתית: ה

שבוע, ובקיבוצ התקיימה מערכת מגוונת של אירועימ חברתיימ, שיעורי תורה, 
   2הרצאות ופעילויות חברתיות נו�פות.

   

 
הארכיונ לתולדות גוש עציונ על שמ דב תודתי העמוקה לישראל שדיאל, בנ כפר עציונ ומנהל   *

על רוטנברג על הערותיהמ והערותיו המועילות, ולאריה ואורה על (אכ"ע), על �יועו ו קנוהל
   �יועמ.

ההתיישבות היהודית בהרי על התב��ותו המשקית והכלכלית של הקיבוצ בשנימ אלו ראו: י' כצ,   .1
הזמנ של מצב הדברימ  . ל�קירה ב�י�ית בת65-180תשנ"ב, עמ' , רמת גנ חברונ ובגוש עציונ

   .29-31ימ תש�"ט, עמ' ירושל ,גוש עציונ במלחמתוראו: ד' קנוהל,  1947בקיבוצ בשלהי 
; י' 22-29, עמ' )1(לעיל, הערה פיימ, ראו למשל: קנוהל ואעל על החיימ האזרחיימ בכפר עציונ ו  .2

יישובי '; ר' אילנ, 98- 75, כפר עציונ תשל"ח, עמ' גוש עציונ: חמישימ שנות מאבק ויצירהיעקב, - בנ
עציונ -גושעורכ), (נאור  מ'בתוכ: , ', שיתופ וייחודתש"ח- תש"ג ,עציונ- הקיבוצ הדתי בגוש
 . 90-96, עמ' תשמ"ו), ירושלימ 7 עידנ( מראשיתו עד תש"ח
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ולנוכח דמותו הדתית המוצהרת  על רקע התפתחויות דרמטיות ומתמשכות אלו,
לא טופלה באופנ מוצלח  1947העובדה שעד לשנת  י, בולטת למדיכפר עציונ קיבוצשל 

הקמתו של בית כנ�ת של קבע בקיבוצ, שירכז �ביבו את הפעילות הרוחנית �וגיית 
והדתית במקומ, ובמידת מה גמ את זו החברתית הרחבה יותר. הקמת בית כנ�ת של 

ללא �פק אחד השלבימ המשמעותיימ והמרגשימ ביותר בעיצובו הפיזי  היאקבע 
�יונות ראשונימ והחברתי של יישוב דתי באשר הוא. ואכנ, באותנ שנימ נעשו ני

להקמת מבני קבע לבתי כנ�ת במ�פר יישוביימ דתיימ אחרימ: בטירת צבי ובקבוצת 
יבנה (שבהנ נע�וק בהמשכ הדברימ), במושב שדה יעקב, ובמ�פר יישובימ נו�פימ 
ברחבי הארצ. אמנמ, למרות חשיבותו של הנושא, יש לציינ שלא רבות נכתב עד היומ 

בתי כנ�ת בקיבוצימ הדתיימ בשנימ אלו,  מ שללתאו להפע מעל הני�יונות להקמת
ומידע על אודות בתי הכנ�ת הבודדימ שכנ פעלו מצוי בעיקר בארכיוניהמ של 

  3הקיבוצימ עצממ.
רטט האדריכל מאיר בנ אורי לכפר עציונ בשנת �אמנמ, בתכנית המקורית ש

יבוצ , נקבע גמ מקומו המיועד של בית הכנ�ת, בראש הגבעה שעליה הוקמ הק1943
בית אותנ [זאת, בהתאמ להלכה הקובעת כי "אינ בונינ   4.)1(ראו איור מ�פר  כולו

   5עיר".בה שואלא בגב ]כנ�ת
בדה שטרמ הוחל בבניית בית הכנ�ת בפועל, ושנתיימ מאוחר יותר, לנוכח הע

פתרונ ביניימ של בניית בית כנ�ת קטנ יח�ית, שי�פק את צרכיה  על ידי בנ אוריהוצע 
ה בשנותיה הראשונות וישמש במקביל גמ כבית תרבות. תכניתו זו של בנ של הקבוצ

הנ למראהו  בפירוטבית הכנ�ת הקטנ, שלא תועדה עד היומ, התייח�ה בניינ אורי ל
   6.ימדמותו הפנימילהחיצוני והנ למראהו ו

וע�ק במגוונ תחומימ של יצירה  1934- ), שעלה ארצה ב1908-1983בנ אורי (
  תכננ את בית הכנ�ת  7כתלמידו המובהק של האמנ הרמנ שטרוק), ואמנות (בינ השאר

   

 
מקרה אחד שבו בכל זאת נכתב לא מעט על משמעותו ועל תפקידו של בית הכנ�ת בקיבוצ הדתי   .3

בתקופה זו, התרחש עמ הנחת אבנ הפינה לבית הכנ�ת של טירת צבי, שתי�קר בהמשכ הדברימ. 
דוגמה מעניינת נו�פת להתייח�ות כתובה לבית הכנ�ת בקיבוצ הדתי היא הדיונ על עזרת הנשימ 

(לא,  עלונימיבוצי בראשיתו, שנערכ באחד הקיבוצימ ופור�מ לב�ופ בכתב העת בבית הכנ�ת הק
   ).34-35תש"ז, עמ' 

   , על פי תיעוד באכ"ע.124-125עמ' ), 1(לעיל, הערה כצ ראו:   .4
  הלכות תפילה פי"א ה"ב.  משנה תורה; 360, מהד' ליברמנ עמ' כ"גה פ"ג התו�פתא מגיל  .5
 תודתי העמוקה ליאיר בנ אורי, בנו של האדריכל מאיר בנ אורי, שהתיר לי לעיינ בתכניות הלא  .6

  ידועות של אביו לבניינ בית הכנ�ת הקטנ בקיבוצ.
דמותו הייחודית טרמ נכתבה עד היומ, למרבה הצער, �קירה מקיפה. ל�קירות על על בנ אורי ו  .7

, ברעמ כרוניתערוכת ז – מאיר בנ אוריארצ, אמנות אמונה: שונות עליו ועל דמותו ראו למשל: 
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מאיר  – המדרונ, הערוצ וקו הרקיע'על שורשי האידאולוגיה שלו ראו בקצרה גמ: א' ריינר,  .1999

