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וסיפורים  אביב-טקסים וחגיגות בראשיתה של תל  :ראשוןפרק 
  אישיים אודותיהם

  

שהלך והפך למשמעותי ביותר בחיי , טקסים וחגיגות של מחזור השנה היהודי תפסו מקום

אה  הלאומית החל מסוף המגשמהישראל בעידן הה- המתיישבים היהודים החדשים בארץ

  . עשרההתשע

בני התקופה חידשו טקסים וחגיגות אלה והפכום אמצעים לביטוי מרוכז של הערכים ושל 

  . המסרים האידאולוגיים הדומיננטיים של אותה תקופה

, את מטרותיה ואת ערכיה של הקבוצה היהודית, אותם טקסים וחגיגות שיקפו את מהותה

עיון במקורות ; ישראלית שלה- הארץאשר הייתה נתונה בעיצומו של שלב יצירת הזהות 

 פותח פתח להבנת אופן, המעידים על הטקסים והחגיגות, בעל פהבמקורות שהכתובים ו

מתוך הזיכרון , בין השאר, ביטויו של תהליך ההתחדשות באמצעים סמליים אשר צמחו

  . הקולקטיבי של עם ישראל

ממגמות ההתחדשות של רבות אשר ריכז בתוכו , אביב היוותה אתר התיישבות- העיר תל

לכן בחרתי להתרכז במחקר זה בבחינת אירועי טקסים וחגיגות . אותה תקופה בתחומים רבים

 ספר זה ידון גם 1936.1אשר התקיימו בעיר העברית הראשונה משנותיה הראשונות ועד 

   2.באופן התרחשותו של תהליך ההתממשות האידאולוגית הלאומית באתר בעל אופי אורבני

  

  הספרמבנה 

כפי , מייסדיה חלמו ליצור: אביב הקטנה- של ספר זה ממחיש את דמותה של תל הפרק השני

עיר 'אך היה להם גם חלום אודות , לאומי- ביטוי מושלם של הרעיון הציוני, שהזכרתי לעיל

אשר תכיל בתוכה דינמיקות יצירתיות של כל  ,ריס של המזרח התיכוןאמעין פ ,'אירופאית

לממש  המייסדים התכוונו. שהתפתחו באירופה במשך הזמנים הנידוניםהשדות התרבותיים 

ותוך כדי , את הכמיהה הלאומית ואת הכמיהה הקוסמופוליטית גם יחד ,את שתי כמיהותיהם

ח את גבולותיה הצרים לעולם ישראל גם לפתו- התחדשותה של הקבוצה היהודית בארץ

  .הרחב

יחידים , ים משכה הרבה אמנים ויוצריםאביב במשך אותם זמנ- האווירה היצירתית של תל

העיר הקטנה הזאת הפכה מרכז לפרויקטים חינוכיים . אשר באו לחיות בעיר, וקבוצות

אירועים ציבוריים רבים התקיימו בה . וכן גם מרכז תעשייתי ומסחרי ותרבותיים רבים

  .אליה אנשים מן הארץ כולה וגם מעבר לים ומשכו

אביב - היווה האידאליזם הכפול של מייסדי תל שלעתים, מקורות כתובים יכולים להמחיש

אביב הצעירה לא - מם שוחחתי בהווה על תלאך המרואיינים שִע, סיבה לקונפליקטים

                                                           
 נבחרה כשנה מסיימת משום שלפחות חלק מאירועי החגים השתנו לאחריה כתוצאה מן המצב 1936שנת    1

 . ואחר כך פרוץ המלחמה שםאווירת טרום המלחמה באירופה , ישראל- בארץהביטחוני הקשה
עבודה לשם  ',1936-1909אביב בשנים -סיפורי טקסים וחגיגות בתל, ' שליעבודת הדוקטורספר זה מבוסס על    2

' העבודה נכתבה בהדרכת פרופ. 1997, האוניברסיטה העברית בירושליםקבלת התואר דוקטור לפילוסופיה של 
תו לאור  עלי יסיף סייעו לעיצובו מחדש של המחקר למטרת הוצא'רוקם ופרופ-גלית חזן' פרופ. רוקם-גלית חזן

  .ועל כך תודתי להם, כספר
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התייחסו לאותם קונפליקטים כי אם אל ייחודה של העיר ואל המורכבות של חלומות 

על רקע ההקשרים משמעות תמונה זו של העיר בעיני המרואיינים תיבחן במחקרי . מייסדיה

  . מציאות של התקופה הנידונההמרואיינים את ה היסטוריים שבהם חוו- החברתיים

- בטקסים ובחגיגות שהתקיימו בתל הפרקים השלישי עד השמיני של מחקר זה עוסקים

 שקיימתי בהווה ריאיונותכפי שהם מוצגים ב, אביב מאז ייסודה ועד אמצע שנות השלושים

  . דונהובמקורות מן התקופה הני

ם ליצור יסוציאליסטי- םיאני פותחת בפרק השלישי בתיאור של כוונת האידאולוגים הציוני

אשר סימלה עבורם , זהות לאומית באמצעות עיצוב מערכת ערכים חליפית לדת המסורתית

הכוונה הייתה ליצור מערכת ערכים שתהיה : את המציאות המוגבלת והצרה של הגולה

ישראלית - את הלגיטימיות של חזונם ותעצב קבוצה ארץאינטנסיבית דיה כדי לבטא 

שבמרכזה תעמוד , בהקשר זה התבצע ניסיון ליצור דת אזרחית. אוטונומית בארץ האבות

  .החברה ולא הישות הטרנסצנדנטלית

הטקסים . כאן הובן הצורך להשתמש במורשת העבר של העם היהודי לשם השגת מטרה זו

נבחרו  מתוכו: אותרו ככלי יעיל להעברת מסרים מסוג זהוהחגיגות של מחזור השנה היהודי 

ם החגים שהיה בהם פוטנציאל להתחדש בכיוון הראוי ולהפיק מתוכם סמלי מפתח מחודשי

  .פי צורכי הזמנים- על

במערכת החינוכית ובמערכת  מן החגים אשר נחגגו בדמותם החדשה מחקר זה יתרכז באלה

 לעתים קרובות יחדיו לשם שיתוף הקהילה כולה מערכות אלה פעלו. אביבית- הציבורית התל

  . באירועים שהפיקו שדרים הכרחיים כל כך

שסמל האור שלו חודש , חנוכה אביב בתקופה המדוברת היו- החגים המרכזיים שנחגגו בתל

- ארץ ששידרו סמלי טבע והתקשרות מחדש אל אדמת, ו בשבט ושבועות"ט, כסמל לאומי

  .חג קרנבלי לאומי אביב דמות של- כחג גלותי קיבל בתלשלמרות מהותו , ופורים, ישראל

 ריאיונותפה מ מקורות שבעלבתוך עיון במקורות כתובים וחזותיים מן התקופה הנדונה ו

 אביב- השיח בין האירועים הציבוריים החגיגיים לבין תדמיתה של העיר תל נבחן, שבהווה

נבחנת כאן הזיקה בין . להמרכזית מבחינת חיי התרבות שלה והמערכת החינוכית ש כעיר

לאומיים וקוסמופוליטיים במינונים , ששידרו מסרים מסורתיים, המערכת הסמלית של החגים

בנושאים אלה עוסקים . כפי שתוארה לעיל, אביב- של העיר תלהמורכבת לבין דמותה , שונים

  . הפרקים הרביעי עד השמיני של מחקר זה

אביב - וצרות של האירועים החגיגיים בתלעוסק בתהליכי ההיוספר הפרק התשיעי של ה

הוא גם חושף את הרעיונות שעמדו מאחורי תדמיתם . במערכת החינוכית ובמערכת הציבורית

עיון כזה מאפשר גם . המחודשת של האירועים מנקודת מבטם של היוצרים ושל החווים

יותיהם של אביב ובדמו- לפתוח עיסוק ביחסים בין קבוצות עילית לבין קבוצות שוליים בתל

, ם שהשתתפו בעיצוב מערכת החגים בעיר כמו אברהם אלדמעיאביבי-  תל'גיבורי תרבות'

 ,לנושא השמחההפרק מסתיים בהתייחסות . מאיר דיזנגוף ומרדכי זעירא, ברוך אגדתי

אביב של השנים - תלב, פי דברי המידענים- על, כפי שהתממשה, למאפייניה ולסוגיה השונים

  .ירועים החגיגיים הציבורייםהמדוברות ובמסגרת הא
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הווה בדבריהם של המידענים ובהערכת העבר - והאחרון עוסק בזיקת עברהעשירי הפרק 

גם כאן ממלאים האירועים החגיגיים הציבוריים מקום נכבד כאשר . שלהם מעמדתם בהווה

  .הם משמשים בידי המידענים כלי להעברת מסרים מן העבר אל ההווה

 הסיפור האישי והטקס :שהם מרכזיים בתחום הפולקלור, שאיםני נומחקר זה משתמש בש

תיאוריות ומתודות  באמצעותשלפנינו במחקר נושאים אלה מתבטאים . לסוגיו

  .פולקלוריסטיות

 בהתאם, בהמשך בפירוט רב יותריוצגו  םוה, אלהנושאים אציין כאן מאפיינים כלליים של 

  . למהלכיו של המחקר

  

  הסיפור האישי

חיי  את תהליכי ההתהוות של מי שחוו י מן המחקר הוא בחינת נקודת מבטם שלחלק משמעות

   .תוך שימוש בסיפוריהם האישיים אביב- בתל התרבות והטקס

במסגרתו .  דופן בתחום הספרות העממיתת ויוצא'הצעיר' סוגההסיפור האישי נחשב ל

) יפוריתלא בהכרח בעל סמכות או בעל יכולת ס, כל קול אישי(מקבל הקול האישי 

) מלאה או חלקית(אוטוביוגרפית או ביוגרפית  להעביר כל סוג של אינפורמציה לגיטימציה

ובכך , אינם מוגדרים  מאפייניו הצורניים של הסיפור האישי3.בכל דרך שבה הוא בוחר

של הספרות היפה אינם חלים  או המקובלים של הסיפור העממי המסורתי המאפיינים .ייחודו

אין הוא . אין הוא מחויב לעלילה כלשהי ואף לא לאמצעים אסתטיים כלשהם ,לדוגמה: עליו

 4.מחויב אף לעקביות כרונולוגית או להתמקדות בתיאור חוויה שלמה אחת ובמיצויה

אלה המעניקים לסיפור  הם- הם, העשויים להיראות ממבט ראשון כבעייתיים, מאפיינים אלה

 להעביר מגוון עשיר של מסרים במישורים היכולות הליברליות ואת את איכויותיו האישי

  . ובאופנים שונים

סיפורים אישיים עשויים להעביר אל הקוראים או אל המאזינים מבחר בלתי מוגבל של 

או ) מכתבים, יומנים ,למשל(כתובים הסיפורים עשויים להופיע במסמכים . נושאים

. חשויות מן העבר הקרובאל התר הרחוק או פה ולהתייחס אל העבר בסיפורים מסופרים בעל

מישורים  המשקפות, אישיים נכללות כאלה סיפורים ברשימת הכותרות המנסות להגדיר

, 'זיכרונות': לדוגמה, מידת ההכללה והכיוונים הנושאיים,  מבחינת הסוג ורמות שונותשונים

, 'סיפורי ניסיון', ביוגרפיות ואוטוביוגרפיות ,'היסטוריית חיים ','פה היסטוריה שבעל'

   5.'פבולט', 'ממורט ','אפיקות של מהגרים', ' משפחהיסיפור ','זיכרונות עבודה'

                                                           
 L. Honko, 'Empirical Genre Research', Congressus Quintus Internationalis: על כך ראו לדוגמה   3

Fenno - Ugristarum, Turku 20-27, VIII,1980, Paris IV, p. 304; S. K. D. Stahl, 'The Personal 
Narrative as Folklore', Journal of the Folklore Institute, 14 (1977), p. 26  

 L. Shopes, 'Beyond Trivia and Nostalgia: Collaborating in the Construction of Local:ראו לדוגמה   4
History', International Journal of Oral History, 5, 3 (November 1984), pp. 151-158; J. Vansina, 

Oral Tradition as History, Wisconsin 1985, p. 56.   
 T. Cochrane, 'A Folk Biography of a United States Forest: להגדרת ביוגרפיות עממיות: ראו לדוגמה   5

Service Ranger, Westerner and Artist: A. G. Clayton', Ph.D.Thesis, University of  Indiana, 1986, 
p. 27להגדרת סוג של זיכרונות עבודה  :J. Bodnar, 'Memory and Discourse in Oral History: 

Autoworkers at Studebaker', Life History as Cultural Construction/ Performance, T. Hofer and P. 
Niedermüller (eds.), Budapest 1988, pp. 409-450 .ורי משפחה להגדרת סיפ :S. K. Dolby-Stahl, 

'Family Settlement Stories and Personal Values', The Oral Traditional Way of Life, R. Walls and 
G. Shoemaker (eds.), Bloomington 1989, pp. 362-366 .להגדרת סיפורי מהגרים  :B. Kirshenblatt- 
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 של המספרים, כלומר הפנימית והיחסית לסביבה, מיתהעיסוק בנקודת מבטם הֶא

פה קטעי חיים בנושא או בנושאים  בכתב או בעל המעבירים ,'מן השורה'ים יהאינדיבידואל

משום  זאת. תורם ויעיל עשוי להיות, רו לספרמסוימים שאותם התבקשו או שאותם בח

שדברים כאלה מכילים הרכב משמעותי של נקודות מבט סובייקטיביות וקולקטיביות 

 שאליהן הם ,של המספרים אל הקבוצה או אל הקבוצות המשקפות את אופן התייחסותם

כפי שהן , ים וזיקותיהן זו לזוי כל אחת מנקודות המבט של המספרים האינדיבידואל6.שייכים

הערכים והצרכים , הזהויותלתרום לניסיון להבין את מערכת  עשויות ,מבוטאות בדבריהם

סביבה חברתית ומקום , כיצד הם ממקמים את עצמם במישורים שונים כזמן, של המספרים

זמנית של משמעויות אינדיבידואליות - הופעה בו .וכיצד הם מזהים ומגדירים את אלה

יחיד לחברה  להאיר פן בהבנת יחסי הגומלין בין, אם כן, עשויהוקולקטיביות בטקסטים 

כי מטרת חוקרי ,  ניתן להסיק מכאן7.ובדרכי הביטוי של צורכי היחיד והחברה גם יחד

 היחיד לבין הסיפורים האישיים הבאים מתחום הפולקלור היא להבין את אופי הזיקות בין

   .כפי שהן מובנות מתוך הסיפור ,הכלל

כמו רבים מאלה , רים הם בעלי מעמד דומיננטי וסמכותי בקבוצותיהםגם אם המספ

בהכרח ללמוד מן  ,אם כן, מטרת חוקרי הפולקלור איננה ,שרואיינו לצורך מחקר זה

עובדתית כלשהי  שמכילה אמינותוסמכותית הסיפורים האישיים אינפורמציה אובייקטיבית 

הפנימי של המספרת או של  ל עולמםאך גם לא להסיק רק ע, שעליה מסופר אודות המציאות

לעמוד  כלומר, להבין את האמת הפרגמטית של המספרים, בדרך כלל, הכוונה היא .המספר

                                                                                                                                      
Gimblett, 'Studying Immigrant and Ethnic Folklore', Handbook of American Folklore, R. M. 

Dorson (ed.), Bloomington 1983, pp. 39-45.להגדרת ממורטים : L. Dégh, The Postulative Proto-
Memorate', Studia Fennica, 20 (1976), pp. 48-57; L. Dégh and A. Vazonyi, The Crack on the 
Red Goblet or Truth and Modern Legend', Folklore in the Modern World, R. M. Dorson (ed.), 
The Hague-Paris 1978, pp. 253-270; L. Honko, 'Memorates and the Study of Folk Beliefs', 

Journal of the Folklore Institute, 1 (1964), pp. 5-19 .מעשה אהוב , אלכסנדר' ת: להגדרת פבולטים
 K. Langlier, 'Personal :כן ראו. 113' עמ, ס"ירושלים ובאר שבע תש ,ספרד ר העממי של יהודיהסיפו-וחצי

Narratives: Perspectives on Theory and Research', Text and Performance Quarterly, 9,4 (1989), 
pp. 243-276 .ולאורך הספר כולו) 4הערה , לעיל(ונסינה .  סקירת סוגים שונים של סיפורים אישייםבמאמר ,

  .שיש בו עיון מפורט בתחום ההיסטוריה שבעל פה
 ,'A. Dundes, 'From Etic to Emic Units in the Structural Study of Folktales: ראוֶאמית על נקודת מבט    6

Journal of American Folklore, 75 (1962), pp. 95-105  ..43ה הער, 32' עמ,  להלןהרחבה בנושא זה ראו.  
. חוקרים רבים מטפלים בתפקוד הסימולטני של נקודות מבט אינדיבידואליות וקולקטיביות בטקסטים אישיים   7

 ,G. Bennett:ראו .המעניקים צביון חברתי לניסיונם האישי,  בנט מדובר על מספרים'אצל ג, לדוגמה
'Narratives as Expository Discourse', Journal of American Folklore, 99 (1986), pp. 415-434 .ג '

כי זיכרונות , ומגיע למסקנה, בודנר עוסק במתח שבין הזיכרון האישי לזיכרון הקולקטיבי בסיפורים אישיים
בודנר : ראו. בעלי צביון מורכב כמו העבר שייצגו, ידי החברה-יכולים להיות גם אישיים וגם מקובלים רשמית על

טוען כי ביוגרפיות של אמנים יכולות לייצג את , עוסק בביוגרפיות עממיותה, ריין' קוצ'ט). 5הערה , לעיל(
. האסתטיקה והערכים שלה, והתהליך היצירתי שלהם מייצג את רעיונות החברה, הדינמיקה של הקהילה כולה

יה ורדן ביכולתו של סיפור אישי לשקף היסטור' ג' א'קארו ור דה' א'  פ לדעת ).5הערה , לעיל(ריין 'קוצ: ראו
 F.A. De Caro and :ראו. היסטורית-ולכן יש לו חשיבות תרבותית וחברתית, מקומית ומנהגי קבוצה ותרבותה

R. A. Jordan, 'The Wrong Topi: Personal Narratives, Ritual and the Sun Helmet as a Symbol', 
Western Folklore, XLIII(October 1984), pp. 233-246.עוסקת בפולקלור פרטי וקומונלי סטוהל-דולבי'  ס 

 שרגר עוסק בנקודות מבט אינדיבידואליות 'גם ס). 5הערה , לעיל(סטוהל -דולבי: ראו. המוכלים באותם טקסטים
 ,'?S. Schrager, 'What is Social in Oral History: ראו. וקולקטיביות באותם טקסטים ובזיקות ביניהן

International Journal of Oral History, 4, 2(June 1983), pp. 76-95.כפי קולקטיב - על זיקת אינדיבידואל
 D. Bertaux and P. Thompson (eds.), Between Generations-Family:בסיפורי משפחה ראושמתבטאת 

Models, Myths and Memories, International Yearbook of Oral History and Life Stories, II, 
Oxford 1993  
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את , הצרכים והמשאלות שלהם, לשקף את מערכת הערכים על יכולותיו של הסיפור האישי

 יפורת בסוהמערכות הזהותיות שלהם ואת זיקותיהם לדמויות המופיעות בסביבתם כפי שמוצג

   8.והמופיעים ב ם וכללייםיתוך התייחסות אל הקשרי זמן ומקום מידי

 הם מעוניינים והיא משקפת את הדרך שבה, האמת של המספרים האמת הפרגמטית היא

לעתים קיימים פערים בין אמת זו לבין מה שאכן  .להציג את המציאות המופיעה בסיפור

דברי  מתוך ניסיון להבין את מטרות עיקרנובע ב אך העניין בפערים אלה, התרחש במציאות

העשויות להתייחס אל מישורים אינדיבידואליים ואל מישורים קולקטיביים , המספרים

את  להבליט, האם הם מעוניינים לסייע לעצמם כאינדיבידואלים באמצעות הסיפור :בסיפור

עוניינים מ האם הם? שמא לפרוק בעיות אישיות שלהם? ם עצמםלהאדיר את ש פעילותם או

או של , עצמם כמייצגים אותן שהם רואים, למסור מסרים כלשהם המתייחסים אל הקבוצות

 האם כוונתם לנסות ולהשפיע על המציאות שבתוכה הם 9? שאת סיפורן בחרו לספר, דמויות

? כיצד מושפע הסיפור האישי ממטרות אלה 10? מספרים באמצעות הכלי של הסיפור האישי

  ? האם הוא מוגש בתוספת של עובדות נבחרות?  סלקטיבייםמגיש דברים האם הוא

אשר קיבלו הזדמנות , בהשמעת דבריהם של מידענים מבוגרים מאוד מחקר זה מתרכז

יש להניח  .לשדר באמצעות סיפוריהם האישיים את תחושת המציאות שלהם מן העבר בהווה

                                                           
 K. Cothran, 'The Truth as a Lie - The Lie as Truth: A View of Oral: ראו' האמת הפרגמטית'על מושג    8

History', Journal of the Folklore Society of Greater Washington, 3, 1+2 (Summer 1972), pp. 3-6; 
   R. D. Abrahams, 'Story and History: A:כן ראו. 102הערה , 163 'עמ, הרחבה בנושא זה ראו להלן

Folklorist’s View', Oral History Review, 9 (1981), pp. 1-11.פי המחבר חשוב שסיפורי עבר לא יהיו - על
ומתאים יותר לצרכיו ' סיפורי'לעתים מוכן מידען להפוך את הסיפור ל: כי אם גם זכורים ואנושיים, רק אמינים

  .במחיר אמינותו העובדתית
ידי חוקרים שונים דווקא כבעל ערך משום שהוא מייצג צרכים -ומר אישי בלתי מדויק עובדתית הנתפס עלעל ח   9

 B. Allen, 'Re-creating the Past: The Narrator's Perspective in :וערכים שונים של המספר ראו לדוגמה
Oral History', Oral History Review, 12(1984), pp. 1-12; M. E. Aubé, 'Oral History and the 
Remembered World: Cultural Determinants from French Canada', International Journal of Oral 
History,10,1(February 1989), pp. 31-46 ; G. C. Rosenwald and R. L. Ochberg (eds.), 
'Introduction: Life Stories, Cultural Politics and Self Understanding', Storied Lives- The Cultural 

Politics of Self Understanding, New Haven – London 1992, p.3   ; 5הערה , לעיל(בודנר.(  
עשויים להימצא מי שמשתמשים בחומר שהם מעבירים כדי , אם נתייחס אל צרכים ואינטרסים אינדיבידואליים   10

במסגרת האירועים שעליהם הם מספרים ולהעניק לעצמם כך מעמד להציב את עצמם במיקומים דומיננטיים 
החשים עצמם , אצל מידענים מבוגרים, למשל, מאפיין כזה עשוי להופיע. מרכזי במציאות שאותה הם מתארים

תוך , ויש להם הזדמנות לשקם את המערכת הזהותית שלהם ולשפר את מצבם החברתי, דחויים בשולי החברה
 B. Allen and L. Montell, From: על כך ראו.  בעת סיפור בעל פה אל מאזין מתענייןשימוש באמצעים כאלה

Memory to History, Nashville, Tennessee 1981, pp. 26-29; G. E. Evans, Spoken History, London-
Boston 1987, p. 36; B. Myerhoff, 'Telling One’s Story', The Center Magazine, 8, 2 (March 1980), 
pp. 22-40; P. Niedermüller, 'From the Stories of Life to the Life History: Historic Context, Social 
Process and the Biographical Method', Life History as Cultural Construction / Performance, pp. 
451-473; V. Revere and Sh. S. Tobin, 'Myth and Reality: The Older Person’s Relationship to His 
Past', Aging and Human Development,12(1980-1981), pp. 15-26; J. A. Robinson, 'Personal 

Narratives Reconsidered', Journal of American Folklore, 94, 371 (1981), pp. 64-65 . מספרים
, לשקוע בתקופת העבר, כצורך אישי, עשויים להעדיף, חקר זהכאלה שרואיינו לצורך מ, מבוגרים מאוד

 ,A. Banks, First- Person America: ראו לדוגמה. ידיהם על ההווה-המועדפת על, אודותיה הם מספריםש
New York 1980, p.17 .המופקים מהעברת סיפורים אישיים בכתב או בעל ,  צרכים קולקטיביים של המספרים

: או(שאליה ) או הקבוצות(בהאדרת הפעילות ומערכת הערכים של הקבוצה , לדוגמה, עשויים להתבטא, פה
 -132 'עמ, שם, אלן ומונטל: על סיפורים אישיים כמעבירים ערכי תקופה ראו. הם משייכים את עצמם) שאליהן

רים אישיים ידי שימושים בסיפו-על. 55' עמ, )5הערה , לעיל(  לנגליה;15- 1 'עמ, )7הערה , לעיל(  בנט;133
לצרכים אלה יכולים המספרים לשרת גם את האינטרסים האישיים שלהם משום שהם מציגים את מערכת 

-כמועדפת בהיותה זהה עם זו של הקבוצה או של התקופה המוצגת כמוערכת על, למשל, ערכיהם האישיים
  .י לחזק את זהותםמה שעשו, וכך גם נפתחת בפניהם הזדמנות להדגיש את עצם שייכותם לקבוצה, ידיהם



 

 16

, יומית- םאות היומאוד לחיזוק תחושת המעורבות של אנשים כאלה במציסייע  זה דברש

ולשיפור תחושת הזהות , לסיומםהתקרבו רופפת יותר ויותר ככל שחייהם שהלכה ונעשתה 

כוונתם הייתה כן ניכרת . תהליך דומהאצל אנשים כאלה שלעתים קרובות עוברת  ,שלהם

, באמצעות סיפוריהם האישיים מסרים קולקטיביים אידאליסטיים להנחיל לדור הבא

זה עשוי לאפיין מספרים מבוגרים . אידאליסטי של שנותיהם הצעירותהממשיכים את המצע ה

  .שמעריכים את הערכים שספגו בצעירותם יותר מאשר את ערכי ההווה

לאותם מידענים כלי אינדיבידואלי וקולקטיבי , אם כן, מן העבר שימשו החוויות האישיות

 ם דידקטייםשדרי ולהעברת, מחד, גם יחד לשיפור תחושת המציאות האישית שלהם

שבה  ,הדרך. מאידך, באמצעות חוויות המשדרות אידאולוגיה קולקטיבית אל קבוצות בהווה

  .תידון בהמשך, השתמשו למימושן של מטרות אלה

גם  ניתן להיתקל, במיוחד כאלה המתייחסים אל עבר רחוק, יש לזכור שבסיפורים אישיים

אלה הופכים את תהליך . למספריםבאידאליזציות ובשכחות שאינם מודעים , באנכרוניזמים

את מסריו של  שכן על החוקר לחוש ולדעת ,הפרשנות של הסיפור האישי למורכב יותר

   11.המספר מתוך הטקסט רב הרבדים שלפניו

, כאמור, שדרהעשוי ל, לעסוק בסיפורו האישי של מידען אחד בלבד, על כן, זה לגיטימי

אחד העיסוקים המעניינים , עם זאת .הקולקטיביסוג מסוים של שיח בין האינדיבידואלי לבין 

בחקר הסיפור האישי הוא השוואה בין נקודות מבט שונות הנחשפות באמצעות סיפורים 

ממדית מקסימלית - וזה מעניק תמונה רב ,או קבוצות שונות אישיים של אנשי אותה קבוצה

   12.של נקודות מבט

נוצרו מפגשים בלתי אמצעיים , הפ המשתמש בסיפורים אישיים שהועברו בעל, במחקר זה

. החוקרת המראיינת ,לביני) מקורות הידע המרכזיים שלי, הם המרואיינים(בין המידענים 

שכן , סיטואציות היגודיות כאלה עשויות להעשיר את יכולותיו התקשורתיות של הסיפור

 ,עניםניתן לבחון גם את צורות ההעברה הקוליות והתנועתיות של המידנוסף לטקסט עצמו 

את אופיים של ההיזונים החוזרים המתפתחים בין המספר לבין המאזין או המאזינים ואת 

העשויים כולם , של הסיטואציה) כמו זמן ומקום( ים והכללייםיהאחרים המיד ההקשרים

   13.להשפיע על אופי ההעברה של הדברים

                                                           
 T.L. Brink, 'Oral History and Geriatric Mental Health: Distortions of Testimony: על כך ראו   11

Produced by Psychopathology', Oral History  Review, 13 (1985), pp. 93-105  
 איסוף סיפורים אישיים מפי בנקס מתייחסת אל פרויקט. XI-XXV'  עמ,)10הערה , לעיל(בנקס : על כך ראו   12

כל סיפור של . כאשר הכוונה הייתה לראות את החברה כמוזאיקה של אינדיבידואלים, תושבי אמריקה
שערך את , בוטקין. מין א'בנג. אך גם יצטרף עם האחרים ליצור תמונה שלמה, אינדיבידואל תורם כשלעצמו

 .דגלו בשיטה זו, שעבד עמו, ומורטון רויס, 1939- ו1938שנים הפרויקט ב
 ,'R. A. Georges, 'Toward an Understanding of Story Telling Events: על סיטואציות היגודיות ראו   13

Journal of American Folklore, 82 (1969), pp. 313-328;אריה:  פירוט נוסף בנושא הסיפור האישי ראו-
  .80-26' עמ, )1הערה , לעיל (ספיר
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   קרנבל,פסטיבל,טקס

אעמוד כאן על . ם חגיגיים מסוגים שוניםשלפנינו מתרכז במערכת של אירועים ציבוריי הספר

 שזוכים, המאפיינים המשותפים ועל המאפיינים המייחדים הכלליים ביותר של אירועים כאלה

  .להתייחסות פרטנית בהמשך הדברים

 ,המונותיאיסטיות עוד מן התקופה שלפני היווצרות הדתות, לא קיימת חברה או קבוצה

, כל מערכת כזאת מותאמת לצרכים. חגיגייםאשר אין לה מערכת משלה של אירועים 

משקפת את המערכת הזהותית שלהם ואת המציאות  היא. לערכים ולמשאלות של אנשיה

אירועים אלה עוטפים בדרך כלל את כל המכלול הקיומי של . היסטורית שלהם- החברתית

, מטקסים הקשורים במחזור חיי אדם: הקולקטיב ושל האינדיבידואלים השייכים אליו

 ועד לאירועים 14,המלווים יחידים בתוך הקבוצה בשלבי המעבר השונים של חייהם

והנקראים טקסי ) מקומית או אחרת, לאומית, אם היא אתנית(המשותפים לקבוצה כולה 

טקסי מחזור השנה בחברה מסורתית או טקסי עצמאות לאומיים בחברה עם  כמו, הדגשה

   15.הדגש זהותי לאומי

: שבשטח עשויות לקיים זיקות הדדיות, יגיים קיימים בצורות שונותאירועים ציבוריים חג

המהווה את הצורה היסודית ביותר של אירוע ציבורי  ,)ריטואל(הגדרה ממוקדת של טקס 

על מערכת של פעולות חברתיות אשר נועדו להבטיח קומוניקציה סדירה של  מדברת, חגיגי

כאשר הסמלים מבטיחים , יינות בסמליותפעולות אלה מאופ. ערכי החברה החיוניים לקיומה

הם להישכח  בגלל מופשטותם או שעלולים שתפיסתם קשה, את המחשת הערכים השונים

  :יומית- םבמציאות היו

שבתוך החברה לבין עצמן תוך כדי התרחשות  המפגשים בין יחיד לבין חברה ובין קבוצות

חיזוק אחדותה של הקבוצה ל ,מות המייחדות אותםבאמצעות העְצ , תדירותהטקס מסייעים

הצרכים והמשאלות ,  לטפח ולחזק את הערכים, כפי שהוזכר,וכן להדגיש, הנוכחת

ידי מנהגי הטקס - המבוטאים באמצעות מערכת הסמלים המיושמים על, המשותפים לחבריה

שלהם לטפח את ערכי החברה  מתחזקת הפונקציה, כאשר הטקסים הם מחזוריים. השונים

   16.ולשמרם

הם מתקיימים במקום מופרד או : יומית- םיוצרים בדרך כלל מציאות נפרדת מזו היוטקסים 

תוך יישום סוגי ההתנהגות המסוימים , יומיים- םבמקום שהוכשר למענם בתוך המשטחים היו

  17.'זמן מחוץ לזמן', להם בלבד ובעיקר בתוך זמן שנועד ,המאפיינים אותם

                                                           
 B. Myerhoff, 'Rites of Passage: Process and Paradox', Celebration: Studies in: על טקסי מעבר ראו   14

Festivity and Ritual, V. Turner (ed.),Washington 1982, pp. 102-135; V. Turner, 'Betwix and 
Between: The Liminal Period in Rites de Passage', The Forest of Symbols: Aspects  of Ndembu 
Ritual, V. Turner (ed.), Ithaca-New York 1967, pp. 93-111; A. Van Gennep, The Rites of 

Passage, London 1960   
גם טקסי הדגשה יכולים לשמש . 601 טור ,1964אביב -תל, ב ,אנציקלופדיה למדעי החברה', טקס, 'שפר' י :ראו   15

 .טקסי מעבר
 .   ,'600S. Lukes, 'Political Ritual and Social Integrationטור , שם, שפר. 439 טור, שם', חג, ' כהן'א: ראו   16

Sociology , 9 (1975), p. 291  
 ,A. Falassi, 'Festival: Definition and Morphology', Time out of Time-  Essays on the Festival: ראו   17

A.  Falassi (ed.),New Mexico 1937, p. 4    
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לדוגמה , פסטיבל הוא מועד חגיגי: ת הטקסהגדרת הפסטיבל מורחבת ומגוונת יותר מהגדר

ייתכנו בו גם התרחשויות  אך, אשר בתוכו יתקיימו מבנים טקסיים, חג השייך למחזור השנה

  ). שעשועים למיניהם כמו(שאינן שייכות למבנים כאלה 

שעסקו בפולחני , נוצרו שילובים בין חגיגות פגאניות, עם התפשטות הנצרות באירופה

משמעויות הוזרמו  .שעסקו בקדושים או באירועים היסטוריים,  נוצרייםלבין חגים, טבע

בין האירועים שילובים נוצרו סוגים שונים של ו ,נוצריות לתוך הפסטיבלים הפגאניים

כאשר , דתיים נוספים יצרו פיצולים בין טקסים ובין פסטיבלים- תהליכים חברתיים .השונים

ליברליים ולעתים אף , גדרו כפריפרלייםהטקסים שויכו לדת הרשמית והפסטיבלים הו

כמובן שהפיצולים לעתים . כשהם כוללים מנהגים פגאניים מסוימים ששרדו, חילוניים

   . האירועים בשטחקיימיםמוחלטים כאשר מת קרובות אינם

ומטרתם לממש פונקציות של  ,'זמן מחוץ לזמן'ב, כמובן, גם הם ממוקמים הפסטיבלים

   18. בדרכים הייחודיות להם,המוזכרות לעיל, יםאירועים ציבוריים חגיגי

 ובמהלכו כל ,יומיים ובפריצתם- ם בהיפוך של חוקי המציאות היויםמתייחד הקרנבלאירועי 

לצרכיה שלה , קבוצה מבצעת פעילות כזאת בהתייחס למערכת הערכים היסודית שלה

 ועים כאלה היאהפונקציה המשותפת הרחבה ביותר לאיר .ולהקשרי הזמן והמקום הספציפיים

 המתרחש כתוצאה מן השחרור שחשים ,יומית- םחיזוק הקבוצה לקראת המשך השגרה היו

  19.החוויה הקרנבלית אנשיה תוך כדי

שהתרחשו כאן ראוי להתייחס אל שינויים במשמעויותיהם של אירועים ציבוריים חגיגיים 

וצעו מנהגי לפני התפתחות הדתות המונותיאיסטיות ב: עם התפתחות החברה האנושית

באירועים אלה קיבלו משמעות  הפעולות. ההתרחשות המציאותית האירועים למטרת חידוש

, כאשר נוצרו הדתות המודרניות. ועם ביצוען העולם כאילו נברא מחדש, סמלית- מאגית

הפכו מנהגי האירועים לבעלי משמעות , ותפיסת העולם האנושית עברה ממיתית להיסטורית

הנושאית של  למרות התגוונותם. מודעות לסמליותם והחלה, ד מחדשתקוממורטיבית ולא עו

  . ין נחשבה משמעותם היסודית לדתיתיעד, האירועים

נחלש אופיים הדתי של , שבהן מתרחשים תהליכי סקולריזציה, בחברות מודרניות

  20.אירועים בעלי אופי חילוניגם האירועים ועולים 

ואלה  ,ובין ימי החול טקסים ופסטיבלים גים שלניתן להצביע על סוגי יחס שונים בין סו

  : מחדדים את הפונקציות השונות של האירועים

 את מהותו והמעשה הסמלי שבו עשוי להיות דומיננטי ביחס לחול ולקבוע החגיגי האירוע

עשוי להשלים את החול ולספק  החגיגי האירוע .יום- משפיע על המעשים הרגילים של היום

                                                           
 ,'R. D. Abrahams, 'The Language of Festivals: Celebrating the Economy :או לדוגמהר   18

Celebration: Studies in Festivity and Ritual,  pp. 161-179; R. Briffault, 'Festivals', Encyclopedia 
of the  Social Sciences, New York 1931, pp. 198-201; J. Pieper, In Tune with the World- A 
Theory of Festivity, New York 1963; R. J. Smith, 'Festivals and Celebrations', Folklore and 
Folklife, R. M. Dorson (ed.), Chicago-London 1972, pp. 159-173; B. L. Stoeltje, 'Festival', 

International Encyclopedia of  Communications, 2, New York- Oxford 1989, pp.161-166  
 ,'R. Augent, 'Carnivals ;שם', סטולטגי ;441, 438  טורים  ,)16הערה , לעיל( כהן ;שם, בריפו :ראו לדוגמה   19

Festivals and Celebrations, London- Glasgow-New York 1975, pp. 57-71; M. Bakhtin, Rabelais 
and his World, Cambridge-London 1965; P. Burke, 'The World of Carnival', Popular Culture in 

Early Modern Europe, London 1978, pp. 178-204 .153-147,133-99' עמ, הרחבה של הנושא ראו להלן.  
  .440-439  טורים,)16הערה , לעיל(כהן  :ראו   20
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האירוע החגיגי  .לחילופין קרנבל משחרר כמו כפרה על חטאים או ,את החסר לאדם בחול

.  כמו שקורה בחברות מודרניות,בלי יחס הדדי משמעותי ,עשויים להתקיים זה בצד זה והחול

אירועים חגיגיים שאיבדו את אופיים הדתי והפכו לימי  כמו,  לתוך האירוע'לחדור'עשוי  החול