על שיטתו העקרונית בתכנונ בתי . 28-29תש�"ז, עמ'  ,191 מול-עת, 'ושלימאת יר רושמבנ אורי 
בית כנ�ת בארצ ישראל ראו במאמרו 'תכנונ בתי כנ�ת במדינת ישראל', בתוכ: מ' הכהנ (עורכ), 

רמב (מאמר זה פור�מ בלוויית איורימ - , ירושלימ תשט"ו, עמ' קצהמאמרימ ומ�ות – הכנ�ת
 , ני�נ תשע"א.41גיליונ  ,מעמקימורישומימ רבימ פרי עטו של המחבר בכתב העת האינטרנטי 

ושלא נבנה  – פרטימ נו�פימ על �גנונו האדריכלי יובאו בהמשכ, ביח� לבית הכנ�ת שתכננ
   עבור קיבוצ טירת צבי בשנות הארבעימ. – לב�ופ

1: תכניתו של מאיר בנ אורי לכפר עציונ. מיקומו המתוכננ של בית הכנ�ת מצוינ ב�פרה 1איור מ�פר 
 .(באדיבות הארכיונ לתולדות גוש עציונ על שמ דב קנוהל)
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כנ�ת ומבני ציבור אחרימ המקומי בהתאמ להשקפתו הרחבה. כמי שקרא לעצב בתי 
באופנ שישקפ את הלאומיות העברית ואת דמותה ונופיה של ארצ ישראל, עיצב בנ 
אורי גמ את בית הכנ�ת המתוכננ בכפר עציונ כמבנה בעל �גנונ מזרחי מובהק, כפי 
שהבינ הוא עצמו �גנונ זה: המבנה עוטר בכיפה, כמו גמ בחלונות ובדלתות מקושתימ 

(ראו איורימ  מזרחי, ושילב בחללו הפנימי קשתות וקמרונות רבימומעוטרימ ב�גנונ 
  . )3, 2מ�פר 

 2000-לצורכ מימוש תכניתו של בנ אורי הצליחו חברי הקיבוצ לגיי� תרומה של כ
ואולמ, תכניות אלו אפ הנ לא יצאו לב�ופ אל הפועל. זאת, בעיקר בגלל חו�ר  8לא"י.

רצונמ של החברימ לה�תפק בפתרונ זמני ומצומצמ יח�ית ובשל כוונתמ לגיי� 
בהמשכ תרומות משמעותיות בהרבה, כמו גמ הלוואה משמעותית מחברת 'משכנ 

במטרה ל�ייע ישראל', שהוקמה בידי תנועת 'המזרחי' באמצע שנות הארבעימ 
אולמ ב�ופו של דבר גמ רצונמ זה של החברימ  9בהקמת בתי כנ�ת בכל רחבי הארצ.

לא התממש, וככ חלפו שנתיימ נו�פות עד שתכנית חדשה להקמת בית כנ�ת של קבע 
   בקיבוצ קרמה עור וגידימ.

    

 
  (אכ"ע).  2, ח' בשבט תש"ה, עמ' שבועונ המזכירות –כפר עציונ , 'בית הכנ�ת'ראו:   .8
אמ כי  – , שמ. למ�מכימ שונימ על חברת 'משכנ ישראל' ועל פעילותהשבועונ המזכירותראו:   .9

גנזכ הציונות הדתית,  :ראו – ללא התייח�ות מפורשת לתכנית להקימ בית כנ�ת בכפר עציונ
  . 16/3מו�ד הרב קוק, ירושלימ (גצ"ד), 

(באדיבות 1945 בשנת  בכפר עציונהקטנ בית הכנ�ת בניינ בנ אורי למאיר תכניתו של : 2איור מ�פר 
 יאיר בנ אורי).



  1947בשנת  בכפר עציונ א וקדושי קרקוברמ" על שמהכנ�ת הני�יונ להקמת בית 

63 

בינ יתר ה�יבות שהביאו לעיכוב בתכנונ בית הכנ�ת הקבוע ובהקמתו הייתה גמ 
התפילה  לעריכת ישלבני הקיבוצ נמצא בלאו הכי מקומ חליפי נוח למדי ,העובדה

בציבור. בשנימ הראשונות נערכו התפילות בחדר האוכל, בדומה לנעשה בנקודות 
כמבנה  'נווה עובדיה') של בית 1946התיישבות דתיות אחרות, ומאז הקמתו (במחצית 

התפילה הקיבוצית  ההחדש והמרכזי של בית המרגוע וההבראה שפעל בקיבוצ, נערכ
שבת התפללו בצוותא אורחי בית ההבראה  באולמ התרבות המרכזי בבניינ זה: בליל

נפרדימ, אחד מוקדמ מ וכלל חברי הקיבוצ, ובשבת בבוקר נערכה התפילה בשני מנייני
   10ואחד מאוחר.

, שהתקיימ בכפר עציונ בי"ב באלול תש"ו 'נווה עובדיה'אמנמ, בטק� חנוכת בית 
    ), אמר שלומ קרניאל:1946(

חדר תפילה לקבוצה. אני מדגיש את המילימ באופנ זמני, האולמ הזה ישמש באופנ זמני גמ 
כי קבוצתנו תעשה הכל למענ נוכל בקרוב להניח אבנ הפינה לבית כנ�ת מיוחד, בית מקדש 
 מעט לכפר עציונ. אני חושב שהיישוב שלנו, הנמצא ב�ביבה המקודשת בינ ירושלימ עיר

לא נוכל להשלימ עמ העובדה  הקודש וחברונ עיר האבות, זכאי לבית כנ�ת הראוי לשמו...
  שייעדר במקומנו בית כנ�ת המתנו�� לתפארת על כל הנקודה והמשמש �מל לצביונ חיינו

   

   

 
, )2(לעיל, הערה  יעקב- ; בנ27עמ'  ),1(לעיל, הערה  ; קנוהל172-173, עמ' )1(לעיל, הערה  כצראו:   .10

 .83עמ' 

מבט – 1945 בשנת בכפר עציונ הקטנ בית הכנ�תבניינ בנ אורי למאיר תכניתו של : 3איור מ�פר
 (באדיבות יאיר בנ אורי). מבפנימ
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זו. נקווה שלא יאחר היומ ונוכל להזמינ אתכמ להנחת ויצירתנו הרוחנית ב�ביבה קדושה 
   11.אבנ הפינה לבית הכנ�ת של כפר עציונ

את  'נווה עובדיה'אלא שלמרות הצהרה אופטימית זו, ב�ופו של דבר �יפק האולמ ב
צרכיהמ של החברימ, ככ מ�תבר, וחלפ זמנ מה עד אשר שבה והתעוררה היזמה ליי�ד 
בית כנ�ת נפרד בקיבוצ. אחת ה�יבות להתעוררותה מחדש לאחר זמנ נו�חה (ככל 

בתכנית להקמת בית כנ�ת חדש, שפור�מה לב�ופ  הנראה בידי ה�ופר ר' בנימינ)
  : 1947בשנת 

ה לשנה ומחודש לחודש. לפי שעה משמש לצורכ בית הצורכ בבית הכנ�ת נעשה תכופ משנ
עובדיה שנועד למטרות אחרות, ושגמ קטנ הוא -הכנ�ת באופנ עראי וזמני האולמ של נוה

כבר כיומ מלהכיל את כל הדופקימ בשעריו, ביחוד בלילות שבתות... וכנ הדבר בנוגע 
שיהיה לתפארת  לחגימ ולימימ נוראימ. כאנ מנ ההכרח שיקומ בנינ מיוחד למקדש מעט,

   12.המקומ ולתפארת הישוב כולו

אמנמ, הצפיפות שעליה כותב ר' בנימינ נגעה בעיקר לחודשי הקיצ, שבהמ פעל בית 
המרגוע, ופחות לחודשי החורפ הארוכימ שבהמ שימש המקומ את חברי הקיבוצ 

אלא שבינ ככ ובינ ככ, לאחר ארבע שנימ של התיישבות והתב��ות, ולאחר  13בלבד.
ננ החוזר של התכניות הראשוניות, הגיעה העת לנ�ות פעמ נו�פת להקימ בכפר כישלו

   עציונ בית כנ�ת של קבע, גדול, מרשימ ובעל משמעות �מלית וייחודית.

  מבית ומחוצ: היזמה המחודשת להקמת בית הכנ�ת

התכנית החדשה להקמת בית כנ�ת של קבע בכפר עציונ, העומדת בלב מאמר זה, 
  כתוצאה משני מהלכימ מקבילימ: אחד בקיבוצ ואחד מחוצה לו.  נוצרה ככל הנראה

ה י, ב�קירתו של ר' בנימינ את היזמה, שהוא היה מראשיה ומפעילגי�א מחד
הבולטימ ביותר, קבע הוא כי "ההתעוררות הראשונה לככ באה מצד יוצאי קראקא 

ככ  14בארצ, שהחליטו להקימ מצבה לזכר קדושי קראקא בבית הכנ�ת בכפר עציונ".
 15עולה גמ מנ ה�קירה הקצרה שפור�מה על ככ בשבועונ כפר עציונ בתמוז תש"ז.

יזמה מעינ זו של יוצאי קרקוב בארצ ישראל בשנימ אלו אינה מפתיעה כלל וכלל: 
באותנ שנימ ראשונות שלאחר השואה נדונו בארצ במ�גרות שונות האופנימ שבהמ 

 
כות תש"�. וונ קיבוצ כפר עציונ, �, עיתהדימדבריו של קרניאל פור�מו (לראשונה, ככ נראה) ב  .11

  תודתי לאריה רוטנברג שהפנה את תשומת לבי למקור זה. 
  (אכ"ע).  2, תש"ז, עמ' ועד המבריאימ – קרנ לבנינ בית כנ�ת ע"ש הרמ"א בכפר עציונ  .12
  תודתי לאריה רוטנברג שהפנה את תשומת לבי לעובדה זו.   .13
 בית הכנ�ת, 'לקראת הקמת בית כנ�ת בכפר עציונ', ]ר"גהוא ר' בנימינ,  ,יהושע רדלר פלדמנ[יר"פ   .14

  (בכריכה הרציפה). 158תש"ח, עמ'  גיליונות בית הכנ�ת הגדול בתל אביב –
 . 1, עמ' ז, כ"ג בתמוז תש"שבועונ המזכירות – כפר עציונ, 'ועדה להקמת בית הכנ�ת'ראו:   .15
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 נלעתימ אפ את בתי הכנ�ת שלהניתנ וצריכ להנציח את הקהילות שחרבו בשואה ו
מבחינתמ של יוצאי קרקוב, הבחירה לנ�ות ולהקימ בית כנ�ת שינציח  16באופנ מיוחד.

י: מוצאמ של יאת הנרצחימ בעירמ דווקא בכפר עציונ, הייתה אפ היא טבעית למד
במשכ דורות  הייתההמקורית היה מגליציה, שקרקוב  'קבוצת אברהמ'רבימ מחברי 

אפוא הפנייה לכפר עציונ הייתה  17בה הרוחני, הדתי והתרבותי.ארוכימ בירתה ול
טבעית, ומ�תבר שאכנ נפלה על אוזניימ קשובות מצד חברי הקבוצה, שרבימ מהמ 

   ת מרבית חבריהמ ובני משפחותיהמ.אאיבדו בשואה 
התעוררה מחדש גמ  ,במקביל ליזמתמ של יוצאי קרקוב בארצ ישראלמאידכ גי�א, 

שעליו חלמו  ,השאיפה לבנות �ופ �ופ את בית הכנ�ת הקבוע והגדולמו צבקיבוצ ע
מאז הקמת נקודת ההתיישבות בכפר עציונ. לפיככ פנו חברי הקיבוצ לכמה מנ 

 נהדמויות הציבוריות שנהגו לשהות תקופות שונות בבית המרגוע בקיבוצ, וביקשו מה
הדמות המשפיעה לקחת על עצממ את הובלת היזמה להקמת בית כנ�ת קבוע בקיבוצ. 