  . נופש ובילוי

פיינים האלה ניתן לחלק את האירועים החגיגיים השונים בהתייחס לחלק מן המא

 ,יום משכיחים אותם- שחיי היום המקרבים אל האדם מערכת ערכים אלה ,'מחזקים'ל

  21.אלה המרפים את המתח הנפשי, 'מפיגים'ול

  :ניתן לבצע חלוקות נוספות של האירועים החגיגיים השונים

זוהי אבחנה . ידי דרקהיים- ראשונה עלנידונה ל החלוקה בין אירועים דתיים וחילוניים

משום שבאירועים דתיים רבים עשויים להיכלל גם , תיאורטית יותר מאשר פרקטית

   22.וההיפך, מאפיינים חילוניים

 אירועיםלהבחין בין  ניתן :מתייחסת למיקום של האירועים חלוקה אפשרית אחרת

מבנה מעמדי ותפקידים , ותמתבססת על יחסי כוחנוספת אחרת חלוקה . עירוניים וכפריים

ידי - על, ידי הקבוצה למען הקבוצה- כאן ניתן להבחין בין אירועים שנערכים על. חברתיים

, ידי השלטון למען אנשי הקבוצה- ידי הקבוצה למען השלטון ועל- על, השלטון השלטון למען

טקסי מלבד (האירועים  יכולים , מבחינת נושאיהם23.נגד השלטון ידי אנשי הקבוצה- וגם על

- היסטורייםדתיים או , היסטורייםלמאורעות , להתייחס למאורעות טבע )מחזור חיי אדם

  24.בחיי הקבוצה או לייחוד הזהותי של הקבוצה עצמה לדמויות מרכזית, דתיים

כפי  .תידונה חלוקות אפשריות בין סוגי האירועים החגיגיים הנסקרים כאן בהמשך הדברים

כפי שקורה כאשר באים , נה תמיד ברורות ומוחלטותהאבחנות לא תהיי, שניתן לצפות

, זאת במיוחד כאשר מדובר באירועים שעברו שינויים מורכבים. האירועים לביטוי במציאות

  .תוך התאמה למקום ולזמן בתוך קבוצה שהולכת ומתעצבת מחדש

מתייחדים בפעילות המרכזית של תהלוכות  כל האירועים הציבוריים הנידונים במחקר זה

במיוחד להעביר מסרים ערכיים אל קהל  תהלוכות הן מאפיין טקסי בעל פוטנציה גבוהה. חג

 הדבר נכון במיוחד כאשר התהלוכות. גדול בעת ובעונה אחת באמצעות סמלים המופיעים בהן

  .אביב- עוברות בדרכים או ברחובות הראשיים של יישוב אורבני מרכזי כפי שאירע בתל

שבו התהלוכה צועדת בטור , ם ביותר הוא המבנה הפורמליאחד ממבני התהלוכות הנפוצי

והדגשה של הסמלים המוצגים  מבנה כזה מאפשר הבלטה. מסודר ובמרחק מסוים מצופיה

המופיעות במחקר היו  תהלוכות החגרוב . בתהלוכה כאשר הם מוצבים במרכז חשוף ונייד

   25.בעלות אופי כזה

  

                                                           
  .439-438טורים , )16הערה , לעיל( כהן :ראו   21
 E. Durkheim, The Elementary ).18הערה , לעיל( פיאפר :ות באירועים חגיגיים ראועל דתיות וחילוני   22

Forms of  Religious Life, New York 1954; M.  Eliade, The Sacred and the Profane, New York 
1961; S. F. Moore and B. G. Myerhoff (eds.), Secular Ritual, Amsterdam 1977   

 .4' עמ, )17הערה , לעיל( פלסי :ראו   23
 .438' עמ, )16הערה , לעיל(כהן  :ראו. גילאי וכדומה, מגדרי, מדובר על ייחוד זהותי מקצועי   24
 ,'B. Kirshenblatt-Gimblett and B. McNamara, 'Processional Performance: An Introduction :ראו   25

The Drama Review, Processional Performance,29,3 (Fall 1985), pp. 2-5  
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 ישראל-החגים במערכת החינוך בארץ

אביב חגים שמקורם היה במערכת - לפנינו יטפל בהרחבה בצורה שבה נחגגו בתל שהמחקר

  .החינוך העירונית מנקודת מבטם של המידענים הנחקרים

 נקבעו החגים המחודשים כאחד הכלים היעילים ביותר, כפי שניתן להבין מן הנאמר לעיל

של הזהות בתקופה המדוברת למטרות העצמת ההתרחשות האידאולוגית וזירוז עיצובה 

כתקוות , למעשה ,כיוון שהילדים המתחנכים באותם זמנים נתפסו. הלאומית ההולכת ונבנית

 26.חשוב במיוחד היה לחשוף אותם לחוויית החגים המחודשים ,העתיד של העם הנוצר מחדש

מתח רב בין שתי  ישראלית שרר בה- למן היווסדה של מערכת החינוך הארץ, רייכלפי - על

צאצא של התלמיד היהודי , ישראלי משכיל- ד עמדה המטרה לעצב אדם ארץמח: תפיסות יסוד

ישראלי מושרש שהוא בדרך כלל - התכוונו ליצור אדם ארץ ומאידך, המשכיל בעת החדשה

 ,הדיוקן הדומיננטי שנוצר היה זה של התלמיד המושרש בארץ. חלוץ או פועל לעתיד, איכר

ת הערכים שהועברה לתלמידים בין השאר והשפיע על מערכ, מה שתאם את הפרויקט הציוני

   27.באמצעות אירועי החגים

 ,1925 בשנת  החלה להתארגן')ל"הקק(למען הקרן הקיימת לישראל  מועצת המורים'

 - והורכבה ממורים מרכזיים ופעילים בשלושת זרמי החינוך שנוצרו מספר שנים קודם לכן

) הציוני(הזרם 'דתי ו-  הציוני'רחיזרם המז',  של הסתדרות העובדים הכללית'זרם העובדים'

לה למטרה עיצוב תרבות יהודית חדשה בצביון אידאולוגי לאומי  שמה היא.  בתווך'הכללי

, תוך כדי פעילותם של המורים הם הכירו בחשיבותם של החגים. במסגרת מערכת החינוך

גגת הקבוצה החו חוויה בעלת אפקטים רגשיים ונפשיים שסייעו לאיחוד, לדעתם, שיצרו

דבר שנחשב משמעותי במיוחד  ,והקלו על העברת מסרים ערכיים) תלמידים והורים, מורים(

   28.במקום ועבור הנמענים המדוברים, בזמן

 העלייה השנייה החלו החגים המתחדשים כבר בתקופת העלייה הראשונה ובתחילת תקופת

אך לא , ראליש- לתפקד ככלים האמורים לזרז את תהליך יצירת הקבוצה הלאומית בארץ

  29.תות מתוכננודידקטי- תופדגוגי ותחווימתוך כוונה לעצבם כולא , באופן קבוע

 כמוסד הקשור לשלושת זרמי החינוך וניזון מהם הפכה את 'ל"מועצת המורים למען הקק'

וכן יצרה נוסח חדש של חגיגה בעלת מבנה , החגים לחלק החשוב ביותר של תכנית הלימודים

 מסורת ביסודות לאומיים באירועי ילובתהליך ש . יסודות לאומייםעם ששילב מסורת, קבוע

נעשה התהליך של מועצת המורים אך בסיועה , 'מועצת המורים'החל עוד לפני תקופת  החגים

  30.בעל משמעות חווייתית אינטנסיבית וכאמור, ומשוכלל יותר קבוע ,מוגדר

                                                           
אשר היו זקוקות לתכונותיהם וליכולותיהם של אנשים צעירים , פולחן הנוער בא לידי ביטוי בחברות מתחדשות    26

הדילמה של , ' ליבמן'יחיא וי- דון'א: על כך ראו .לשם עיצוב קבוצות לאומיות ולמימוש מהפכות תרבותיות
אב  (4, כח, מגמות', של ישראל" דת האזרחית"תחויות בתמורות והתפ: תרבות מסורתית במדינה מודרנית

    .R.R.Fagen, The Transformation of Political Culture in Cuba, Stanford 1969; D .471' עמ, )ד"תשמ
Kavangh, Political Culture, London 1972 . שהתגלם בשנותיו הראשונות בדמות הילד, על מיתוס הצבר ,

  .17' עמ,  1989אביב לאמנות -מוזיאון תל, יות את החלוםלח,  דונר'ב :ראו
, זמנים', מציאות בין שני דיוקנאות אידיאליים: ישראלי בראשית החינוך העברי-התלמיד הארץ, ' רייכל'נ:  ראו    27

אך בגלל , גם לדיוקן התלמיד הלמדן הייתה השפעה מעצבת רבה, לדברי רייכל. 74-65' עמ, )2000סתיו  (77
 .נות התרבותיים השליטים לא ניתן לבטאו בגלויהעקרו

ל " התכנית החינוכית של מועצת המורים למען הקק- חינוך ברוח המולדת,'סיטון' ש: ראו .16הערה ,  ראו לעיל    28
 .137' עמ, )ט"תשנ(  יד, דור לדור', )1953-1925(

 .16הערה , 42' עמ, פרק ג,  ראו להלן       29
 .139-135' עמ, )28הערה , לעיל(סיטון    30
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פי דברי - על, בין השאר ,בוחןאביב ו- זה מתייחס אל חוויות ראשוניות של חגים בתל מחקר

 השתכללו אירועי כיצד, והמצולמים בני התקופה המידענים והתייחסות המקורות הכתובים

ואיזה מקום , שמשתתפים מרכזיים בהן היו הילדים, החגים והפכו לחוויות דידקטיות מרכזיות

ח קהל אור אביבית כולה ואף- את הקהילה התל ששיתפו תפסו הילדים באירועי החגים

אך , עבור הילדים חוויות מיוחדות משלהם חשוב היה למורים ליצור, מחד: ממקומות אחרים

כי אם גם , רק התיישבות פוליטית ישראל הייתה לא- מטרת התנועה הציונית בארץ, מאידך

שכל הקהילה , אם כן,  חשוב היה31.שונה מזה הגלותי, יצירת אדם יהודי חדש: חינוכית

פי - על .להתחנך  משום שגם האוכלוסייה הבוגרת אמורה הייתה,ת החגיםיתחווה את חווי

שימוש בחינוך לשם שיקום ושיפור האדם היהודי ועיצוב היהודי החדש היה , דרור- אלבוים

   32.מוטיב מרכזי במציאות המדוברת בהתאם לרעיונותיה של האוטופיה הציונית

של  ן מעמדו המיוחד את עמדותיה בעניי'מועצת המורים'לקראת שנות השלושים פיתחה 

  בתי ספר.ישראל- עיצוב תרבות מחודשת בארץ  כמוקד תרבותי וכמשפיע עלבית הספר

, שעירבו את הקהילה כולה ,היו קיימים כבר בתקופות קודמות כמרכזי תרבות ישראל- בארץ

שאותה אימצו גם  ,בהמשך אבחן כיצד פעלה הגישה האקטיבית .בין השאר בנושא החגים

 יפיצו אותם בתי הספרש באופן ליצור ולעצב את מערכת החגים, 'וריםמועצת המ'אנשי 

 אביבית- מערכת החינוך התל את החגים שעיצבה, בין השאר, אסקור. בקהילה שסביבם

 .בכלל ישראל- אביב ובארץ- בתל המתחדשת חלוצית- כמבטאי התרבות העממית העברית

ירה מהירה ויעילה ככל לזרז באמצעים אלה יצ, כפי שהוזכר כבר לעיל, המטרה הייתה

   33.ישראל- האפשר של קבוצה אחידה ומודרנית בעלת זהות דומיננטית לאומית בארץ

כמסרים המרכזיים ביותר  שנחשבו, החגים סייעו להעברת מסרים ערכיים לאומיים

חיזוק  וחינוך לעבודה, כמו קרבה אל האדמה ,במערכת החינוכית של התקופה הנידונה

   34.יות הפנים קבוצתיתהקולקטיביות והסולידר

אביב פעלה מערכת חינוך מפותחת במיוחד בהתייחס לזמן ולמקום והיא השתכללה - בתל

על אלה שהשתמשו , מהיר זה חל גם על החגים המחודשים כולםשכלול  תהליך 35.במהירות

ו בשבט "ט(חגי הטבע  וכן על) כמו חנוכה(בעלת מאפיינים אורבניים  במערכת סמלית

  36.בהתיישבות העובדת הודגשו בעיקר חגי הטבע, מת זאתלעו ).ושבועות

                                                           
חינוך ', סוגיות ובעיות: החינוך בישראל, ' כרמון'א. ו"ירושלים תשמ, א, ישראל-החינוך העברי בארץ, 'ר: ראו   31

 .155-117' עמ, 1985אביב -תל, )עורכים( צוקר ' כרמון וד'א,  אקרמן'וו, המערכת הישראלית: בחברה מתהווה
והיא תוצר לוואי של החינוך הטוב , ציונית קשורה בתיאוריה חינוכיתהמדינה באוטופיה ה, דרור-פי אלבוים-על   32

תרבות וחינוך , 'דרור-אלבוים' ר: ראו. האוטופיה הציונית מחויבת לחנך גם מבוגרים. והסדר החברתי החדש
 לרק' עקיבא ארנסט סימון ופרופ'  אסופת מאמרים לזכרם של פרופ- עיצוב ושיקום', באוטופיות הציוניות

 .105' עמ, ו"ירושלים תשנ, )עורך(  לם' צ,טייןפרנקנש
 .182-175' עמ, )28הערה , לעיל(סיטון     33
 מעבר לחינוך - )1948-1921( תקופת המנדט הבריטיב' זרם העובדים'ערכי ב-החינוך החברתי,  דרור'י:  ראו   34

, דרור'  רשף וי'ש;  כולולאורך הספר, ) 28 הערה, לעיל( סיטון; 141-30' עמ, )1994(ו  ,דור לדור, עכשווי
-חינוך חדש בארץ,  רשף'ש; 172-171' עמ, ט"ירושלים תשנ, 1948-1919 ,החינוך העברי בימי הבית הלאומי

שלרבים מהם הייתה קרבה ברורה , לערכים, כמובן, החגים חינכו .ה"אביב תשמ-תל, ט"תרפ-ה" תרע- ישראל
אך לא , מועצת המורים הייתה קרובה לזרם העובדיםכי , עם זאת קובעת סיטון. לערכיה של תנועת העבודה

מועצת המורים , ' סיטון'ש: כן ראו.17-13'  עמ,)28הערה , לעיל( סיטון : ראו.לגמרי הזדהתה עם כל רעיונותיו
 .86-85' עמ, )1999(טז , דור לדור', למען הקרן הקיימת לישראל כמעצבת תרבות לאומית עממית

 .32-28' עמ, פרק ב, ראו להלן   35
ההתיישבות   זיקתה של- קרועים אנו', התרבות היהודית בחיי היומיום של ההתיישבות העובדת ',זעירא'  מ:ראו   36

 .292-201' עמ, 2002ירושלים , העובדת בשנות העשרים אל התרבות היהודית
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 ,ולמרות שזירת חידוש במסורת בתהליך עיצובם מחדש למרות הבסיס המסורתי של החגים

 מערכת החינוך.  שנבעה ממערכת החגים המחודשים,ברורה היא הדומיננטיות החילונית

אם , ברור. ונה באלבת התקופה התקשתה להתמודד עם חגים שבמרכזם עמדה האמ העירונית

שהחגים שהתאימו להפקת מערכת סמלים לאומית עם דומיננטיות חילונית זכו לביטוי , כן

בהרחבה  יידונו אלה ושאיםנ 37.מרכזי במערכת החינוכית העירונית של הזמנים המדוברים

  . בהמשך

 אך הם, את חוויית החג לחוויה קדושה ,אמנם,  השוו'ל"מועצת המורים למען הקק'מורי 

 מבחינת עצמת הרגשות שיכלה לשדר לשם ייחוד החג לעומת 'דתית'תפסו את אותה קדושה כ

ולא כקדושה דתית , הקלה על קבלת המסרים האידאולוגיים בני התקופהלשם יום ו- היום

 בין נקודת המבט הדתית לנקודת ילובהמערכת עדיין לא הייתה מוכנה לש 38.שיסודה באמונה

 רעיון החג ככלי 39. שביד'א ,למשל, ת כל כך כפי שמציעברמה מורכב המבט החילונית

חווייתי שהוא חלק בלתי נפרד מן המערכת החינוכית ומנחיל ערכים עם דומיננטיות לאומית 

  40.המשיך לפעול גם אחרי קום המדינה

בהמשך הדברים ניתן יהיה  .הדבר מראה על כושר הישרדות ועל קביעת הכלי כיעיל

  . דברי המידענים את  תואמתקביעה זו להתרשם עד כמה

                                                           
ישראל -י בארץהזיקה למסורת היהודית בחינוך התיכוני הציוני הכלל: "היהודי החדש"',  רוזנשטיין'מ: ראו   37

 של האוניברסיטה העברית תואר דוקטור לפילוסופיההלשם קבלת  עבודה , 'מראשיתו ועד קום המדינה
 .198-195' עמ, 1985 ,ירושליםב

 .139-137' עמ, )28הערה , לעיל( סיטון: ראו   38
, לדעתו, צד יששביד כי' בשתיים מעבודותיו מציע א: ראוי לפרט כאן במידת האפשר את רעיונותיו של שביד   39

 ספר מחזור'בספרו  .בישראל' הדת האזרחית'ליצור מורשת חג חילונית לאור הכישלונות שייחס למעצבי 
חינוכית שתנחיל את מורשת החגים במגזר -הדרך הלימודית' , מדרש החג' מציג שביד את הרעיון של 'הזמנים

י של תוכני תמדרש אמפ. ב . ועד ימינומדעי של התפתחות החג מתקופת המקרא-לימוד היסטורי. א :דתי-הלא
מתוך ' לחזור ולהתקשר אל החג' , 'לחשוב ולהרגיש אותם, לדמות אותם'שיאפשר ליהודי בן זמננו , החג ומנהגיו

את מגמות 'גם האדם החילוני יוכל לגלות באמצעות דרכים אלה , לדעת שביד .השקפת עולמו ומעמדו שלו
כן יוכל .  דרור'כדברי י, פיזי שמחפש האדם באשר הואאהממד המטאת ', הנפש הכמהות אל תחום הקדושה

האדם המתנסה בדרכים אלה להבין את בעיות היסוד של ההגות היהודית המסורתית לאור ההתנסות וההגות של 
. ולנסות לגבש מתוך התנסות כזאת השקפת עולם יהודית אשר מתמודדת עם בעיות היסוד, העם היהודי בזמננו

את  .שהיא חידוש החגים כמערכת מצוות וסמלים, גם על מגמה מעשית של רעיונותיו אלהשביד ממליץ 
החג כביטוי תרבותי משותף לדתיים 'ומציע את ', הציונות שאחרי הציונות'רעיונותיו אלה מפתח שביד בספרו 

אקטואליים ומציע להציג להם את היסודות ה, םיהוא מתנגד שחילוניים ישתתפו בטקסים יהודי. 'ולחילוניים
התכנים הדתיים יהיו משמעותיים גם , לדעתו .פעמית-להראות בחג יצירתיות מחודשת וחד, לדעתו, יש. שבחגים

תרבותיים , אנושיים-בין, שכן פוטנציאל האמונה קיים אצל כל אדם מטעמים חברתיים, למי שאינם דתיים
ובתכניו המסורתיים יש ביטוי של ,  של עמםמחבר את היחידים לזיכרון הקולקטיבי, לדעתו ,החג. ופסיכולוגיים

על . העכשווית, ידי התרבות הסובבת-המשכיות וקביעות שהן ממאפייני הדת וגם שינוי והתחדשות הנדרשים על
המחנך יש להסביר גם לאדם החילוני את משמעות התכנים והסמלים הדתיים של החגים ואת תפקידה של 

 'א :ראו. הקהילה והעם ולהביאו להתנסות בה,  היחיד והמשפחההמסורת בשילוב ההמשכיות והשינוי בחיי
 - הזמנים ספר מחזור , שביד' א ;68' עמ, ס"אביב תש-תל, תכנים ודרכים- בישראליהודי -חינוך הומניסטי, שביד

, ו"ירושלים תשנ, הציונות שאחרי הציונות,  שביד'א; 297-292 ' עמ, 1984אביב -תל, משמעותם של חגי ישראל
-סיכום ביניים והארות היסטוריות: משנתו החינוכית של אליעזר שביד בתחום היהדות, ' דרור' י;257-240 'עמ

עמיר ' י,]) ה"תשס[יח , מחקרי ירושלים במחשבת ישראל(א, ספר היובל לאליעזר שביד- דרך הרוח',חינוכיות
 .136-97' עמ, )עורך(

חינוך ', יום השואה ויום הזיכרון בבתי ספר בישראל: סטוריהחינוך והי, טקסים, 'אל- בית'עמוס וא- בן'א:ראו   40
; 479-457' עמ, ט"ירושלים תשנ, )עורכים( אטקס ' פלדחי וע'ר,  הקשרים תרבותיים ופוליטיים- והיסטוריה

      ,חגיגות העצמאות והנצחת הנופלים בישראל - פולחני מדינה,  עזריהו'מ; 187' עמ, )28הערה , לעיל(סיטון
  .63-62' עמ, 1995קריית שדה בוקר , 1956-1948
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  :אביב כאידאל - תל:שני פרק
 ,חדווה ואור בכל זווית !חמדת ליבנו, אביב- תל'

  '.הכול בנתה רק יד עברית, עיר פלאים, עיר תקווה את
  ) משה חורגל, יק'יצחק נוז(
  

  אביב-האידאולוגיות שעל יסודן נבנתה תל

ר הדימויים באופן טבעי את דימוי אביב של ראשית המאה העשרים מעלה מאוצ- העיסוק בתל

הבנייה והחלום היו אחוזים זה . בנו אותה ושוב חלמו, תושביה הראשונים חלמו אותה. החלום

  . בזה בצורה שכמעט איננה ניתנת להפרדה

אביב ניכרו המאמצים הגדולים של ראשיה ושל מעצביה - מאז שנותיה הראשונות של תל

מעין , 'עיר אירופאית'עם זאת רצו להקים . לאומי- יליצור בה ביטוי מושלם לרעיון הציונ

כך התכוונו להגשים . מודרני, אשר תהווה מרכז תרבותי בינלאומי, ריס של המזרח התיכוןאפ

לייסד ישות עצמאית מחודשת בארץ האבות עוד לפני שהצליחו להקים , ראשית: חלום כפול

שבו , בבד חפצו גם לטפח אתרבד . זאת תוך כדי תהליך השיבה לזהות לאומית, בה מדינה

ותוך כדי כך לפרוץ את , תתבטאנה הכמיהות להיות חלק מן התרבות הקוסמופוליטית

  . גבולותיו המצומצמים של העולם היהודי

, החלום הזה בכל עצמתו מתבטא באפיזודה בעלת משמעות סמלית אודות ימי פורים בעיר

 של ראש העיר מאיר דיזנגוף שימשה מזכירתואשר  1,אותה סיפרה לי גילה אוריאלש

ואני , אחרי העדלידע ירד דיזנגוף מסוסו, אני זוכרת' 2:מתחילת שנות השלושים ועד יום מותו

אז . שהתחפשה למאדאם דה פומפאדור, עם ילדה קטנה, לא רחוק ממנו, בדיוק עמדתי שם

, את הידנשק לה , התכופף, לקח את היד של הילדה הקטנה, אני לא אשכח את זה, הוא ניגש

   ' " !מאדאם דה פומפאדור, ור'בונז ": ואמר

  : בשלב זה של החיבור אתייחס רק לחלק מן הרבדים הסמליים של האפיזודה

המסמלת את , התחפשה לדמות, המסמלת את עתידו של העם בארצו שלו, הילדה הקטנה

 את העניק לילדה, שהיה מן המעצבים המרכזיים של העיר, ראש העיר. התרבות הצרפתית

מסמלת את האווירה המשפחתית , שהיה בה גוון אישי מאוד, מחווה זו. ברכתו בסגנון צרפתי

והליברלית אשר שררה בעיר בצד המטרות הגדולות ליצור בה מרכז לאומי וגם 

  . קוסמופוליטי

יוזם , 3הכמיהה להגשים חלום כפול עדיין לא מוזכרת בזיכרונותיו של עקיבא אריה וייס

ישראל - להקים עיר עברית ראשונה בארץ, אשר הצהיר רק על כוונתו האחת, אביב- רעיון תל

  :במשמעות של מרכז לאומי

מצוי היה עקיבא אריה וייס , אחרי הקונגרס השישי שעסק בשאלת אוגנדה, ד"בתמוז תרס

באמצע הדרך הגיעה אליו הבשורה . ישראל לשם תיור בארץ והכרתה- באנייה בדרך לארץ

נדהמתי לשמע הבשורה הרעה על , הבשורה הכריעתני עד דכא': הרצלעל מות בנימין זאב 

  ' ?ר הרצל אתנו"ישראל באין הד-  איך תקום לנו ארץ]... [פטירת מנהיגנו הגדול
                                                           

 .188'  עמ,ציונים ביוגרפיים, להלןראו    1
 .196' עמ, ציונים ביוגרפיים, ראו להלן   2
 .197' עמ, ציונים ביוגרפיים,  להלןראו   3
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  : ואז צץ במוחו הרעיון, 'להמשיך את הציונות גם לאחר מות יוצרה'וייס חיפש דרכים 

  

 - צריכה להיווסד) לאנד- ניי- אלט(' אביב- תל'וחברה חדשה לפי תכנית , ר הרצל חי"ד

כנגד , למשל, ר הרצל שקול"אם הד:  היה בערך כזהי מהלך מחשבותי!ויהי מה

אלפים - הרי אם נרכוש לנו כמה עשרות, אלפים אנשים פעילים ברעיון הציוני- עשרות

וכדי . ר הרצל חי וקיים אפוא" הד- שיסכימו לעבוד עבודת העם בהתמסרות , ציונים

וראשית , עלינו לייסד את החברה החדשה, שים הפעיליםלרכוש את מספר האנ

מושבות עבריות . לגשת לבניין עיר עברית למופת: מעשיה של החברה צריכה להיות

  4.ועכשיו הגיעה השעה להתחיל בבניין ערים, ישנן בארץ

  

הצליח לייסד ביפו את אגודת , כאשר עלה וייס לארץ כדי להתיישב בה, כעבור שנתיים

תנאי הדיור הקשים ביפו והשאיפה . שהייתה השלב הראשון בביצוע תכניתו, 'בית- אחוזת'

  .למימוש ייסוד האגודה, כמובן, להקים מרכז מגורים שיאפשר איכות חיים טובה תרמו

באלי שמצפון ליפו כדי להקים שם שכונה ' קנה קרקע בחולות כרם ג'בית- אחוזת'ועד 

 בשכונת מגרשיםההוגרלו שישים ) 1909 באפריל 11(ט "בניסן תרס' בכ. באותו שם

  . והיום נקבע כיום הקמת השכונה, התושבים המייסדיםרוב  בין 'בית- אחוזת'

השם שנצנץ , 'אביב- תל' ל'בית- אחוזת'שונה השם ) 1910 במאי 21(ע "ג באייר תר"בי

הוא תרגומו של נחום סוקולוב , במוחו של וייס כאשר הגה את רעיון העיר העברית הראשונה

   5.)חדשה- ארץ ישנה ('לנד- ניי- אלט'הרצל  ם ספרו שלאת ש

  

  התפתחותה של העיר והפיכתה למקום יישוב מרכזי

, ישראל כהוכחה להמשך המפעל הציוני- הרעיון של הקמת עיר עברית ראשונה בארץ

ללא , כהשלמה לפעילות המגשימה במושבות וכסימן ראשון של המדינה העברית שבדרך היה

  . אביב- יע את תהליך הקמתה של תלהראשון שהנ, כל ספק

אביבי ניכרו כוונות רחבות ומורכבות - אך עם הקמתו ותחילת התפתחותו של המפעל התל 

  : הרבה יותר של יוצריה ומעצביה

גידול האוכלוסייה , שכונה הקטנה עברה תהליך מהיר של אורבניזציה תוך הרחבת שטחהה

עשרים וחמש שנה מיום הקמתה הייתה תוך . בה והתפתחות תחומי מסחר ותעשייה שוניםש

   6.ישראל- לעיר הגדולה והמרכזית בכל ארץ

כבר בשלבים הראשונים של קיומה התרחשו בה פעילויות מגוונות בתחומי התרבות  

  :שתפסו מקום דומיננטי ביותר, והאמנות

   

                                                           
 .240-241' עמ, 1934, 7-6 ,חוברת היובל, אביב-ידיעות עיריית תל', כיצד נוסדה אחוזת בית, ' וייסא"ע: ראו   4
 -בתצלומים  אביב-תל,  כרמיאל'ב; 91-72' עמ, ו"אביב תרצ-תל, א, אביב-ספר תל, )עורך(דרויאנוב '  א: ראו   5

, לוינסון'  נאור וע'מ; 24-17' עמ, 1990אביב -תל, אביב- תל-ישראל-מוזיאון ארץ, 1918-1909, העשור הראשון
; 31-5 'עמ, ד"ירושלים תשמ, )עורך(נאור ' מ, 1934-1909, ב בראשיתהאבי-תל', אביב- מייסדי תל66מי היו '

 .יפו-אביב-עיריית תל, ארכיון היסטורי, אביב-בית ותל-פרוטוקולים של ועד אחוזת
 .64-63' עמ, )1984(יב -א, לד/ יב -ט, לג, גזית, 'אביב הקטנה-התעשייה של תל',  אביצור' ש: ראו   6
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 10, המוסיקה9, האמנות החזותית8, הספרות7,בקצב גובר והולך התפתחו בה תחומי החינוך 

   14.תאטרוןוה 13 הראינוע והקולנוע 12, הספורט11,המחול

 - כבר בשלבים השונים של התפתחותם מגמות אידאולוגיות ברבים מתחומים אלה ניכרו

  . ציוניות וגם השפעה אירופאית ברורה

האסכולה 'של העיר ושל הארץ בנוסח  אביב ציירו את נופיה- ציירים שפעלו בתל, לדוגמה

   15.עו בביקוריהם בצרפת בשנות העשריםממנה הושפש, 'ריסאיתאהפ

 ורינה 17 מרגלית אורנשטיין16,כמו ברוך אגדתי(אביב - רקדנים שעלו מאירופה לתל

אך השתדלו להעניק , יצרו מחולות ולימדו אותם תוך השפעת אסכולות אירופאיות) 18ניקובה

  . ישראלי- ליצירותיהם צביון ארץ

מן ההצגות רבות אך , משחק אירופאיותאביב השתמשו במתודות -  שפעלו בתלתאטרוניםב 

אף  19.שאליה שב עם ישראל, כיים כדי להדק את הזיקה אל ארץ האבות"היו בנושאים תנ

                                                           
  
 .שך הפרקהרחבה בנושא זה ראו בהמ   7
, יפו-אביב-מי ומה בתל, 'ספרות ',ב יפה"א :אביב בשנותיה הראשונות ראו-על התפתחות הספרות בתל   8

-סופרים וספרות בתל', ב יפה"א; 103-96' עמ, 1991 אביב-תל, האנציקלופדיה של העיר העברית הראשונה
-תל, )עורך(ב יפה "א, 1929-1909, אביב הקטנה-ספרות ואמנות בתל, עשרים השנים הראשונות, 'אביב הקטנה

 ,)6 הערה ,לעיל (גזית, 'אביב של חולות-הזירה הספרותית בתל', בלובשטיין- סדן'נ; 50-11 'עמ, ם"אביב תש
 .194 -189' עמ

אביב -ציירים ופסלים בתל, ' טלפיר'ג :אביב בשנותיה הראשונות ראו-על פעילויות האמנות החזותית בתל   9
האנציקלופדיה , יפו-אביב-מי ומה בתל', ציור ופיסול, ' מנור'ד; 322-287' עמ, )6ערה ה, לעיל (גזית', הקטנה

', אביב-ישראלית בתל-ניצני האמנות החזותית הארץ, ' פרידמן'מ; 107' עמ, שם, של העיר העברית הראשונה
 .121-107' עמ, )5הערה , לעיל(נאור ', אביב המצוירת-תל, 'שבא' ש; 188-156'  עמ,שם, יפה

החיים המוסיקליים , ' אזרחי'י; 1986ירושלים , הפילהרמונית, אוהד' מ :אביב הצעירה ראו-על המוסיקה בתל  10
, יפו-אביב-מי ומה בתל', מוסיקה, 'גוטשל- דובקין'ג; 56-43' עמ, )6הערה , לעיל (גזית', אביב שלי-בתל

, יפה', אביב הקטנה-מוסיקה בתל, ' הירשברג'י; 94-89 ' עמ, שם,האנציקלופדיה של העיר העברית הראשונה
 .1977אביב -תל, ם"סיפורה של אקו, יורמן' פ; 155-100' עמ, שם

 - חלוץ המחול החדש בארץ- אגדתי,  מנור'ג :אביב בשנותיה הראשונות ראו-על פיתוח תחום המחול בתל   11
 ,של העיר העברית הראשונההאנציקלופדיה , יפו-אביב-מי ומה בתל', מחול, ' מנור'ג; 1986 אביב -תל, ישראל

תיק מרגלית , הספרייה הישראלית למחול ;תיק ברוך אגדתי, הספרייה הישראלית למחול; 85-83' עמ, שם
 .תיק גרטרוד קראוס, הספרייה הישראלית למחול; תיק רינה ניקובה, הספרייה הישראלית למחול; אורנשטיין

 ,)6הערה , לעיל (גזית', אביב-פרקי ספורט בתל, 'הלוי-ית ב'נ :אביב בשנותיה הראשונות ראו-על הספורט בתל   12
 - 122 'עמ,  שם,האנציקלופדיה של העיר העברית הראשונה, יפו-אביב-מי ומה בתל', ספורט, 'פז' י; 68-65' עמ

132. 
; 292-272' עמ, )8הערה , לעיל(יפה ', סרטים ובתי ראינוע, 'בארי' ל :אביב הצעירה ראו-על ראינוע וקולנוע בתל   13

       ' עמ, שם, האנציקלופדיה של העיר העברית הראשונה, יפו-אביב-מי ומה בתל', ראינוע וקולנוע, 'קליין' ע
118-114. 