והמשמעותית ביותר בהקשר זה הייתה ה�ופר ר' בנימינ, שנהג לשהות עמ אשתו 
מ�פר חודשימ בכל שנה, ושראה עצמו  – כמעט מראשיתו – דבורה בכפר עציונ

   18במובנימ רבימ כחבר קיבוצ לכל דבר.
הישיבה הראשונה בנושא זה התכנ�ה בבית המרגוע בכפר עציונ בשבת נחמו 

 .'ועד המבריאימ בעד בנינ בית הכנ�ת בכפר עציונ'הוחלט על הקמתו של  תש"ז, ובה
 על שמועד זה החליט עד מהרה לחבור ליזמתמ של יוצאי קרקוב להקמת בית הכנ�ת 

, והחל בתוכ זמנ קצר (ר' משה אי�רליש, שפעל ונקבר בקרקוב) קדושי קרקוב ורמ"א
נקבע להגשמת היזמה כולה לגיי� כ�פימ למטרה זו בכל רחבי הארצ. �כומ היעד ש

לא"י, ולצורכ גיו� הכ�פימ הוקמו ועדימ במקומות שונימ ברחבי הארצ,  12000היה 
קרנ לבנינ בית 'בירושלימ, על שמ  'הלוואה וח�כונ'ואפ נפתח חשבונ מיוחד בבנק 

גיו� הכ�פימ בירושלימ בוצע בפועל בידי ר' בנימינ עצמו  19.'הכנ�ת בכפר עציונ

 
ונשיא בית הכנ�ת  'המזרחי'על העי�וק בנושא זה ראו למשל בדבריו של דוד צבי פנק�, ממנהיגי   .16

גיליונות בית  –בית הכנ�ת  ,הגדול של תל אביב, במאמרו בגיליונ הראשונ של כתב העת שערכ
ראו גמ את דבריו של מאיר בנ אורי על  .2תש"ו, עמ'  ב ראש השנהער ,הכנ�ת הגדול בתל אביב

  עמ' רלט. , )7(לעיל, הערה  'כנ�ת במדינת ישראל כנונ בתית'ככ: 
ועל מוצאמ של חברי הקבוצה הראשונימ ראו למשל:  'קבוצת אברהמ'על אופיה החברתי של   .17

פרקי הוי מישובי הפועל  – באהלי תורה ועבודה; ש' דניאל, 19- 17עמ' , )1(לעיל, הערה  קנוהל
  . 74, ירושלימ תרצ"ח, עמ' המזרחי בארצ ישראל

. 95-98, עמ' )2(לעיל, הערה  יעקב- על הקשר המיוחד בינ ר' בנימינ לבינ כפר עציונ ראו למשל: בנ  .18
בהקשר זה ראו למשל גמ את הדיווח על ההלוואה שנטל על עצמו ר' בנימינ לטובת הקיבוצ 

כצ  :; ראו גמ)2בשבט תש"ח, עמ' , ח' שבועונ המזכירות – כפר עציונ, 'הלואה ע"י ר' בנימינ'(
 . 148עמ' ), 1(לעיל, הערה 

  .3עמ' ), 12(לעיל, הערה  קרנ לבנינ בית הכנ�ת ע"ש הרמ"א בכפר עציונראו:   .19
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), ובמקומות אחרימ 'ועד המבריאימ'נ", כפי שהוא מכונה בהודעת ("אזרח כפר עציו
בארצ בידי אישימ נו�פימ שנהגו לשהות תקופות שונות בבית המרגוע בקיבוצ, ואשר 

לצורכ זה הפיקו חברי הוועד פנק�י   20הכירו היטב את אופיו של המקומ ואת צרכיו.
לבניינ בית הכנ�ת דולימ קבלות מיוחדימ, ואפ הציעו לתורמימ להקדיש �כומי כ�פ ג

(ראו איור מ�פר  לכשיוקמ תמורת הנצחת יקיריהמ שנרצחו בשואה בבית הכנ�ת,
4(.21   

  על מנת לקדמ את היזמה ולפר�מה ברבימ, נבחרה בידי הוועד המאוחד להקמת
   

   

 
 שמ. ראו:   .20
תעודות שונות, אכ"ע. בינ הקבלות על ה�כומימ השונימ מצויה גמ קבלה החתומה בידי ר' ראו:   .21

   בנימינ עצמו, כמי שקיבל בפועל את התרומה.

הארכיונ לתולדות (באדיבותבכפר עציונ פנק�י גיו� כ�פימ לצורכ הקמת בית הכנ�ת : 4איור מ�פר 
 .גוש עציונ על שמ דב קנוהל)
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, שבינ חבריה היו מ�פר דמויות )5(ראו איור מ�פר  רשמית 'נשיאות'הכנ�ת  בית
איש (מימונ  ב פישמנייציבוריות מוכרות ובעלות יכולת השפעה: הרב יהודה ל

הרב יעקב משה חרל"פ (תלמידו וחברו של הרב קוק  );וה�וכנות היהודית 'המזרחי'
הרב שלמה דוד כהנא (רבה של העיר העתיקה  ;ורבה של שכונת שערי ח�ד בירושלימ)

יו�פ רוטנברג (חבר המועצה הארצית של  ;עו"ד מנחמ דונקלבלומ ;בירושלימ)
. ')הפועל המזרחי'איש (וישעיהו ברנשטיינ  ')המזרחי'איש (משה אלתר  ;)'המזרחי'

השומר 'מלבדמ היו שותפימ לעשייה גמ יחזקאל בנט, ד"ר אריה משה קורצ (ממנהיגי 
בקרקוב וידיד כפר עציונ) ושלומ קרניאל, שהיה ככל הנראה זה שייצג בפעילות  'הדתי

הוועד את חברי הקיבוצ עצממ. קרניאל, יש לציינ, היה אפ הוא יליד קרקוב, שפעל 
   22פה ארוכה בנערותו ובבחרותו.במשכ תקו 'השומר הדתי'בעיר כנציג 

בחירתמ של חברי הנשיאות לא הייתה מקרית: הרבנימ ואישי הציבור התבקשו מנ 
ה�תמ לנצל את מעמדמ ואת השפעתמ הרבה על מנת לגיי� כ�פימ נו�פימ להקמת 
 בית הכנ�ת ועל מנת להביא את דבר היזמה לציבור הרחב. גמ מוצאמ ועברמ הציבורי

  מ�וימת הנשיאות היה בעל משמעות: ישעיהו ברנשטיינ היה תקופהשל כמה מחברי 
  

   

 
י' ברמנ (עורכת), דמותו הייחודית ראו גמ: על . על קרניאל ו614, עמ' )1(לעיל, הערה קנוהל ראו:   .22

  .2, כפר עציונ תשע"גחייו ומשנתו – שלומ קרניאל

(באדיבותופרטי ההתקשרות עמה בכפר עציונ בית הכנ�ת הוועד להקמת נשיאות  :5איור מ�פר
 .הארכיונ לתולדות גוש עציונ על שמ דב קנוהל)
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בפולינ ובגליציה; ר' משה אלתר התגורר בקרקוב לפני עלייתו ארצה  'המזרחי'שליח 
במשכ כעשרימ וחמש שנימ ור' יו�פ רוטנברג היה עצמו יליד קרקוב. מ�תבר, אמ כנ, 
שהזדהותמ האישית של חברי הנשיאות עמ היזמה הייתה אמורה להועיל לקידומה 

   23ולפר�ומה ברבימ.
נא�פו בידי הוועד  1948עד ראשית , דומה שהדברימ פעלו את פעולתמ: ואכנ

הדרוש לביצוע המשימה, �כומ מכובד  הכללי לא"י, כשליש מנ ה�כומ 4000-כ
   24כשלעצמו.

כבר מראשית הדרכ התלבטו חברי הקיבוצ מתי כדאי יהיה לקיימ באופנ חגיגי 
טק� הנחת אבנ פינה לבית הכנ�ת. היו שביקשו לקיימ טק� מעינ זה כבר בתחילה, 

 25תש"ז, אולי מתוכ כוונה לגיי� באמצעות טק� שכזה �כומי כ�פ נו�פימ,במהלכ קיצ 
להצהיר כי הבנייה תחל בטק� שייערכ רק  'ועד המבריאימ' החליטב�ופו של דבר אכ 

זאת על מנת לציינ את יומ פטירתו  26מאוחר יותר, בל"ג בעומר תש"ח. רבימחודשימ 
עד אז כבר יהיו בידי הוועד של רמ"א החל בל"ג בעומר, וככל הנראה מתוכ הנחה ש

הכ�פימ הדרושימ למימוש היזמה כולה. ב�ופו של דבר הביאה החלטה זו לככ שלא 
נערכ כל טק�, מאחר שעמ פרוצ מלחמת העצמאות נגנזו כל התכניות, ו�ופנ 

   תבטלו לחלוטינ.הש

  ית של בית הכנ�ת לכיתכניתו האדרמזיגה של פולינ וארצ ישראל: 

קמת בית הכנ�ת ע"ש רמ"א בכפר עציונ ביקשו ראשי כבר בראשית היזמה לה
הפעילימ לפר�מ ברבימ את מראהו המתוכננ של בית הכנ�ת, מתוכ הנחה שהדבר 

ככל הנראה אפ הפעמ באמצעות ר'  – י�ייע בידמ בגיו� תרומות לבניינו. לשמ ככ פנו
נית לאדריכל הירושלמי יצחק יעבצ, על מנת שזה ייצור תכנית ראשו – בנימינ עצמו

  לבית הכנ�ת. 
 1934), שהיה אפ הוא יליד פולינ (לבוב), עלה ארצה בשנת 1906-1970יעבצ (

לאחר השלמת לימודיו המקצועיימ, ולאחר עלייתו התיישב בירושלימ והוע�ק 
כאדריכל במ�פר משרדי אדריכלות בולטימ, ביניהמ זה של האדריכל הנודע אריכ 

שאותה יצר במשותפ עמ  – הייתה התכנית מנדל�ונ. עבודתו הנודעת ביותר של יעבצ
 

המוקדשימ לדמותמ לפרטימ שונימ על ברנשטיינ, כהנא, רוטנברג ואלתר ראו בערכימ   .23
ועד וירושלימ תשי"ח. על פעילותו של משה אלתר במ�גרת ה, אנציקלופדיה של הציונות הדתיתב

  . 3, כ"ז בתשרי תש"י, עמ' הצופה, 'ידיד הנוער'"ש, נראו גמ: 
, תיק ארכיונ המכונ לציונות דתית, אוניבר�יטת בר אילנ, על פי: 173עמ'  ),1(לעיל, הערה כצ ראו:   .24

תשט"ו, הצעה להקמת בתי כנ�ת בנקודות -המרכז החקלאי, תש"א – דרות הפוהמ"זתה�
   .29/1/48הפוהמ"ז, 

 . 15לעיל, הערה  ראו  .25
  .על פי תעודות שונות, אכ"ע  .26
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לבניינ המכונ לארכאולוגיה באוניבר�יטה העברית שעל הר  – האדריכל קרל רובינ
 נווה'בכפר עציונ עצמו תכננ יעבצ שנימ אחדות קודמ לכנ את  1941.27הצופימ, בשנת 

   , ששימש כמרכז התרבותי והחברתי של בית המרגוע ושל הקיבוצ כולו.'עובדיה
בגודלו, המשלב  יעציונ תכננ יעבצ בית כנ�ת עשוי אבנ, מרשימ למדיבכפר 

במראהו מגוונ מרכיבימ ארכיטקטוניימ שונימ, המשקפימ מרחבי השפעה תרבותית 
רכימ אשונימ זה מזה: כיפה לבנה הניצבת במרכז גג המבנה המרכזי; חלונות מו

ארקדת קשתות ומקושתימ מכל צדי הבית, ומעליהמ שורת חלונות עגולימ קטנימ; 
?) 'קלויז'בחזית המבנה, המשמשת כמבואת הכני�ה לבית הכנ�ת; ומבנה צדדי קטנ (

  .)6(ראו איור מ�פר  הניצב ב�מוכ לבניינ המרכזי
תכניתו האדריכלית הייחודית של בית הכנ�ת לא הייתה אקראית, ככ מ�תבר, 

, מראהו של בית אגי� מחד .ובדבריהמ של יזמי הבנייה נודעו לה משמעויות שונות
את מראהו המקורי של בית הכנ�ת על  – ולו במידה מ�וימת – לשקפנועד הכנ�ת 

  ישראלי  שמ רמ"א בקרקוב, שבית כנ�ת זה נתפ� ככל הנראה כמעינ תחליפ ארצ
   

   

 
תואר הקבלת שמ , עבודה ל1948- 1918 – האדריכלות של האוניבר�יטה העבריתד' דולב, ראו:   .27

שבתכנית המקורית כונה המכונ . יש לציינ 104עמ' , 1990אוניבר�יטת תל אביב  ,מו�מכ
  (שמ).  לארכאולוגיה "בית הנכות לעתיקות היהודימ באוניבר�יטה העברית"