יפה , 'שחקנים ובמאים, להקות, תאטרונים' ,אדר' א :אביב ראו- בשנים הראשונות של תלתאטרוןעל התפתחות ה   14
,  גולדברג'ר; 162-157' עמ, )6הערה , לעיל (גזית', ות והמשכיםהתחל, ' גבאי'י; 99-51' עמ, )8הערה , לעיל(
 גזית', "אוהל"את ה" יצרתי"כך , ' הלוי'מ; 138-135' עמ, )6הערה , לעיל (גזית', ?ההיית או היה זה חלום'
האנציקלופדיה של העיר העברית , יפו-אביב-מי ומה בתל', תאטרון, ' ירון'א; 150-147' עמ, )6הערה , לעיל(

, קין' קלצ'ר; 134-131' עמ, )6הערה , לעיל (גזית', אביב הקטנה-בתל, 'פינקל' ש; 79-74 'עמ, שם, אשונההר
, לעיל (גזית', אביב-בתל" אוהל"עם ה, ' קסטלנץ'ד; 143-141' עמ, )6הערה , לעיל (גזית', התאטראות שלי'

 .146-145' עמ, )6הערה , לעיל (גזית ', חיי על הבמה, ' רודנסקי'ש; 153-151  'עמ,  )6הערה 
 .120' עמ, )9הערה , לעיל(שבא : ראו   15
 .194' עמ, ציונים ביוגרפיים; 11, 7' עמ, )11הערה , לעיל(מנור : ראו   16
האנציקלופדיה של העיר , יפו-אביב-מי ומה בתל', מחול, ' מנור'ג; 194' עמ, ציונים ביוגרפיים, להלןראו    17

 .84' עמ ,)8הערה , לעיל (העברית הראשונה
 .198' עמ, ציונים ביוגרפיים; שם, מנור; תיק רינה ניקובה, הספרייה הישראלית למחול: ראו   18
 ).'הבימה'על  (98-95' עמ, ])י"התא[ישראלי - הארץתאטרוןעל ה ( 86-77 ' עמ, )14הערה , לעיל(אדר : ראו   19
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 20:כפי שסיפר לי השחקן שמעון פינקל, מהצגות זרות שהוצגו בעיר ניסו להפיק מסר ציוני

י מאשר בכל  שיהיה בו יותר מסר ציונ"המלט"יכולים לשחק את , בכל מחזה יש מסר ציוני'

  .'מחזה שכותבים

העמקת היצירה ' הטיף ל21,שערך גבריאל טלפיר, 'גזית'כתב העת לספרות ולאמנות  

ה הישראלית ומיזוגה במשב הרוח יהספרותית והאמנותית תוך חתירה נאמנה לשורשי ההוו

   22.'החדש במערב

עיר אביב משכה אליה ה- בזכות האווירה היצירתית הפורה והפתוחה שהתקיימה בתל 

  .שבאו לשבת בה וליצור בה, ם רבים וקבוצות אמנים מכל הסוגיםיאמנים אינדיבידואלי

המגמה שהוזכרה לעיל של חיזוק הקשר אל מולדת העם היהודי באמצעות שיבה אל  

מגמה . בלטה אצל מגשימי הציונות ,שבו מסופר על חיים עצמאיים של העם בארצו, המקרא

  .אביב וחגיה- ל טקסי תלזו תידון בהמשך בהרחבה בהקשר ש

אביב ובחיי התרבות והאמנות - תוך כדי הפריסה של המאפיינים הדומיננטיים ששררו בתל 

שמגמה זו הובילה לביטויים של עולם המזרח , שלה בשנותיה הראשונות חשוב לציין

  : ביצירות אמנותיות שונות

 ותרבות המזרח עם התימנים, אמנים רבים בעלי תפיסה רומנטית זיהו את דמויות הערבים

ולכן נעזרו באלמנטים מחיי המזרח בתוך , שאותו שאפו לשחזר בהווה, עולם האבות

  : יצירותיהם

תוך ,  ברוך אגדתי יצר23.רבה לצייר דמויות ערביות ונופים ערבייםנחום גוטמן ִה, לדוגמה

נטים מחולות המתבססים על אלמ, ישראלי- כדי ניסיונותיו לחדש בתחום המחול היהודי הארץ

 את עולם 'יעקב ורחל' השתדלו לשחזר במחזות כמו 'אוהל' התאטרוןאנשי  24.תימניים

  .אביבי- לתמונה המורכבת של עולם התרבות התל, אם כן, מאפיינים אלה נוספו 25.המזרח

  

  

                                                           
  .192' עמ, ציונים ביוגרפיים, ראו להלן   20
 .190' עמ, וגרפיים ציונים בי, להלןראו    21
 .177' עמ,)6הערה , לעיל (גזית', "גזית"חמישים שנה ל, ' חנני'י: ראו   22
, 20 'עמ, לעיל(דונר : ראו, שדמותו מסמלת את תכונותיו הרצויות של היהודי החדש, על סטראוטיפ הערבי   23

 על נחום .110-107' עמ, )9הערה , לעיל(שבא : על המשיכה למזרח של נחום גוטמן ראו. 19' עמ, )26הערה 
 .196' עמ, ציונים ביוגרפיים, גוטמן ראו להלן

 -אביב -מי ומה בתל', מחול, ' מנור' ג; 13-12' עמ,  ישראל- חלוץ המחול החדש בארץ- אגדתי,  מנור'ג :ראו   24
ק תי, הספרייה הישראלית למחול; 84' עמ ,)8הערה , לעיל (האנציקלופדיה של העיר העברית הראשונה, יפו

 .194' עמ, ציונים ביוגרפיים,   ראו להלן.ברוך אגדתי
' עמ, )1990(כד , במה, 'ישראל- עברי ותרבות עברית בארץתאטרון בדרך ליצירת -יעקב ורחל , ' שוהם' ח: ראו   25

, ברוסיה' הבימה'מראשוני , ידי הבמאי והשחקן משה הלוי- על1925 שנתנוסד ב' אוהל' התאטרון;  84-62
למען ההתיישבות '  של פועלים בשביל פועליםתאטרון'הכוונה הייתה ליצור *  .1925שנת שעלה לארץ ב

אטרונית בצריף שהקימו יובערבים עסקו בפעילות ת, חברי הלהקה עבדו במשך היום בעבודות שונות. העובדת
ו בו  הוצגתאטרוןבתחילת דרכו של ה .במשך הזמן הפכו לשחקנים מקצועיים. ברחוב הירקון על שפת הים

יעקב 'כיים כמו "כן הוצגו הצגות בנושאים תנ). 1927(' דייגים'כמו , שהבליטו את בעיות מעמד הפועלים, הצגות
 שנת חסות ההסתדרות הוסרה מעליו ב,  פועליםתאטרון את צביונו כתאטרוןבשנים הבאות איבד ה ).1928(' ורחל
הערה , לעיל( הלוי ;94-89' עמ, )14הערה , לעיל(אדר : ראו. אידאולוגי-אמנותי-ופקד אותו משבר כלכלי, 1958

   .196' עמ,  ציונים ביוגרפיים,על משה הלוי ראו להלן*  .397' עמ, 1933, 12 -11, אביב- ידיעות עיריית תל;)14
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תערוכות  26,אביב התקיימו אירועים ציבוריים רבים כמו חגיגות היובל של העיר- בתל

שהלכו והשתכללו במשך  29,סים וחגיגות של מחזור השנהוטק 28כינוסי ספורט 27,תוצרת

גם יהודים ממקומות , מתושבי העיררבים מלבד , אירועים אלה משכו. שנותיה הראשונות

  . לארץ וגם אורחים זרים- יישוב נוספים בארץ ואף מחוץ

אלה שימשו הוכחה בידי יוצריהם להמחשת תהליך הצמיחה של העיר והמפעל הציוני 

כן שימשו לביסוס הזיקה בין העיר לבין . ביב נחשבה אחד ממרכזיוא- שתל, בכלל

האוכלוסייה היהודית הארצית והעולמית וגם אמצעי לביטוי פתיחותה של העיר אל העולם 

תערוכות , לדוגמה: ים פוריים עם מדינות אחרותיבכלל ולביטוי המגמה לפתח קשרים הדד

ואירחו גם מדינות מן , יה בעיר ובארץהתוצרת הציגו את השתכללות תחומי המסחר והתעשי

   30.שהקימו שם ביתנים משלהן, העולם כולו

ישראל תהליך של התחדשות - חגים ממחזור השנה היהודי עברו בתקופה הנידונה בארץ

שהותאמו , לאומית באמצעות מערכות סמלים- כדי שישמשו אמצעי להבלטת המגמה הציונית

  .התרחש תהליך זהאביב - גם בתל. לצורכי החברה בת התקופה

אביב שזרו היוזמים מנהגים שמקורם - בחלק מן החגים והטקסים שהתקיימו בתל, עם זאת

ולשבצו , אירופאי ה'יםחג הפרח'בשנות העשרה ניסו להנהיג בעיר את , לדוגמה. באירופה

 יוצרי אירועי פורים הצהירו על השפעת קרנבלי 31.במועד קרוב מאוד לזה של חג השבועות

  32. אירועי פוריםאיטליה על

שיבצו באירועים דמויות ותפאורות , במיוחד בפורים, אביב- מארגני חגיגות ונשפים בתל

 34,דמויות תימניות צעדו בתהלוכת פורים 33.כמו ברוך אגדתי בנשפיו, בסגנון המזרח

גם כאן ניכרה  1928.35וציפורה צברי התימנייה נבחרה לאסתר המלכה בנשף פורים של 

של שימוש באלמנטים מעולם , אביבי- ה לחלק מן העולם התרבותי התלשהפכ, אותה מגמה

  .המזרח

 36.תעשייתי ומסחרי כמו גם תרבותי ותיירותי, למרכז אורבני, אם כן, אביב הפכה- תל

  . במהירותממש הלך והת מייסדיההחלום הלכאורה בלתי אפשרי של

                                                           
-  מוזיאון ארץ, אביב-צילומי תולדות תל ארכיון  ',אביב-יובל העשרים לייסוד תל, '10' מודעה עירונית מס: ראו   26

 .1934, 7-6,  חוברת היובל-אביב - שנה להיווסדה של תל25, אביב-ידיעות עיריית תל; אביב- תל,ראליש
-תל, מ"חברה לתערוכות בע', יריד המזרח, 'אביב-מירידי המזרח לירידי תל, )מלקטת ועורכת( שטוקמן 'ד: ראו   27

  .1966אביב 
, תכנית המכבייה השנייה .122' עמ, )12הערה , ללעי(פז : ראו .אביב-הכוונה לשתי המכביות שהתקיימו בתל   28

 . תיק ספורט,אביב- תל,ישראל-מוזיאון ארץ, אביב- צילומי תולדות תלארכיון
 .בהמשך הספר, על כך ראו להלן   29
 .)27הערה , לעיל (שטוקמן: ראו   30
 .91-85 'עמ, פרק ו, ראו להלן   31
 .39, 35' עמ, ג"תרצ, קרובץ לפורים: ראו   32
 .1.3.26,  הארץ;126-124 'עמ ,פרק ז, הלןראו ל   33
 . 115-113' עמ, שם   34
 .126-124 'עמ, שם   35
-אביב בעלת זכות ראשונית בכל אחד מן התחומים של ההתחדשות התרבותית בארץ-גם אם לא הייתה תל   36

מכתב , הלדוגמ, העיר להפכה למרכז כללי ראוראשויות על כוונות מוצהרות של  .ישראל הרי הפכה מרכז שלהם
המבקש ממוסדות שונים תרומות לתמיכה , מאיר דיזנגוף ,אביב-ט של יושב ראש מועצת עיריית תל"פנייה מתרפ

/ 5 2תיק , 4חטיבה ,  יפו-אביב-עיריית תל, ארכיון היסטורי (באירועי פורים כדי שאלה ימשכו קהל רב אל העיר 
 ). ר
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בין המאפיינים העיר היוותה מיקרוקוסמוס של מתח בין המאפיינים הלאומיים שבה ל

גם  הייתה כי, מן הדוגמות שהבאתי לעיל ניתן להבין .כפי שחפצו חולמיה ,הקוסמופוליטיים

אך , לאומית-  כדי ליצור עיר עבריתולמזגןאת המגמות השונות לשלב כוונה ברורה לנסות 

  .עיר שתהיה יצירה משוכללת ביותר כי תיבנה מהפכים שיתמזגו זה בזה, גם פתוחה מאוד

שתשלב , כאן כוונה ברורה של חלק ממגשימי הציונות להקים עיר אוטופית חדשהניכרה 

דעה זו ביטא  37.את הגשמת הציונות עם ניסיון ליצור מרכז קוסמופוליטי למען האנושות כולה

. והביע בפני מאיר דיזנגוף את הגיגיו, אביב- אשר ביקר בתל, רון אדמונד דה רוטשילדאהב

והציע שתהיה עיר של , אביב- ת התעשייתית המהירה של תלשלל את ההתפתחו, אמנם, הוא

  :וכך טען. התחומים הרוחניים בלבד

  

. הרי היא צריכה להישאר מקלט לכל יצירות הרוח של העם העברי, אביב- ואשר לתל

,  העליונים והספריות לסוגיהן והתיאטראות ובתי הנגינה והזמרהבתי הספרפה ירוכזו 

תחת שמי התכלת , על חוף הים התיכון הזה. וחופה יגורו הסופרים ואנשי הר

הבהירים שלנו ובתוך כותלי העיר הצעירה והנחמדה הזאת ייצרו לנו עוד פעם ערכים 

   38.תרבותיים חדשים בשביל כל האנושות

  

במיוחד כאשר היה מדובר , לא תמיד עברו הניסיונות למיזוג הפכים ללא קונפליקטים

כי ,  עם זאת מורים תולדותיה של העיר39. קבוצותידי- במפעלים תרבותיים שהתבצעו על

  .קולה של המטרה הכללית גבר על הקונפליקטים שבדרך

                                                           
יש יסוד 'שבסוציאליזם כזה , הרי הוא טוען', אוטופיסטי 'םםםםלסוציאליזלסוציאליזלסוציאליזלסוציאליז, אמנם, המתייחס,  בובר'אם אצטט את מ   37

ולא לחידוש המתרחש בעתיד , יסוד המכוון לחידוש מבנה של החברה, מתכנן תכנון אורגני, בונה בנייה אורגנית
, באוטופיה    נתיבות,  בובר'מ: ראו. 'בתנאים הנתונים עכשיו וכאן, אלא חידוש המתחיל עכשיו וכאן [...]סתום 

ולא חזון , רעיון שמתכוונים להגשימו בהווה קיים, פי זה-על, אם כן, אוטופיה היא .31' מ ע,ז" תשיבאב-תל
 .מעורפל

 ורדי 'א, ליובל העשרים, אביב-דברי סופרים ומדינאים על תל, עיר הפלאות', עיר החלומות, ' דיזנגוף'מ: ראו   38
 .ה ' עמ, ט"אביב תרפ-תל, )עורך(

מבטא ,  בעריכת אליעזר שטיינמן1926שנת שיצא לאור ב', כתובים'פורו של כתב העת סי: דוגמות לעניין זה   39
שרצו לחולל מהפכה , אביב לבין הסופרים הצעירים-ם שפעלו בתליסכסוך בין הסופרים הוותיקים והשמרני

ך על הסכסו .הפרובינציאלית לדעתם תוך מזיגה עם התרבות האירופאית, תרבותית ולחדש את הספרות העברית
'  עמ, ג"אביב תשמ-תל ,1933-1910 -ישראל-החיים הספרותיים בארץ,  שביט'ז: ראו' טורים'ל' כתובים'בין 
אנו פוגשים בוויכוחים  י"בתולדות התא .49-47' עמ, )8הערה , לעיל(יפה : כן ראו.  לספר  ונספחים 210 -126

 תאטרוןדגל ב, תאטרוןבמאי ה, נסיןמנחם ג :ישראל- העברי בארץתאטרוןבנושא עתיד הגם פנים קבוצתיים 
ך הם ערובה נאמנה לחינוך "כיים והיצירות הדרמטיות והקלאסיות ברוח התנ"רק הנושאים התנ'וקבע כי , י"תנכ

טען , שסייע לפיתוח תרבות הדיבור והדיקציה של השחקנים, בוטינסקי'זאב ז .'השחקן המקורי ולטיפוחו
בעת הצורך :  העבריתאטרוןחלום מסוג זה הוא בחינת מותרות ל 'כי, )פי דיווחו של שמעון פינקל-על(לעומתו 

- כללתאטרוןחייב להיות ' -בוטינסקי' לפי ניתוחו של ז-'  שלנותאטרוןה. בפת לחם אין לדבר על פרפראות
ורק אז יהא קיומו , שבמשימתו ההומנית הגדולה יוכל להתחרות עם הטובים שבתיאטרוני אירופה, אנושי

היהודי החדש : אנושי-כי אם גם לחינוך תרבותי כלל, ה שלנו בארץ זקוק לא רק לחינוך לאומיהצופ. מובטח
לשאוב , יש לחתור לסגנון מקורי, כמובן. אלא גם אדם זקוף קומה ואזרח עולם נאור, חייב להיות לא רק יהודי

שאנו קשורים בהם לא , אך לא נוכל בשום פנים לוותר על ערכי התרבות האנושית; ממקורות תרבותנו וספרותנו
 על .78' עמ, )14הערה , עילל(אדר : ראו. 'ך"אבל לא רק תנ, ך"גם תנ, כלומר: פחות מאשר במקורות תרבותנו

 .86-79' עמ, י ראו שם"התא
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להתייחס כאן  יש, אביב- בהרחבה במערכת החינוך בתל, בין השאר, כיוון שספר זה יעסוק

ישראל ושל התפתחותה המהירה של - אל הרקע ההקשרי של התפתחות החינוך הלאומי בארץ

  :אציג כאן פרטים נבחרים בנושא זה. אביב- ת בתלהמערכת החינוכי

ידי - ישראל שכבר נכבש על-  התכנסו בירושלים נציגי המורים משטח ארץ1918בשנת 

היא ההסתדרות , שיש לאחד את כל מוסדות החינוך בארץ ברשות אחת, הבריטים והחליטו

גותה של נצי. לאומי חדש- מתוך הכרה בחשיבותו של חינוך בעל צביון עברי, הציונית

ההסתדרות הציונית בארץ נטלה על עצמה לרכז בידיה את מוסדות החינוך שהיו קיימים 

הסוכנות   הועברה הבעלות על מערכת החינוך הלאומי בארץ מידי1932בסוף שנת . במערכת

במשך תהליכי הוויכוחים  .'הוועד הלאומי'- 'כנסת ישראל'- היהודית לידי היישוב בארץ

: זרמי החינוך נוצרו בשנות העשרים שלושת, על מערכת החינוךבנושא בעלות  הארוכים

הוא מערכת החינוך של תנועת (' זרם העובדים'ו) לאומי- הדתי(' זרם המזרחי', 'הזרם הכללי'

  . בין הזרמים היו הבדלים אידאולוגיים שהפכו להבדלים פוליטיים ).העבודה

לנהל את ) ינונה רבו הוויכוחיםשעל מ( קיבלו אוטונומיה 'זרם העובדים' ו'זרם המזרחי '

נותר מכנה משותף בין , כל זאת עם. פי הרעיונות היסודיים שלהם- החינוך במוסדותיהם על

  40.הוא המגמה לעצב מערכת חינוכית בעלת מאפיינים יסודיים לאומיים, הזרמים

 היה הכיווןוגם בה , אביב ניתן ביטוי לכיוונים החינוכיים שהתבטאו בזרמים שנוצרו- בתל

מתוך כוונה להפוך את הילד ( הקניית ערכים מודרניים : והתיכוני הדומיננטי בחינוך העממי

  . ולאומיים) לאדם פרודוקטיבי בחברה

במשך העשרות הראשונות של  ראויה לציון אביב התפתחה במהירות- מערכת החינוך בתל

  . אתייחס כאן אל קווים עיקריים של תהליך זה.שנות קיומה

אביב ובסביבתה - מנתה רשימה מפורטת של מוסדות החינוך בתל שלושיםבתחילת שנות ה

 עממים בתי ספר, גני ילדים(למעלה מתשעים ושישה מוסדות חינוך ולימוד לגיל הנוער 

נוסף לכך פעלו ). לימוד מקצועיים למלאכה ולאמנות  תיכוניים ובתיבתי ספר, ותלמודי תורה

  .דות לימוד למבוגריםבה שתים עשרה אגודות נוער ומגוון של מוס

. סמוך לשכונת נווה צדק ב"סנוסד בתר, שמקורו היה ביפו, אביב- גן הילדים הראשון בתל

אך משבר כספי של ההנהלה , לשמונה עלה מספר גני הילדים בעיר בתחילת שנות העשרים

 ,רכי החינוך של היישוב העברי בארץושהייתה אחראית על סיפוק צ, ישראל- הציונית בארץ

ההתאוששות בתחום זה החלה רק באמצע שנות . קיצוץ במספרם של גני הילדיםגרם ל

ובתחילת שנות , אביב להשתתף במימון גני הילדים בעיר- ית תליכאשר החלה עיר, העשרים

נוסף לאלה פעלו בעיר  .עשרים ושישה מוסדותכמנתה רשת הגנים העירונית  כבר השלושים

  . עוד ארבעה גנים ציבוריים ושבעה פרטיים

והילדים בילו את , 'הטבעית'בגני הילדים העירוניים הונהגה במשך השנים שיטת החינוך 

, כן נהגו להדגיש במיוחד את נושא החגים. פי בחירתם- זמנם בעבודה ובמשחקים על

  .באמצעותם חונכו הילדים לפיתוח זהותם הלאומיתש

שפרצה , הכשפת ההוראה היחידבתי הספר לשם השלטת העברית ב' מלחמת השפות'

 בתי ספרהביאה להתעוררות הצורך בייסוד  ,אביב הייתה מנהיגתה- ואשר תל, ג"בתרע

                                                           
 .171-72,  24-4' עמ, )34הערה , 21' עמ, לעיל(רשף ודרור : ראו   40
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 בתי הספראביביים את ילדיהם ללמוד ב- שכן עד אז שלחו ההורים התל, אביב- עממיים בתל

  .העממיים שפעלו ביפו

שהלימודים בו התנהלו , 'העזרה' של ' לבניםבית הספר'כתוצאה מן המאבק הזה נסגר 

שבו נלמדו כל , אביב- תלמרכז  לבנים חדש בבית ספרד "בתרע במקומו נוסד .מניתבגר

 בית ספר נקרא אחרי מות אחד העם. בו היה בעל צביון לאומי והחינוך, המקצועות בעברית

  . זה על שמו

אביבי בזכות הרחבת - הפך למוסד תל, ה"תרסשנת שנוסד ביפו ב, 'תחכמוני' בית הספר

המוסד התפתח מבעל מגמה חרדית דומיננטית עם תוספת של לימודים . ותיה של העירגבול

, נוסד ט"בתרע. לאומי עם מגמה דתית מסורתית- עבריים וכלליים למוסד מטיפוס מודרני

בהתאם לדרישת , תלמוד התורה לתימנים כמוסד נפרד, 'תחכמוני' בית הספרכסניף ל

 בתי ספרל. ישראלית- מם למערכת החיים הארץשהתקשו לסגל עצ, ההתבדלות של בני העדה

אביב ברשותה של -  הלאומיים הציבוריים בתלבתי הספרשהיוו את היסוד לרשת , אלה

 לבנות ' מעורבבית ספר': נוספו בשנות העשרים מוסדות נוספים, הנהלת החינוך המרכזית

בית א בהמשך  שנקר'תלמוד תורה לבנות תחכמוני', 'גאולה' בית הספרובנים שנקרא בהמשך 

 'צדק נווה'בית הספר , 'נורדאו- תל' בית הספר,  ונועד לבנות חרדיות'תלפיות' לבנות ספר

 .אביב-  העממיים בתלבתי הספרשכולם נמנו עם הרשת העירונית של , ' הדוגמאיבית הספר'ו

  . 'אגודת ישראל' מטעם 'אוהל יעקב' בית הספרכן נוסד 

נמנה עם המוסדות  ,א"תרפשנת שנוסד ב, 'זרם העובדים' של 'ני הפרטי העמלבית הספר'

בית מטרת מייסדיו הייתה לייסד בארץ טיפוס חדש של . הציבוריים שמחוץ לרשת העירונית

היסודות . ם שהחלו מתפקדים באותה תקופה במערב אירופהי העמלניבתי הספר כדוגמת ספר

 היו הנהגה עצמית ועבודה עצמית של רבית הספשעליהם נבנתה המערכת החינוכית של 

, בשנה השלישית לקיומו הוא נסגר. 'ברוח תנועת הציונות העובדת'חינוך חברתי  ,הילדים

שהיה בית הספר הראשון של זרם , ונפתח בית חינוך לילדי עובדים על שם טשרניחובסקי

  .אביב- חינוך עובדים בתל

. ודיסה נמצאו מחוץ לרשת העירונית בא'חובבי ציון' ח ושל ועד" של הכיבתי הספרגם 

 חובבי ציון באודיסה ח וועד" ובעזרת הכי'בני משה' ביזמת 'העזרה' של ' לבניםבית הספר'

בשנותיהם  . לבנותבית ספרדשים אחדים נפתח לידו גם וכעבור ח. ג"נוסד ביפו בתרנ

אלא  .הראשונות הקדישו חלק גדול משעות הלימוד למקצועות העבריים שנלמדו בעברית

 בית ספרהמורים לעברית חפצו בח הייתה מעוניינת בחינוך בעל צביון אירופאי ואילו "שכי

כשתכנית הלימודים   ברשותה' לבניםבית הספר'ח נשאר " לאחר סכסוך עם כי.עברי שלם

ג לרשותו המוחלטת של ועד " עבר מתרס' לבנותבית הספר' ו,מתנהלת בעיקר בצרפתית שלו

 בית הספר'. ולבסוף עבר לרשת העירונית,  עבריבית ספרהפך ל ,הבאודיס 'חובבי ציון'

ונפתח שוב כשנתיים לאחר המלחמה כשלימודי ,  נסגר במלחמת העולם הראשונה'לבנים

   .כבר תפסו בו מקום רחב יותר אם כי לא מוחלט, בהשפעת רוח הזמן, העברית

  . רק כיתות נמוכותכן פעלו מחוץ לרשת העירונית כמה מוסדות לימוד פרטיים שהכילו

 של זרם 'ד גורדון"א' :אביב במשך שנות השלושים-  עממיים נוספים נוסדו בתלבתי ספר

, 'ביאליק', ) דתייםבתי ספר( לבנות 'מוריה' לבנים ו'מוריה', ) דתיבית ספר ('פנקס', העובדים
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, ) לבנות'תלפיות' דתי שנפרד מבית ספר ('שלמה המלך', )'גאולה'שנפרד מ ('בלפור'

, ) דתייםבתי ספר ('סיני'ו) לבנות ('בית יעקב', 'גרץ' ו)'אחד העם'סניף ל ('החשמונאים'

   . א'היהעלי'ו)  דתיבית ספר ('שורשים', 'חי- תל' ו'הכרמל'

מוסדות חינוך  תחילת שנות השלושים- אביב התקיימו החל מסוף שנות העשרים- בתל

,  לחינוך מיוחדבית ספר: סדות העממיים המרכזייםנוספים ומוסדות עזר לחינוך ליד המו

מחלקות הכנה לקראת , מועדון ומגרש משחקים לילדים, תחנת התייעצות לענייני חינוך

  . נוספים לילדים עובדים ותלמודי תורהבית הספר ,כניסה לבתי הספר

ון הייתה המוסד הראש, אביב- בתל שהייתה הראשונה במוסדות החינוך, 'הרצליה'הגימנסיה 

היא היוותה , אביב- במשך שנותיה הראשונות של תל. ישראל לחינוך תיכוני עברי- בארץ

 היא הוקמה .ם מתפוצות רבותישמשך אליו תלמידים יהודי, מוסד חינוך ותרבות מרכזי ביותר

שנת ב). ' בינוניבית ספר'נקראה גם  (' גימנזילי לילדים וילדותבית ספר'ו בשם "ביפו בתרס

בהיותה חדשה , תכנית הלימודים של הגימנסיה. ן היסוד שלה באחוזת ביתט הונחה אב"תרס

עברה שינויים ותיקונים רבים עד שהוגדרו בה , מסוגה במערכת החינוכית הנוצרת בארץ

הגימנסיה יצרה מתוכה יזמות בעלות אופי לאומי מובהק . המגמה ההומנית והמגמה הריאלית

היוותה הגימנסיה מרכז של פעילות תרבותית כן  41.)'גדוד מגני השפה', לדוגמה, כמו(

   .אביב כולם- לתושבי תל

בתי החל משנות העשרה ולאורך שנות העשרים והשלושים  אביב ובסביבתה הוקמו- בתל

 בית המדרש למורות ולגננות'בהמשך נקרא ש(' בית המדרש למורות':  תיכוניים נוספיםספר

 ספרהבית ', סר במורות יודעות עברית כתוצאה מתחושת הח ביפושנוסד, )'על שם לוינסקי

שמטרת מייסדיו הייתה להכשיר עובדים ופקידים בעלי הכשרה מקצועית , 'התיכוני למסחר

 'תלפיות'והגימנסיה ) לבנים(' תחכמוני' הריאלי בית הספר, רכי הזמן והמקוםוהמותאמת לצ

ימנסיה הריאלית הג: ספר תיכוניים פרטיים אביב ובתי- מטעם היהדות החרדית בתל) לבנות(

  .'ספרא' למסחר בית הספרו' בלפור'הגימנסיה הריאלית  ,'נורדיה' הגימנסיה ',הלפרין'

 ציבוריים לחינוך מקצועי בתי ספרבשנים המדוברות גם  כן התקיימו בעיר ובסביבתה

. למלאכות יד לסוגיהן ,מתוך מטרה לחנך את הדור הצעיר לחיים מעשיים ופרודוקטיביים

,  בתי ספרכמה וכמהשל המאה העשרים  במשך שנות העשרה והעשרים לשם כך נוסדו

 בית הספר', להוראת התפירה'  למלאכהבית הספר' , 'מחטה לעבודת בית הספר': לדוגמה

שבין מטרותיו גם שיפור , ' לשעות ערב לנערות עובדותבית הספר' ,'למשק בית וחקלאות

 המקצועי לנשים בית הספר ',טיב עבודתן של הבנות הלומדות בו בנושא משק הבית

להוראת מלאכה  'בית הספר הטכני למלאכה של המזרחי', 'להשתלמות בתפירה וגזירה

  לצעירים העובדים כשוליות בבתי'חדרי מלאכה להשתלמות מקצועית', לגומרי תלמוד תורה

 טכניים פרטיים בתי ספרכן פעלו .  ובית הספר המקצועי על שם מקס פייןמלאכה למסגרות

  . 'היינריך הרץ' ו'מונטיפיורי': שתלמות עיונית במקצועות טכנייםלה

 כמו מועדונים או בתי הספרת מחוץ לשעות הלימוד בופעילויות חינוכי בעיר התקיימו גם

קבוצות , תולדות הציונות וכדומה, ידיעת המולדת, חוגים להשתלמות בלימודי הטבע

צופי הבריאות ', יינה והעזרה הראשונה ללימוד חוקי ההיג'אגודות בריאות', ספורטיביות

                                                           
 . 31הערה , 55 'עמ, ראו להלן' גדוד מגני השפה'על    41
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תחרויות , אביב- שסייעו לשיפור התנאים הסניטריים בשכונות הדלות של תל' הקשישים

סרטי , חזיונות ,)החל מסוף שנות העשרים (' לילדיםתאטרון', ספורטיביות בכינוסים שנתיים

שבמסגרתו  ,'מכבי הצעיר' והאגודות הצופים השונות, קולנוע וקונצרטים מוסיקליים לילדים

 את השתתפותם של, כמובן, כן יש לציין כאן .עסקו הילדים בהתעמלות ובספורט לסוגיו

   42.התלמידים באירועים הציבוריים החגיגיים שהתקיימו בעיר

  

  אביב בעיני תושביה-תל

ראוי , ן להיטיב להבינואביב תוך ניסיו- כדי לחשוף בדרכים נוספות את ייחודה של העיר תל

לגבי , שחיו בה בשנותיה הראשונות, מית של תושבים שלהלהציג את נקודת מבטם הֶא

   43.האווירה ששררה בה אז

 שקיימתי לצורך מחקר זה עם תושבים כאלה שמעתי דברים שסיפרו בעל פה ריאיונותב

כבת ורבת גם מדבריהם עולה דמות מור 44.על האווירה ששררה בעיר בשנותיה הראשונות

  . אביב- ניגודים של העיר תל

  45:'אביב- מיסיונר של תל'שמגדיר את עצמו כ, אמר העיתונאי גבריאל צפרוני

  

אביב הייתה הביטוי לממלכתיות -  תל- העיר העברית החדשה הייתה כמו מדינה 

אביב -  תל]... [אביב הייתה בירת ישראל מתחילת שנות המנדט-  תל]... [החדשה

 זו העיר העברית הראשונה. מחנכת, עובדת,  של עיר שוקקתהייתה תמיד הדוגמה

 ]... [ היה בה חופש יצירה מכל הבחינות שגם שלטון המנדט לא יכול היה למנוע]...[

 ירושלים הייתה ]...[מי שלא ראה את שמחת העיר הראשונה לא ראה שמחה מימיו

   .אביב הייתה קלילה- תל, כבדה, נוזפת

  

מן  .פשר אותושאופייה יצר את מה שהתרחש בה וִא, ות חיההציג את העיר כישצפרוני 

, שנוצרו בו חוקי חיים בעלי צביון לאומי, החלק הראשון של דבריו עולה רושם של יישוב

                                                           
    60 -בתי ספר מספרים על עצמם  ;ל"אביב תש-תל, 'הרצליה'סיפורה של הגימנסיה , )עורך(יהודה - בן'ב: ראו   42

' עמ, )5הערה , לעיל(כרמיאל ; 14-13' עמ, )34הערה , 21 'עמ, לעיל(דרור ; 1969אביב -תל, אביב-שנה לעיר תל
 האנציקלופדיה של העיר העברית הראשונה ,פוי-אביב-מי ומה בתל', חינוך והשכלה, ' יוגב'כ; 12-106, 47-46

, ד"רמת גן תשי, ג, ישראל-החינוך העברי בארץ', אביב-החינוך בתל, ' עזריהו'י; 23-12'  עמ, )8הערה , לעיל(
' עמ, )8הערה , לעיל(יפה ', אביב הצעירה-כמרכז תרבות של תל" הרצליה"הגימנסיה , ' רבי'י; 227-132' עמ

-מערכת החינוך בתל, 'ביגר' שביט וג' י; 195-189' עמ, )8הערה , לעיל(יפה ', ל תורהקו, ' שבא'ש; 244-235
  .2001אביב -תל,  משכונות לעיר-אביב-ההיסטוריה של תל', אביב

ך שלנו היא נקודת המבט של אינדיבידואל המתייחס אל מצב חברתי מסוים כאשר רמית לצונקודת המבט הֶא   43
 בסוגי יחידות עוסק ה,  דנדס משתמש במאמרו'א . או הקבוצה שבה הוא דןהוא מגדיר עצמו חלק מן החברה

חייבת לדון , 'פי דברים אלה-על', גישה אמית' . פייק למינוח זה'בהסברו של ק, בתוך יצירות ספרותיות עממיות
 ]... [ הם נוטלים את משמעותם המלאהמנובאירועים מסוימים כחלק משלם גדול יותר שאליו הם מתייחסים ומ

יחידה חייבת .  למערכתיחסיותיחסיותיחסיותיחסיותוהן , אלא יותר נקודות בתוך מערכת, יחידות אמיות אינן אבסולוטיות בתוך וקום
כדברי , פי פייק-על. 'המתפקדת בתוך תרבות טוטלית, להילמד לא בבידוד אלא כחלק ממערכת יסודית טוטלית

דנדס : ראו .המבנה שיצר האנליסטהמבנה האמי הוא חלק מדוגמת המציאות האובייקטיבית ולא רק , דנדס
 .המינוח במשמעות שבה הוא מופיע במחקר זה מופיע גם אצל דניאלסון .101' עמ, )6הערה  ,14' עמ, לעיל(

 L. Danielson, 'The Folklorist, The Oral Historian and Local History', The Oral History: ראו
Review, 1980, p.63  

 .מיות שזור בפרקים הבאים ומכיל נקודות מבט ֶאחומר שהועבר בעל פה   44
  .27-24' עמ, )42הערה , לעיל(ראו תמיכה לדברי צפרוני אצל שביט וביגר. 192' עמ, ציונים ביוגרפיים, להלןראו    45



 

 33

 .תיאור זה מתאים לכוונתם המוצהרת של מייסדי העיר כפי שתוארה לעיל. כבמדינה חדשה

  . וקים נוקשהמן הדברים עולה רושם של צורת חיים הכפופה למערכת ח

שהייתה מצויה בשיאה של חדוות יצירת , אלא שבחלק השני של דבריו הוא תיאר עיר

שחינכה לערכי הגשמה של , אביב עיר לדוגמה- לדבריו הייתה תל. עצמה ויצירה בכלל

מרכז אטרקטיבי בזכות היוותה היא : אך גם עיר פתוחה וקלילה, האידאולוגיה הציונית

יך ההגשמה שלה והיצירה שלה ובזכות אותן קלילות שהייתה חלק מתהל, השמחה

  . אלה היו כל כך רבות עצמה עד כי גם שלטון זר וכפייתי לא יכול היה לדכאן. וליברליות

שלא  ,שהייתה מאגר של אנרגיה יצירתית בלתי פוסקת ומגוונת, צפרוני ניסה לתאר עיר

טמון הרמז , לדעתי ,כאן. ןאלא כדי לחיות אותן ולהחיות, יותאידאולוגנוצר כדי לכפות 

  .כפי שעלתה מדבריהם של המידעניםאביב - של המורכבות באופייה של תללחידה זו 

והיא , אביבית-  שאפיינה את האווירה התל'סתירה הרמונית'מידענים תיארו סוג נוסף של 

שתושביה חשו בה , ועם זאת גם עיר אינטימית, כפי שכבר צוין, היותה מרכז ארצי ציבורי

כי דווקא מצב זה של סתירות , אלה נובעת קודם כול המסקנה  מדברים46.וך משפחהכבת

בין , וניגודים בין אידאולוגיה לאומית נבנית ורבת עצמה לבין אווירה של יצירתיות ליברלית

אווירה אינטימית לבין מעמד של מרכז ציבורי לאומי הוסיף לאיכותה ואולי אפילו הצדיק 

  .ומצדיק את קיומה

שוחחתי בנושא זה לא התייחסו אל חבלי יצירה או אל קונפליקטים  מםנים שִעהמידע

אידאליזציה של כאן ייתכן שהם יצרו . אביב- החלום של תלמת שהתרחשו בדרך להק

שדגלו בזרמים אידאולוגיים שונים , שכן בעיר הצעירה גר מגוון גדול של תושבים, המציאות

השתייכו לקבוצות עדתיות ולקבוצות , נותיזה מזה גם בתחום הפוליטי וגם בתחום האמ

בנוסף . מעמדיות שונות וגם ניצבו במקומות שונים על הסקאלה שבין חילוניים לדתיים

מתחים נוספים בין , כמובן, היו קיימים, לקונפליקטים שתיארתי לעיל בתחום האמנויות

  .כפי שאפרט להלן ,הזרמים והקבוצות

 .אכן התגשם, לפחות בפרטיו המרכזיים, אביב- תלשהחלום של , עם כל זאת אין כל ספק

להמשיך ולסייע להסבר התופעה שהצגתי כאן  שתי התבטאויות מפליגות של מידענים עשויות

  .סוגי אווירה בין אידאולוגיות ובין של התגשמות מתוך מה שנראה כמסכת של ניגודים

הייתה אהבה , ולההייתה אהבה גד' 47:אמר המסאי ואיש הספרות והאמנות גבריאל טלפיר

הייתה אמונה גדולה , איזה מיתוס של חזון, איזה חזון של מיתוס,  היה איזה]... [גדולה לעיר

  .'מאוד

סביר שכמו בדברי המידענים האחרים , שוב ? אידאליזציה מוחלטת של המציאותזוהיהאם 

היה אך לדעתי . יש גם כאן צפייה אחורה כשהמרחק מן העבר מעלים את הפרטים הצורמים

אכן לכך שהתופעה יוצאת הדופן הסיבה  מנקודת מבטו את להסבירזה גם ניסיון של טלפיר 

  :התרחשה

                                                           
, אביב הייתה גם מרכז לאומי-תל[…]   אביב אז עוד הייתה מאוד אינטימית-תל': אמרה המידענית רחל ינחל   46

 .191' עמ, ציונים ביוגרפיים, להלןראו  על רחל ינחל .'כללוב, חינוכי
 .22, 21הערות , לעילעליו ראו    47
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גם גבריאל . שאולי רק בו יכלו לדעתו הדברים להתבצע, הוא תיאר הקשר של מציאות

על רמות הריגוש , שאפשר להיזכר בהם עכשיו שוב, צפרוני סיפר בדבריו המפורטים לעיל

פעלו , אביב שמחו במפעלם ואהבו אותו- של תל יוצריה: אביבי- תלשאפפו את המפעל ה

  .עד שהצליחו להעמידו למרות קשיים שעמדו בדרכם, להגשמתו מתוך אמונה גדולה

אביב כפי שהתכוונו לעשות זאת - כי הצרכים ליצור את תל, למעשה רצו המידענים לומר

  . שה החלוצי כולוכמו בכל המע, היו חזקים כל כך עד שגברו על מכשולים שבדרך

אל הכפר השיתופי ודן , אמנם, המתייחס,  בובר'ניתן להיעזר בהקשר זה גם בדבריו של מ

לדבריו ההתגשמות הציונית לא נכשלה משום שלא צמחה : בהגשמת הרעיון הציוני בלבד

שפקדו משבר חיצוני גדול 'סיטואציה היסטורית של עם , הכרח, מתוך תורה אלא מתוך מצב

את , אליטה, וסיטואציה זו העמידה מבחר אנשים. עליו בהפיכה פנימית גדולהוהוא ענה 

  . שגבר על קשיי המציאות, כאן מסביר בובר את עצמתו של הצורך 48.'האליטה החלוצית

התחושה של הזדמנות בלתי חוזרת ליישם צרכים ולהגשים כמיהות שנטוו במשך שנים 

אלה ,  נתלווה ריגוש שתוך כדי הגשמהכשלכל אלה, והאחריות שנדרשה כדי להיענות לה

ואותם הם מעמידים במרכז תודעת , כנראה הזיכרונות החזקים של מי שחיו באותה תקופה

  .העבר שלהם

שלא ניכרו בו , את המידענים להציג עבר שאינטרסים שונים הובילו, סביר להניח

חס אל דבריהם גם אך עם כל זאת יש להתיי. ובאלה אכן אדון, קונפליקטים למרות מורכבותו

וכניסיונות להסביר מהו , שאכן התקיימה ,כאל תיאור ברמה הכללית מאוד של מציאות

אביב - המקרה של תל. פשר את התקיימותה תוך התייחסות לצורכי החברה בת התקופהשִא

שנבנה , ייחודי בתוך המפעל הציוני המתגשם כולו בזכות היותה חלום טעון, אכן, הוא

פי המסתבר מדברי - על. חלקם כלל לא בכיוון הציוני, גיים סותרים ושוניםממרכיבים אידאולו

זאת תוך ניסיון למזג את המרכיבים , אותם כוחות של הגשמה בנו גם את החלום, המידענים

  . וכך להשביחם, הסותרים

ן אל אותה מציאות מסוימת של הגשמת יהמתייחס עדי, גם כאן ניתן להסתייע בבובר

  : נית בלבדהאידאולוגיה הציו

  

הראשונות שלנו נימוקים ' קומונות'יודעים אנו איך התחברו ברוחם של חברי ה

זיכרון , נימוקים שבהם נתמזגו לפעמים מיזוג מופלא, אידיאוניים עם צו השעה

רשמי קריאת הסוציאליסטים המכונים אוטופיים ופעולת מקראות על , הארטל הרוסי

הדבר המכריע הוא שגורם אידיאוני זה . ודעפעולה שאינה כמעט במ, הצדק הסוציאלי

 ]... [היו חלומות רבים ושונים. הנוח לקבל צורה, שמר כמעט לחלוטין את אופיו הרך

אנשים לא הביאו . אבל שום דבר מכל אלה לא קפא בדמות תכנית מוכנה ומוצקה

, ררהוא עו, גמותֹואבל לא יצר ד,  האידאל יצר דחיפות]... [ כעין סכימה]... [מםִע

   49.אבל לא כפה

                                                           
  

 .149-148' עמ, )37הערה , לעיל(בובר : ראו   48
 .149' עמ, )37הערה , לעיל(בובר : ראו   49
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אביב בשנותיה - חלק מן המידענים דיברו על אווירת הליברליות היצירתית ששררה בתל

הנוח לקבל , תכונות אלה יכולות להתאים לתיאוריו של בובר בדבר אותו אופי רך. הראשונות

ייתכן שגם תכונות אלה סייעו להתגשמות דמותה הנכספת של העיר כפי שהיא מוצגת . צורה

להיפתח , שלה הייתה פתיחות לקבלמורכבת כאשר ביסוד המציאות ה, רות השוניםבמקו

  .'אבל לא כפה, עורר', אכן, ולהתקדם הלאה כאשר האידאל

שדבריו מסייעים גם הם להבנת הצלחת קיומה , המידען השני שאצטט כאן נוסף לטלפיר

 העצומה ועל כל אירופה על השפעתה '50:ץ"הוא המסאי ואיש הציבור יצחק כ, של העיר

 ]... [בעיר הקטנה הזו, בכל באה ומתרכזת פה, תאטרוןב, בריקוד, המיוצגת בציור, החייאתה

  . 'אביב עצמה זה היה חג-תל ]... [אביב- זו הייתה החגיגה הגדולה של תל

אך גם , אביבי- אמנותי של החלום התל- ץ חובב האמנות התרכז רק בחלק הקוסמופוליטי"כ

גודש עצום של חיי תרבות ואמנות  ,לדבריו, יה של העיר כאשרהוא הציג סתירה באופי

  . התרכז ביישוב כה קטן

שהיה גם , שתיארה יישוב אינטימי, יש כאן קו דומה לזה המופיע בדבריה של רחל ינחל

   51.מרכז ענקי

הם מפתח נוסף וחשוב , נקט באמצעי של האנשה שבהם, אביב- ץ על תל"דבריו של כ

 של מחקר ום גם מאפשרים להציג את נקודת הפתיחה לגבי מטרתוה להבנת המעשה שנוצר

  : הז

, אביב- במשך הדיון אנסה לבדוק את מהותם של האמצעים שבהם השתמשו תושבי תל

כדי לסייע למפעל יוצא , המייצגים תחומים יצירתיים שונים בתקופת העבר שבה אני עוסקת

  .להתקיים ולהתפתח, הדופן הזה להיווצר

 היה ,לפחות בחלקו, כי מקור האידאליזציה, זה תהיה לנסות ולהראותבמחקר  כוונתי

אביב ומעצביה הם - יוצרי תל:  שמופיעים אצל המידעניםההווהולאו דווקא בתיאורי , בעבר

  . שהתאמצו לעצב מציאות אידילית כדי לאפשר את קיום הבלתי אפשרי

יטוי בלתי אפשרי ב, כחג בלתי פוסקאביבי -  התליום-םהיוץ בחר לתאר את "יצחק כ

  : כשלעצמו

והחלום גייס לעזרתו , אביב ניסו לייצר מציאות אידאלית שתענה על כמיהותיהם- אנשי תל

  . עד שהצליח לגבור על המציאות, אמצעים כה רבי עצמה

                                                           
 .191' עמ, ציונים ביוגרפיים, להלןראו    50
ארצות וערים על , כתיבת הארץ, גוברין' נ: אביב ראו-ל תל עוד על תדמיתה המורכבת ש .46הערה , ראו לעיל   51

  .145-42' עמ, ט"ירושלים תשנ, מפת הספרות העברית



 

 36

הרקע הרעיוני לעיצוב החגים בתרבות הציונית :  שלישיפרק
  אמצעים וערוצים: המתחדשת

  

  

  

  ידאולוגי של התרבות הציונית המתחדשת מקומם של החגים בהקשר הא

, מקום מרכזי לאירועים ציבוריים חגיגיים, כפי שציינתי כבר, אביב ניתן מאז ייסודה- בתל

  .כאשר הם הולכים ומשתכללים במשך השנים, אשר התקיימו בה באופן תדיר

היה בה ביטוי ) פורים ושבועות, ו בשבט"ט, חנוכה(לכמה מחגי מחזור השנה היהודית 

אביב - לא ניתן להתייחס אל משמעויותיהם ואל צביונם של אירועים אלה בתל. ציבורי מיוחד

. ישראלית המתחדשת בכלל- בלי להתבונן בהקשר ההיסטורי שבו הופיעו בהתיישבות הארץ

ולהציג את אופייה של ההתחדשות , אביב- י לעבור לרגע את גבולות תלילשם כך על

  .ידונההלאומית שהתרחשה בארץ בתקופה הנ

ישראל ניכרו כוונות ברורות של - במשך תקופת התחדשות היישוב היהודי בארץ

להשתחרר מזהות , ציוניות חילוניות- אלה בעלי המגמות האידאולוגיות, המתיישבים החדשים

הדת . מציאות של תלות וחוסר אונים, שסימלה עבורם מוגבלות קיומית, היהודי הגלותי

המחישה בעיניהם של אותם , ל יהודי הגלות הדתייםשעיצבה את עולמם ש, המסורתית

תוך כדי ניסיונם לבנות לעצמם זהות . ם את המציאות התלותית הזאתימתיישבים ציוני

אשר תבטא , לאומית מחודשת ביקשו המתיישבים לעצב מערכת חלופית של ערכים

  1.לגיטימציה לחזונם להקים חברה יהודית אוטונומית בארץ האבות

אשר היווה את מרכז האמונה של האדם , ציב במקום הכוח המופשט של האלהיה צורך לה

את כוחה של החברה המגשימה ואת האמונה של אנשיה ביכולתו של הגוף החברתי , הדתי

  . הקולקטיבי עצמו

  

  ומשמעויותיה של דת אזרחית בהקשר האידאולוגי הנדון מקומה

, אידאולוגיה כזאת מאפיינת חברות. תרעיונות אלה הצביעו על מגמה ברורה ליצור דת אזרחי

  . לחדש או לחזק את זהותן הלאומית, המעוניינות ליצור

  : להלן אפרט את מאפייניה היסודיים המקובלים של אידאולוגיית הדת האזרחית 

ידי עירוב חבריה במערכת של טקסים ושל מיתוסים - איחוד החברה על(אינטגרציה . א

מצב משותף וגורל , ם ומבטאים תחושה של עבר משותףשהם עצמם אינטגרטיביי, משותפים

  ). משותף אצל המשתתפים

העברת תחושה של נכונות הסדר החברתי למטרות שהחברה מעוניינת (לגיטימציה . ב

  ). להשיג

                                                           
 Ch. S. Liebman and E. Don Yehia, Civil Religion in Israel,  Berkeley-Los Angeles-London: ראו   1

1983, p. 25 .מגמות ',ניתוח סמיולוגי: מלחמה בישראלאנדרטות לחללי , ' אלמוג'ע: כן ראו על הדת האזרחית ,
 .179' עמ, )1991) (2(לד



 

 37

ידי הגוף - עירור האנרגיות של אנשי החברה לביצוע המטלות המועדפות על(מוביליזציה . ג

   2.)הזה

אשר מכוונות גם כאן אל , ישנן אמונות ומצוות, סורתיתכמו במ, גם בדת אזרחית

  ).מושג הלאום, מושג המדינה(לאומי - אך בכיוון החברתי, הטרנסצנדנטלי

חייבת להיות בעלת , המייסדת את מוסדות הדת האזרחית, הקבוצה הלאומית או המדינה

צמה לשאוף לקידוש ע וגם ,מוטיבציה לעודד מצב של אחדות מורלית מוחלטת ולטפחו

תקוות הקבוצה שערכים אלה יהוו תחליף למוסדות . והערכים והמעשים שבהם היא מאמינה

תחושת מציאות כזאת היא היחידה שתוכל להוביל את הקבוצה הלאומית . הקדושים של הדת

היכולה לחיות , לא קיימת חברה, כדברי דרקהיים. קדימה בדרך שבה היא מתכוונת לדבוק

 ואם החליטה אותה חברה להדגיש את זהותה הלאומית מעל ,ללא מערכת ערכים עליונה

   3 .למוסדותיה הקדושים של הדת כמפורט לעיל יהיה הכרחי הרי תחליף, לכול

שעצמת ההשפעה של מערכת , שכן סביר, הצלחה בביצוע מטלה כזאת עלולה להיות נדירה

רכים של ממערכת ע תהיה פחותה, המעלה את החברה האנושית למדרגה עליונה, ערכים

כי האוטוריטה , לא ניתן לבסס את האמונה: האמונה באלוהיםיסודות חברה שנבנית על 

וזה מפחית את ההערצה לאוטוריטה זו ואת , שקבעה את עליונות החברה היא טרנסצנדנטלית

  . הביטחון בה

קשה : ערכי הדת האזרחית עלולים להשתנות בהתאם לשינויים החברתיים, נוסף לכך

שמצבה משתנה מעת , שאמונתו של אדם תהיה קבועה במוסדותיה של קבוצה, לגרום לכך

   4.לעת 

קיימות דוגמות מוכרות לניסיונות של הנהגת דתות אזרחיות לאורך זמן בעיקר באירופה 

לעתים הצליחו להתקיים ,  לעתים נכשלו מוסדות כאלה לאחר זמן קצר5.המזרחית והמרכזית

  . בלטה בכל מקרהאך הבעייתיות שבמהותם, במשך שנים

                                                           
  
  .5' עמ, שם, ליבמן ודון יחיא: ראו   2
 :E. Hobsbawm, 'Mass-Producing Traditions :כן ראו בנושא זה ).22ערה ה, 19' עמ, לעיל(דרקהיים :ראו   3

Europe, 1870-1914', The Invention of Tradition, E. Hobsbawm and T. Ranger (eds.), Cambridge-
London-New York 1983, p. 263; L. Hunt, 'Foreword', in: M. Ozouf, Festivals and the French 
Revolution, Cambridge-London 1988, p. 4; G. L. Mosse, The Nationalism of the Masses - 
Political Symbolism and Mass Movements in Germany from the Napoleonic Wars through the 

Third Reich, New York 1975, p. 3 . ידי רוברט -על' דת אזרחית'חשוב להזכיר בהקשר זה את פיתוח המושג 
שהיא שזירה בין מושג האל לבין הערכים האמריקניים ,  בדת האזרחית האמריקנית, אמנם,בלה התרכז. בלה. נ

שהם , על מונחים ערכיים, אמנם, ו אנשי הציונות הסוציאליסטית נסמכההדת האזרחית שיזמ .הלאומיים
להציב במרכזה את ההיסמכות על , כפי שמפורט לעיל, אך התכוונה, דומיננטיים בדת שבמרכזה עומד האל

 R. N. Bellah, 'Civil Religion in America', Beyond: ראו. החברה האנושית הגואלת את עצמה ולא על האל
Belief -Essays on Religion in a Post- Traditional World, New York-Evanston-London 1979, pp. 

168-189  
 R.  Bocock, Ritual in Industrial Society, London 1974 :ראו   4
 G. L. Mosse, 'Mass Politics and the Political Liturgy of Nationalism', Nationalism: The:ראו   5

Nature and Evolution of an Idea, E. Kamenka (ed.), Canberra 1973, pp. 39-54  ; הערה , לעיל(מוס
 .R.הערך כולו מתאר את הנושא שהוזכר). 3הערה , לעיל(אוזוף  .הערך כולו מתאר את הנושא שהוזכר ).3

Stites, 'Bolshevik Ritual Building in the 1920s', Russia in the Era of NEP, Sh. Fitzpatrick, A. 
Rabinowitch and R. Stites(eds.), Indiana 1991, pp. 295-307  
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במקרים רבים היה צורך לכפות על חברות את מערכת הערכים החדשה של הדת האזרחית 

שניסו , זאת למרות שימוש באמצעי עזר. משום שאנשיהן לא קיבלו ערכים אלה מרצונם

בהם נהגו מכונני דתות שאמצעי עזר כאלה . לעורר אותם להזדהות עם הדרך החדשה

האומה או  לחזק את זיקת, למשל, מכונני דתות אזרחיות ניסו: יםשונ אזרחיות להשתמש היו

לעתים לקחו להם לדוגמה אומות . לעבר העתיק שלה, שזהותה הייתה בתהליך שינוי ,החברה

אל זהות לאומית  אנשי הקבוצהזיקת  אתבמטרה לחזק  אחרות שעברו תהליכים דומים

אשר , ם בעיניהם יותר מאשר אלהבאמצעות מערכות ערכים וסדרי חיים חיוביים או רצויי

   6 .נדחקו מפני הדת האזרחית החדשה

  

  ישראלית הנבנית-זיקות בין עבר לבין הווה בחברות נבנות ובחברה הארץ

 אצלן כאשר יםהלבווקס מתייחס לחברות שונות הנבנות מחדש משום צרכים חדשים שנוצר

אך הן , כדי להצדיק את קיומןחברות כאלה זקוקות לייסוד העבר שלהן : הן נשענות על עברן

מן העבר שאינם  הן מרחיקות חלקים: מעוותות אותו תוך כדי תהליך הבנייה מחדש שלהן

חברות כאלה תרחקנה מזיכרונן הקולקטיבי כל מה . מתאימים לצורכי ההווה ומשנות אחרים

, זיכרונות, כלומר. דברים שלא תוכלנה לשאת, שיפריד בין חבריהן ושיפגע באחדותן

 ,שלא יתאימו לקולקטיב רחב ככל האפשר בחברות המדוברות, רעיונות מן העבר, ושגיםמ

יכולה לחיות רק אם מוסדותיה , פי הלבווקס- על, חברה. יורחקו ממציאות ההווה שלהן

היא תנטוש את אמונותיה הישנות רק אם תהיה . נשענים על אמונות קולקטיביות חזקות

ואז תצליח לסלק מכל חבריה את , רכי ההווה שלהשמתאימות לצו, בטוחה שמצאה חדשות

 כרוכים בעולם העבר בצורה המנוגדת -  ולו במידה מסוימת - כל הזיכרונות שישאירו אותם 

נכנע בתהליך כזה , שחברת ההווה המשתנה מעוותת אותו, העבר. לרעיונות ההווה שלה

לדברי . ת העברהצורך הקולקטיבי של ההווה חזק ממסורולהווה משום שלדעת הלבווקס 

ומסורות העבר וההווה תוכלנה להתקיים זו , גם רעיונות ההווה נחשבים למסורות, המחבר

את המחשבה , אם כן, המחבר מגדיר. בצד זו אם תתאמנה לרצונותיה של חברת ההווה

הם , כי הזיכרונות המצליחים לשמור על עצמם, וטוען,  קולקטיביכזיכרוןהחברתית בעיקר 

אלה שיתאימו תמיד לצורכי חברת , כלומר ,היבנות מחדש כל פעםלאלה היכולים 

   7.ההווה

 'על- נארטיב'המנסות ליצור מה שמכונה , זרובבל מתאימה דברים אלה לתנועות לאומיות

)master narrative (המדגיש ומאיר את העבר המשותף של חברים , או זיכרון קולקטיבי

את הכמיהה שלהם לעתיד חדש ומשותף כדי להפוך  נארטיב זה בא. בקבוצה המדוברת

זהו אמצעי המסייע ליצור זהות . ולגורל חדש ומשותף ללגיטימית בתוקף העבר המשותף

  .קולקטיבית מחודשת של אנשי הקבוצה

                                                           
 ,'B. Kapferer, 'Legends of People - Myths of State; 283  'עמ, )3הערה , לעיל(הובסבאום :ראו   6

Violence,  Intolerance and Political Culture in Sri Lanka and Australia, Washington-London 
1988, p. 211 272' עמ, )3הערה , לעיל(אוזוף ; 81' עמ, )3 הערה ,לעיל( מוס.  

 M. Halbwachs, On Collective Memory, (Edited,  English translated and with an introduction :ראו   7
by  L. A. Coser), Chicago-London 1992, pp. 182-189    
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יהיה מאמץ להבליט את : תהליך כזה של יצירת העבר מחדש יהיה סלקטיבי מאוד

ית להעלים ולטשטש את אלה זמנ- ובו, הזיכרונות המבטאים את ערכי הקבוצה החדשים

 של העבר מקבל מבנה עלילתי 'על- נארטיב'כי , זרובבל קובעת. שאינם מתאימים לצורך הזה

למבנה עלילה של מיתוסים  ההתאמה. ההופכים את העבר לטקסטים סמליים, של מיתוסים

ומקלה להתעלם מן ההשמטה המגמתית , 'נארטיב העל'תורמת לשלמותו הטקסטואלית של 

המבנה המיתי מחזק את ההעדפה של . שאינן מתאימות לסיפור הרצוי, דות היסטוריותשל עוב

עליהם שמסר אידאולוגי על דיוק היסטורי ומעלה את החשיבות הסמלית של האירועים 

  . בר למשתנים הקונקרטיים של זמן ומקוםמספרים בהווה מֵע

שי הקבוצה את אשר תאפשרנה להעביר אל אנ, ברור הצורך במערכות סמלים פעילות

, ובעצמה גדולה,  בצורה שתבלוט מעל לכל השקפת עולם אחרת הסותרת אותו'העל- נארטיב'

   8.אשר תהפוך אותו אטרקטיבי במידה רבה ככל האפשר

ללא כל , הם מהווים. מתחום הדת, קודם כל, המוכרים, לצורך זה משמשים טקסים וחגיגות

  .ת גבוההאמצעי מאחד יעיל ביותר ובעל רמת סמליו, ספק

מעטפה חיצונית לתחושות , הטקסים הינם תרגום חיצוני למצבים פנימיים, פי דרקהיים- על 

שמאחדים את , שבאמצעותם מעידה החברה על רגשותיה ורעיונותיה הקולקטיביים ,יותלמנט

המייצגות את מהותה של החברה סמליות הצגות  , לדבריו,הטקסים מהווים. שבה היחידים

דרקהיים . מה שהכרחי ביותר לכל חברה כדי שתוכל להמשיך להתקיים, ואת אופן תפקודה

כי עצמתם של טקסים כמבטאים חיצוניים של מצבים פנימיים היא בהיותם פעולה , קובע

 החוזר על עצמו בהפסקות קבועות ריטואליהביצוע ה: החוזרת על עצמהקולקטיבית וסמלית 

לאחד את , הותה ועל רעיונותיה וערכיהעל מ, עונה על הצורך של החברה להעיד על עצמה

הנפגשים זה עם זה בזמנים קבועים  היחידים. עצמה באופן קבוע וכך לשמור על עצמה

שאפשרי , מדובר כאן בשיתוף פעולה אקטיבי. מאשרים יחדיו את הרגשות המשותפים שלהם

 שבאמצעותם, המייצרת קודים קולקטיביים, אותו תנועה חיצונית המניעהרק בזכות 

   9.מוכיחה החברה שהיא קיימת

, טקסים יכולים. כי טקסים יכולים להתקיים גם במסגרת חילונית, מור ומיירהוף קובעות

די בכך שישררו התנאים : להכיל כל אספקט שהחיים בוחרים להשאיל להם, לדבריהן

שהם אמצעי , הסמלים ,שהם המסרים החברתיים שהם רוצים להעביר, ההכרחיים לקיומם

זאת תוך כוונה להצהיר על סדר תרבותי . והתרחשות באווירה קולקטיבית מאוד, ההעברה

   10.מוחלט באמצעות הטקסיות הפורמלית המסודרת והחוזרת על עצמה

                                                           
-Y. Zerubavel, Recovered Roots- Collective Memory of Israeli National Tradition,  Chicago: ראו   8

London 1995, pp. 214-221 . התייחסות מסוימת לחשיבה סלקטיבית בהתייחס להיסטוריה בהתאם על
חי -גלגולי תל": אגדה"ל" היסטוריה"בין , ' זרובבל'י :לצרכיה של הקבוצה הלאומית ההולכת ונוצרת ראו גם

ירושלים , )עורכים( ויסטריך ' ס' אוחנה ור'ד, גלגוליה של התודעה הישראלית-מיתוס וזיכרון', זיכרון העממיב
', קהילה מדומינת'שטבע את המונח , אנדרסון'  דבריה של זרובבל מושפעים מדבריו של ב.202-189' עמ, ז"תשנ

 ,B. Anderson:ראו. טיבית אל העברידי גישה סלק-שמשמעותו יצירת זהות קולקטיבית של חברה מסוימת על
Imagined Communities, London-New York 1992. 

, לעיל(מוס ; 287 – 271' עמ, )3הערה , לעיל(הובסבאום : כן ראו). 22הערה , 19'  עמ,לעיל(דרקהיים : ראו   9
 ).3הערה , לעיל(אוזוף ; 126-73' עמ, )3הערה 

 .21' עמ, )22ערה ה, 19 'עמ, לעיל(מור ומיירהוף : ראו   10
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, המבטאים את אידאולוגיית הדת האזרחית, במקרה של טקסים, קפפרר פי דבריו של - על

 קונרטון מוסיף 11.ותושתיהן נעשות בלתי נפרד, מתגייסת התרבות לעזרת הלאומיות

והוא מתייחס אל טקסי זיכרון היסטוריים כמו אלה , מור ומיירהוף, לקביעותיהם של דרקהיים

 על ולהכריז, לדבריו אלה הם טקסים שמאפשרים לראות אחורה: בהם אנו עוסקיםש

  .  אליהלרמוזלא רק , ההמשכיות של העבר הרצוי

 של טקסטים ותנועות ביצועבאמצעות החזרה הקבועה הפורמלית והמתובנתת של הטקסים 

ו שאלי, והטקס הופך לשפה פורמלית של העם, בעלי משמעות סמלית נחקקת כביטוי קנוני

  . הוא שייך

פי שני - על, כמובן, שטקסים המתייחסים להיסטוריה של עם בנויים, קונרטון מוסיף

הם כוללים  שלהם והעובדה שהצורניותוהם , המאפיינים הבולטים ביותר בטקסים בכלל

לאנשים ולאירועים , שהם מתייחסים למציאות, אלא שהם מתייחדים בכך. ביצוע

  . פרוטוטיפיים והופכים אותם לחוק או לתקנה בחיי העם או הקבוצה המדוברת

שעוברים טרנספורמציה בכוונה לחדש מצב זהותי של , דווקא טקסים, פי קונרטון- על

בולטים בנטייתם להמשיך ולחזור על העבר , של תנועות לאומיות בדומה לטקסים ,קבוצה

להגן על שורשיה המהותיים של הקבוצה  וכך, לקבוצה באופן מודע כדי לשמור עליוהרצוי 

לקבל אופי נוקשה מאוד משום האינטרס , לדבריו, דווקא טקסים כאלה עשויים. המתחדשת

 העם המגלה  לעברו שלאישור מחדששל יוצריהם להציג לחברה המחודשת את הרעיון של 

הכוונה היא לטפח את הנוסטלגיה אל העבר הזה באמצעות . את מהותו העקרונית הרצויה

  . הצגת מבנה ביצועי פורמלי

 של הקבוצה 'העל-נארטיב'מאפשרים לספר את , העוסקים בזיכרון העבר, טקסים כאלה

: רשל העב'  בצורת הצגת אימאזאוטוביוגרפיה קולקטיביתולהצדיק את העבר כסוג של 

יש כאן הרבה . ביצוע ריטואליידי - שמועבר ומחוזק על' העל-נארטיב'ב, אם כן, מדובר

לזיכרון או ,  הזיכרוןביצועבהפכם להרגל של : בר לחיזוק הקולקטיביות של הקבוצהֵעמ

הופכים הטקסים לאפקטיביים ומשמעותיים ביותר בתודעת הקבוצה , מבוצע קבוע

 חדשה וקבועה תוך הישענות על זיכרון העבר הכמהה לאמץ לעצמה מציאות, המתחדשת

   12.הרצוי לה ומחזק אותה

חגים היסטוריים מציעים ריטואלים של , לדבריה: זרובבל מעלה פן נוסף לדברים אלה

מעטפת של זיכרונות משותפים של  שמסביבם, שיוצרים רשת משותפת של מנהגים, זיכרון

אך גם עיצוב מחדש , זיכרון העברחגים כאלה מאפשרים המשכיות של . הקבוצה החוגגת

לו היבטים של העבר יהפכו למרכזיים יותר בזיכרון יֵא במסגרת החגים האלה ייקבע: שלו

מן ההקשר ההיסטורי הממשיך להתרחש  הפרדת היבטים אלו. יישכחו לויהקולקטיבי וֵא

מאפשרת גמישות יחסית של יכולת המסר שהם מעבירים ומאפשרת להעביר דרכם את 

, אם כן, החגים הם. ולהשאיר בחוץ את אלה הלא רצויים, ם המועדפים לאותה תקופההמסרי

   13.בעלי תפקיד מרכזי בבניית אופי העבר של הקבוצה

                                                           
  .209' עמ, )6הערה , לעיל(קפפרר : ראו   11
-P. Connerton, How Societies Remember, Cambridge-New York-Port Chester-Melbourne:ראו   12

Sidney 1989, pp. 41-71  
 .217-216' עמ, )8הערה , לעיל(זרובבל : ראו   13
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ישראלית בתקופה שבה אני עוסקת התממשו העקרונות שלעיל בהקשר - במציאות הארץ

פת ישראל פעלו בתקו- בארץ. הייחודי של אותה מציאות ובאופן המיוחד למעצביה

, שלמרות שהיו ביניהם חילוקי דעות, ההתיישבות המתחדשת זרמים אידאולוגיים חילוניים

  . ישראל בכיוונים לאומיים- ברצון להביא להתחדשות החברה היהודית בארץ היו מאוחדים

הוא הזרם של , אשר יהיה רלבנטי במיוחד לענייננו, הזרם הדומיננטי ביותר מבין אלה

, אשר אנשיו שאפו לייסד מדינת ישראל המבוססת על שוויון חברתי, הציונות הסוציאליסטית

 של 'העל- נארטיב'את יוצרי , במקרה הנדון, אלה מייצגים .צדק חברתי ועבודה פרודוקטיבית

  . הקבוצה הציונית הלאומית

של אידאולוגיה זו שאפו לדחות את הדת המסורתית  שפעלו תחת דגלהרבים מאלה 

כפי , בנות במקומה מערכת ערכים מחודשת בכיוון הלאומיול,  האמונה באל- שיסודה 

. א:  עוררו כמה סיבותישראל- את הצורך בדת אזרחית בארץ, פי אלמוג- על. שציינתי קודם

בית  כמיהתם להתנתק ממסורת הדת של שנוצר אצל החלוצים עם צורך במילוי החלל הערכי

,  כעבודת קודש הדורשת קרבןיםצראיית עבודת החלו. ב. 'שלילת הגולה'הוריהם וליצור את 

 ו להתגבר על המשברים הגופניים והרגשיים שבהם נתקלציםתפיסה אשר סייעה לחלו

.  החדשהםשהייתה חלק מרכזי ממציאות,  ומן העבודה הקשהםכתוצאה מעזיבת מולדת

להתממשות תחושה , פי אלמוג- על, ת הדת האזרחית סייעסהחולין שהתקדש באמצעות תפי

נוטה , 'כריזמטית'שנקראת בפי ובר , תקופה מהפכנית. ג .גשמה אישיתשל התעלות וה

אמונה הפיק לקדש את האומה וערכיה ול, במיוחד להוליד מאפיינים חברתיים של דת אזרחית

   14.סטטיות והתלהבות המוניתקאידאולוגית מתוך א

ת אשר להם נזקקו היה הד המקור שממנו הפיקו את מערכות הערכים והסמלים, עם זאת

 - הקבוצה המתחדשת בארץרבים מאנשי הצורך שהיה עדיין קיים אצל . המסורתית עצמה

 לא -  בחלקו גם נוסטלגי - ישראל לשמור על זיקה אל העבר הקולקטיבי וקשר עמוק במיוחד 

   15.זיקה זו לחלוטין מתודעתם למחוק הםפשר לִא

יתן לראות כיצד זרם אידאולוגי זה נאנשי ידי - במערכת הערכים המחודשת שנבנתה על

בתהליך של , תוך כדי התבססות עליהביצעו את מעשה דחיית הערכים של הדת המסורתית 

הם דחו את הערכים ואת הסמלים הלא מתאימים להם והתאימו את האחרים : קונפרונטציה

  . לצורכיהם החברתיים הדחופים

לאומיות משימה זו של התנועה הציונית המגשימה הייתה קשה ממשימתן של תנועות 

כאן היה צורך לא רק לשכנע את היהודים בצורך : עשרה אחרות באירופה של המאה התשע

ומאז לפעול , אל הארץ הזאתלהובילם אלא , ישראל- בקיום חברה יהודית לאומית בארץ

להשקיע מאמצים גדולים במיוחד כדי , על כן, חשוב היה. של הארץ לישות לאומית להפיכתה

מורכבות המעשה . רבת עצמה ומשכנעת במיוחד, מלים מתאימהלייסד מערכת ערכים וס

  . באותה תקופה, כפי שציינתי לעיל, גדלה גם בגלל ההטרוגניות האידאולוגית ששררה
                                                           

' עמ, )1980 (16 ,קתדרה', ישראל-ות מקומית וילידית בארץהצמיחה וההתגבשות של תרב, ' זוהר-אבן' א: ראו   14
 ,על כריזמה ובניית המוסדות, ) אמיר'תרגם א( ובר 'מ; 182-180 ' עמ, )1הערה , לעיל( אלמוג; 206-161

 .ם"ירושלים תש
יש  .470-465' עמ, )26הערה , 20 'עמ, לעיל(יחיא וליבמן -דון; 182-180' עמ ,)1הערה , לעיל(אלמוג  :ראו   15

; שם ,יחיא וליבמן-דון :ראו. כי בתוך תנועת העבודה היו מי שהתנגדו באופן מוחלט לכל קשר עם העבר, לזכור
 .6הערה , לעיל
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אנשי הציונות הסוציאליסטית ואף אידאולוגים נוספים שקדמו להם או פעלו בתקופתם 

כפי שהוזכר , ת לאומיותכמו יוצרים אחרים של קבוצו, מתוך מניעים דומים בחרו גם הם

היה מאמץ : להשתמש בעברו המועדף בעיניהם של עם ישראל למען השגת מטרתם, לעיל

: לעורר את מודעותם של המתיישבים החדשים אל מציאותו של עם ישראל במולדתו העתיקה

וגם להזכיר להם את מצבו העצמאי , ידי כך התכוונו לקשר מחדש את בני העם אל ארצם- על

  . ארצו כאשר היווה קבוצה בעלת זהות לאומית ברורהשל העם ב

מנהיגי . הזיכרון הקולקטיבי של המתיישבים החדשים מילא כאן תפקיד מרכזי מאוד

, כמו הרבה אידאולוגים של קבוצות לאומיות, סוציאליסטית חשו גם הם- התנועה הציונית

להגביר את , זכרכנ, זאת כדי: בחשיבות קיומם של טקסים וחגים בתוך החברה המתחדשת

שהכילו אותם אירועים , אחדותה ואת מוטיבציית ההגשמה שלה באמצעות סמלים רבי עצמה

  . חגיגיים

, הם בחרו חלקים בעלי פוטנציאל מתאים מתוך מערכת הדת המסורתית, כפי שהזכרתי

אך , תוך תהליך סלקטיבי נבחרו חגים מתוך מחזור השנה היהודי. והתאימו אותם לצורכיהם

 ,פסח ,ו בשבט"ט, חנוכה: שהכילו סמלים פוטנציאליים לחיזוק התודעה הלאומית, אלהרק כ

שהחל , מן הסמלים האלה נבעו מן הזיכרון הקולקטיבי של העםחלק . ג בעומר ושבועות"ל

   16.להתגבש מאז מציאותו בארצו העתיקה

דשות הפכו חגים אלה תוך תהליך ההתח, למרות היותם שונים במשמעויותיהם המקוריות

ואפילו ניכרו מכנים משותפים בין מערכות הסמלים של , לבעלי מכנים משותפים ברורים

  . חלקם

ידי - ישראלית הראו העדפה ברורה ליצור מעגל חגים חדש על- ארץמייסדי החברה ה

. לא דתי, פוליטי- לאומי, שמירה על מעגל החגים היהודי המסורתי תוך מילויו בתוכן אחר

ידי - שים הם יצרו עיצוב מחדש של העבר היהודי כאשר הדגישו עלבאמצעות החגים המחוד

סמלי החגים המחודשים את כוחם של האנשים לגאול את עצמם בלי להיסמך על האל 

מה שהיה חשוב מאוד , ישראל והטבע שלה- ואת מרכזיות אדמת ארץ) ג בעומר"ל, חנוכה(

                                                           
 N. Watchel, 'Introduction', History and;55-48 , 29, 27-26, 19' עמ, )1הערה , לעיל(ליבמן ודון יחיא :ראו   16

Anthropology, 2 (1986), pp. 207-224 .ההופכים חילוניים במשמעות ,  כהן מזכיר בהקשר זה חגים'א
 חלק מן החגים שהוזכרו .440'  עמ,)16הערה , 17' עמ, לעיל(כהן : ראו. פי צורכי החברה החוגגת-לאומית על

, החלו להתחדש כבר בתקופת העלייה הראשונה) ו באב"ובנוסף גם ט, ג בעומר"ו בשבט ול"ט, כמו חנוכה(לעיל 
, דרור-אלבוים).  36הערה , 21' עמ, לעיל(זעירא :  ראו.ו צביון מוגדר יותר במשך העליות הבאותאך קיבל

הנסמכת על , ישראל במשמעות חילונית-באואר וגורן מתייחסים באופן ספציפי אל התחדשות החגים בארץ
כת הסמלים ועל הצורך הברור של החברה המתחדשת בחגים אלה ובמער, מתוך צרכים לאומייםמתוך צרכים לאומייםמתוך צרכים לאומייםמתוך צרכים לאומייםמורשת העבר 

על , ' באואר'י; 390-387' עמ, )32הערה , 21' עמ, לעיל(דרור -אלבוים :ראו .המחודשים שהכילו, הלאומיים
' עמ, ז"אביב תשמ-תל, )עורך( רש ' י,היהודי החופשי ומורשתו    - כזה ראה וחדש', מורשתו של היהודי החילוני

על אפשרות התרחשותם של חגים  .275-255' עמ, שם', חגיו ומועדיו של היהודי חילוני, ' גורן' ז; 22-15
התופעה של יצירות  .25' עמ, )18הערה , 18' עמ, לעיל(פיאפר  :ראו גם, המתבססים על עברו של עם, חילוניים

מופיעות שוב או משתנות בהתאם לנסיבות חייה ולצרכיה של הקבוצה , הנעלמות, פולקלוריות מסוגים שונים
על  .בחיי העם היהודירבות ויש לה דוגמות מאפיין מרכזי של תהליכים פולקלוריים היא , המשייכת אותן אליה

 E. M. Bruner. and Ph. Gorfain, 'Dialogic :תופעה כזאת בהקשר של סיפור היסטורי שבעל פה ראו
Narration and the Story of Masada',  Text, Play and Story: The Construction and Reconstruction 

of Self and Society, E. M. Bruner(ed.), Washington D.C. 1984, pp. 56-79  
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זאת בהתאם ליסודות , )שבועות, פסח, ו בשבט"ט(תרבות הלאומית העברית מעצבי הל

   17.אותם ציינתי לעילשהאידאולוגיים 

  

  תרבותי בן התקופה-אביב כמקרה מחקר בהקשר החברתי-תל

:  שתי מגמות מרכזיות,כפי שכבר ציינתי, טיפחה בתוכה, העיר העברית הראשונה, אביב- תל

את ו, מרכז לאומי שיזרז את יצירת המדינה, המגמה להוות מיקרוקוסמוס של מדינהאת 

  . המגמה להוות מרכז ערכים קוסמופוליטי

אביב הלכה והתפתחה דווקא מתוך ניסיונות מיזוג של הניגודים - שתל, הזכרתי קודם

  . התכונות המרכזיות שייחדו אותה וזאת הייתה אחת, האידאולוגיים שהתקיימו בה

 מהם שחלק גדול, אביב התגוררו נציגי זרמים אידאולוגיים שונים- כי בתל, מעניין לזכור

 18.אך השתמשו בדרכים שונות להפעלתה, היו שותפים למטרת ההגשמה הציונית

אתניות שונות  הייתה מחולקת לקבוצות, מאז שנותיה הראשונות ,אביב- בתל האוכלוסייה

קשה לייסד מערכת , כפי שטוען בובר, בעיר הטרוגנית. ולמעמדות כלכליים שונים

   19.ידי האוכלוסייה כולה-  עלאשר תיקלט בצורה שווה, ית אחידהאידאולוג

ידי מידענים בהווה ומקורות עיתונאיים - האם ניכרה הטרוגניות זו בתיאורי החגים על

  ? בעבר

בעיר במשך שנות העשרה עד שנות השלושים החגים קיימו מעניין יהיה לבחון כיצד הת

ולברר אם וכיצד שיקפו החגים את דמותה ואת , המתחדשים על מערכות הסמלים שלהם

  . ישראל- תכונותיה הייחודיות בתוך המפעל הציוני הגדול שבארץ

אביב לעיצובם של אירועי החגים וסמליהם בהיותם - כן ארצה לשאול כיצד תרמה תל

  . יים בני התקופהאידאולוגמבטאים את הכיוונים ה

שסיפרו לי בעל פה את חוויות החגים שלהם , בדיון זה אתרכז בנקודת המבט של מידענים

אבחן בתיאורים ובסקירות של מקורות עיתונאיים בני התקופה וכן אדון . יב בעבראב- מתל

  . תצלומים שצולמו בתוך אירועים חגיגיים אלה

 קיימומקומי ביחס למציאות שבה הת: אני ניצבת כאן בפני בעיה מתודית, לכאורה

אופן בלתי שבהם אני דנה איננו מאפשר לי להתייחס אליהם ב האירועים הציבוריים החגיגיים