קדושי קרקוב בכפר עציונ (באדיבות על שמתכניתו של יעבצ לבניינ בית הכנ�ת  :6איור מ�פר
 .לתולדות גוש עציונ על שמ דב קנוהל) הארכיונ
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מטרה זו הודגשה גמ באמצעות העובדה, ששלומ קרניאל עשה מאמצימ להביא  28שלו.
בבית  ולשלב על מנתפריט זה או אחר מבית הכנ�ת המקורי בקרקוב,  לארצ ישראל

 , במכתב ששלחו חברי הקבוצה לש"זגי�א מאידכ 29הכנ�ת החדש שייבנה בכפר עציונ.
וחבר הנהלת ה�וכנות היהודית, תיארו את בית הכנ�ת  'הפועל המזרחי'שרגאי, איש 

�גנונ הבנייה עמ  ,�גנונ בתי הכנ�ת שהתקיימו בפולינ עד לחורבנמ שלכמזיגה �מלית 
התכנית להקמת בית  תבאופנ דומה תוארו הדברימ גמ ב�קיר  30ארצ ישראלי.-המזרחי

�ת הגדול בתל אביב בכ�לו תש"ח: הכנ�ת, שפור�מה בכתב העת של בית הכנ
"התכנית נעשתה ע"י האדריכל יצחק יעבצ מירושלימ, ובה רוצה האדריכל להביא לידי 
מזיגה את ה�גנונ של בתי הכנ�ת העתיקימ בפולינ עמ ה�גנונ המזרחי של בתי כנ�ת 

שעל  אפכי  ,יש לציינ 31העתיקימ בירושלימ. הבה נקוה שהתכנית היפה תבוצע בקרוב".
פלדמנ (הוא ה�ופר ר' בנימינ), הרי שמי שחיבר אותה  רה חתומ יהושע רדלרה�קי

בפועל היה שלומ קרניאל, חבר הקיבוצ וממנהיגיו הבולטימ, ומ�תבר שהדברימ ביטאו 
  32דעתמ של חברימ אחרימ בקיבוצ.את את דעתו, ואולי גמ 

נ�ת. לא כולמ היו שותפימ להערכה חיובית זו של התכנית האדריכלית של בית הכ
 היה האדריכל מאיר בנ אורי, שתכניתו – אמ לא הפומביימגמ  – אחד ממבקריה

בית כנ�ת קטנ בכפר עציונ נדחתה, כאמור, כשלוש שנימ קודמ לכנ. במכתב לבניינ 
מבקר אותה הוא אילנ לאחר פר�ומ התכנית של יעבצ -בנ אורי לרב מאיר בר שכתב

טענה כי אינה משקפת דיה את דמותה של ארצ ישראל, וכי יש בככ חזרה על טעויות ב
   33שנעשו בתכנונ בתי כנ�ת בכפר הרא"ה, בכפר פינ� ובמקומות יישוב נו�פימ.

כי אמ  ,ב�ופו של דבר לא ביקורתו של בנ אורי �יכלה את ביצוע תכניתו של יעבצ
וטינ את מצב הדברימ בכפר מאורעות הזמנ ופרוצ מלחמת העצמאות, ששינו לחל

  בשנה שקדמה לככ.  בעניינהכל ההתקדמות  ואתאת היזמה בִאבנ עציונ וקטעו 

   תכנונ ראשוני של בתי כנ�ת בקיבוצימ נו�פימ: מבט משווה

במקביל לני�יונמ של חברי כפר עציונ ליי�ד בקיבוצמ בית כנ�ת גדול ומרשימ, נעשו 
  במ�פר קיבוצימ דתיימ אחרימ.  במהלכ שנות הארבעימ ני�יונות דומימ גמ

 
 . 182הערה  ,וראו שמ ;173), עמ' 1ראו: כצ (לעיל, הערה   .28
  . 99 , עמ')22(לעיל, הערה  , 'שלומ קרניאל המדריכ המגשימ', בתוכ: ברמנרזש' ראו:   .29
קיבוצ כפר עציונ לש"ז שרגאי והמרכז העולמי של המזרחי, י"ד באלול תש"ו, גצ"ד, ראו: מכתב מ  .30

16-87.   
  . )14(לעיל, הערה  יר"פ  .31
ככ עולה ממכתבו של קרניאל לר' בנימינ, שבו הוא מזכיר כי כתב את ה�קירה בעצמו ורק ייח�ה   .32

  ]). 171, עמ' 1לעיל, הערה ' בנימינ, כ"ב כ�לו תש"ח [מובא בתוכ: כצ, לר' בנימינ (שלומ קרניאל לר
  . 87- 16 אילנ, י"ט בשבט תש"ז, גצ"ד,- מ' בנ אורי למ' בר  .33
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על פי רוב, בשנימ הראשונות לקיוממ של הקיבוצימ הדתיימ נערכה התפילה 
בציבור בחדר האוכל הקיבוצי או במבנה מרכזי אחר, דוגמת בית הביטחונ של קיבוצ 
�עד, ששימש בשנימ הראשונות גמ כבית כנ�ת לעת מצוא. ככ נעשה גמ בעינ צורימ 

מ הדתיימ הצעירימ הנו�פימ בגוש עציונ, שעד מלחמת ובמשואות יצחק, שני הקיבוצי
במ�פר  ,העצמאות לא החלו עדיינ באופנ ממשי בבניית מבני הציבור שלהמ. עמ זאת

קיבוצימ ביקשו החברימ לשנות את המצב כבר בשנימ הראשונות לקיומו של היישוב 
י של ולהציב במרכזו מבנה מרשימ, לעתימ כמעט מונומנטלי, שי�מנ את אופיו הדת

  המקומ ויציב במרכזו את השאיפות להתקדמות רוחנית. 
המקרה הדומה ביותר לזה של כפר עציונ, ככ נדמה, היה ני�יונמ של חברי טירת 

), שנימ �פורות לאחר עליית 1941צבי להקימ את בית הכנ�ת היישובי בשנת תש"א (
בוצעה אפ היא בידי של בית הכנ�ת בטירת צבי הראשונה הקיבוצ על הקרקע. תכניתו 

 .ד לחברי הקיבוצימ הדתיימ בעמק בית שאנוהאדריכל מאיר בנ אורי, שהיה מקורב מא
מאופיינ ב�גנונ מזרחי מובהק, בהתאמ לדרכו שתכננ מנטלי נומו המבנה הכמעט