  . אמצעי

  : דווקא מגבלה זו פתחה בפניי אפשרות לעיין בדברים בדרך שיש בה ייחוד, למעשה 

הטקסטים הכתובים : ביכולתי לעיין ביחסי גומלין בין כמה סוגי טקסטים בכמה צורות

להבין את אופיו של , לדעתי, יסייעו ליים הבאים והחומר המצולם אשר יופיעו במהלך הפרק

את ההקשר  להבין, כלומר,  שממנו נובעים הטקסטים שבעל פה,היסטורי- בותיהעולם התר

  .היסטורי שלהם- התרבותי

                                                           
  .218' עמ, )8הערה , לעיל(זרובבל : ראו   17
 .160-134' עמ,  פרק ט, אביב ראו להלן-שונות בתל על קבוצות   18
 .213-212' עמ, )37הערה , 28 'עמ, לעיל(בובר :ראו   19
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הכוונה היא לנסות ולהגדיר את התמונה . החומרים השונים יידונו זה בצד זה ויושוו זה לזה

אל ומתייחסים החברתית שעולה מטקסטים שמקורם בעבר ומטקסטים שמקורם בהווה 

  . יות החדשות בנות תקופת העבראידאולוגממית שהתפתחו מתוך היצירות של תרבות ע

כניהם ובין משמעויותיהם של ומהם הצדדים השווים ומהם הצדדים השונים בין ת 

  ? הטקסטים השונים

 של זיקות תיווצרנה יםאיזה סוג ?הכותבים והצלמים, פריםמה ניתן להפיק מכך לגבי המַס

ועד כמה חשוב להציג את המקורות , אלות כאן השאלות שנשבין הטקסטים השונים לאור

  ? המסוימים האלה מן העבר ומן ההווה זה בצד זה בהקשר הנוכחי

סוג נוסף של אינטראקציה שניתן יהיה לבחון כאן היא זו העשויה להיווצר בין האירועים 

והביטויים ) פה ובכתב בעל( בעבר לבין הטקסטים המילוליים קיימוהציבוריים שהת

וכן גם תוארו או סופר , בעברתוארו ותועדו אירועי החגים , באמצעותם דווחוש, ייםהוויזואל

   20.בהווהעליהם 

אשר מבטאים עבור המשתתפים במערכת , אורטנר מתייחסת אל סמלי מפתח מסכמים

י את משמעות יתרבותית כלשהי ומייצגים עבורם בדרך מלאת כוח רגשי ואחידה למד

וכוללים את , הנחשבים קדושים, נה היא בדרך כלל לסמליםהכוו. המערכת וערכיה בעיניהם

סמלים אלה . שהם אובייקטים להערצה וליראת כבוד בעיני המשתתפים, כל המרכיבים

הסמלים .  אותם'מסכמים'הם כמו ו, יוצרים סינתזות מפשרות במערכת מורכבת של רעיונות

הבהרת  מאיצים אתו, האלה הם בדרך כלל בעלי השפעה אינטנסיבית מאוד על המגיב

   21.מחויבותו אל המערכת החברתית

שהתאימו לצורכי החברה ,  בלטו סמלים כאלה, שאליהם אני מתייחסת,בתיאורי החגים

- המתחדשת ולתהליך יצירת הזהות הלאומית של הקבוצה היהודית שהתיישבה אז בארץ

  .ישראל

                                                           
 ,R. Bauman:חס בין אירוע לבין סיפור האירוע בסיטואציה היגודיתאשר עסקו בי, ראו דוגמות למחקרים   20

Story, Performance and Event, London-New York 1986 . מעניינת במיוחד התייחסותו של באומן
, באומן מגדיר את האירועים כפעולות מבניות: למפגש אפשרי בין אירוע לבין הטקסט המילולי המספר עליו

מבנים שבעל , לעומת זאת, סיפורים הם. זמניות וקשרים אחרים מסוג זה, יחסים של מקריותידי -המאורגנות על
שסיפורים נראים כאיקונין שבעל פה של האירועים שהם , סביר להניח. ידי חוקי הדיבור-המאורגנים על, פה

ך הטקסט ויש להגדיר את האופי ואת ההיקף של יחסים אלה ביניהם כפי שהם מופיעים בתו, מספרים מחדש
ולכן ניסיון להגדרת , במציאות שונים מן החוקים של הטקסט המילוליקיים החוקים של האירוע המת. המילולי

יש להיות .מפגשים בין אירועים לבין הטקסטים המילוליים המספרים אודותיהם עלול להיות מורכב למדיי
סות האחת מבחינת הזמן והקשרים מודעים היטב למיקום האירוע המסופר והאירוע הסיפורי במסגרת ההתייח

כל  .אירוע סיפורי ואירוע מסופר, באומן מתייחס אל ביצוע של סיפור עממי כאל יחידה אחת של טקסט. נוספים
ויש להבין היטב את היחסים ההדדיים בין , יחידת ביצוע כזאת עשויה לשרת כנקודת כניסה לתוך הקומפלקס הזה

שאת תכונות הספרות שבעל פה , חשוב להיות מודעים לכך. ההקשריםהיחידות ולהתרכז בהם בלי לשכוח את 
. שאותם היא מספרת ולא אל הטקסטים הדוממים בלבד ,ניתן להגדיר כאשר מתייחסים גם אל האירועים החיים

עוד  .שחשוב להתייחס גם אל המסורתי והקבוע וגם אל היצירתיות של האמן האינדיבידואל בהקשר זה, כמובן
 20, הספרות', טרנספורמציה של חוויה לתחביר סיפורי, ' לאבוב'ו :ראו, ך בהקשרים שוניםא, בנושא זה

  ,E. M. Bruner, 'Ethnography as Narrative', The Anthropology of Experience;83-60' עמ, )ה"תשל(
V. W. Turner and E. M. Bruner (eds.), Urbana, Chicago 1986, pp. 139-155 ;לעיל(ורפיין ברונר וג ,

       B. Lewis, History Remembered, Recovered, Invented, New Jersey 1975, pp. 16-19; )16הערה 
-Sh. B. Ortner, 'On Key Symbols', American Anthropologist, 75, 4 (August 1973), pp.1338:  ראו   21

1346  
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, אוד בידי מספריםסמלים כאלה ואירועי חגים בכלל עשויים לשמש אמצעי נוח מ, לדעתי

  . ת עצמהות רבות חברתייו משמעושיש בהם פוטנציאל להעברת משוםכותבים וגם צלמים 

יכול המספר או הכותב לנצל את , למשל, כאשר הם מופיעים בתיאור בתוך טקסט מילולי

ככלי ) המשודרת בערוצים שונים לחלוטין מאשר במציאות האמתית(מהותם רבת העצמה 

ידי הדגשים - ובאופן זה לחזק את המסר הזה עוד יותר על,  ברור וחזקלהעברת מסר חברתי

  ).כמו אמצעים פואטיים למיניהם(מגמתיים מסוגים שונים 

שבה ,  כך עשוי להיווצר קשר הדדי מעניין בין נושא החגים לבין המסגרת הטקסטואלית

  .הם מופיעים

שהמסר , הם מעונייניםש, גם צלמים יכולים להדגיש סיטואציות מסוימות בתוך האירוע

  . משמעית ומועצמת- חד, שלהן יועבר בצורה ברורה

מבחינה זו מעניין במיוחד נושא אירועי החגים המחודשים כפי שהם מופיעים בטקסטים 

להצגת נושא זה אמצעי עבור המידענים  אבדוק כיצד היווה הספר לאורך פרקי: שבעל פה

בעצם הזכרתם ואופן , ם וסמליהם יכלושהרי אירועי החגי, סיפור העיר והתקופה בכלל

לשמש למטרות המחשתו של סיפור התקופה הכללי שרצו , תיאורם בטקסטים האלה

  .להעביר אלייהמידענים 

: פי ההגדרה המוצעת שלהלן- בדיון על, אם כן,  תיבחן'סיפורי טקסים וחגיגות'הכותרת 

 לשמש בו מרכז או שהם אשר אירועי החגים יכולים, שאיננו מחייב עלילה, מדובר בטקסט

 ברור לפתיחת סיפור חברתי זרז בכל מקרה הם ישמשו 22.חלק מן הנושאים המוזכרים בו

המשקפות צרכים חברתיים ותולדות של , זאת בזכות מהויותיהם המרשימות. שמעבר לטקסט

כן אתעניין בזיקה שבין האינדיבידואלי לבין . קבוצה שלמה ולפעמים של מקום ושל תקופה

  .ובקשרים בין העבר לבין ההווה שיתגלו בהם, טיבי שתתגלה בסיפורים כאלההקולק

בפרקים הראשונים של הספר יתבצע שלב ראשון בעיון בזיקה המורכבת שבין נושאי 

כאן אתמקד רק באופן שבו : פה ואלה הכתובים והמצולמים החגים לבין הטקסטים שבעל

  . האל יםשמעויות שקיבלו בהקשרובמ,  הללוהוצגו ומוצגים אירועי החגים במקורות

בפרקים שאחריהם אמשיך ואדון בשלבים נוספים בזיקה הזאת תוך התמקדות בעיקר 

  .בטקסטים שבעל פה

ואשר סייעה להם , כן יש לבחון את האינטראקציה שהתרחשה ביני לבין המרואיינים

נות לצטט נפתחה בפניהם הזדמ 23:להמחיש בפניי את אירועי העבר וגם להיזכר בהם בעצמם

להשתמש באינטונציות , לנאום בפניי כפי שעשו בפני קבוצות בעבר, שירים בני התקופה

                                                           
ידי -ידי חברה ומקודש על-הנוצר על, צאותו של מודלהטוענת להימ, דברים אלה באים בניגוד לדעתה של דג  22

 L. Dégh, 'Beauty, Wealth and Power: Career: ראו .כאשר זה כולל גם היסטוריות חיים, מסורות מאחות
Choices for Women in Folk Tales and Modern Media', Life History as Cultural Construction/ 

Performance,  T. Hofer and P. Niedermüller (eds.), Budapest 1988, pp. 15-16  
כי , מיירהוף טוענת. ב. מאוד, ללא ספק, הנושאים הטעונים של הטקסים והחגים שעליהם דיברו ריגשו אותם  23

משמשים הם  וכדומה טקסיםהשתתפות ב, ריח, מגע, כאשר נזכרים בתחושות ובאירועים מוחשיים מן העבר
 .B. Myerhoff with D. Metzger, J:ראו .ר מחדש רגשות ותחושות כמו שחשו בעברהמסייעים לעור, זרזים

Ruby and V. Tufte, 'Life History among the Elderly', Remembered Lives, The Work of Ritual, 
Storytelling and Growing Older, Michigan 1992, p. 39  .ידי המידענים-בנושא ניכוח העבר בהווה על 

  .ומשמעויותיו אדון גם בהמשך החיבור
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לי ולסייר  סיפרו להראות לי תצלומים מן האירועים שעליהם, ובשפת גוף ממחישה כרצונם

שהייתה מנותקת לחלוטין מן העולם , אלא שהם דיברו בפני מאזינה. מי באתרי ההתרחשותִע

והיה צורך להשתדל ולהחיות בפניה את העולם שכבר נעלם , ופה הנידונההתרבותי של התק

  .סיוע כפול, אם כן, סייעו להםהללו  האמצעים. באמצעות העזרים שפירטתי להלן

  

  

: היו מיועדים אל נמענים בני תקופת העבר, לעומת זה, המקורות הכתובים והמצולמים

ם והמעיינים בני התקופה לבין מקורות אמנם לא התרחשה שום סיטואציה דינמית בין הקוראי

אך מצד שני קל יותר היה לנמענים בני התקופה להזדהות עם תוכני המקורות , המידע האלה

יש לדון . משום שהם היו חלק מן העולם התרבותי שאליו התייחסו המקורות השונים, האלה

ך התחשבות תו, באופני ההעברה ובאמצעי ההמחשה שלהם, באופיים של המקורות השונים

  . בעובדות אלה
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  חנוכה:  רביעיפרק
  ,בידינו אור ואש, באנו חושך לגרש'

  )תנאי- שרה לוי ('.וכולנו אור איתן, כל אחד הוא אור קטן

  

  היווצרותו והתפתחותו של חנוכה בתולדות עם ישראל

המקורות הראשונים שבהם מופיעות ידיעות מפורטות על תקופת החשמונאים הם ספרי 

  . ב-  א והחשמונאים

צבאות על בספר החשמונאים א מפורט טקס הקרבת הקרבן לאל לאחר ניצחון החשמונאים 

  : אנטיוכוס אפיפנס וטיהור המקדש

  

וביום חִמשה ועשרים לחדש התשיעי הוא חדש כסלו בשנת מאה ארבעים ושמונה 

בעת . ה החדש אשר עשוָלוהשכם הקריבו קרבן על פי התורה על מזבח הע בבקר

. ובמצלתיים ביום ההוא נחנך בשירים ובנבלים ובִכנורות, שר ִטמאוהו הגוייםוביום א

שמונה ימים חגגו . השתחוו ויבכו לשמים אשר הנחה אותם, העם נפלו על פניהם- וכל

קהל ישראל קבעו - חיו וכליהודה וֶא] ... [חֻנכת המזבח והקריבו עולות בשמחה- את

שמונה ימים מיום חִמשה   ושנהשנה- ימי חג חֻנכת המזבח במועדם בכל- את לחג

  ). נט- נב' פסו, ד ,א"חשמ( ועשרים לחדש כסלו בשמחה וששון

  

שנתחבר עוד לפני חורבן ,  נמצא בפעם הראשונה בלוח המועדים העתיק'חנוכה'השם 

 'בעשרים וחמשה ביה יום חנוכה ְתַמנָיא יומין דלא למספד': במגילת תענית, בית שני

  ).  טפרק, מגילת תענית(

  : ך מתיאורו של יוסף בן מתתיהו עולה מנהג חדש וגם שם חדש לחגא

  

שניתנה להם הרשות לאחר זמן , כך הייתה חדוותם על חידוש מנהגיהם- וגדולה כל

עד שחוקקו חוק לדורות אחריהם לחוג את , לעבוד את אלהיהם, בלי שציפו לכך, רב

) חג( החג וקוראים לו  שמונה ימים ומאותו זמן ועד היום הננו חוגגים אתהחג במשך

לעבוד את (משום שאותה הזכות , שנתנו את הכינוי הזה לחג, ונראה לי. האורים

תרגם [סעיף ז , ספר יב, קדמוניות היהודים( הופיעה לנו בלי שקיווינו לה )אלוהינו

  ). ג" תשכאביב- תל- ירושלים, ] שליט'אמיוונית 

  

. שהתבטאו בסמליו ובטקסיו השוניםנראה שעוד קודם לחורבן היו לחג שני שמות שונים 

והיה , שבמשך הזמן נשתכח הטעם האמתי לקביעת החג, ריבוי השמות והסמלים גרם לכך

ומה ראו ': שנשאלו שתי השאלות בעניין החג, נראה שזו הסיבה לכך. צורך לנמקו מחדש

המזבח  חשמונאי להיכל ובנו את יתאלא בימי מלכות יָון נכנסו ב ימים'  ח זולעשות חנוכה

ומה ראו להדליק את הנרות , מתעסקים בו שמונה ימים וָשדוהו בִׂשיד וִתקנו בו כלי שֵרת והיו

 והדליקו ]... [אלא בימי מלכות יָון שנכנסו בני חשמונאי להיכל שבעה ִׁשפודין של ברזל בידם

  ). פרק ט,מגילת תענית ('תבהם את הנרו
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אלא שנימוקים אלה לא עזרו . ן המכביםבמרכז המסופר במקורות האלה עומד עדיין ניצחו

חורבן הארץ ואבדן עצמאותו , שהיה מדוכא אחרי חורבן הבית, לעודד את רוחו של העם

שיוכל לבטא את רגשות בני העם שנותרו בארץ ושל ,  לחנוכהרדרוש היה טעם אח. המדינית

, לא בחיל'הרעיון שההיסטוריה של עם ישראל נעשית , אז עלה מושג הנס. אלה שגלו ממנה

 :המופיעה במגילת תענית על פך השמן, הרעיון מופיע באגדה. כי אם ברוח האל, 'ולא בכוח

שבהיכל וכשגברה יד בית חשמונאי וִנצחום בדקו  םכשנכנסו יוונים להיכל ִטמאו כל השמני'

ג שלא ִנטמא ולא היה בו "ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כה

נוסף על המסר ). שם, מגילת תענית ('בו נס והדליקו שמונה ימים הונעש 'ום אילהדליק אלא 

- נתן טעם זה גם הסבר ברור לקביעת שמונה ימים לחג ולאופן חגיגתו על, דתי שלו- הרוחני

   1.ידי הדלקת נרות ואמירת הלל

, נס פך השמן לא נזכר עוד. בתקופת הגאונים חל שוב מפנה בתפיסת החג, פי וואהרמן- על

על הנסים ועל ' שתיקנו הגאונים מדובר 'הנרות הללו' ו'על הִנסים'למרות שבתפילות 

  . 'על הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות'התפילות באות להודות . 'הנפלאות

הנס 'הודיה על :  לרעיון אחדתאחדוונ, שהם לכאורה מנוגדים, כאן צורפו שני רעיונות

הדלקת נרות חנוכה . ירת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטיםעל הנס של מס, 'שבניצחון

   2.למצווה דתית, אם כן, הפכה

קולות ראשונים שביקשו להבליט את מעשי הגבורה של החשמונאים , פי ביתן ולוז- על

   3.ולדחות את המשמעות הנסית של חנוכה נזכרו עוד בספרות ההשכלה

באומות לא ! כי אמנם מה עלוב מראנו'): 1882(שלו  'אוטואמנסיפציה 'פינסקר ב' כתב ל

,  הנכר- מולדתנו . אף לא בדברים הנוגעים לעצמנו, נתחשב ובסוד עמים לא ֵיחד קולנו

 - מקוריותנו ,  הבריחה- חילנו ,  הכניעות- נשקנו ,  השנוא הכללי- חברותנו ,  הפזור- אחדותנו 

   4'!שלפנים קמו לו מכבים,  עםבזוי בשביל!) כך( איזה יעוד. יום המחר - עתידנו , ההסתגלות

                                                           
פי פירושו -על .95-94' עמ, 1970אביב -תל, ))))מנהגים וסמליהם(חגי ישראל ומועדיו  ,'חנוכה',  וואהרמן'נ: ראו   1

-ועל, אורות כלל לא מוזכרים בספרי החשמונאים: אורות חנוכה הם מוטיב מאומץ ממנהגים פגאניים, של גסטר
כדי לטשטש את האספקטים המיליטנטיים , לדבריו, סמל האור הובלט. ר ברור לחגפי המחבר לא היה להם קש

הסמל הודגש באמצעות אגדת פך השמן כדי . שהביכו יהודים בתקופות שונות בגלל אופיים המרדני, של חנוכה
ו למשמעות, כדברי גסטר, הוא מתאים מאוד, למרות יסודו הזר. להסב את תשומת הלב לדת ולא למלחמת האנוש

 ,'Th. H. Gaster, 'Hanukkah-The Feast of Lights :ראו. של חנוכה כחג של הקרבה במישור הרוחני
Festivals of the Jewish Year, New York 1972, pp. 248-249 

 והמדליק אותה בלילה הראשון ]... [והדלקת הנרות בהם מצוה ':ם"כותב הרמב .95' עמ, שם, וואהרמן: ראו   2
, כהנו להדליק נר של חֻנתיו וצָואלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצֹו' ברוך אתה ה: ואלו הן, רכותמברך שלֹש ב

,  הלכות ג,פרק ג,  ספר זמנים,'הלכות מגילה וחנוכה', ם"רמב ( ''שהחָינו וקְימנו וכו', ושעשה נסים לאבותינו וכו
 . לגולהלהלן אתייחס שוב אל הטרנספורמציה שעברו מנהגי החג עם המעבר ).ד

  ויסטריך'ס'  אוחנה ור'ד,  גלגוליה של התודעה הישראלית- מיתוס וזיכרון, 'און שגיא פורח',  ביתן'ד: ראו    3
, )ט"כסלו תשל (56 ,האומה, 'על מיתוס התחייה של המכבים', לוז' א; 188-169' עמ, ז"ירושלים תשנ, )עורכים(

,  שוחט'ע: כן ראו בנושא זה. 171-169' עמ, ה" תשמביבא-תל, מקבילים נפגשים, )עורך (לוז' א; 52-44' עמ
 .250-228' עמ, )ב"תשי-א"תשי(ג -ב, שיבת ציון, 'סמלים והווי בחיבת ציון,שמות'

יהודה - בן דבריו של אליעזר ביתן מדגיש כי .50' עמ, ב"ירושלים תשי, !אוטואמנסיפציה, פינסקר' ל: ראו   4
הוא  .כאל ערך עליון וראה בעבר הלאומי את מקור הערכים הלאומייםכמי שהתייחס לגבורה  נשמעו גם הם אז

 ]... [ישראל-הדם ששפכו היהודים בארץ'ש , בהדגישו, בצורה ששירתה את טיעוניו, לדברי ביתן, כיוון אל העבר
בין הגיבורים הלאומיים שפעלו בכוח אקטיבי ונטלו גורלם . ' 'הוא הזיכרון הקולקטיבי שלהם הכרוך בה-הוא

 של העם במטרה 'העל-נארטיב'הראשון שחיבר את , אולי, הוא היה. גם את החשמונאים, כמובן, ידם הוא מציבב
עדיין בזמנו  אלא ש,לחדש את מהותו וזהותו תוך הדגשת סיפורי גבורה וצמצום סיפורי אבות שאינם היסטוריים

 'א: למשל, ראו .ונים אידאולוגייםשבעצמם פיתחו מאוחר יותר את אותם כיו, לא נתקבלו דעותיו אצל הזרמים
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 5.בהתעורר הציונות פרץ חג החנוכה והפך לחג לאומי ממש, שוחט ולוז,  ביתןפי- על

שעמד , 'חובבי ציון'מראשוני , מוהליברשמואל הציע הרב ) 1884(לקראת ועידת קאטוביץ 

עתו הצכנראה ש. 'חובבי ציון'להפוך רשמית את חג החנוכה לחג כללי של , בראש ועידותיה

   6.משום שלא חפצו להבליט את הפן הלאומי של התנועה, פי שוחט- על, לא נתקבלה

נשפי חנוכה השנתיים לאירוע החשוב והמרכזי , לוז ושוחט, פי ביתן- על, הפכו, למרות זאת

 'קדימה'אגודת , פי שוחט- על. ביותר של האגודות הציוניות באירופה וגם בארצות הברית

 ,)1883 ('חג המכבים 'שינתה את שמו ל, כל שנה בעריכת נשפיםשחגגה את החג , הווינאית

   7.כשהשפעתה ניכרה גם במחוץ לווינה

 ארגון הסטודנטים היהודי -  'קדימה'ם של יחשוב היה מאוד לסטודנטים היהודי, פי ביתן- על

כמו סטודנטים יהודים בקיסרות , רבים מהם: לשמור על כבודם -  הלאומי הראשון

, שטיפחו את הכוח, הושפעו מערכי הלאומיות והלאומנות הגרמניים, מניהההבסבורגית ובגר

בהשפעת הכיוונים , 'קדימה'החליטו חברי , מציין ביתן, בשנות התשעים. העצמה והגבורה

שהם , לשמור על הכבוד היהודי בכך שראו עצמם כצאצאי המכבים, יים האלהאידאולוגה

ושמותיהן מעידים , באירופה אימצו גישה זואגודות נוער יהודי . עצמם כמכבים הגיבורים

] 1893[ בפראג 'מכביאה'אגודת , ]1891[רנוביץ ' בצ'חשמוניאה'אגודה לוחמת בשם (עליה 

 אל מיתוסים של גבורה 'להתחבר'הכמיהה של כל אלה ]). 1895[ בווינה 'גמלא'ואגודת 

את הצורך לפצות עצמם אפיינו , כדברי ביתן, 'הקרבה וכוח, אקטיביות'ולהפנים מוטיבים של 

  8.אמיצה והרואית, ולבנות זהות יהודית חדשה, על החולשה היהודית

שדיווחים עליהם , 'חובבי ציון'ביתן מצביע על נשפי חנוכה שקיימו אגודות שונות של 

כללו , פי התיאורים- על. עשרה הופיעו בעיתוני שנות השמונים והתשעים של המאה התשע

אך גם שירי געגועים לציון ונאומים , לרבות פרקי חזנות,  הדתיהנשפים את כל סממני הטקס

החירות הלאומית  לעתים הוצגה בנאומים אלה. דתי- שתוכנם לאומי, על החג ותעודותיו

המאבק . אך לרוב הובלט בהם המאבק בהלניזם ובהתייוונות וכנגד גזרות הדת, כמטרת המרד

נס פך .  מהתבוללות ומסכנת הכחדהידי הנואמים כמאבק לאומי להצלת היהדות- נתפס על

הם - שניצחון המכבים היה פרי יזמתם, והודגש בנאומים, השמן אוזכר רק לעתים רחוקות

גבורת המכבים הופיעה במשמעות של החלשים שניצחו את החזקים או של . הם- וגבורתם

  ).המפגרים תרבותית(המעטים שמנצחים את הרבים והפחדנים 

                                                                                                                                      
, יהודה-בן' א; 24-17  'עמ, 1941ירושלים , א, יהודה-כל כתבי אליעזר בן, '!ועוד מוסר לא לקחנו', יהודה-בן

 .שם,  ביתן:וכן; )2' עמ, ב"ב בכסלו תרנ"כ, 276, המליץ, 'בזמן עבודתנו'
 .169עמ , )3הערה , לעיל ( לוז ;248' עמ ,)3הערה , לעיל(שוחט ; 173-172' עמ, שם, ביתן :ראו   5
נזהרו מלהבליט את חנוכה כחג לאומי וזאת על ' חיבת ציון'מנהיגי , פי ביתן-על ).3הערה , לעיל (שוחט: ראו   6

 מעוררת את התורכים לבלום אפילו את מאמצי 'חיבת ציון' ה מקסימליסטית של כי אידאולוגי, רקע טענות
וכי שימוש בסמל גבורה יפגין כוונה לממש את הציונות , ישראל-ארץההתיישבות המצומצמת שהחלה אז ב

 .172' עמ, שם , ביתן:  ראו.בכוח הזרוע
 .46 'עמ, )3הערה , לעיל(לוז ובמאמרו של ; 248' עמ, )3הערה , לעיל(שוחט ; 173-172' עמ, שם, ביתן: ראו   7

ארגונים דומים הוקמו .  ונתן בירנבאוםמשה שנירר, ידי ראובן בירר- על1882שנת  נוסדה בווינה ב'קדימה'
  טור ,ז"ירושלים תשל, כט,  אנציקלופדיה עברית',קדימה ':ראו. אחריה באוניברסיטאות רבות במערב אירופה

154. 
בר ':  אגודות נוספות שנקראו בשמות של גיבורי האומה באותה תקופה קמו .178-176' עמ, שם, ביתן: ראו   8

שארית הציונות ', זיכרונותיו של הרב שמעון הלוי גליקסברג: ראו.  ועוד'שמשונים', 'יהושע', 'עקיבא', 'גיורא
 הנבנית והולכת לחדש את אופיו של עם הדבר שיקף את הכמיהה . 4' עמ, ב"ט בכסלו תשי"כ, הצופה, 'הדתית

 .ישראל ולחזק את זהותו הלאומית כעם עצמאי העומד בזכות עצמו
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אך לא רמזו למימוש גבורה ,  ישראל- ללות וליישוב ארץהנאומים קראו למאבק בהתבו

ביטוי של חשש  נראה שהייתה זו גישה מכוונת ולא רק, לפי ביתן. לוחמת בצורת כיבוש צבאי

 מבחינת מעורבהחג הלך והפך מחג דתי לחג . םים והרוסיימאני'מן השלטונות העות

שרובם , 'חיבת ציון' תנועת חברי.  ואמנם עדיין גם דתיהרואי-לאומיכלומר , משמעויותיו

לא הוטרדו מן הסתירה בין , היו אורתודוקסים מתונים והיה להם צורך בתכנים חדשים

כיוון ששני הצרכים היו , נסי של החג- הדגשת גבורת האנוש לבין השמירה על היסוד הדתי

התגבר המאבק , 'חג לאומי ' אלא שככל שהתגברה המגמה להפוך את חנוכה ל9.קיימים בהם

נציגי האורתודוכסים התנגדו קשות :  לסוגיהם'חובבי ציון' לבין 'חיבת ציון'בין שוללי 

: וטענו לניצחון המכבים רק במשמעות הדתית, להבלטת הגבורה האנושית של המכבים

 למרות מאבק זה 10.ידי הנס האלוהי- למען הצלת הדת ועל, המכבים ניצחו כיוון שהיו צדיקים

חג החנוכה . שה עצמתו של החג המתחדש בתנועות הציוניותעם האורתודוכסים לא טושט

והמכבים הפכו סמל של , הלך והתבסס בתודעה הציונית בעיקר כחג הגאולה הלאומית

התייצבה , המובילה לגאולה, האקטיבית- כאשר מול החילוניות, הגבורה האנושית המתחדשת

ותר את האקטיביות שנראה ס, המוטיב הדתי של הנס. נציגת הגלות, הפסיבית- הדתיות

 הצרכים ההולכים וגוברים לחידוש דמותו של עם ישראל ולחיזוק 11.הלך ונדחה, ההרואית

   12.משפחתי לחג לאומי- זהותו הלאומית התבטאו היטב בתהליך זה שעבר חג החנוכה מחג דתי

  

  אביב-התפתחותו של החג בתל

, ישראל- מאה בארץהתממשותו של חג החנוכה בתחילת ה דברים אלה מובילים אותנו אל

  . אביב- בתל

הצורך ליצור זיקה בין עברו ההיסטורי וההרואי של עם ישראל בארצו לבין ההווה של 

צורכי . התגלה כאן בעצמה ניכרת, אשר שב אל מולדתו ונאבק בה על חידוש עצמאותו, העם

 יאידאולוגזה על חיזוק ראשוניות המסר היבצורה בולטת את הת ביטאו של החג התגלמותו

                                                           
 .173' עמ, שם, ביתן: ראו   9

ההתעוררות הלאומית  .48-47' עמ, )3הערה , לעיל(לוז ובמאמרו של ; 176-175, 173' עמ, שם ,ביתן: ראו   10
. והמחלוקת בנושא זה בין האורתודוקסים לציונים באה לביטוי גם במציאות המורכבת של יהודי ירושלים

, ה יונאס"שנ, פס מאמרו של חותנונד, )ד"ו בכסלו תרנ"ט(יהודה -עיתונו של אליעזר בן , 'הצבי'בגיליון י של 
לעמוד על , לחוס על כבודנו, שלא להתייאש מן הפורענות'במאמר זה תבע יונאס מן העם . לכבוד חג החנוכה

כלומר , 'ללמוד את לקחי העבר ההיסטורי המפואר',  קניאל'כדברי י, יונאס הטיף במאמר. 'נפשנו וללכת קדימה
מאמר זה הביא . מאני'הפעם מול השלטון העות, חדש את מאבקם בהווהול, את לקחי גבורת המכבים ותושייתם

הרב שאול אלישר והרב , 'היישוב הישן'נציגי ,  שפרסמו הרבנים של העדה האשכנזית בירושלים'מחאה גלויה'ל
במסגרת מחאה זו הם הסירו מעל עצמם את האחריות לכתיבת המאמר וציינו כי הם עבדים . שמואל סלנט

נשפטו לשנת מאסר ושוחררו , יהודה וחותנו-נאסרו בן, כאשר נודעו אירועים אלה לשלטונות. תנאמנים למלכו
בית הדין שפסק את . יהודה ישב בבית הסוהר עשרה ימים-ובן,  נסגר'הצבי'עיתון . בערבות לצורך הגשת ערעור

יהודה -אליעזר בן, )עורך(קניאל ' י: ראו. יהודה ויונאס שפטם על יסוד חוקי העונשים כקושרי קשר-דינם של בן
 .ד" ירושלים תשמ,)איגרות (1893ד " חנוכה תרנ- בבית האסורים

, צ דינור"ב:  ראו גם'חיבת ציון'על חנוכה הלאומי בתקופת  .51-50' עמ, )3הערה , לעיל(לוז  במאמרו של ראו   11
 .198-197' עמ, ד"אביב תשי-תל, ה, )עורך(ט לוינסקי "י    ,ספר המועדים    ,'חנוכה', 'חג החשמונאים'

הגבורה המכבית והגבורה האקטיבית העריצו את מן המשוררים והסופרים של אותה עת רבים , פי ביתן ולוז-על   12
, תיאודור הרצל היה, אגב ).ביאליקנ "וח טשרניחובסקי אולש, בסקי'ברדיצי "מביניהם (בכלל בהקשר היהודי 

גילו בטא כתומך ביזמותיהן של תנועות הנוער השונות שאם כי הת, זהיר בדבריו אודות המכבים, לדברי ביתן
 49 'עמ, )3הערה , לעיל( לוז ובמאמרו של;  85-176, 171-170' עמ, )3הערה , לעיל(ביתן : ראו. גישה אקטיבית

- 51. 
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 של הקבוצה 'העל- נארטיב'המעניק את השראתו ל, באמצעות המבנה העלילתי של המיתוס

   13.הלאומית המתחדשת

אביב הלך ונוצר חג חנוכה שהתבטא בעיקר במרחבים החיצוניים של העיר בטקסים - בתל

המסרים הלאומיים שבוטאו בנאומים של . שכללו ביצוע סמלי של חנוכה הלאומי, קבועים

, ניות השונות ובשירים ששרו בנשפי חנוכה פרצו עתה אל הביצוע הטקסיהתנועות הציו

  . האקטיבי של תהלוכות הלפידים

והותאמו , טקסי חנוכה הציבוריים שנערכו במסגרת נשפים פנימיים עברו טרנספורמציות

   14.ישראלית של אותה עת- לצרכיה של החברה הארץ

אביב לא - אלא שגם בתל. י עצמההמיתוס של סיפור חנוכה הובלט באמצעים סמליים רב

ין נחגג ישבתחילתו עדכ, הגיע חנוכה לשיאו אלא אחרי תהליך של כארבע עשרה שנה

הזהות הלאומית ; תוך שילוב של המסר הלאומי במסר הדתי, לעתים, ועדיין, בנשפים פנימיים

  .של הקבוצה המתחדשת נתנה ביטוי מלא לעצמה רק בשנות העשרים

י מציגים תהליך מהיר ועקבי של התגבשות והשתכללות של הטקסטים השונים שביד

ובתקופה זו התפתחו , אביב משנות העשרה ועד אמצע שנות השלושים- אירועי חנוכה בתל

עיון בדברים שבעל פה שנאמרו בהווה אודות אותה . ונבנו הסמלים המרכזיים של החג

ות הזהות הלאומית אביב כמרכז של תהליך התגבש- תקופה מצביע על מגמה להציב את תל

מחדשי חג . תהליך שהתממש בסמלי חג החנוכה המחודשים, ישראל- של היהודים בארץ

השתכללו , כאמור, ואשר, החנוכה כחג לאומי פיתחו כמה סמלים מסכמים שנשזרו בטקסיו

  .במשך השנים

שראיינתי הדגיש בתוך חוויית החג שלו סמל מסכם אחד או שניים  כל אחד מן המידענים

. הם לא התעכבו על תהליכי ההתפתחות של סמלי החג מנקודת מבטם. ים אותו במיוחדשהרש

הצבת דבריהם זה בצד זה מאפשרת להבין את אופן התפתחותם של החג ושל סמליו , עם זאת

  . אביב- בתל

-  בתלבתי הספרהילדים וב- אבידר התייחסה אל חגיגות חנוכה בגני- ימימה טשרנוביץ

  . 'ההצגות היו יהודה המכבי וחנה ושבעת בניה.  לחגיגות החנוכהנתנו גוון הרואי' 15:אביב

אביב - יהודה הביאה תיאורים של החגיגות הראשונות של חנוכה ביפו ובתל- גם עיתונות בן

  : כתבת ביקורת, למעשה, שהוא,  להלן דוגמה לתיאור כזה.1910 שנת ב

  

ויהודי  ']... [רת בחלק הזמרתי עלתה יפה שי]... [ההתחלה עשתה הגמנסיה העברית

שאינם טורחים לעבד ולשנות קצת את החרוזים הגלותיים שבשיר , חבל. 'קטן אני

אם הילדים העומדים על חופה של יפו משתפכים , שהרי תמוה הדבר, האחרון

                                                           
 ).8הערה , 39' עמ, לעיל(זרובבל : ראו   13
, לעיל(דרור -אלבוים :ישראל ראו-ץעל הטרנספורמציה שעבר חג החנוכה בתקופת ההתיישבות המתחדשת באר   14

 אנציקלופדיה למדעי, 'חגי ישראל',  נאדל'מ; 272' עמ, )16 הערה, 42 'עמ, לעיל(גורן ; )32 הערה, 21 'עמ
-H. Levy; 53-51' עמ, )1הערה , 36' עמ, לעיל(ליבמן ודון יחיא ; 444טור , 1964אביב -תל, ב, החברה

Amram, 'The Maccabean Spirit in Zionism', Hanukkah -The Feast of Lights, E. Solis-Cohen 
(ed.), Philadelphia 1937, pp. 47-58; J. Kabakoff, 'Hanukkah in Israel', The Hanukkah Anthology, 

P. Goodman (ed.), Philadelphia 1976, pp. 201-204 ;  20 הערה , 44' עמ, לעיל(לואיס.( 
  .191' עמ,רפייםציונים ביוג, ראו להלן   15
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היה גם !) כך( לא רע בחצוניותו ]... ['במרחקים שם'בצלצולי אהבה על ארצם ש

 אבל יפה מכל הייתה הטעמתו האהודה של ,של יצחק אפשטיין' החשמונאים'המחזה 

   16.'אני!) כך(גבור 'את השיר ) קלינוקר(תלמיד קטן 

  

אבידר בחרה בדמויות המכבים וחנה כסמלים המסכמים שביטאו בעיניה בצורה - טשרנוביץ

היא לא פירטה דבר . לדעתה, כיוונית שהוענקה בזמנו לחג- היעילה ביותר את המשמעות החד

  .לביטוי המסר שלה, מנקודת מבטה, דמויות ההרואיות הספיקההזכרת ה: מעבר לזה

בתהליך של התפתחות , לדעתו ,התייחס אל טקס שהיה מצוי, שכתב בזמן אמתי, העיתונאי

ועדיין לא הגיע לשיא היכולת בהמחשת המגמה לטיפוח הזהות הלאומית , והשתכללות

. דות הרצויה של מסרי האירועבאחי, לדעת העיתונאי, השיר הגלותי פגם. והאווירה ההרואית

כפי , שכן, שחשוב לבקר כל מה שחרג מן המסר הזה וניתן לתיקון, כנראה, העיתונאי הרגיש

יים אידאולוגהיוותה העיתונות בת התקופה אמצעי מתאים לטיפוח המסרים ה, שציינתי

  .שבוטאו בטקסי החגים

 בחנוכה 18]... [כל חג חידשו ," לבנותבית הספר"ב' 17:ריגר- אבולעפיהסיפרה אלישבע 

מה היה יכול לחזק את הביטחון . חיפשו דמויות, רצו להעביר את רמת הביטחון העצמי

בהמחזה . כי משפחה אחת הרימה את נס המרד, חנוכה ?שאפשר לצאת ממצבים קשים

   .'רוח ונס:  שני קצוות]... [המחישו את נס כד השמן וגם את הגבורה

כיווני של חגיגת - ין המידענים שהצביעה על מסר דוריגר הייתה היחידה מב- אבולעפיה

שהפכה , הדגישה את המעשה האמיץ של משפחת המכבים, אמנם, היא. אביב- חנוכה בתל

, שהיה עליו להתגבר על מכשולים רבים בדרך להשגת מטרתו, לסמל ולדוגמה לעם המתחדש

כאן . 'ס כד השמןנ'כך היה קיים גם ,  בעצמה'נס המרד'אך כמו שהרימה אותה משפחה את 

ולא , להיסמך גם על כוחו של האל, ריגר- אבולעפיהפי - על, שעדיין היה קיים, ניכר הצורך

  . להתעלם מן המורשת הדתית

 שכפי שמדווח 19,ר בוגרשוב"ריגר נשאה בזיכרונה את נאומו של ד- אבולעפיהייתכן ש

, 'ברים דיומאד' 1912 שנתדיבר בפני התלמידים בנשף המדרשה ב, יהודה- בעיתונות בן

   20.'משפחת החשמונאים, עד כמה שיש ללמוד הרבה מהמשפחה הקטנה'וביאר להם 

שהיווה שלב בתוך התפתחות של מערכת , כחוויית חנוכה שלה היא הציגה טקס, עם זאת

שאליה התכוונו ראשי הציונות , שעדיין לא קיבלה צביון אחיד המכוון למטרה האחת, סמלים

בריה היא המחישה את הצורך שהיה קיים באותה תקופה לזכור בד. ישראל- המעשית בארץ

                                                           
והלחין אותו , פינסיחיאל מיכל   כתב 'יהודי קטן אני'את מילות השיר  .2' עמ, ע"ט בכסלו תר"כ, הצבי: ראו   16

י יד-תורגם עלומ וייס "יידי -נכתב על' החשמונאים'המחזה . ר נתן שחר"את המידע מסר לי ד. אברהם אידלסון
 .למיד קלינוקרלא הצלחתי לאתר את זהותו של הת .יצחק אפשטיין

 .188' עמ, ציונים ביוגרפיים, ראו להלן   17
  .30 ' עמ,  ראו לעיל'בית הספר לבנות'על    18
  .195' עמ, ציונים ביוגרפיים, ראו להלן   19
על חשיבות הנאומים כחלק מן האמצעים המשמעותיים  .2' עמ, ב"ג בכסלו תרע"כ, האור, 'הד יפו': ראו   20

 J.  McDowell, 'Soviet Civil Ceremonies', Journal of the Scientific:בטקסים של עמים מתחדשים ראו
Study of Religion, 13,3 (1974), p. 275  
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תהליך ההתחדשות הלאומית והשאיפה לדת ל הוללא סתיר את מקור האמונה של העם למרות

   21.אזרחית

המליץ לסלק , שכתב סקירה וביקורת על חגיגות חנוכה, העיתונאי שצוטט לעיל, לעומתה

  . רתית וההישענות על האל היו ממאפייניושהדת המסו, כל רמז לנוסטלגיה אל העבר הגלותי

: שהייתה בכל זאת המרכזית באותה תקופה, את המגמה הלאומית, כנראה, הוא ייצג

והייתה לה מטלה דחופה לטפח אצלו את הזהות , אל קהל גדול, הרי, העיתונות פנתה

  . הלאומית

  התגלו המגמותחד ודברי העיתונאי מאידך ייצגו את הצורות שבהן מריגר- אבולעפיהדברי 

 בית הספר'מול , שהטיף ללאומיות מוחלטת, עיתונאי: יות השונות באותה תקופהאידאולוגה

  . אך גם לאמונה באל, שחינך ללאומיות, 'לבנות

ששמורה הייתה בזיכרונה מחגיגות , אלא שאותה מידענית הציגה בדבריה חוויה נוספת

להתכונן , תחלת לחיות בגלל ההצגות פתאום את ה,עצוםחנוכה היה חג ': חנוכה בגימנסיה

ההצגה הייתה , הייתה תכונה,  היה רעש]...[ שבועותלחג החנוכה בגימנסיה זה לקח 

 הכול היה קשור בבניין ]... [ היינו ברחובות שרים ורוקדים בלי סוף]... [התרגשות עצומה

  . 'הארץ

 באמצעות דבריה המאפשרת לנו להבין, מידענית זאת היא היחידה מבין המספרים בהווה

בדבריה אלה האחרונים . אביב באמצעות השתכללות אירועיו- שלבים בהתפתחות חנוכה בתל

כפי שהיא , שהייתה, אביב- היא התרכזה כבר במשמעות האחידה של חגיגות חנוכה בתל

  .ההגשמה הלאומית בלבד, התרשמה ופירשה

 אך המידענית 22,אשונה משנת קיומה הר'הרצליה'נשפי חנוכה היו מנהג קבוע בגימנסיה 

אל התכונה ואל אווירת החג ,  בין כתליו של המוסדקייםשהת, קשרה את אותו מנהג

  . כאן היא הצביעה על פריצת אירועי החג אל חוצות העיר: שהתרחשו ברחובות העיר

חגיגות בתוך מבנים , אירועים ציבוריים(ים ִנמדבריה השתמע תהליך יציאת החגיגות מן הְּפ

  . כאשר את שיא ההתרחשות היוו השירים והריקודים בחוצות,  החוצה)ציבוריים

היציאה מן הבית החוצה ושירים וריקודים היו מאפיינים משותפים של החגים , ואמנם

שהתחדשו אז בארץ במשמעות הסמלית של יציאה ממגבלותיה המעיקות של הגלות אל 

   23.תוך ביטוי קולקטיבי של שמחת ההגשמה, החופש ואל העצמאות

כפי שמשתמע מן המקורות , בהקשר של חג החנוכה יש ליציאה החוצה משמעות ייחודית

  .בכך אדון בהמשך הפרק. שלפניי

לו חגיגות יריגר לא פירטה הפעם את תוכני הצגות החג ולא סיפרה א- אבולעפיהאלישבע 

מפליגות ותוך כדי חזרות והדגשים היא תיארה את רמת  אך במילים, התרחשו ברחובות

  . הריגוש הגבוהה שהתעוררה אצל החוגגים תוך כדי ההכנות לחג ובתוכו

                                                           
על חוסר היכולת להתעלם לחלוטין מן הרשות האלוהית תוך כדי תהליך ההתחדשות הלאומית ויצירת החגים    21

 .41 'עמ, פרק ג, המחודשים ראו לעיל
' עמ, )42הערה  , 32 'עמ, לעיל(יהודה -בן: על נשפי חנוכה שם ראו. 31 ' עמ,  ראו לעיל'יההרצל'על הגימנסיה    22

364-362. 
 . 49-48' עמ, )1הערה , 36' עמ, לעיל(ליבמן ודון יחיא : ראו   23
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כלומר , 'בניין הארץ'ב, לפי דברי המידענית, תחושת ההתרגשות הגדולה יסודה היה

נאמר  במילים אחרות. שכבר ההכנות לחג הציבו אותו במרכז התודעה, במעשה ההגשמה

, הם שעוררו את הסיבה לחיות) הצגותה, החגיגות, הטקסים(כי אירועי החג הדרמטיים , כאן

חשו , סמליתדווקא בהיותם מצויים בתוך אירוע שמשמעותו . כלומר לפעול למען בניין הארץ

מרכז ההוויה , מבחינתם ,ההגשמה הייתה. את חיי ההגשמה, החיים האמתייםהחוגגים את 

מלית דרך ההתבטאות הזאת רומזת לרמת החשיבות של המערכת הס. שלהם באותה תקופה

  .בתקופה הנידונה מנקודת מבטה של המידענית

 בה במרכז המסכת קיימהאביב הוצבה כאן באמצעות תיאור החגיגה הלאומית שהת- תל

 תיאור השמחה שהתממשה במסגרת. ישראל- הכללית של חיי ההתחדשות הלאומית בארץ

 זאת בחוצותיה הוסיף לתמונת דמותה כפי שתוארה לעיל כעיר שפעלה להגשמה מתוך

   24.שמחה

: אך עברה מיד לתיאור קולקטיבי של השמחה, ' התחלת לחיותאת': המרואיינת אמרה

כך המחישה את הזיקה הברורה והמידית בין היחיד . ' ורוקדים בלי סוף  ברחובות שריםהיינו'

 את יהיה כאן גם ניסיון להחיל עלי. שהייתה קיימת לדעתה בתקופה הנידונה, לבין הכלל

באמצעים ). ' התחלת לחיותאת'(יא כאשר זיהתה אותי עם עצמה התחושות שחשה ה

במעמד האינטימי , המרואיינת להחיות את תחושות החג בהווה, כן אם, מילוליים השתדלה

  . שביני לבינה

אשר שיקפו מגמה ברורה של , במשך שנות העשרים הופיעו בעיתונות בת התקופה דיווחים

:  ביישוב ההולך ומתהווהלאומיים בכלל- ים עברייםשיהווה ציון למפעל, קביעת חנוכה כחג

 27,שבוע הספר העברי 26, חגה של השפה עברית25,יהודה- נקבע בו יום הזיכרון לאליעזר בן

   29.ויום ההסתדרות 28הקיימת יום הזיכרון לייסוד הקרן,  העברי'סרט'יום ה

 באמצעות דיווח על כל המועדים האלה הדגישה העיתונות בת התקופה את אופיו

   30.אביב מרכז של פעילויות כאלה- ואת היות העיר תל, לאומי של החג- ציוני- יאידאולוגה

                                                           
 .35-32  'עמ, פרק ב, לעילהשוו    24
ראו  .שמעותו הלאומית של החגנוצל לצורך חיזוק מ, ג"ו בכסלו תרפ"כ, יהודה-שמועד פטירתו של בן, נראה   25

על פעילותו הלאומית של אליעזר . 1' עמ, 23.12.1924,  דואר היום,יהודה-מודעה על נשפים וחגיגות ליום בן
 .4הערה , יהודה ראו לעיל-בן

 .378-366' עמ, )32 הערה ,21' עמ, לעיל(דרור -אלבוים: על החייאת העברית כלשון לאומית ראו   26
על תערוכות , לדוגמה, כן ראו; 1 'עמ, 11.12.1925,  דבר',! שבוע של הספר העברי-מי חנוכה י ':ראו לדוגמה   27

 .25' עמ, 25.12.1924, הספר העברי בדואר היום
, דבר(' הקהל מתבקש לתרום בעין יפה. הקיימת-יום הסרט המסורתי לקרן, בחנוכה, מחר': ראו לדוגמה   28

התפרסם מנשר המבקש לזכור את הקרן הקיימת , 3' עמ, ב"בטבת תרע' גב, אורעיתון הב .)1' עמ, 26.12.1925
 וזכרנו את אשר ]... [ בקרבנו]... [ רגשות נרדמים]... [ימי חנוכה המתחדש, לזכר הימים האלה': בימי החנוכה

  בימי]... [ והרגשנו את קרבת דם ונפש לבחירי המכבים]... [כי בני עם גדול אנחנו, והרגשנו, !)כך (שכוחנו
ר " ד]... [הקיימת-את הקרן,  זיכרו את מוסד הגאולה]... [תנו לעתידנו!  אחים-הזיכרון לעברנו המזהיר 

אך , אביב-מנשר זה לא היה מיועד דווקא לתושבי תל .'הקיימת-ראש הלשכה הראשית של הקרן, בודנהיימר
על יובל הקרן הקיימת בחנוכה . ישראל-את מגמות הציונות המעשית בארץ, באמצעות פרסום מילולי, נועד לחזק

 .1' עמ, 30.11.1926,  דבר:ראו גם
: מלאות תשע שנים לקיום הסתדרות העובדים ראו לדוגמהב 'הנוער העובד'מטעם  נשף שהתקיים בבית העם על    29

 .3' עמ, 26.12.1929,  דבר;4' עמ, 25.12.1929, הארץ
בחוברות  .201' עמ, )14הערה , לעיל(קאבאקוף : ורא, אשר נוצל לחגיגות ציוניות שונות, על חנוכה כחג   30

מודגשים ומואדרים לקראת חנוכה שנות העשרים והשלושים בתנועות נוער אירופאיות חילוניות שהוציאו 
לחנוכה וליום ':ראו .הקיימת ם שעסקו בהגשמה עצמית כמו ההסתדרות והקרןיישראלי-מפעלים ארץ

לא ניתן  (A3-A2) 428(,  לחקר תנועת העבודהלבוןמכון , )?1928 (ורשה, בפולין' החלוץ הצעיר', 'ההסתדרות
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  אביב -תהלוכות החג בתל

, אביב-  דיווחה העיתונות על תהלוכת אופניים ומכוניות שעברה ברחובות תל1923שנת ב

   : התהלוכה כללה31.יהודה- כרו של בןי לז'גדוד מגני השפה'ידי - ואשר אורגנה על

  

ואחריהם מכוניות מקושטות בירק ובסרטים ,  זוגות של אופניים שהילכו בראששלושים

ונמצאו גם אנשים מן , שניגנו את המנוני הגדוד, במכוניות ישבו מחצצרים. מענייני דיומא

. יהודה ושל הגדוד לתוך הקהל- המוכן שזרקו תוך כדי נסיעה כל מיני כרוזים ופתגמים של בן

  . חזק!) כך(אביב ועשתה רשם - ל רחובות תלהתהלוכה הספיקה לעבור את כ

  

לבן - פעילות סמלית בעלת פונקציה כלכלית כאשר נמכרו לקהל סרטי כחול באירוע שולבה

   32.יהודה- עם תמונת בן

שבו הוצגו כמה וכמה מרכיבים סמליים בנושא , בטקסט העיתונאי תואר בהרחבה הטקס

 את מכירת הסרטים לקהל שהתבצעה העיתונות הקפידה לתאר גם. יהודה- השפה העברית ובן

לחזק אצל , כנראה, המתאר התכוון. ושירתה צרכים כלכליים דחופים, במסגרת אותו טקס

שלתהלוכה , ולהמחיש בפניהם, קהל הנמענים שלו את הזיקה בין הסמל לבין המציאות

  .הסמלית הזאת הייתה פונקציה חברתית ישירה וברורה במישור המעשי

. אביב- ם שלב נוסף בתהליכי ההחצנה של אירועי חג החנוכה בתלתהלוכה זו סימנה ג

היא הייתה , כלומר, 'אביב ועשתה רושם חזק- את כל רחובות תל'שהיא עברה , העיתונאי ציין

, צורת תיאור כזאת הגדילה. והקהל הצופה אישר את רמת חשיבותה, אירוע מרכזי בעיר

   33.הקוראיםאת חשיבותם של מסרי התהלוכה בעיני קהל , כמובן

                                                                                                                                      
,  מכבי הצעיר- 'גורדוניה'ארכיון , ה" בלבוב תרצ'גורדוניה'הוצאת ההנהגה הראשית של , 'לחנוכה; ')לצילום

. לא הוזכר כבר כלל והנס האלוהי, חנוכה הוצג בחוברות אלה כחג הרואי של הגשמה עצמית .6תיק , 99מיכל 
בני "'בחוברת של ,  זאתלעומת .'חג המכבים'שכונה גם , ה הגבורה של המכבים הוא שעמד במרכז החגמעש

 פך -עדיין הוזכרו שני אגפי המגבש הסמלי של חנוכה ,  משנות השלושים'תנועת תורה ועבודה בפולין, "עקיבא
 הנס ]... [ש וטהרת המקדש חנוכת בית המקד-ראשית מעשי החשמונאים אחרי הניצחון ': השמן וגבורת המכבים

 את האדמה שהשקוה !)כך (גאול'; ' הדלקת הנרות כסמל התחדשות הארת תורת ישראל-בפך השמן 
 ]... [ידי העבודה-ישראל ברוח התורה על-יצירת מדינה עברית בארץ:  שאיפתנו]... [החשמונאים נחלי דם

תנועת תורה  -"בני עקיבא"' , 'חנוכה' :ראו. 'ישראל דתית-המכבים של ימינו ותפקידם כלוחמים בעד ארץ
 .-A3 65) 438 (,מכון לבון לחקר תנועת העבודה, )?1936(לבוב , ההנהגה הראשית, 'ועבודה בפולין

במטרה להפיץ את ) ארי-בן(הרצל ברגר , 'הרצליה'ג ביזמת בוגר הגימנסיה " נוסד באייר תרפ'גדוד מגני השפה'   31
הגדוד ביצע פעולות תקיפות של תעמולה למען הלשון . ישראל-ה בארץהעברית ולהביא לשימוש מוחלט רק ב
- ערכו נשפים ספרותיים, ללימוד עבריתםבין השאר ארגנו אנשיו שיעורי. העברית ונגד שימוש בלשונות אחרות

השתתפו בפעולות מתלמידי . מוסיקליים עבריים לקהל והפיצו את חשיבותה של קריאת ספרים בעברית
קבוצות פועלים , אביב-תלמידים מבית הספר למסחר בתל, לוינסקישם  דות מן הסמינר עלתלמי, הגימנסיה

- בן: ראו .לארץ- ובחוץ הוקמו במקומות שונים הארץ של הגדוד סניפיו. ופקידים וחברים נוספים מרחבי הארץ
 .264-262' עמ ,)42הערה , 32 'עמ, לעיל(יהודה  

  .2' עמ, 6.12.1923, דואר היום: ראו   32
 .J. G. Kelton, 'The New York City St :למשל, על חשיבות ההתייחסות לאתרי המעבר של תהלוכות ראו   33

Patrick's Day Parade: Invention of Contention and Consensus', The Drama Review, Processional 
Performance, 29,3 (Fall 1985), pp. 93-105.לעבור באזורים היוקרתיים המקפידה,  קלטון מתארת תהלוכה 

גימבלט -קירשנבלט:  ראו עוד.אמריקנית של משתתפיה-ביותר של ניו יורק במטרה לבטא את הזהות האירית
כי הפוקוס המשמעותי עשוי , גימבלט ומקנמרה טוענות-קירשנבלט .3'  עמ,)25הערה , 19' עמ, לעיל(ומקנמרה 

 כלומר גם על התהלוכה וגם על מיקומים ',תהלוכה ומיקום'ן אך גם על קומבינציה בי, להיות על התהלוכה בלבד
 L. Marin, 'Notes on a Semiotic: ראו גם.מסוימים שבהם היא עוברת ועוצרת לשם אירועים חשובים

Approach to Parade, Cortége and  Procession', Time out of Time, Essays on the Festival, pp. 223-
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, בתי הספרמאמצע שנות העשרים דיווחו מקורות כתובים בני התקופה על תהלוכות ילדי 

אלה הפכו  תהלוכות .אביב והציגו את סמליו המרכזיים של החג- שצעדו בחנוכה ברחובות תל

אביב היה להן מקום - ובתל, לאחד המאפיינים המשותפים של החגים שהתחדשו באותה עת

  . שאדון בהם כאןמרכזי ברוב החגים

מאפיין טקסי שהוא בעל פוטנציה גבוהה במיוחד להעביר מסרים , כנזכר לעיל ,תהלוכות הן

 בתקופה שבה אני 34.ערכיים אל קהל גדול בעת ובעונה אחת באמצעות סמלים המופיעים בהן

לעורר במהירות את המוטיבציה של הקהל , כפי שכבר ציינתי, חשוב במיוחד היה, דנה

אביב התאימו מאוד - תהלוכות שצעדו ברחובותיה המרכזיים של תל. כיים חדשיםלמסרים ער

מעניין לבחון את אופי החוויות שהפיקו מהן צופים . לאופייה כעיר מרכזית בעלת אופי ציבורי

פי תוצאות בחינה - ועל, תוארו בעיתונות שבה ומשתתפים כפי שמתואר בדבריהם ואת הצורה

ו הסמלים המתוארים בטקסטים השונים את טיפוח החלום זו לבדוק את האופן שבו שירת

  .ישראל בכלל- אביב ושל ארץ- האידאלי של תל

תהלוכת . ישראל שבו התקיימה תהלוכת חנוכה- אביב לא הייתה היישוב הראשון בארץ- תל

ר יהודה לייב "זמה היה דוי. 1905שנת  נערכה בראשון לציון בבתי הספרלפידים של ילדי 

, אמנם, האירוע עורר. ששימש אז מורה במושבה, 'הרצליה' הגימנסיה מייסד, כהן- מטמן

שהשלטון התורכי יפרש את נשיאת הלפידים , אשר חששו, התנגדות מצד בני המושבה

   35.והדגלים שהופיעו בתהלוכה כהכרזת מרד

אביב היטב אירועי חנוכה הציבוריים - נקלטו בתל, פי העיתונות בת התקופה- על, לעומת זה

, ישראל- באותם הימים אהבו לתאר אותה כעיר הלאומית של ארץ.  בחוצותיהוקיימשהת

  . אביביות- נהגו להדגיש את תהלוכות חנוכה התל, וכאשר כתבו על הרוח המכבית שבציונות

על חוויות חנוכה שלו , אשר לא רצה להזדהות, סיפר בצורה מסוכמת מרואיין אנונימי

כולם התרשמו , של כל העיר, וד לאומיתמא, חנוכה היה חוויה עצומה ':אביב- בתל

העצומות של חנוכה ,  התהלוכות הגדולות]... [בתי הספרלמרות שזה היה חג של , מהתהלוכה

השתדלנו שהילדים יקלטו את כל .  וכולם ראו אותן-  כל כך לאומיות, היו כל כך סמליות

  .'הלאומיות הזאת

פליגים וביטויים חוזרים לשם כביטויים מ(אך טעון באמצעים פואטיים , בתיאור קצר

השתדל המרואיין להמחיש בפניי עד כמה תרמו התהלוכות לביסוס האווירה ) הדגשה

                                                                                                                                      
 .J:   כן ראו.ויש לזה משמעות ביחס למסר שאליו היא מתכוונת, תהלוכה בוחרת היכן לעבורפי מרין ה-על.  224

Sciorra, 'Religious Processions in Italian Williamsburg', The Drama Review, Processional 
Performance, 29 ,3 (Fall 1985), pp. 65-81 .ים ובתי העוברת ליד מקומות מגור, סקיאורה מתאר תהלוכה

 של קהל צופה ומעורבות הקהל ועל חשיבות נוכחות .עסקים של האוכלוסייה הנמענת שלה כדי לקבל תרומות
 G.S. Métraux,  'Of Feasts and Carnivals' ,Cultures: Festivals :ראו למשל, באירועים ציבוריים מסוג זה

and Carnivals, The Major Traditions, 3,1(1976), pp. 8-9; J. Fernandez, 'Convivial Attitudes – The 
Ironic Play of Tropes in an International Kayak Festival  in Northern Spain', Text, Play and 

Story: The Construction and Reconstruction of Self and Society, pp. 199-229   ; קירשנבלט   -
  .5-2' עמ, שם,גימבלט ומקנמרה 

 .9-5' עמ, שם,גימבלט ומקנמרה -קירשנבלט ; 228-223' עמ, שם, מרין :על כך ראו   34
'  יודלוביץ' ד,א" התש-ב "התרמ -ראשון לציון, 'ראשון לציון-י"תחנתי הראשונה באר', מטמן כהן' ר י"ד: ראו   35

קורות ראשון ,  חביב'ז ו לובמן- חביב'ד; 213  'עמ, 1941ראשון לציון , א"התש-ב " התרמ-ראשון לציון, )עורך(
ח בכסלו "כ, פרוטוקול הוועד; 77 'עמ, א"ראשון לציון תשל, מלחמת ששת הימים    לציון מיום ייסודה עד פרוץ

  .197' עמ, ציונים ביוגרפיים; ראשון לציוןהמוזיאון ההיסטורי של ארכיון , ה"תרס
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הקולקטיבית ולפיתוח המודעות הלאומית בעיר כולה למרות שמדובר היה בחג של מערכת 

  . החינוך

ף וכך יצר אמצעי נוס, מרואיין זה אף לקח אותי לסיור ברחובות שבהם צעדו התהלוכות

 'תסמליּו'המילים . ת ההווה שבה תוארו הטקסים והחגיגותילהמחשת העבר בסיטואצי

כי סמלי החג הם שהיוו , וכך העביר גם הוא את המסר,  הופיעו בדבריו זו בצד זו'תלאומיּו'ו

  .את תכניה האמתיים והחשובים של המציאות בת התקופה

אשונות היו תהלוכות בכל בשנים הר': המרואיין המשיך ותיאר את חוויית החג שלו

איך שהילדים . כאילו הורידו את השמים למטה. עם הנרות, עצום, היה עצום זה, הרחובות

 זה ]... [בתי הספרמכל , ותזמורת, ושירה, היו הולכים וגם המבוגרים בצדדים עם לפידים

  . 'היה חג כל כך ציוני שקשה לתאר

  

  סמל האור ומשמעויותיו

שפרץ אל , סמל האור של חנוכה, ובהדגשה, ן המידענים לראשונהכאן הופיע בדברי אחד מ

לעיל על סוגיהם  ידי המרואיין-  אורות התהלוכה תוארו על36.החוצות וקיבל משמעות לאומית

כאילו '(כן שיבץ בדבריו דימוי חי מאוד . מילים חוזרות ופירוט רב, באמצעות מילים מפליגות

פי - שעל, מיין לעצמי מיד את הסיטואציה הזאתפשר לי לדשִא, )'הורידו את השמים למטה

המידען עסק . התיאור כבשה בבת אחת את העיר באמצעות עצמתה והצביון הקסום שלה

ותיאר כיצד הוצג הסמל הזה באופן שהזניק את תודעתם , בדבריו בטיפוחו של סמל מסכם

  ). 'זה היה חג כל כך ציוני שקשה לתאר'(הלאומית של הצופים לשיא 

, ובצדם הלפידים, שנשאו הילדים, בר את הסמל באמצעות תיאור הנרות הקטניםהוא תג

הזכרת השירה והתזמורת הגבירו אצלי עוד יותר את ההתרשמות לגבי . שנשאו המבוגרים

  . עצמתו של האירוע

וכן שהתהלוכה הייתה בעלת , מן הדברים התקבל הרושם שמספר הצועדים היה גדול מאוד

לא היו בפיו  ,פי דברי המידען- על).  וגם מבוגריםבתי הספרילדים מכל צעדו (אופי קולקטיבי 

דווקא התבטאות זו . בו הצליחה התהלוכה להפיק את המסר הציונישמילים לתיאור האופן 

  . סייעה להבין היטב את כוחו של הסמל

- איש מן המרואיינים לא הזכיר את התהליך ההדרגתי של השתכללות סמל האור בתל

שמהותה לא , 'הליכת אור ותאורה'זה לראשונה ב ונות בת התקופה הופיע סמלבעית. אביב

 אחר כך הזכירה העיתונות את יציאתו אל חוצות 1913.37באחד מנשפי חנוכה של , ברורה

                                                           
, פנימיות האדם, החוק האלוהי, יתהם פורשו כאורות הישות האלוה: אורות החנוכה קיבלו משמעויות רבות   36

על מקור סמל . כאורו של המשיח ועוד, הרוח היהודית והאמונה היהודית, החכמה, רוח הטוב, האמת, החיים
 ,Th. H. Gaster, Purim and Hanukkah in Custom and Tradition, New York 1950:האור בחנוכה ראו

pp. 100-118; O. Sh. Rankin, The Origins of the Festival of Hanukkah, The Jewish New Age 
Festival, Edinburgh 1930, pp. 133-156 .סליג מפרש את אורות חנוכה המסורתיים כאורות הרוח  .ל.ה

 H. L. Selig, 'Hanukkah', Links to Eternity- Jewish Holidays and:ראו. היהודית והאמונה היהודית
Festivals, New York 1957 .שגברה על , לאומית-ישראל המתחדשת קיבלו משמעת היסטורית-בארץ

 .דתית-הרוחנית
  .3' עמ, ג"בכסלו תרע' ל, האור, 'כתבות מיפו': ראו   37
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ולראשונה על מגדל המים , העיר כאשר נקבעו מנורות החג באתרים מרכזיים שונים בעיר

   38.הגבוה והבולט

אביבי סיפרו רק על הופעתו בתהלוכות - סמל האור בחנוכה התלהמידענים שהתייחסו אל 

את  גם איש מהם לא הזכיר. כלומר אל השלב שבו התגלה בשיא עצמתו בהקשר זה, האורים

הכנסת  בבית, פי המופיע בעיתונות בת התקופה- על, טקסי הדלקת מנורות החנוכה שנערכו

ואחר כך באתרים חיצוניים כמו  40, ובחגיגות חנוכה בתוך מבנים ציבוריים39הגדול בעיר

 43)1934( בכיכר צינה דיזנגוף 42,)1932 (הכנסת הגדול ליד בית 41,)1929(מגדל המים 

   44.)1935(ובמרכז האזרחי 

 בתי הספרבאחד מן התיאורים שהופיעו בעיתונות בת התקופה לגבי חגיגת חנוכה של 

כפי  , משמעות הדבר45.'מעוז צור ישועתי'רה את כי מקהלת ילדים ש, בבית העם הוזכר

דגלי (ין בטקסי חנוכה בצד הסמלים הלאומיים ישמקומו של האל נשמר עד, שמשתמע מכאן

ייתכן שכאשר הייתה העיתונות בת התקופה בטוחה כבר בעצמתם ). 'התקווה'הילדים ושירת 

רוב המגמות באירוע לא לבקר את עיו נציגיה בחר, של הסמלים הלאומיים באירועי חנוכה

מי על אורות חנוכה התרכזו המידענים שדיברו ִע ,עם זאת). אמונה באל מול אמונה בלאום(

  . רק במשמעות הלאומית של הסמל הזה

  : הופיעו גם בעיתונות התקופה בעלי אופי לאומי מאוד תיאורים

  

ר  תלמיד ותלמידה על דגליהם ומחלקותיהם עברו בסך בחוצות העי6000- למעלה מ

 לפידים גדולה בראשם ותזמורת!) כך(חנוכית , לפידים לצידם, עם נרות בידיהם

ממגרש התהלוכה יצאו חלקי התהלוכה ובמרכז העיר   מבית העם]... [מלווה אותם

העירה , בקרן רחובות הכרמל ונחלת בנימין.  המראה היה מרהיב ביותר]... [נפגשו

- חה לוו שורות הנוער הארוכות על באהבה ובשמ]... [תזמורת המשטרה מנגינות עם

   46.ידי קהל אלפים שהצטופף מצדי הרחובות

  

 שורות אבוקות בשתי שדרות התלמידים ]...[ ואלפים מן הקהל שבאו והביאו ילדים ותינוקות

כשהתקרב ראש התהלוכה ברחוב . ויער נרות קטנים בידי התלמידים בשורות ומחוצה להן

   47.ולב הקהל פחד ורחב, מר קצה ברחוב אחד העםאלנבי אל קרן גרוזנברג עוד לא נג

                                                           
 .1' עמ, 1.12.1924, הארץ; 1' עמ, 22.12.1924, הארץ: ראו   38
 .4' עמ, 18.12.1927, דבר: ראו   39
 .4' עמ, 2.12.1926, דבר: ראו   40
 .1' עמ, 27.12.1929, 1' עמ, 26.12.1929,  דבר:ראו לדוגמה   41
 .1' עמ, 25.12.1932, דבר: ראו לדוגמה   42
, יפו-אביב-עיריית תל, ארכיון היסטורי, 30.11.1934-כן ראו מסמך מן ה .1' עמ, 3.12.1934, הארץ: ראו לדוגמה   43

 .ח/1/33תיק , 4חטיבה 
, 17.12.1935, ך אל הקצין סטפורד מיהודה נדיבי מזכיר העירכן ראו מסמ.6' עמ, 22.12.1935, דבר: ראו לדוגמה   44

,  ממאיר דיזנגוףוכן מכתב אל נציג מחוז הנגב, ח/1/33תיק , 4חטיבה , יפו-אביב-עיריית תל, ארכיון היסטורי
  .שם, 19.12.1935

 .מבתי הספר חגגו יחדיורבים חגיגות חנוכה קיבלו עם השנים אופי קולקטיבי יותר כאשר    45
 . 3' עמ, 14.12.1928, דבר: ראו   46
אשר תזכה לאור , ה בהקשר של גאולת ציון, ס' מופיע ביש' פחד ורחב' הביטוי .6' עמ, 26.12.1929, דבר: : : : ראו   47

 . הקישור בין כוח האל לבין כוח העם המודגש כאן, שוב, מעניין. ומקושר כאן אל סמל האור בתהלוכה, האלוהי
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שיקפו בצורה , סוף שנות העשרים אביבית של- שהופיעו בעיתונות התל, תיאורים אלה

אביביים להמחיש בפני קהל הנמענים הקורא את - בולטת את מגמתם של העיתונאים התל

הותם עם אותם סמלים בעזרת המסרים רבי העצמה שנבעו מן הסמלים שבטקס ולסייע להזד

  .כפי שהתכוון לעשות המידען אשר תיאר את התהלוכה בפניי, אמצעים מילוליים

והעצימו אותם , לשם כך הדגישו העיתונאים את המאפיינים המרכזיים לדעתם של האירוע

  . ביטויים חוזרים ומטפורות, באמצעות ביטויים מפליגים

 תלמיד 6000- למעלה מ'(צועדים בתהלוכה בשני התיאורים הודגשו מספרם הרב של ה

, המסר הקולקטיבי שלה, )' עוד לא נגמר קצה]... [כשהתקרב ראש התהלוכה ','ותלמידה

שורות ' ',ובמרכז העיר נפגשו'(ידי תיאור המבנה שלה ומבנה צעידתה - שהועבר על

ה רב שגם הוא הי, תגובתו הערה והנרגשת של הקהל, )' בשורות ומחוצה להן]...[אבוקות

 ולב הקהל ]... [ואלפים מן הקהל,'  ' על ידי קהל אלפים]... [באהבה ובשמחה לוו'(מאוד 

אשר נוצרה מתוך , של האירוע כולו ומתוך כך האווירה הסולידרית, )'פחד ורחב

את הסמלים והעצימה צורת תיאור זו חיזקה . האינטראקציה בין הקהל לבין התהלוכה

  :שהופיעו בתהלוכה

מם ִעהם נשאו . היו הצועדים הבלעדיים בתהלוכה, כלומר ילדים, למידיםהודגש כי ת

הם :  אותם'לתגבר', כמו המתאר שבעל פה, שהעיתונאים השתדלו גם הם, מקורות אור

, 'אבוקות', 'ת לפידיםחנוכי', 'לפידים', 'נרות'(תיארו את סוגיהם ואת מקורותיהם השונים 

  ).'נרות קטנים'

שהתעצמו עוד ,  התחושה של כמה סמלים גדוליםים הקוראבשתי הכתבות הועברה אל

על דגליהם 'שצעדו , בכתבה הראשונה תוארו הילדים: יותר בזכות התחברותם זה לזה

הם . שהוא עתידו האיתן של העם בארצו, שהם סימלו צבא קטן, ניתן לפרש. 'ומחלקותיהם

אסוציאציה של בני , כמובן, התיאור מעלה. שסימל גם הוא כוח ועוז, נשאו בידיהם את האור

 איננה 'מכבים'לה יאם כי המ, המכבים שממשיכים את העבר ההרואי ומבטיחים עתיד הרואי

  .מופיעה בתיאור זה

שעוררו , )'יער הנרות' ו'שדרות התלמידים'(בתיאור השני הופיעו ביטויים מטפוריים 

שהצטרפו , ורות המטפ48.מסר שטופח מאוד באותה תקופה, אסוציאציה של קשר אל האדמה

שהגיעו , חיזקו את המבנה של סמלים מסכמים, בתיאור אל סמל האור ואל סמל הילדים

  .בתיאור זה לשיא משמעותי

כפי , אך התיאורים רמזו, 'מצעדים'המידען והעיתונאים לא כינו את התהלוכות האלה 

עם סמל של צבא העתיד של , לתהלוכה מובנית מאוד בעלת אופי צבאי, שכבר ציינתי

התזמורת שהוזכרה אצל המידען ובאחד מן התיאורים העיתונאיים הוסיפה לרושם . ישראל

  . זה

                                                           
 .V :על נעורים המחזקים משמעותה של תהלוכה ראו .222' עמ, )33הערה , לעיל( מרין: על הגדרת מצעד ראו   48

L. Lidtke, The Alternative Culture: Socialist Labor in Imperial Germany, New York-Oxford 
1985, p. 89 .פרק , 82-65  'עמ,  פרק ה,  אליה ראו להלן רב העצמה על טיפוח הזיקה אל אדמת הארץ והקשר 

שמאפיין תנועות של , במוטיב פולחן הילד, כפי שהוזכר כבר לעיל,  אותה תקופה התאפיינה.98-85  'עמ, ו
 .      יומית-ובהתאם טופחה מציאותם היום, ילדים סימלו את לידתו מחדש של העם. תחייה לאומית בעולם
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תמונות , דגלים, תהלוכות בעלות אופי של מצעדים צבאיים שמשתתפיהן נשאו לפידים