. כמו שעשה שנימ )7(ראו איור מ�פר  שנימ אלובהעקבית של בנ אורי בעבודותיו 
  תכננ בנ אורי בקפידה הנ את חזותו בטירת צביונ, גמ אחדות מאוחר יותר בכפר עצי

   
   

ראשית שנות הארבעימבבית הכנ�ת בטירת צבי בניינ תכניתו של מאיר בנ אורי ל :7איור מ�פר
 .(באדיבות ארכיונ טירת צבי)
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, תוכ שהוא )8(ראו איור מ�פר  החיצונית של בית הכנ�ת והנ את מראהו הפנימי
מקדשי, ב�גנונ המושפע לא מעט מנ הבנייה הממלוכית  מראה כמומעניק למבנה כולו 

  ישראלית.  הארצ
ברוב עמ בכ"ט באדר  כנערבטירת צבי הנחת אבנ הפינה לבית הכנ�ת טק� 

ד של נציגי ציבור ומו�דות לאומיימ מכל ותש"א, והוזמנה אליו רשימה ארוכה מא
באירוע, אולמ נראה  רחבי הארצ. ככל הנראה רק חלק קטנ מהמוזמנימ נכח בפועל

העצימה את חשיבותו  – וקבלת מכתבי תגובה רשמיימ מרבימ מהמ – שעצמ הזמנתמ
לאומי. בינ המוזמנימ לטק� בטירת  הציבורית של האירוע והעניקה לו נופכ כמעט כלל

מנהל  ,בנימינ 'ה�ופר ר ,היו גמ ברל כצנל�ונ – פרט לעשרות רבנימ מכל הארצ – צבי
נציגי  ,נציג מנ האוניבר�יטה העברית ,נציגי קק"ל ,בית ה�פר החקלאי מקווה ישראל

 ,חברי קיבוצימ ומושבימ מעמק הירדנ ומעמק יזרעאל ,מנהל בנק אפ"ק ,עליית הנוער
מנהל בית  ,ראש עיריית חיפה שבתי לוי ,הנרייטה �אלד ,'ועד גוש יישובי חרוד'ראשי 

חשיבותו של  34מנחמ או�ישקינ ועוד רבימ אחרימ. ,רופינארתור  ,חיפהה�פר הראלי ב
הטק�, כטק� הנחת אבנ הפינה הראשונ לבית כנ�ת שייבנה בקיבוצ דתי, הודגשה גמ 

  , זמנ מההצופהבאמצעות העובדה שהוקדשו לו מ�פר עמודימ בגיליונ חגיגי של עיתונ 
  
   

   

 
  ארכיונ טירת צבי, תיק בית הכנ�ת. ראו:   .34

–ראשית שנות הארבעימ בבית הכנ�ת בטירת צבי בניינ תכניתו של מאיר בנ אורי ל :8איור מ�פר 
 .(באדיבות ארכיונ טירת צבי) מבט מבפנימ
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   35לפני קיומ הטק�.
ב�ופו של דבר לא הצליחו חברי הקיבוצ הצעיר לא�ופ את הכ�פימ הדרושימ 
למימוש התכנית, וככ נאלצו החברימ להמשיכ ולהתפלל עוד שנימ ארוכות בחדר 

והצנוע במידה רבה מזה  – קמתו של בית הכנ�ת הקבוע, עד השל טירת צבי האוכל
בית כנ�ת זה, יש לציינ, תוכננ ב�ופו של   36).1958בשנת תשי"ח ( – שתכננ בנ אורי

 על שמ – שלא נבנה – שתכננ את בית הכנ�ת מידבר בידי האדריכל יצחק יעבצ, 
קדושי קרקוב בכפר עציונ. בתכניתו לבית הכנ�ת בטירת צבי השתמש יעבצ ככל 

כפר עציונ, ומראהו של בית הכנ�ת שנבנה שהכינ עבור הנראה בתכניות המקוריות 
(ראו איור  מזכיר לא מעט את התכנית לבית הכנ�ת בכפר עציונ ,לב�ופ בטירת צבי

  ).9מ�פר 
בית כנ�ת של קבע במרכז הקיבוצ כבר גמ בקבוצת יבנה שאפו החברימ ליי�ד  

במחצית השנייה של שנות הארבעימ, וגמ במקרה זה הוזמנו תכניות מפורטות לבית 
גדול היה שוב המבנה המתוכננ   37הכנ�ת, ואלו הוכנו בידי אברהמ ובלהה שרגנהיימ.

אמ נטול השפעות �גנוניות מזרחיות בולטות כפי שתוכננ בטירת צבי גמ ומרשימ, 
מה גמ בכפר עציונ. ואולמ גמ ביבנה, כמו במקרימ האחרימ, נאלצו התכניות ובמידת 

להמתינ שנימ אחדות עד למימושנ, וב�ופו של דבר רק בשנת תשט"ו נבנה בית הכנ�ת 
   38בפועל, לאחר שבתכניות המקוריות בוצעו מ�פר שינויימ.

 ,מרמזהדמיונ שבינ מהלכ הדברימ בכפר עציונ לבינ המתרחש בשני קיבוצימ אלו 
בה את התכנית להקמת שככלות הכול, גמ לולא הייתה מלחמת העצמאות קוטעת בִא 

מעשה, ועל אחת  לידיבית הכנ�ת בכפר עציונ, כלל לא בטוח כי הדברימ היו מגיעימ 
יעבצ ויוזמי הבנייה. מצבמ הכלכלי הלא פשוט  שתכננוכמה וכמה לא באופנ המדויק 

גמ נ�יבות נו�פות משתנות, הביאו במקרימ  של הקיבוצימ הדתיימ באותנ שנימ, כמו
לא מעטימ לדחיית היזמות הראשוניות להקמת בתי כנ�ת, לצמצומנ ולעתימ גמ 

מרתנ בתכניות חלופיות צנועות וזולות בהרבה, שאפ הנ מומשו רק בעשור ולהלביטולנ 
האמ ככ היו הדברימ מתרחשימ גמ בכפר עציונ? דומה  הראשונ לקיומה של המדינה.