שהיו מצויים , וכדומה היו מאפיין טקסי נהוג במערכת התרבות העממית המתחדשת של עמים

אנו מכירים מאפיינים אלה מן המערכת הטקסית של גרמניה . אומיתבתהליך עיצוב זהותם הל

, למשל, בגרמניה. מתחילת המאה העשרים עשרה והלאה ושל רוסיה מסוף המאה התשע

המעוררים , ביקשו מארגני הטקסים להשיג את אחדות הקהל באמצעות סמלים כוחניים

  . כובש אותוהערצה והזדהות במיוחד כאשר הם מוצגים בחלל גדול שקהל גדול

כמו אלה ,  ואשר השתמשו בסמלים'באו מלמעלה'כי רק פסטיבלים ש, הנחת היסוד הייתה

ממחקרים הדנים בטקסים . ייםאידאולוגיוכלו להניע את ההמונים לכיוונים  ,שהוזכרו לעיל

   49.מםכי הייתה זו חובתו של הקהל לצפות בטקסים ולהזדהות ִע, אלה מתברר

שמקורם בעיתונות בת , ל פה מן ההווה והן אלה הכתוביםשהן התיאורים שבע, נראה

  : השתדלו להציג את תהלוכות חנוכה בצורה שונה מן התיאורים שנזכרו לעיל, התקופה

המתארים העבירו את המסר של הזדהות עמוקה ואמתית של הקהל עם סמלי האירוע ועם 

באהבה 'עות המילים כי באמצ, נראה. כך שלא היה צורך לכפות צפייה בתהלוכות, מסריו

אל נקודת המבט הקולקטיבית של הקהל ניסה העיתונאי לחדור  'ובשמחה לוו שורות הנוער

החמים שנוצרו בין הצועדים לבין  להדגיש אף את היחסים הרגשיים כאשר הוא מבקש הצופה

  . הצופים

י שההזדהות המלאה עם הסמלים נבעה מן הצורך הפנימ, כי הכוונה הייתה להסביר, נראה

לא היה צורך במערכת סמלית אשר תשנה . אשר חשו בהתרחשותה של הגאולה, של בני העם

אלא רק , ממארגני הדתות האזרחיות באירופהרבים  יצורכמו שניסו ל, את השקפת עולמם

   50.אשר תיתן לגיטימציה או תחזק את הצרכים שהיו קיימים בהם כבר, בכזו

אביב מראים - שנות העשרים והשלושים בתלתצלומים וקטעי סרטים מאירועי חנוכה של 

ו מופיע הדגל "באחד התצלומים של התהלוכה משנת תרצ. שורת אורות ארוכה בחושך

 שמנורתו דולקת וחלונותיו הכנסת הגדול  בית-  ובצד הדרך, הלאומי במרכז התהלוכה

   51.מוארים

אמצעי מגמתי להעברת , מו העיתונותכ, התצלומים שצולמו באותה תקופה היוו גם הם

צלמים השתדלו להבליט בתצלומיהם . לאומיים ולהעצמתם- ים הציונייםאידאולוגהמסרים ה

בדומה , כך עסקו. אשר בהם הודגשו סמליהם בצורה הבולטת ביותר, את מאפייני הטקסים

   52.בניווט מגמתי של תודעת המעיינים בהם, לעיתונאי התקופה

הציבו גם הם את סמל האור כעומד במרכז סמלי , אביב- את חנוכה בתלשמי שצילמו , נראה

שהרי חג : ובמיוחד חשוב היה להם להראות את האורות שהתעצמו ויצאו אל החוצות, החג

כחג משפחתי מאוד שטקסיו נערכו בתוך הבתים לאחר , כנזכר לעיל, החנוכה היה ידוע בגולה

                                                           
 ,'Ch. Lane, 'Analysis of Soviet Ritual Symbolism :על תהלוכות לפידים של עמים מתחדשים ראו לדוגמה   49

The Rites of Rulers, Ritual in Industrial Society- The Soviet Case, London 1981, pp. 184-191 .ל ע
 . 41-39' עמ, )5הערה  , 37' עמ, לעיל(מוס  :תהלוכות לאומיות בכלל ראו

: ם ולא מתוך תיאוריה שנכפתה עליו ראועל הולדת הרעיון הציוני בגלל צורך שנבע ממשבר היסטורי שאירע לע   50
  ).37הערה  , 28' עמ, לעיל(בובר 

  .64 ' עמ, ראו תצלום להלן   51
 ,R. Oren, 'Zionist Photography, 1910-41, Constructing a Landscape', History of Photography:ראו   52

Photography in Israel, 19, 3 (Autumn 1995), pp. 201-209 
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ו החוגגים שם להגיע לרמה מסוימת של  הדרך היחידה שבה יכל53.שנאסר לבצעם בחוצות

על , ובהן נרות החג הדולקים, הזדהות קולקטיבית עם סמלי החג הייתה הצבת מנורות החנוכה

  . אדני חלונות בתיהם

שסימלו את , האורות, כלומר, 'משום פרסום ניסא'הפירוש ההלכתי שניתן למנהג זה היה 

משמעות , אם כן,  למנהג הייתה54. של האלהוצגו בחלונות כדי להדגיש את כוחו, הנס האלוהי

  . ברורה של העמדת כוחו של האל במרכז עולם האמונה היהודי כפי שהוזכר לעיל

, במסגרת התחדשות החגים של מחזור השנה היהודי והפיכת חנוכה לחג לאומי ניתן היה

ים שהיהודים היו נתונ, ידי עמים זרים- לפרוץ את גבולות האיסור שנקבעו על, סוף- סוף

   55.להעצים את האור ולהוציא אותו אל החוצות, לשליטתם

הזכרתי כבר את המגמה בת התקופה להוציא את אירועי החגים החוצה במשמעות של 

פי המקורות הטקסטואליים - על. המחשת תחושת החופש והעצמאות באווירה קולקטיבית

ב התחזקו משמעויות אבי-  בתלקיימוכי בהקשר של חנוכה ואירועיו שהת, שבידי ניתן להבין

משום שאורות חנוכה שיצאו החוצה והתעצמו הפכו לסמל לכוח לאומי ולביטחון , אלה מאוד

  . בעצמתו של העם היהודי שיגיע לגאולה שלמה ולעצמאות

משמעות ייחודית במקורות הטקסטואליים השונים שהציגו את סמל , אם כן,  קיבל'חוץ'ה

מתקבלים כמשקפים , המוצגים במקורות השונים, יםאירועי חנוכה המחודש. האור של חנוכה

  .שהוצגה אז כישות לאומית כשלעצמה, אביב כעיר- אווירתה של תללוגם כמותאמים במיוחד 

אביב מועברת היטב - הטרנספורמציה של סמל האור וההתממשות שלו בטקסי חנוכה בתל

   56:באמצעות עיון בדבריו של השחקן משה חורגל

  

 חלונות ]...[בגולה ראיתי מבעד ה, אני אומר, הדלקנו נרות, םאם ניקח את חג האורי

, אבל חג אורים כזה כמו כאן. פי רוב על אדן החלון- על.  נרות]... [ראינו, הקפואים

חג , באמת, זה !האוריםזה חג , בדצמבר, האורים אני באתי בחג ]... [בישראל

היו ] ... [ לפידים,כן, היו כבר אז לפידים,  אתה הרגשת את זה ברחוב]...[ המכבים

שלא זכיתי ,  בשביליחדשזה הכול היה , ובכן, השירים שלהם, הילדים, לפידים

  .לשמוע את זה בפולניה

  

אשר חווה את מנהג הדלקת נרות , חורגל סיפר את סיפורו האישי של עולה חדש מפולין

 שלו בארץ את חוויית החג הראשונה. ועלה לארץ בדיוק בחנוכה, החנוכייה במקום מוצאו

                                                           
שנערכו , מנהגים טקסיים ציבוריים, שנערכו בתוך הבתים, י אברהמס קדמו למנהגי חנוכה המשפחתייםפ-על   53

    p. 10 I. Abrahams, Festival Studies, London 1906 , :ראו .בחוצות קודם שאסר זאת החוק
 ועדים מ- מ על התורה" הרייחידוש  ספר,'חנוכה', ורִמגיצחק מאיר ; פרק ט,  מגילת תענית:ראו   54

  .נו' עמ, ח"ירושלים תש,וליקוטים
 .M. Druker, 'Lights', Hanukkah, New York 1980, pp:על אורות חנוכה הביתיים שהפכו לציבוריים ראו   55

 Ch. Binns, 'The Changing Face of: על החייאת מנהגים עתיקים לצורך התחדשות לאומית ראו.29-37
Power: Revolution and Accommodation in the Development of the Soviet Ceremonial System: 
Part II', Man, 15,1 (March 1980), pp. 170-187; W.H. Cohn, 'A National Celebration: The Fourth 
of July in American History', Cultures: Festivals and Carnivals, The Major Traditions,3,1(1976), 

pp. 141-158  ; 6' עמ, )3הערה  , 37' עמ, לעיל(הובסבאום.         
  .190' עמ, ציונים ביוגרפיים, ראו להלן   56
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ישראל באמצעות - הניגוד הגדול בין הגלות לבין ארץ בדבריו הומחש. אביב- קלט בתל

אסורים מאחורי , אורות מרוחקים: התיאור הציורי של התבטאות סמלי האור שם וכאן

חלונות באווירת קיפאון בגולה מול אורות הלפידים שנישאו בידי הילדים השרים בחוצות 

, הרואי- הלאומי, כאן חש חורגל את החג בגלגולו החדש. שי וקרובחופ, סמל גדול, אביב- תל

סמל האור כפי שהתבטא . 'המכביםחג , באמת, זה !האוריםזה חג ': כפי שציין, אך הנכון

דברים אלה מחזקים עוד יותר . שחש חורגל בחופש ובעצמאות אביב ביטא את הצורך- בתל

  . תן לו לגיטימציהאת הנאמר לעיל בדבר הסמל שעורר את הצורך הזה ונ

לא הוזכרו  שאף אחד מן המנהגים המשפחתיים הנוספים שנהגו בחנוכה, מן הראוי לציין

כי , ידוע. ידי איש מן המידענים האחרים כמאפיינים של החג- ידי חורגל וגם לא על- כלל על

אך סעודות . ישראל בתקופה המדוברת- חנוכה בצביונו המשפחתי המשיך להתקיים בארץ

, ה ודמי חנוכה לא נחשבוימשחקים בקובי, המשחק בסביבון,  אכילת סופגניות,ומסיבות

   57.אביב בשנים המדוברות- דומיננטיים בעולמם החווייתי של המספרים בחנוכה בתל, כנראה

בחג ': באחד התיאורים העיתונאיים של תהלוכת חנוכה מתחילת שנות השלושים נכתב

נמס אמש בחומה של תהלוכת , ת העיר בחג הזהשאפף א!) כך( מעטה הקפאון ]... [האורים

עם מתן . זרמי נהר האור של טורי התלמידים גרפו את גושי הקרח מעל הלבבות, האורים

  58.'ההורים הבוגרים!) כך(רבן חזר האור ונאצל אל לבות - הנרות בידי תינוקות בית

ר הגדול האו: העיתונאי השתמש בתיאור מטפורי במשמעות שיש בה דמיון לדברי חורגל

שהצליח לחמם את הלבבות הקפואים ולהשיב , שניתן בידי הילדים היווה סמל מורכב ועצום

. לפעול ולהתגבר על קשיי המציאות, את האור במשמעות של מוטיבציה להמשיך לחיות

שהצליח לשנות , העיתונאי השתדל להמחיש באמצעות תיאורו זה את כוחו הרב של הסמל

כיח בכך את מרכזיותם של אירועי החג בתוך מציאות החיים ולהו, את האווירה העגומה

  .יומית- םהיו

,  בהווהריאיוןשסיפרו חוויות חנוכה שונות בסיטואציות , ההשוואה בין דברי המידענים

לבין מקורות עיתונאיים ומצולמים שמקורם בעת הנחקרת מביאה אותי למסקנה לגבי הדמיון 

  .שביניהם

נעשה מאמץ להמחיש את ההתרחשויות גם בפני , הווהמן העבר ומן ה, בכל המקורות

אלה הופיעו במקורות השונים  . ויזואלייםוהקוראים המעיינים וגם בפניי באמצעים מילוליים 

   59. בעקביות ובתדירות גבוהה

וחלק מן המידענים , לא קשה להמחיש בדיבור ובכתיבה אירוע שהיה בעל עצמה רבה

הדגשים מילוליים , כל אחד בדרכו,  הוסיפו לדבריהםהתקופה והמקורות העיתונאיים בני

בכל המקורות תוארו . יומחשו הדברים שמלוא עצמתם והמסרים של, רבים כדי לגרום לכך

                                                           
  שהתקיימו לצורךריאיונותללא קשר ל, אביב באותה תקופה שמעתי בשיחות שונות-על חנוכה המשפחתי בתל    57

' עמ, ג" תשכירושלים , גי חגיםמנה, 'חנוכה', עזרא- בן'ע: על מנהגי חנוכה המשפחתיים ראו לדוגמה .מחקר זה
ירושלים , חגים ומועדים, 'חנוכה', )עורכים( הכהן ' והרב מ'ד; 97-96' עמ, )1הערה , לעיל(וואהרמן ;  140-134

 .245-225' עמ, )11הערה , לעיל (לוינסקי; 11-7' עמ, 1980
 .4' עמ, 10.12.1931 ,דבר: ראו   58
שחפצה לעורר את , ים ספציפיים שבין מטרות העיתונות בת התקופהלהבדל, כמובן, עם זאת יש להיות מודעים   59

ישראל בזמן אמתי לבין מגמותיהם של מי שסיפרו לי את חוויותיהם - אל התהליך המתרחש בארץיםהקורא
 .133-131' עמ, פרק ח, על כך ראו להלן .בהווה
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, כמרכז של הגשמה, אביב וכמציגים אותה כעיר לאומית- סמלי חנוכה כמותאמים לתל

דהות ותוך שמחה מימוש החזון הציוני התבצע בה תוך רמת שיא של הז שהמעשה הגדול של

  . גדולה של יצירה

אביב כפי שחלמו - מבחינה זו חיזקו המידענים והמקורות השונים את דמותה של תל

אביב יכלה לזרז ולהעצים את - שתל, אך גם השתדלו להעביר את המסר, מייסדיה שתהיה

  .מעשה ההגשמה באמצעות הסמלים הגדולים שהתפתחו בה

 העיתונות בת התקופה תיארו והדגישו בעיקר את סמל כי המידענים וכן גם, מעניין לציין

ולא התרכזו בדמויות המכבים ובמעשה , המבטא את הגבורה הישראלית המתחדשת, האור

   60.הגבורה האקטיבי שלהם

 נראה לי שסמל האור הובלט אצל המידענים ובעיתונות בגלל שתי סיבות מרכזיות

 גם את משמעות גבורתם של גיבורי ישראל ,מנקודת מבטם, הוא כלל בתוכו: השזורות זו בזו

, שחוו אותו בתהלוכות חנוכה שאותן תיארו, הוא השאיר אצל המידענים, נוסף לכך. המכבים

התעוררה אצלם מיד כאשר נשאלו על מוחשיותה ש, התרשמות יוצאת דופן במידת עצמתה

ת האור הזאת הייתה חוויי, כמו גם לדעת העיתונות בת התקופה, לדעתם. אביב- חנוכה בתל

  . ים ואל הקוראיםבעלת פוטנציאל להעביר מסר מידי אל השומע

                                                           
, לעיל(דרור - אלבוים: ראו. ה עתגבורת המכבים הייתה נושא מרכזי במערכת החינוכית הכלל ארצית של אות   60

שמקורה באגודת המתעמלים , )1912, יפו(' מכבי'ישראל נוסדה אגודה בשם -גם בארץ ).32 הערה, 21' עמ
השוו (ישראל -אשר שמה לה למטרה את חיזוק הנוער והקמת דור יהודי איתן בארץ, )1906, יפו ('ראשון לציון'

-פרקי ספורט בתל', הלוי- בית'נ: ראו ).49' עמ, קשורים במכביםלעיל בנושא תנועות נוער שנשאו כותרים ה
 אנציקלופדיה של ,  יפו-אביב-מי מה בתל, 'תנועות נוער', יוגב' כ; 65' עמ,)6הערה , 24' עמ, לעיל (גזית, 'אביב

 .54' עמ, )8הערה , 25'  עמ, לעיל(העיר העברית הראשונה 
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  .קפלנסקי: צלם. שנות השלושים, תהלוכת האורים
 



  ו בשבט "ט:  חמישיפרק
  , בידעץ רון בלב ו: כך הולכים השותלים'

  ) יצחק שנהר ('.אל כל גיא והר נחמד, מן העיר ומן הכפר

  

  ישראל-התפתחות החג בארץ

שם נטעו , עם תלמידיו לחוצות המושבה, זאב יעבץ,  בזיכרון יעקבבית הספריצא מנהל ) 1890(ן "ו בשבט תר"בט

ישראל מתוך מטרה לחזק את - ו בשבט לבין נטיעות בארץ"וי הראשון לקשר מכוון בין טהיה זה הביט. שתילי עצים

 למען חבב את הנטעים':  כתב יעבץ'ישראל- על דבר החנוך לילדי האכרים בארץ'במאמרו  1.הזיקה עם אדמת הארץ

השושנים , הנטעים,  לעשות בו במערכת ברוב חן והדר את העצים]... [ לעשות יום טובבית הספר יש ל]...[

סיגול (יעבץ ביצע אויקוטיפיפיקציה  2.'בראשון לחודש מאי!) כך(והפרחים ככל אשר יעשו בארצות אירופא 

   3. באירופה בחג האביבקייםלמנהג זר שהת) תרבותי

  :המורה חיים אריה זוטא כתב על המנהג האירופאי בפירוט רב יותר

  

כי בשנה ההיא !). כך(ס "ידי תלמידי ביה- עת עצים על ומלבד זה למדתי בשנה זו מנהג יפה והוא מנהג נטי

 הממשלתיים בתי הספראת כל מורי  ]כנראה עיריית ייקטרינווסלב רותם- רוט' פי י- על[הזמינה העיריה 

השתתפו בחגיגה זו כשבעת אלפים תלמידים שיצאו אל מחוץ ] ... [להשתתף בנטיעת עצים באחד במאי

ובנטעי עימהם עץ אלון , !)כך(ובלכתי עם כתתי , ובשמחה!) כך(פש נטעו עצים ובילו יום שלם בח, לעיר

   4.נדרתי נדר כי כאשר אזכה לעלות לארץ מולדתי אשתדל להנהיג את המנהג הזה בארץ

  

ו בשבט "לחוג את ט'הציע זוטא ) 1906 - ו "אלול תרס(ביפו מרכז אגודת המורים העבריים באספה הכללית של 

 בתי הספרו בשבט בכל " אני מציע להטיל לחובה לעשות חג נטיעת עצים בט]... [הטבעחג , מפני שהוא חג האילנות

  .' נתקבלה]... [ ההצעה]...[

 החקלאי בית הספר מיפו ומסביבתה ומפתח תקווה התקיימה בבתי הספרידי - נטיעת השתילים הראשונה על

    של מרכז'מקווה ישראל לאחר שנפלה החלטה בנושא זה בישיבה הכ

  

ו בשבט במערכת "החלטה זו נתנה מעמד רשמי לנטיעות ט 5. כנראה שנה או שנתיים מאוחר יותרהמוריםאגודת 

  6.החינוכית של היישוב היהודי של אותם זמנים

. ישראל- עד שהפך לחג הנטיעות ביישוב היהודי המתחדש בארץ, ו בשבט עבר גלגולים אחדים ומשמעותיים"ט

תאריך זה . ישראל-  בארץֵּפרות אם נקבע כתאריך חקלאי לגבי מעשר כי, בימי המשנה והתלמוד לא נחשב לחג

באחד בשבט ': במשנה נאמר.  האילןֵּפרותליום שבו מתחילה שנה חדשה לגבי תשלום מעשרות מ, אם כן, נחשב

  7.)א,  ראש השנה אמשנה(' בחִמשה עשר בו: בית הלל אומרים; כדברי בית שמאי, ראש השנה לאילן

פי השפעת מזג האוויר - קבעו את עונות השנה על, ישראל בארצם ורבים מהם עסקו בחקלאותבימים שישבו בני 

ו בשבט נקבע כתאריך המתאים לתחילת השנה למעשרות האילן משום שבו אפשר להבחין "ט. על היבול החקלאי

  8.בשורות האביב ניכרות בנוף: יר ובאופי הצמחייה בארץובשינוי במזג האו

הוא ראש השנה ויום הדין ,  בתשרי'בדומה לא, ו בשבט גם יום דין לאילן"ראו בט, לאימלבד היותו תאריך חק

שבהם התפללו לפריון העצים , ו בשבט"לט כבר בתקופת הגאונים ידוע על תפילות וקרובות שנתחברו. לבני אדם

   9.ולברכת האילנות

                                                 
  .59-58' עמ, )ח"אייר תשמ (1, מחקרי חג, ' "הנטיעות-חג" ל"מעשר פרי האילן"ו בשבט מיום קובע ל"ט', רותם- רוט'י: ראו   1
 .61' עמ, א"ירושלים תרנ, בית בישראל-נפש ולכל- ספר לכל-הארץ : ראו   2
, ידי סלקציה טבעית-אשר הסתגל לסביבה מסוימת על, ו הגנטיות של צמחמתייחס לתכונותי, השאול מתחום הבוטניקה, 'אויקוטיפ'המונח    3

ו פון סידוב אימץ מונח זה כאשר רצה להסביר את אופי השינויים העשויים להתרחש ביצירה עממית "ס. וכך השתנה במשהו מבני מינו
ונקו פיתח קו מחשבה זה תוך כדי פירוט  ה'ל .שהועברה ממקום למקום כאשר היא מצויה בתהליך של הסתגלות למסגרת מסורתית חדשה

האויקוטיפים מוגדרים כמוטיבים שהסתגלו . צורות ההסתגלות האפשריות של יצירה עממית העוברת ממסורת למסורת וממקום למקום
 C.W. Von Sydow, 'Folktale Studies and Philology: Some Points of:  ראו. ועוצבו בהתאם לצורכי החברה, לסביבתם החדשה

View', The Study of Folklore, A. Dundes (ed.), Berkeley 1965, pp.  219-242 ;ארבע צורות של הסתגלות למסורת',  הונקו'ל' ,
 .156-139' עמ, )ב"תשמ(ג , מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי

 .פז' עמ, ץ" ירושלים תרח,דרכו של מורה, א זוטא"ח: ראו   4
  
 . א 9, 3תיקים , 9.1מיכל ,  אביעזר יליןל שם ודי בישראל ובגולה עהארכיון לחינוך יה: ראו   5
 . 229' עמ, )36הערה , 21' עמ, לעיל(זעירא : ראו   6
' עמ, לעיל(עזרא -בן', ו בשבט"ט, 'עזרא-בן' ע: על סיבות אפשריות למחלוקת ולניצחון בית הילל ראו .בית הילל, כידוע, במחלוקת ניצחו   7

 .110' עמ, )1הערה , 48' עמ, לעיל(וואהרמן ', ו בשבט"ט, 'וואהרמן' נ; 43-142' עמ, )57הערה , 62
שכבר עבר רוב ימות הגשמים שהוא זמן ': י"מבאר רש ).א"בבלי ראש השנה יד ע (' הואיל וָיצאו רוב גשמי השנה': בהקשר זה נאמר בתלמוד   8

, 1980 ירושלים ,חגים ומועדים ,'ו בשבט"ט',) עורכים( הכהן ' והרב מ'ד :כן ראו .'רביעה ועלה השרף באילנות ונמצאו הפירות חונטין מעתה
 .92' עמ



נות לבני ישראל כאשר התנחלו אחת המצוות הראשו. בתורת ישראל כבר ניכר יחס ייחודי לנטעים ולאילנות

- הקדושלהם אמר ' ,)כג , יט'וי(' עץ מאכל- הארץ ונטעתם כל- או אלתב- וכי ':ישראל הייתה מצוות הנטיעה- בארץ

 בנטיעות םאלא הוו זהירי, לא תאמרו נשב ולא ִנטע, אה כל טובשתמצאו אותה מֵל פי- לע- ף א,הוא לישראל- ברוך

  ). קדושים ח 'תנח ('לבניכםהיו נוטעים  אף אתם, טעו אחרים כשם שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנ]...[

הוא נתגבש . פי המקורות- ו בשבט הוא בין החגים המשניים של מחזור השנה היהודי כפי שננהג בגולה וגם על"ט

 ֵּפרותבמיוחד , ' האילןֵּפרותיום לאכילת 'כ, כחג, במיוחד באגן הים התיכון המזרחי, כחג בקהילות יהודיות אחדות

  . כנראה מתוך געגועים לארץ, ישראל- בהם השתבחה ארץששבעת המינים 

,  לארץֵּפרותאכילת ה עשרה הביאו מקובלים מגורשי ספרד ופורטוגל את מנהג הששבמאה , פי הידוע- על

כלומר ,  כדי להשתתף בשמחת האילנותֵּפרותו בשבט אכילת "י הנהיגו בט"תלמידי האר: והעניקו לו צביון קבלי

תוך ,  מרובים משתתף האוכל האינדיבידואלֵּפרותבאמצעות אכילת . בשמחת הקוסמוס על פריונם, הטבעבשמחת 

המקובלים הנהיגו אמירת . והופך בעצמו אחראי לקירוב הגאולה ותיקון העולם, עם עולם הבריאה, כיוון לבו ונפשו

נכנס במשך הזמן ,  נפוץ בין הספרדיםשהיה, המנהג הזה. ֵּפרותכלומר שירות ותשבחות על ה, ו בשבט" בט'תיקון'

  .לספרי ההלכה הרשמיים

 ונקלט מאוחר 'סדר פסח' על משקל 'ו בשבט"סדר ט'שנקרא ,  אצל המקובלים נערכה בטקס מיוחדֵּפרותסעודת ה

,  למרות שלא היה לחג זה מקום מרכזי בזיכרון הקולקטיבי ההיסטורי של עם ישראל10. מעדות ישראלרבותיותר ב

ישראל המתחדשת סוגרת - שהופעתו בארץ, אפשר לקבוע, היה קשור באירועים מיוחדים בעברו של העםוהוא לא 

ואם , בהם ישב עם ישראל בארצושהוא עורר מחדש את הזיקה אל העץ והטבע שהייתה ערה כל כך בימים : מעגל

ידי מחדשי - החג עלבחר נ, כזכור. ישראל- כן הוא חיזק את הקשר מחדש גם אל חיי העבר העתיק וגם אל אדמת ארץ

  . העליות הראשונות להפיק סמלים במשמעות זאת החגים בעת

יום הזדהות עם אדמת המולדת ועם בניינה 'ו בשבט עם תחילת ההתעוררות הציונית באירופה ל"הפך ט, פי לוז- על

   11.ישראל- אך החג כחג טבע לאומי בא לידי ביטוי בעיקר בארץ, 'ישראל- מחדש של ארץ

  

  אביב-בתלו בשבט "ט

בעיתונות מן העבר ובטקסטים שבעל פה מן ההווה כחג שמתוכו התפתחו סמלי החג מעניין יהיה לבחון כיצד מוצג 

  . אביב כיישוב אורבני- וכיצד הוצגו סמלים אלה בתל, טבע

אין . 'בית- אחוזת'כאשר נקראה עדיין , אביב התקיימה בשנה הראשונה לקיומה- ו בשבט הראשונה בתל"חגיגת ט

, כנראה, היו, ששהו אז בשכונה, המידענים שאותם ראיינתי: ו בשבט זאת"די עדויות של מידענים על חגיגת טבי

  . צעירים מכדי לזכור את אירועיה של אותה חגיגה

כחגיגה חשובה  בית- ו בשבט באחוזת"בעיתונות בת התקופה ניכר מאמץ לתאר את החגיגה הראשונה של ט

שבזכותו נפתח עידן חדש ביחסים , וגם לתאר את היישוב החדש כמקום, החג עצמושהתכוונה לציין את , ומרכזית

  : קבוצתיים של האוכלוסייה המקומית- הבין

  

 עוד לפני עלות השחר התחילו מתכנסים על המגרש הגדול ]... [ ראש השנה לאילנות-  החגיגה של השתא

 ]... [מהרה התחילו. מוריו ומנהליו עם בתי הספר לבנות כל התלמידים והתלמידות של כל בית הספרשל 

שבשבילה בלבד ,  קרוב לתשע התחילה התהלוכה הנהדרת]... [אבות ואמהות וסתם חוגגים, גם הגדולים

של נטיעות !) כך(נמשכה שרשרת ארוכה ומגונה !) כך(שנים - שנים. כדאי היה לטרוח ולבוא גם מירושלים

:  ואתה הולך ומונה]... [כל כך מבטיחה, ך מעודדתוהשירה כל כ,  הולך ושר!)כך (והכל] ...[, חיות

אחים ,  יונקים זה מזה]... [התחומים,  הוסרו הגבולות]... [אליאנס,  לבנותבית הספר, הגימנסיה העברית

ומכל הצדדין ומכל הסמטאות נוהרים לקראתה , בית-  והתהלוכה מתקרבת לאחוזת]... [עברים אנחנו, אנחנו

של התפרצות , הוללות עברית, כאן היה פשוט קורטוב של הלולא. גיגה מתחילה והח]... [ומתחברים אליה

                                                                                                                                            
 שאין להקדימו לשנת אלף ואין לאחרו למאה האחת, יהודה הלוי ברבי הלל' ישראלי ר- ידי הפייטן הארץ-ו בשבט נתחברו על"קרובות לט   9

שמונה עשרה לראש  :ראו לדוגמה .ו בשבט יום הדין לאילנות נהוג"ישראל כבר היה ט-שבתקופת גאוני ארץ, מתוך זה ניתן להסיק. עשרה
ברוך אתה ) יב,  פד'תה ('כי ֶשמש וָמגן ה. אדר נוזלי ישע מזיל להמוני אגוז יפריח למעודני אמץ אמוני'. א  . קרובה ב.ו בשבט"ט, שנה לאילן

ברוך ). לה, ח' מש(ָצאי חיים ָמכי ֻמְצִאי . בגשמי תחיה לארץ החייםבהלו נרו יאיר לנחויים ברוש בהיק יזהיר לפדויים ברך . ב. מגן אברהם' ה
מפיוטי (ו בשבט ויוצר פורים לפייטן ארצישראלי " קרובות לט-יהודה ' יהודה הלוי שאינו ר' ר',  זולאי'מ: עיינו ב .' וכו'מחיה המתים' אתה ה

 עוד .213-198' עמ, ו"ירושלים תשנ, )עורך( חזן 'א, בפיוטי הגניזה     מחקרים-ישראל ופיוטיה -ארץ, ')הגניזה שבמכון לחקר השירה העברית
 .64הערה , 151' עמ, על קרובות ראו להלן

  
הערה ,לעיל(הכהן ; 147-142' עמ, )57הערה , 62' עמ,לעיל(עזרא -בן : הארץ ובאילנותיה ראו לדוגמהרותֵפהקשורים בו בשבט "טעל מנהגי    10

 .58' עמ,  )1הערה , לעיל(רוט ;  362 -317 'עמ, ד"אביב תשי-תל, ה, ספר המועדים, 'ו בשבט"ט', )ורךע( לוינסקי ט"י; 94-103' עמ,) 8
 הספר הופיע בדפוס במאה השמונה  .אשר למעשה אין מידע ברור לעניין מחברו, 'חמדת ימים'עשרה התחבר הספר  במאה השבעכנראה  

 ראו. 'פרי עץ הדר'תחת הכותרת מאוחר יותר הופיע לחוד . ו לסדר ליל פסחתוך הקבלת, ו בשבט" לטבספר הופיע תיקון מיוחד. עשרה
  .111-110' עמ, )1הערה , 48' עמ, לעיל(וואהרמן : לדוגמה

  .46' עמ, )3הערה , 48' עמ, לעיל (לוזמאמרו של : ראו   11



עומדים חבורות חבורות ,  זורקים אחד בפני השני ציצים ופרחים]... [בלי תכנית, בלי סדר, החיים

   12.ומתלוצצים

  

עירוני בעל אופי אך כזכור נבנתה כביטוי לאידאולוגיה של הקמת יישוב , בית עדיין לא הייתה מעוצבת כעיר- אחוזת

 המתאר הדגיש 13.לקראת הגשמת הרעיון של מדינה אמתית יישוב שיהווה מרכז של פעילות, ישראל- לאומי בארץ

אביב כדי להתקבץ - הוא תיאר בפרוטרוט את הילדים שצעדו כולם אל תל. מאוד את אופיו הקולקטיבי של האירוע

הפועל , מלו את המציאות הכמוהה של עם אחדוסי, ללא גבולות אידאולוגיים, התאחדו לקבוצה אחת, בה

, וכך היוותה הוכחה לכך, אביב קיומו של אירוע מסוג כזה- פשרה תללפי תיאור זה ִא. בסולידריות למען מטרתו

  . שכמיהה כזאת היא אכן בת ביצוע

אך את הסמל של התחדשות ביטא העיתונאי , המנהג החדש של הנטיעות התקיים משום שנת השמיטה לא

 אחד 'ציצים ופרחים', פי התיאור- על, הם זרקו. 'נטיעות חיות'שהיו , צעות תיאור מטפורי של הילדים הצועדיםבאמ

  . בפני השני

. שהועצם באמצעות סמל האור הגדול, גם בתיאורי טקסי חנוכה תוארו הילדים בעיתונות בת התקופה כסמל

   14.בארצובהיותם שזורים יחדיו ייצגו שני הסמלים עתיד איתן של העם 

, אפוא, הם סימלו. הילדים תוארו כנטיעות ותואר משחקם בפרחים: כאן הועצם הסמל באמצעים מטפוריים

המבטא את הזיקה אל , תיאור זה הוא התחלה של יצירת סמל הנטע. ישראל- התחלה צעירה ורעננה של החיים בארץ

  . אדמת הארץ

,  הייתה הילולה עברית'הילולה'ה: ש זאת לחיובאך העיתונאי פיר, החגיגה עצמה תוארה כחסרת כל מסגרת

של כל המסגרות המגבילות והאוסרות שייצגו את אופיים של חיי בעלת מאפיינים קרנבליים  פריצה -  ומשמעותה

  . עצמאיים וחופשיים, ישראל- העיר העברית הראשונה בארץ ם השתובבו בחוצותיילדים עברי. הגלות

  
 

, ל"מתפרסם באדיבות ארכיון הצילומים של הקק. רדובן' ז: צלם. 1910, ו בשבט ברחוב הרצל"תהלוכת ט

  ירושלים

  

  

                                                 
 . 3' עמ, ע"ד בשבט תר"כ, הצבי: אור   12
  .35-23 ' עמ,   בפרק, ראו לעילאביב הצעירה -על אופייה של תל   13
 Tz. Doleve-Gandelman, 'The Symbolic Inscription:על הזיקה בין הילד הצבר לבין העץ הפורח ראו. 60-59 ' עמ, פרק ד, לעילהשוו    14

of the Zionist Ideology in the Space of Eretz Yisrael: Why the Native Israeli is Called Tzabar', Judaism Viewed from 
Within and from Without, H. E. Goldberg(ed.), New York 1987, pp. 257-282  

   



   

שבהן , התייחסו אל התקופה של סוף שנות העשרה ואחר כך אל שנות העשרים ,מם שוחחתישִע ,המידענים

 אל ותהלוכות ילדים החלו צועדות ברחובות העיר, אביב אופי מובנה ומודגש יותר- ו בשבט בתל"קיבלו טקסי ט

  :אביב- ו בשבט בתל"המרואיינים הציגו פרשנויות שונות של חוויות ט :אתרי הנטיעות שבתוכה

זה , עם בגדים חגיגיים, עם פרח, רים על הראשו בשבט היו יוצאים כולם בתהלוכה עם ֵז"בט '15:אמרה רחל ינחל

   .' לנטוע את הארץרצו שהילדים יבינו היטב מה זה. היה מודגש מאוד ומאורגן היטב מבחינה חיצונית

 ואל האופן המתובנת  הנטעשהתייחסה אל המשמעות הדידקטית של סמל, 'סקיצה של זיכרונות'המרואיינת הציגה 

לא ,  עם זאת16.ומבחינה זו התאים מבנה הדברים אל משמעות תוכנם, שבו ניסו להעביר את מסריו אל הילדים

  . ו שבט" או ניסיון כלשהו להעצמת סמל הנטע של טהופיע כאן תיאור של חוויה בעלת עצמה ריגושית גבוהה

   17:אביב- ריגר את תיאור החג בתל- אבולעפיה אלישבע 'החייתה'לעומת זאת 

  

זה באמת . זה היה חג,  ותמיד היה מזג אוויר חגיגי]... [שקדים, ו בשבט הייתה כבר מתחילה פריחה"בט

אם , עד היום ?את מבינה,  חיינו את זה יחדממש אנחנו. זה באמת היה החג שלנו והחג של הטבע. היה חג

 ]... [ זה מאוד השפיע על ההוראה שלי אחר כך]... [אז החורף אבוד לי, אני לא רואה שקד פורח בשנה

 אביב- שרו בתהלוכות ברחובות תל, ו בשבט החלו בנטיעות" בט]... [ חידשו הכול' לבנותבית הספר'ב

  . ו בשבט הרגשנו שאנחנו עוזרים לבנות את הארץ" בט.נטיעותעם ה,  הכול היה קשור בבניין הארץ]...[

  

היא . שנות העשרה, אביב בשנות לימודיה- המידענית הביאה את חוויית החג המסוכמת שלה כפי שחוותה אותה בתל

ולא דיברה על ניגוד כלשהו בין סביבה עירונית לבין חג , אביב הצעירה- התחברה עם עולם הטבע כפי שנתגלה בתל

  . בעשל ט

היא . היא ביטאה בדבריה התרגשות קולקטיבית גדולה מן הפריחות החדשות שהתרחשו בעיר באותה תקופה

ו "התפתחות האיטית של סמלי הטבע של טתיאורי הבניגוד ל, העניקה לפריחות אלה משמעות סמלית רבת עצמה

עם תחושת ההתחדשות המרואיינת זיהתה את התחדשות הטבע . בשבט כפי שהתגלתה בעיתונות בת התקופה

כן הציגה . ושהפריחות שמסביב חיזקו אותה והעצימוה, ישראלית ההולכת ונבנית- שהייתה קיימת במציאות הארץ

  . אביב הצעירה כעיר שסימלה התחלה חדשה- בפניי את תל

לי אביב תוך כדי שירה אל אתרי הנטיעות ביטוי סמ- היו התהלוכות שצעדו ברחובות תל, פי המשתמע מדבריה- על

שהיוו את שיאו ,  היא התייחסה אל הנטיעות עצמן18.לשלב המעבר המשמעותי הזה של ההתעוררות וההתחדשות

שהם מסייעים סיוע אמתי לבנות , פי התיאור- על, אך עם ביצוען חשו הנוטעים, אמנם, פעילות סמלית: של האירוע

היא הפכה את , ועם עשותה כך, נוטעיםהמידענית שמה עצמה נציגה של נקודת המבט הקולקטיבית של ה. את הארץ

  . הסמל לקולקטיבי

אביב בשנות - אשר ביצעו נטיעות בתל, ריגר אל חוויותיהם של ילדים- אבולעפיהניתן להשוות את דבריה של 

 "שנה טובה"את האילנות בברכת  הילדים באים לברך': ודבריהם הודפסו בעיתונות הילדים של התקופה, השלושים

 ]... [ לרגליהם בורות פתוחים ובתוכם שתילים]... [על שפת הירקון עומדים ילדים!). כך(בקר  '19',בעבודת ידיהם

וכל המרבה לנטוע הרי זה .  כרם נטעו הילדים]... [כאילו היה זה אוצר, הילדים הורידו את השתיל בזהירות רבה

הבאמת . שונה שבעצם ידי נטעתי עץ וזאת הפעם הרא] ... [יצאנו לנטוע גפנים, ו בשבט"ט, ביום ראשון', 'משובח

  20' !כן? אני בעצמי שתלתי גפן? הדבר

שהם , ריגר כמעשה שגרם לילדים לחוש- אבולעפיהההשוואה מחזקת את משמעות הנטיעות כפי שתיארה אותן 