  באופנ ודאי. על שאלה זו לענות  שקשה
   

 
 .3, י"ג בשבט תש"א, עמ' הצופה, 'מקומו של בית הכנ�ת בקיבוצ דתי'מ' אונא, ראו למשל:   .35
בתי תפילה ולאומ: על הני�יונ להקימ את בית הכנ�ת המקורי בטירת צבי ראו בהרחבה: ר' גפני,   .36

, עבודה לשמ קבלת הבניית הלאומיות העברית בבתי הכנ�ת בארצ ישראל בתקופת המנדט
   .158- 155, עמ' תשע"גירושלימ תואר דוקטור, האוניבר�יטה העברית, ה

ית הכנ�ת כמייצג חברה: מקרה בית בראו: �' הוד, בנה ביעל ראשית התכנונ של בית הכנ�ת   .37
  (ארכיונ קבוצת יבנה). 1-17, עבודת �יומ קור�, מכללת אריאל, תש�"ה, עמ' הכנ�ת בקבוצת יבנה

  שמ. ראו גמ בתיק בית הכנ�ת בארכיונ קבוצת יבנה.   .38
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   :9איור מ�פר 
(באדיבות הארכיונ שלא הוגשמה יעבצ לבניינ בית הכנ�ת בכפר עציונ יצחק תכניתו של – למעלה

  .לתולדות גוש עציונ על שמ דב קנוהל)
 בית הכנ�ת בטירת צבי שנבנה על פי תכנונו של יעבצ (באדיבות ארכיונ טירת צבי). –למטה 



  1947בשנת  בכפר עציונ א וקדושי קרקוברמ" על שמהכנ�ת הני�יונ להקמת בית 

75 

   "אולי תחזור אי פעמ": אחרית דבר

דרדרות הדרמטית במצבו יוהה 1947פריצתה של מלחמת העצמאות בשלהי שנת 
הביאו ככל הנראה להפ�קת קידומה של היזמה להקמת  ,הביטחוני של גוש עציונ כולו

, ובהמשכ גמ להקפאת אי�ופ הכ�פימ 1948בית הכנ�ת בכפר עציונ כבר בראשית 
והתכנונ המפורט של בית הכנ�ת. אמנמ, גמ לאחר פרוצ המלחמה המשיכ קרניאל, 

בביתו של למשל, לחלומ על הקמת בית הכנ�ת, והדבר אפ עלה בשיחה שאותה ניהל 
בערב האחרונ לחייו, כמה שעות לפני שנפל בשיירה מירושלימ בנימינ בירושלימ ר' 

לגוש עציונ: "שלומ ז"ל ישב בחדרי מ�פר שעות לפני הרצח, רוחו היתה טובה עליו. 
כמדומני באופנ יוצא מנ הכלל. לא חש לגמרי בבאות... בינתיימ הוא משוחח אתי. 

גמ בה�פד  39עציונ ע"ש הרמ"א". בעיקר כמובנ על בעיית הקמת בית הכנ�ת בכפר
שכתב על קרניאל ידידו חנוכ אחימנ (חמלניק), ששהה באותה העת כשליח בפולינ, 

  נזכרה מ�ירותו של קרניאל לרעיונ בית הכנ�ת: 

צל מבינ להבות ופרוכת רקומה חוטי זהב י�פר תורה שנ – אחי, אחי. את מצוותכ מילאתי
יכ, לפאר בה את מקדש המעט שבכפרנו. מ�ורת לקחתי איתי מכאנ, כדי להביאמ אל

אשר בלבוב והוד קדומימ נ�וכ עליה.  'זהב- טורי' פרוכת זו, שריד הינה מבית הכנ�ת
קודש  יראתכמה תשמח אתה וחבריכ לקשט בה את דלתות הארונ וכמה גיל ו – אמרתי

 יהיו שרויימ במחננו בהינשא שירתכ עמ טק� הכנ�ת �פר התורה להיכל. וכעת ארונכ הוא
  40.שנישא באבל כבד בינ �לעימ, בשביל הצר המוליכ לבית הקברות הקט שבשיפולי כפרנו

עמ עלייתו ארצה, יש לציינ, אכנ הביא אחימנ עמו את הפריטימ שאותמ נטל מבית 
בלבוב, ולימימ מצאו אלו את מקוממ לא הרחק מכפר  'טורי זהב'הכנ�ת ההי�טורי 

ונ באפרת, שבה התגורר אחימנ בשנותיו עציונ ההי�טורי, בבית הכנ�ת בשכונת רימ
   41האחרונות.

ידי הלגיונ הירדני, נשכחה התכנית מלב. כשנה לבינ ככ ובינ ככ, משנפל גוש עציונ 
וחצי לאחר נפילת הגוש, בכ"ו באלול תש"ט, נפטר בתל אביב ר' משה אלתר, מפעילי 

בכ"ז בתשרי תש"י,  הצופההוועד המרכזיימ. בכתבת ה�פד שהוקדשה לדמותו בעיתונ 
ר"ג] נהפכ , "לא זכינו, והמקומ [כפר עציונ�יימ המחבר (נ"ש) את דבריו במילימ אלו: 

 
  . 103, עמ' )29 (לעיל, הערה רז  .39
. ה�פד זה לא נכלל במהדורה הראשונה של �פרו של קרניאל, 398), עמ' 22לעיל, הערה ברמנ (  .40

פנה היעקב על ש- ראתה אור בעריכתו של שאול רז כמה עשרות שנימ קודמ לכנ. תודתי ליוחננ בנש
   את תשומת לבי למקור חדש זה.

  תודתי לחנוכ אחימנ על מידע זה.   .41



      גפני ראובנ

76 

 ,לתל שממה והאנשימ אינמ... אולי תחזור אי פעמ, עמ שיקומ קבוצת כפר עציונ
   42.הזדמנות נאותה לחדש את התכנית הזו, תוכ הנצחת זכר אלה אשר הגו רעיונ זה"

וקמ מחדש, ב�ופו של דבר, רק לאחר מלחמת ששת הימימ, קיבוצ כפר עציונ ה
ומ�פר שנימ לאחר הקמתו הוקמ במרכזו בית כנ�ת גדול ומרשימ, המשרת במשכ 
עשרות שנימ את מרבית חברי הקיבוצ ואורחיו. התכניות המקוריות של בנ אורי 

  עוד. תתגשמנהויעבצ, לעומת זאת, דומה שלא 

 
ייתכנ שכותב המאמר היה נתנ שנור, קרוב משפחתו של אלתר, שהיה אפ  ;23לעיל, הערה ("ש נ  .42

  תודתי לאורה רוטנברג על הערתה זו).  – הוא חבר כפר עציונ ויוצא קרקוב
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