סמל , המרואיינת תיארה את הצורך החוזר אצלה מאז ועד היום לראות כל שנה שקד פורח. מסייעים לבניין הארץ

קל מאוד להבין . צמה ולהתחזק לקראת המשך השנהכדי שתוכל לחוות את שלב המעבר בַע, שות החייםהתחד

במנותק מן , המציאות האינדיבידואלית שלה עללרגע ריגר דיברה - אבולעפיה. מהתחושה כזאת וניתן להזדהות ִע

  . ריהמה שתרם גם כן להמחשת דב, פשרה לי להתבונן בתחושותיה מקרובובכך ִא, הקולקטיב

אביב - ו בשבט לחג של נטיעות בתל"העיתונות של תחילת שנות העשרים הדגישה את המאמץ להפוך את ט

  : ובסביבתה

                                                 
  

  .46הערה , 33' עמ, על רחל ינחל ראו לעיל   15
בהמשך הדיון  ).5הערה , 13' עמ, לעיל(בודנר  :על הזיקה בין תוכן הדברים לבין מבנה הטקסט בסיפורים אישיים המסופרים בעל פה ראו   16

 .ריה אלה של ינחל בהקשרם הספציפיאתייחס אל דב
 .17הערה  , 52 'עמ, ריגר ראו לעיל-אבולעפיהעל אלישבע    17
 ).15הערה , 17' עמ, לעיל(שפר  : מעבר ראויעל חגים קולקטיביים של מחזור השנה כטקס   18

  
 .4.147/10, שם אביעזר ילין ארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה עלה, גליון א, ג" תרצתלפיות: ראו   19
 . 4.1473, שם ,ה"תרצ, אביב-תל, רחוב טשרניחובסקי, ג" יבית חינוך: ראו   20



  

בהן הוא מזכיר את הודעת המושל , הוא פרסם מודעות אל התושבים: אביב- דבר טוב עשה השנה ועד תל

ו בשבט לחג משפחתי "את טשכדאי לעשות השנה , בדבר נטיעת עצים בערים ובמושבות במחוזנו ומוסיף

ותקציב פרסים ותעודות בעד , שבאביב תעבור ועדה מיוחדת, הוועד מודיע. של נטיעת עצים בכל שדה וגן

מצד אחד הוחלט להתחיל השנה בנטיעת עצים סביב עמוד תיל אשר על . הנטיעות אשר תעלינה יפה ביותר

   21. בתוך העירי הספרבת יטעו על פי רוב בגני בתי הספרתלמידי . דרך פתח תקווה

  

שמעשה הנטיעה הסמלי שהתבצע בחג היה גם בעל פונקציה של תרומה אמתית , העיתונות העבירה כך את המסר

ריגר בדבריה כאשר תיארה - אבולעפיהאת המסר הזה העבירה גם .  וכך גם לפיתוח הארץ- לפיתוח העיר וסביבתה 

שבה נזהרו מתהלוכות ציבוריות בעיר בגלל סיבות , הקטע שבעיתונות נכתב בתקופה. את תהלוכת הנטיעות

   22. פוליטיות–ביטחוניות 

אך העיתונות השתדלה לזרז את , את התפתחות סמל הנטע במסגרת של טקסים חגיגיים, אולי, הדבר עיכב

ועודדה ליזמה , אביבי- ת לזיקה אל הקרקע באמצעות פרסום המודעה שיצאה מן המרכז התלהתפתחות המודעּו

  . בנושא הנטיעותעצמאית 

,  גם חוויה זו23:'הרצליה'ו בשבט שלה מימיה בגימנסיה "ציונה רבאו תיארה גם היא בפרוטרוט את חוויית ט

  :לא התייחסה לשנה מסוימת, בדומה למתואר בדברי אחרים

  

אני . היה אחד החגים המרכזיים זה. היינו הולכים אז לשתול עצים. ו בשבט זה היה דבר גדול מאוד" ט

שרה והדגימה (אנחנו שרנו . והיו השירים האלה, כל הגימנסיה הלכה בתהלוכה, רת שהגימנסיהזוכ

  ): באמצעות תנועות

  , עדת גננים קטנים אנו'

  , משפך ניקח אתנו, מעדר

  , הגינה רעננה

   24.'עדה קטנה... אנו

  , משוש לך ארץ חמדתנו'

  עמך כי בא לשדמותינו 

   25.'יבוא ביום חגנו

  

גם שלב ההליכה . אביב כחג שהיו בו אירועים חגיגיים גדולים- ו בשבט בתל"מרכזיותו של חג טרבאו זכרה את 

  : כפי שנובע מדבריה, בתהלוכה וגם שלב הנטיעה נזכרו אצלה כמשמעותיים מאוד

  . אצלה כזיכרון חזק נותרה,  הגימנסיה תוך כדי שירהכלשבה צעדה , הקולקטיביות שבתהלוכהתחושת 

ושרה אותם בלוויית תנועות ידיים בסיטואציה האינטימית ,  את השירים שהושרו בתהלוכההיא ציטטה בפניי

, ואולי אף לשבץ במפגש שבינינו מאפיינים של טקס, היה זה ניסיון להחיות את חגיגת העבר בהווה: שבינה לביני

  . וכך לגרום להזדהותי עם חוויית העבר על סמליה ועל המסרים שלה

  . מתייחסים בצורות שונות אל הזיקה שהלכה ונוצרה בין העם לבין אדמת ארץ מולדתוהשירים שזכרה רבאו 

                                                 
 . 1' עמ, 24.1.1921, הארץ: ראו  21 
חג ' 1920שנת  ישראלית שביפו ב-תכנן משרד קופת הפועלים הארץ,  יפו-אביב-שנמצאה בארכיון ההיסטורי של עיריית תל, פי התכתבות-על   22

באותו זמן יצאו . במסגרתו תנגן תזמורת של הגדוד הארצישראלי ברחוב הרצלש, ו בשבט" בט'י" לטובת הקפאאביב-אילנות ופרחים בתל
עבודת , המתארות נטיעת עצים, קבוצות מסודרות ברגל או בעגלות!) כך(אחר כך תבאנה , צעירים וצעירות לרחוב למכור פרחים לעוברים

 תסתדרנה כל הקבוצות 5בשעה  . הגרלה משתילים וצמחים אחרים!)כך (ו כן תסדרכמ. קבוצות ירקות ועבודות פועלים אחרות, האדמה
בכל החג הזה שצריך לתאר בעיקר את רעיון . נחלת בנימין ועל יד בית הפועלים יתפזרו, את רחוב הרצל!) כך(וביחד עם התזמורת תעברנה 

על . ' כל דגלים מלבד הכתבות שמביעות רעיון זה או אחרלא יורמו. החקלאות ועבודה לא ינתן מקום לשום ביקורת באיזה צורה שהיא
אירוע זה תוכנן בנוסף  .216 תיק , 2חטיבה ,  יפו-אביב -עיריית תל, ארכיון היסטורי:  ראו.*איזנשטיין. המכתב חתם בשם הוועדה המסדרת א

דואר : ראו.  הנטיעות עצמן לא בוצעו בעיר,כלומר, אביב וביפו אל מקווה ישראל באותה שנה-לתהלוכת הנטיעה של ילדי בתי הספר בתל
שלא יהיו , ועד העיר לא אישר תהלוכה בתוך העיר באותה שנה למרות טענתו של איזנשטיין ושאר המבקשים .2' עמ, 6.2.1920, היום

כמסתכל אל מה ': פ"מצוי בידי מסמך בנושא משבט תר. כפי שהוזכר לעיל,  פוליטיות-סיבות ביטחוניות בגלל אלמנטים הפגנתיים בתהלוכה
נצא בנעורינו ובזקננו ונטע את אשר יש לנטוע מבלי חגיגות בקול שופר ששכנינו . הנני מיעץ לכם לאסור תהלוכות פומביות, שנעשה סביבתנו

.** דוןבכבוד גור). תקראו נא את העתונות האנגלית ותראו נא איך שכל מה שקרה ברוסיה מיחסים לעם היהודי(רק יבארו בתור מגמה אחרת 
' עמ, ציונים ביוגרפיים, ראו להלן) הוא אברהם אלדמע(איזנשטיין . על א*). שם, יפו-אביב-עיריית תל, ארכיון היסטורי: ראו(פ "שבט תר

 .לא עלה בידי לאתר פרטים על כותב המכתב.** 194
 .193' עמ, ציונים ביוגרפיים, ראו להלן   23
חנינא : לחן, מלכה ליסר: מילים .' גינה'השיר הוא  .'קהל גננים טובים אנו': שתוכנה, רהמידענית שיבשה את השורה הראשונה של השי   24

 .ר נתן שחר"את המידע מסר לי ד .בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, המחלקה למוסיקה, 1927אביב -תל, צלילי חנינא: ראו. בסקי'קרצ
 .שם, צלילי חנינא:  ראו.בסקי'רצחנינא ק: לחן, ישי אדלר: ליםימ. 'חג הנטיעות'השיר הוא    25



, הצועדת אל גינתה הרעננה, שהיא עדת העם, 'עדה קטנה'והם , השיר הראשון מתאר את הילדים ההולכים לנטוע

  . אל הארץ המתחדשת, הצעירה והחדשה

ואולי כי השיבה אל , מחזק את הקשר אל האדמהבעל מסר דומה ובו מודגש כי החג , למעשה, השיר השני הוא

את הדומיננטיות של סמל הנטע ושל מעשה  באמצעות שירים אלה העבירה אליי רבאו. האדמה היא חג בחיי העם

  . אביב- ו בשבט בתל"הנטיעה כפי שבוטאו לדעתה בחגיגות ט

שבו נוצרה , נטיעה עצמוהעצימו סמלים אלה תוך כדי התייחסות אל מעשה השראיינתי חלק מן המידעניות 

דברים אלה כולם ביטאו את כוונת המקורות השונים . בין העם לבין ארצו: כלומר, ההתמזגות בין הנטע לבין האדמה

  : אביב למרות אופייה האורבני- לטפח את חשיבות הזיקה אל האדמה בתל, כל אחד בדרכו שלו, כולם

מרכז לתכנים האידאולוגיים השונים , כפי שכבר ציינתי, לדעת רבים, בשנותיה הראשונות של העיר היא סימלה

למרות אופייה , נוסף לכך. סמלי הטבע ביטאו חלק בלתי נפרד ממעשה ההגשמה הציונית. של הציונות המעשית

  . במקורות העיתונאיים המגמה לשבץ בה הרבה שטחים נטועים, כזכור, בוטאה, האורבני של העיר

  .בצורות שונות של הדגשה בטקסטים שלפניי, אם כן, תבטאההמגמה לפתח את סמל הטבע בעיר ה

של  ו בשבט כחג"ותרמו בכך להגדרת ט,  רוב המידעניות שצוטטו לעיל תיארו חוויות של תלמידות או מורות

  26.הוא נקרא בפי בני התקופה, אכן, כך. ילדים

, ילדים עוברים, מוחאים כף,  עמדו פועלים עם פיגומים]... [ו בשבט עמדו בצד"ט' 27:סיפר גבריאל צפרוני

מי , בכלל.  לא היו כורתים עצים]... [כמה עצים היו אז. נוטעים עצים? ממה נהנים,  אל תשכחי]... [נהנים, שרים

   ?'כרת עץ

הוא הדגיש את האינטראקציה : בתיאורו הציורי המחיש צפרוני את אווירת העשייה והבנייה ששררו בעיר

הוא הסביר עד כמה חשוב היה . שהלכו לנטוע עצים, ים בוני הבתים לבין הילדיםהספונטנית שנוצרה בין הפועל

כאשר כריתת עץ הייתה כחבלה בעצם התהליך של ההתקשרות אל האדמה ,  העיראביב- מעשה הנטיעה גם בתל

  .'עצים'לה ילשם המחשת דבריו חזר כמה פעמים על המ. ובמעשה ההגשמה עצמו

ו בשבט הסמליים "אירועי ט שלא הוקדש מאמץ לפתח את, העירה על כךהעיתונות של אמצע שנות העשרים 

אבל מחוסר פרסום לחגיגה זו , התהלוכה עשתה רושם יפה מאוד ':האלה לאירועים כלל עירוניים בצורה מתוכננת

   28.'היה מעט מאוד מספר המסתכלים במחזה הנהדר הזה

אך עם זאת הוא העיד , הקהל לבוא ולצפות בתהלוכההיווה אמצעי לעירור , שהתפרסם בעיתונות, תיאור זה עצמו

דרך הרחובות 'התהלוכה עברה . כי תהלוכות החג לא היו מרכזיות בעיר לפחות עד אמצע שנות העשרים, על כך

. ' תחת דגליהם]... [ היהודים בלוויית מוריהםבתי הספרהילדים ו- כל תלמידי גני'ובה צעדו  'המרכזיים של העיר

לקול שירה ומנגינת תזמורת 'כשהתלמידות המקושטות פרחים צועדות ,  תוארה כאטרקטיביתהעובדה שהתהלוכה

  . לגרום להתקבצות הקהל הרב סביבה ולהזדהותו עם תכניה, פי מקור זה- על, לא הספיקה, 'הגמנסיה

,  התקופה את המסרים המתאימיםני ביםבאמצעות תיאור התהלוכה עצמו השתדל העיתונאי להעביר אל הקורא

השירה , הזכרת הדגלים: ששידר כוח ועצמה, התהלוכה תוארה כאירוע קולקטיבי: ולפתח בו את המודעות לנושא

  . יםוהתזמורת הוסיפו לרושם זה אצל הקורא

 עשוי להיות של תהלוכת ילדים יםאך השחזור הוויזואלי של הקורא, 'מצעד'לה יהעיתונאי לא הזכיר את המ

הפכו מודגשים ורבי כוח , שכיוון שנשזרו זה בזה במהלך הדברים, אן סמליםכן הופיעו כ. דמוית מצעד לאומי

   29.יותר

סמל של התחדשות אחד מביטוייו של אותו  ,היו מקושטות בפרחים, סמל לעתיד העםהילדות שהיוו , התלמידות

  . ו בשבט"שהיה אופייני לט, ושל קשר אל הקרקע

   30.כדי להעצים את מסריהם המגמתיים אמצעי הדגשה כזה היה מקובל אצל עיתונאי התקופה

  . גם את המשמעות הלאומית של החג, אם כן, הבליטה, כפי שתוארה כאן, ו בשבט בעיר"תהלוכת ט

  . את תגובתם של פועלי הבניין, למשל, בנוגע ליחסם של תושבי העיר אל התהלוכה ציין צפרוני

וללכת קצת אחרי תהלוכת , איר את החנות פתוחהחנווני בחנותו יכול היה להש' 31:בנושא זה אמר משה גור ארי

כל האידאולוגיה שהתפתחה אחר כך אז . חיפשו את היחד, משום שחיפשו באותם ימים, ו בשבט"הילדים הזאת בט

  .'ככה זה היה? כן, הוא הקובע ?כן, היחד ההוא שהיה

                                                 
  

 .69' התצלום מופיע לעיל בעמ .ע בעיר החדשה"ו בשבט תר" הופיע בכיתוב המקורי לתצלום חגיגת ט'חג הילדים'השם    26
   .45הערה , 32' עמ, על גבריאל צפרוני ראו לעיל   27
 .3' עמ, 9.2.1925, הארץ: ראו   28
  . 59 'עמ, פרק ד, השוו לעיל   29
 .וטים בעלי אופי דומה לאורך כל הפרקים המטפלים במערכת הסמלית של החגיםראו ציט   30

  .189' עמ, ציונים ביוגרפיים, ראו להלן  31 



א הפכה לאירוע דומיננטי ו בשבט על סמליה ל"כי תהלוכת ט, מהתרשמויותיהם של שני מידענים אלה נובע גם

 כדי לצפות במיוחדהם דיברו על אינטראקציה ספונטנית עם אנשים שלא התכנסו : בעיר כמו תהלוכת חנוכה

 גם סיבות פרוזאיות 'תרמו'ייתכן שלמצב זה . העבודה שלהם כאשר שהו במקומותכי אם ראו אותה , בתהלוכה

בכל זאת עולה מכאן תהייה . רים אינם משקפים את המציאותשהתיאו,  ייתכן גם32.שהמרואיינים לא הזכירו, לגמרי

  . אביב- אצל כלל תושבי תל, לפחות בתקופות מסוימות, ו בשבט"לגבי מקומן של תהלוכות ט

 את המשמעות הייחודית של האינטראקציה הספונטנית של דווקאנראה שהמרואיינים חפצו להדגיש , עם זאת

גור . כפי שהוא משתקף מדבריו של צפרוני, ייחסתי כבר אל נושא זההת. הקהל הצופה עם המשתתפים בתהלוכה

שהיה קיים בצופים שהצטרפו , כלומר בתחושת קולקטיביות וסולידריות, 'יחד'ארי דיבר על הצורך בתחושת 

כל התגובות האלה כפי שתיארו אותן המידענים העידו על פריצת גבולות בין האירוע החגיגי הסמלי לבין . לתהלוכה

שהתהלוכה , משמעותה היא. פריצת גבולות כזאת ניתן לפרש כביטוי להצלחה גדולה של התהלוכה. הל הצופההק

 דבריו 33.שהצליח להגיע אל תודעתם של הצופים בה עד כדי כך שחשו רצון להשתתף בה בכל צורה, הייתה אירוע

  34. לעילכפי שתוארה כבר, אביב כעיר משפחתית- של גור ארי תרמו גם לציור אווירת תל

  

  אביביים-עיצוב טקסי החג התל

אביב משנות העשרים והשלושים מראים בעיקר ילדים הצועדים אל אתר - ו בשבט בתל"תצלומים של תהלוכות ט

בכמה תמונות . דליים או אתים בידיהם, עציצים, ֵזרים לראשיהם, הנטיעה או עומדים לידו בתלבושות חגיגיות

,  נראה35. תצלומים של ילדים מחייכים או כאלה הנראים נרגשים הוגדלו.בתי הספרנראים בבירור דגלים של 

 36.ולסייע להיווצרות הזדהות אידאולוגית אצל המעיין בהם, שהצלמים העדיפו להתרכז בסמלים המרכזיים של החג

  . התרכזה העיתונות בת התקופה בעיקר באירועי הנטיעה עצמם והשלושים במשך שנות העשרים

העיתונאים . וניסיון לחזק עד כמה שניתן את סמליו של החג,  שכלולים ניכרים בטקס הנטיעהבתיאורים הודגשו

באמצעות  שסמלי החג שוכללו, ומדבריהם נבע, כני הטקסוהמראה החיצוני של אתר הנטיעה ואת ת תיארו את

  . שיבוצם בטקס בצורות שונות תוך שימוש באמצעי המחשה מגוונים

  : עיתונות בת התקופהאצטט דוגמות אחדות מתוך ה

  

,  יט'וי[  הארץ ונטעתם- תבואו אל- וכי: שערים אשר מעליהם התנוססו ענפי תמר ודגלים ופסוקים מענייני היום

אלכנסדר זיסקינד דיבר על ערך היום והטעים כי כוונת החגיגה לחבב על ילדי ישראל את האדמה ועבודת ' ר]. כג

כל אלה נותנת . הלבשה, מים, דירה, אוכל: לות יפה את ערכהמסמ' אדמה'לה יארבע אותיות של המ. האדמה

ודומיהן צלצלו בפי הילדים במלוא תכנן ' לבנות ולנטוע', 'ארץ ונטעתםה- תבואו אל- כי'המילים הפשוטות . האדמה

רגע - בן, היה מרהיב עין, בדבקות, נוטעים בשמחה,  שלושה ילדים על גומה]... [ מראה עצם הנטיעה]... [הנעלה

  37.פרי עבודתם ממש של הילדים, אביב שדרות חדשות- פו לתלנוס

                                                 
 .בהשעות שבהן לא יכול היה רוב הקהל להתפנות לצפייה , או העובדה שצעדה בשעות הבוקר, חוסר פרסום של התהלוכה, ל"כנ, כמו   32
 .33הערה , 56-55 'עמ, פרק ד, ופה ושל מעורבות הקהל באירועים ציבוריים מסוג זה ראו לעילצהקהל העל חשיבות הנוכחות של    33
 .46הערה , 33 'עמ,  פרק ב, ראו לעיל   34
 . ירושלים,ל"תצלומים נוספים ניתן למצוא  בארכיון הצילומים של הקק. 78-76 'עמ, להלןלדוגמה ראו תצלומים    35
 ).52הערה , 60' עמ, לעיל(אורן : על כך ראו   36
 .4' עמ, 13.2.1933, הארץ: ראו   37



   

  
  

ירושלים, ל"מתפרסם באדיבות ארכיון הצילומים של הקק. שנות השלושים, אביב- ו בשבט בתל"ילדים בחגיגות ט



  
 
מתפרסם באדיבות ארכיון הצילומים . קלוגר' ז: צלם. שנות השלושים, אביב- ו בשבט בתל"בט' בית הספר לבנות'

ירושלים, ל" הקקשל



  
 

מתפרסם באדיבות ארכיון . קלוגר' ז: צלם. שנות השלושים, אביב- ו בשבט בתל"תהלוכת בתי הספר בט

 ירושלים, ל"הצילומים של הקק



 ,38'וריקודים של האולפנא של דניה לוין,  הפעם נוספה מקהלת ציבור.נוסח הפסוקים הוא במסורה זה שנים אחדות'

כריתת ברית ' ו]... [אחרי תקיעת החצוצרה. וילדים ענו לעומתה, ידי צופים-  הבמה עלפרשת הנטיעות נקראה מן'

ברכו את ברכת , והנוטעים הלכו לשדרת הנטיעה', ההקפות'ובלוויית התזמורת נעשו , ניתנו לילדים שתילים' האילן

  39.' בפיקוח הגננים]... [הנטיעה ונטעו

  

ערוציים להעצמת סמלי -  כל אלה תוארו כאמצעים רב- ריקודים , מקהלה, נאומים, סיסמאות כתובות, שערי ירק

  . כדי שגם הקוראים יתרשמו מהשתכללות הסמלים, ידי העיתונאים- הם הודגשו על. החג ומסריהם אצל חווי הטקס

שבו השתתפו , 'כריתת ברית האילן'את טקס : העיתונאים השתדלו להדגיש את פעילותם של הילדים הנוטעים

  . ואת הנטיעות שביצעו בעצמם, מובנה מאודבמסגרת הטקס ה

הוא תיאר : בכתבה בנושא הנטיעה הוסיף העיתונאי פירוש משלו לתיאור תוכן פעילותם של הילדים ומשמעותה

להזדהות , תוך שימוש במילים מפליגות, ובכך סייע, את שמחתם של הילדים הנוטעים ואת דבקותם במעשה

  . ש מאוד עם מעשה הנטיעה שתואר כמרגיםהקורא

גם את , נוסף להיותה מעשה סמלי שביטא את הזיקה אל אדמת הארץ, אשר שירתה, הפונקציה של הנטיעה

  ). ' חדשותאביב שדרות- רגע נוספו לתל- בן'(הודגשה גם היא בתיאור זה ,  של המציאותהמידייםהצרכים 

ק ממעשה ההגשמה האמתי בתוך כחל תיאור זה היווה אישור לדברי המידעניות על חשיבותה של פעילות הילדים

  .הסמליהאירוע 

הבנויה בעיקר מעציצים ומענפי , מת הטקסימראים את עיצוב בשנות השלושים תצלומים מטקסי הנטיעה של 

  . ועליה ילדים בלבן המציגים את מסכת הטקס, דקלים

נוסף נראה קהל בתצלום  .המלאה מציגים בלבן, מת הטקסיתצלומים נוספים מראים את רחבת הנטיעות ובה ב

נראים ילדים נוטעים את שבהם , קיימים תצלומים. מת הטקסיהניצב מסביב לטורי הילדים בלבן שפונים אל ב, גדול

   40.עומד קהל הצופה במעשה, על המדרכה ואף על גגות הבתים, הקיימת כשמשני צדי השדרה שדרות קרן

,  עצמו משום שהילדים ביצעו מעשהאביבי גדול נמשך לצפות דווקא במעשה הנטיעה- ייתכן שקהל תל

אולי לכן עורר בהם . שתוצאותיו שינו מיד את צביונה של העיר ואת סביבת האתרים שבהם גרו הצופים באירוע

שלא הוצגה כאירוע המרכזי ,  הזדהות גבוהה יותר מאשר תהלוכת הילדים שצעדה אל אתר הנטיעההנטיעהטקס 

  . אביב- של החג בתל

התלמידים , או הראו את התמונה הקולקטיבית הגדולה של המסכת, מת הטקס בלבדיהתצלומים התמקדו בב

ניכרה כוונה אחידה של הצלמים להמחיש בפני המעוניינים את הסמלים עצמם . והצופים או של הנטיעה והצופים

  . וגם להעביר אליהם את האופי הקולקטיבי של תמונת הטקס ותמונת הנטיעה, באופן ויזואלי

כי המחשת , ייתכן. שדיברו על הנטיעה עצמה לא התייחסו כלל בדבריהם אל הטקס שליווה אותההמידענים 

את זאת ניתן . אלא רק המגע הישיר עם הנטעים ועם האדמה, הסמלים באמצעות המסכת הטקסית לא נקלטה בהם

  . גם להסיק מדבריהם

תונות בת התקופה הצליחו להסביר את ידי העי- ידי המידענים ועל- תיאורי משמעותה של הנטיעה על, מכל מקום

אביב הנבנית של שנות - בהקשר של תל, בעלת הפונקציה המידית במציאות, עצמתה של הפעולה הסמלית הזאת

היוו הנטיעות עצמן את שיא ) של שנות השלושים בעיקר(אצל המידענים וגם בעיתונות : העשרים והשלושים

הם שיצרו את , עתיד העם, והילדים, נקלט באדמתו,  המתחדשהוא העם, הנטע :ו בשבט"ההתבטאות של סמלי ט

ששירתה באופן ,  של הנטיעה קיבלה בתיאורים גם פונקציההסמליתהפעילות .  הזאת בין העם לאדמה'התמזגות'ה

  . כי סייעה ממש לנטיעת הארץ ולבנייתה, מידי את המציאות

שהגיע לשיאו , לעומת סמל האור של חנוכהבתום התהלוכה בצעה סמל הנטע מומש כאן במסגרת הפעילות שהת

 ו בשבט ניתן להגדיר"את תהלוכות ט. שסימלה את פריצתו אל החוצות, תהלוכת הלפידים עצמהמסגרת דווקא ב

בשני  41.אביב- של תהלוכות חנוכה בתל, המתייחס לעבר היסטורי, האופי הרפרנציאלי כפונקציונליות לעומת

  . ליך שעבר עם ישראל במטרה לקבל את זהותו הלאומיתהמקרים הביעו הסמלים את מימוש התה

                                                 
 .197' עמ, ציונים ביוגרפיים,  ראו להלןדניה לויןעל . 5' עמ, 21.1.1934, דבר: ראו   38
 .8' עמ, 21.1.1935,  דבר:ראו   39
וספים ניתן למצוא בארכיון תצלומים נ.  תצלומים שמראים ילדים נוטעים את השדרה לא מובאים כאן.82-81 'עמ, הלןל לדוגמה ראו תצלומים   40

  .ירושלים, ל"הצילומים של הקק
 

 .3' עמ, )25הערה , 19 'עמ, לעיל(גימבלט ומקנמרה -על סוגים אלה של תהלוכות ראו קירשנבלט   41



אביב חיזקו את דמותה של העיר באופן שרצו - התיאורים של האירועים החגיגיים האלה ושל קליטת סמליהם בתל

איש מן המידענים לא דיבר  42.ישראל בעת הנידונה- המרכז הלאומי של יהודי ארץ: המידענים והעיתונאים לתארה

   43.תשהיו אופייניים בעיקר לגלּו, ו בשבט המשפחתיים"מי על מנהגי טִע

                                                 
ההגשמה ידי פעילי התנועות בטיפוח תודעת -דיווחים בחוברות שהוציאו תנועות נוער ציוניות באירופה משקפים את המאמצים שהושקעו על   42

הושרו שירים , ננאמו נאומים: ישראל באמצעות אירועי החג הזה-לאומית אצל בני התנועה ובטיפוח הזיקה שלהם אל אדמת ארץ-העצמית
כאשר תנועות ציוניות , בשנות העשרים והשלושים מדווח אף על הידוק הקשר בין הגולה לבין הארץ. והוצגו הצגות בנושא גאולת הארץ

ארכיון , ה"תרצ,  בלבוב'גורדוניה'ההנהגה הראשית של , חמשה עשר בשבט :ראו לדוגמה .ישראל-חורשות על שמן בארץדיווחו על נטיעת 
מכון לבון לחקר תנועת , 1936,  ברומניה'השומר הצעיר'הסתדרות , ו בשבט"איגרת ט; 99תיק , 6מיכל ,  מכבי הצעיר- 'גורדוניה'

, ישראלי-מפעל הנטיעה הארץ .A3-52)438(, שם, ו"תרצ,  בגליציה'השומר הצעיר'ר של "הוצאת הנה, ו בשבט"ט;  A3-52(498),העבודה
התבטא בכל , במקרה זה סמל הנטע, סמל המפתח של החג, אך כמו בחנוכה, ידי הציונים בגולה-טופח ונתמך על, אביב-שהפך רשמי בתל

 .ישראל עצמה-עצמתו במעשה הנטיעה האמתי רק בארץ
 .ית הנטיעות והקשר שהתממש אל אדמת הארץ הם שהפכו המרכזיים והמשמעותיים בעיניהם שחווי, אכן,נראה   43



  
 

מתפרסם באדיבות ארכיון . קלוגר' ז: צלם. שנות השלושים, אביב- ו בשבט בתל"הצגה לילדי בתי הספר בט

  ירושלים, ל"הצילומים של הקק



  
 

, ל" הקקמתפרסם באדיבות ארכיון הצילומים של. קלוגר' ז: צלם. שנות השלושים, אביב- ו בשבט בתל"ט

  ירושלים

 



  שבועות:  שישיפרק
  .קול המון חוגג כולנו, הנה באנו, דרך פנו'

  )אברהם שלונסקי ( '.גן וכרם ושדות,  חג היום לפרי הארץ
  

  היווצרותו והתפתחותו של שבועות בתולדות עם ישראל

שהוא משקף במשמעויותיו ובכותריו שינויים קיומיים שעברו על עם , סקירת תולדותיו של חג השבועות מגלה

  . אלישר

כמי , ולהגדיל היום ההוא נמנו הימים מן המועד הראשון אליו,  הוא יום מתן תורה,ושבועות' :ם"כותב הרמב

בת ספירת העומר מיום צאתנו ממצרים עד ִסוזאת היא , ושהוא מונה היום וגם השעות שממתין בו הנאמן שבאוהביו

פרק , גחלק , מורה נבוכים, ם"רמב(' א אתכם אלישהוא היה הכָונה והתכלית ביציאתם באמרו ואבי, יום מתן תורה

  ). מג

 אמנם -  הודגש הפן החקלאי של שבועות,  מבניו עסקו בחקלאותרביםכאשר התיישב עם ישראל בארצו ו

 וחג שֻבעות תעשה לך בכורי קציר ִחטים': כפי שנאמר, 'לחג ביכורי קציר חיטים'והוא הפך בעיקר , במשמעות דתית

  ). כב,  לד'שמ ('

לך מהחל חרמש בקמה תחל לספר שבעה - ִשבעה שֻבעת תסָפר' :שתחילתו בפסח, אז חגגו את סיום הקציר

מנחה 'הבאת ביכורי קציר חיטים התבטאה בהקרבת ). י- ט' פסו, טז 'דב( 'אלהיך' שבעות לה ועשית חג: שֻבעות

נים סלת תהיינה ָחמץ רי עשממושבותיכם תביאו לחם תנופה שַתים שנ': לאל בבית המקדש) כו, כח 'במ ('חדשה

  ). כ- יז' פסו, כג 'וי (' 'רים תנופה לפני ה והניף הכהן אֹתם על לחם הבֻכ]... ['כורים להֵתאפינה ִּב

- שלוש פעמים בשנה ֵיראה כל': נמנה שבועות עם שלוש הרגלים, כיוון ששמחת החג נתקשרה לבית המקדש

' דב ('ריקם' פני ה- ות ובחג השֻבעות ובחג הֻסכות ולא ֵיראה אתאלהיך במקום אשר יְבחר בחג המצ' פני ה- זכּורך את

   1.משהו ממשמעויות החג הקודמות כחג מתן תורה, 'חג הקציר'גם בהיותו , עדיין נשתמר בו, אמנם). טז, טז

 האילן לכוהנים החל מחג ֵּפרותבימי הבית השני הנהיגו מועדים להבאת הביכורים מראשית פרי האדמה ומ

   2.נראה שאז עוצבו הטקסים ושוכללו. עד חנוכההשבועות ו

  

  

  

  :תיאורי תהלוכות הביכורים מופיעים במשנה 

  

ולא היו , ולנין ברחובה של עיר, כל העָירות שבמעמד מתכנסות ָלעיר של מעמד ?כיצד מעלין את הבכורים

הקרובים מביאים : 'הינו אל'ה- קומו ונעלה ציון אל': )ה, לא' יר(שכים היה המֻמנה אומרולַמ. נכנסין לבתים

ועטרה של , וקרניו מֻצפות זהב, והשור הולך לפניהם. והרחוקים מביאים גרוגרות וצמוקים, תאנים וענבים

  ). ג- ב , גמשנה ביכורים(עד שמגיעים קרוב לירושלים , החליל מכה לפניהם .זית בראשו

  

. 'חג מתן תורה'הופיע שבועות בעיקר במשמעות של , כאשר נחרב הבית השני והתבטלה העלייה לרגל למקדש

נתחברו פיוטים אחדים הנקראים , למשל, לעניין זה. בעיקר כלל החג מנהגים לזכר מעמד הר סיני ומתן תורה

  . אשר נאמרים בתפילת שבועות, 'ת ראשית לעמך נתתואזהר', שם התחלת הפיוט הקדום יותר מסוג זה  על'אזהרות'

המשבח את הבורא ואת עמו , ץ"יצחק ש' מאיר בר'  מאת ר'אקדמות'ותר בתוך העם הוא הפיוט שנתקדש בי

   3.המאמין בו למרות רדיפות אויביו

                                                 
לראות כעדות לכך את מה שמסופר על חידוש הברית בין העם לאלוהיו בחודש השלישי בזמן המלך , אולי, פי פירושו של וואהרמן אפשר-על   1

אלהי ' ה- ויבאו בברית לדרוש את]... [ביום ההוא' ויזבחו לה :עשרה למלכות אסא-שי לשנת חמשדש השִלבצו ירושלים בחֹויָק': אסא
 .184' עמ, ) 1הערה , 48' עמ, לעיל(וואהרמן , 'שבועות', וואהרמן' נ: ראו). יב-י' פסו, טוב "דה ('נפשם-ם ובכללבב-אבותיהם בכל

 הכהן ' והרב מ'ד, חגים ומועדים, 'שבועות', 'חג השבועות בימי בית שני ',  ספראי' ש. 186-184'  עמ,)1הערה , 48' עמ, לעיל ( וואהרמן: ראו   2
כי אם אחרי , שהתהלוכה המתוארת במשנה לא עלתה לבית המקדש בשבועות, יש הטוענים .199-198'  עמ,1980 ירושלים ,)עורכים(

אין מביאין בכורים חוץ משבעת ': הניתנת לפירושים שונים, פי המשנה-וזאת על, במועדים שבהם הבשילו הפרות הראשונים, שבועות
רבי [...] ' וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה'): טז , כג'שמ (פני הכתוב שבתורה  מ]... [אין מביאין בכורים קודם לעצרת] ...[; המינים

נאמר  ).ו, ג,  אמשנה ביכורים(; 'מביא ואינו קורא, מן החג ועד חנכה. מביא וקורא, עצרת ועד החגן המ. מביא וקורא: יהודה אומר
ואין מקריבים , משום שצריכים קרבן, ום טוב עֶצרת עצמו יש אומרים שאין מביאים ִבכוריםבי': 'ביכורים'בערך , באנציקלופדיה התלמודית

שאין מקריבים קרבן זה , כוריםאבל בעֶצרת שחל להיות בשבת אין מביאים ִּב, ויש אומרים שמקריבים קרבן זה אף ביום טוב, אותו ביום טוב
  .)שה' עמ, 1951ירושלים ,  ג,אנציקלופדיה תלמודית(' בשבת

אביב  - תל, ג, ספר המועדים ,'שבועות', )עורך (ט לוינסקי"י ;279' עמ, )57הערה , 62' עמ, לעיל(עזרא -בן', שבועות, 'עזרא-בן' ע: ראו   3
 .472-471 ,73' עמ, 1975ירושלים , שירת הקודש העברית בימי הביניים,  פליישר' ע;153-133' עמ, י"תש



ליקוטים   ובו'תיקון ליל שבועות'לקרוא כל הלילה בספר : כן נהגו בתפוצות ישראל לקיים תיקון ליל שבועות

בשבועות נפוץ  4.וזאת לזכר מתן תורה, ג מצוות"תרימהזוהר ומתפילות ופיוטים על , מהגמרא, מהמשנה, ך"מהתנ

  5.גם המנהג לקרוא את מגילת רות

כדי   מגידולי אדמה במקומות שבהם עסקו יהודים בחקלאותגם אחרי שנחרב הבית השני נהגו להפריש ביכורים

סמל לביכורים וכן גם לקשט את להביא ירק לשבועות כ, הכנסת להציב אילנות בבתי נהגו גם. לתת אותם לעניים

  6.מנהג שיוזכר להלן, ים בפרחים ועיטוריםיספרי התורה ואת הבתים והרחובות ברבעים היהוד, הכנסת בתי

אבחן כיצד שיקפו אירועיו השונים של החג : אביב בתחילתה- בפרק זה אדון בהתחדשות חג השבועות בתל

אבחן  יחד עם זאת .ישראל- פת ההגשמה האידאולוגית בארץשאפיינו את תקו שהתקיימו בעיר את הצרכים והערכים

 אביב במשמעויות החג ובמנהגיו כפי שהופיעו בזיכרון הקולקטיבי של עם ישראל- אירועי שבועות בתל כיצד נקשרו

   7.לתקופת הגולה המתייחס בעיקר לתקופת המקרא אך גם

  

  אביב-בתלחג הפרחים 

בהתאמת מערכת הסמלים של חגי מחזור השנה היהודי , כזכור, ישראל עסקו- מעצבי התרבות הציונית בארץ

, ישראל יקבל שבועות שוב משמעות של חג חקלאי- שבהתיישבות המתחדשת בארץ, נקבע. ומסריהם לצורכי העת

זאת בניגוד . בתכניו בימי שהייתו של עם ישראל בארצו לפני חורבן בית המקדש אותה משמעות שהייתה מרכזית

  . בעיקר לחג מתן תורהבה נחשב ש, לגולה

שבה חי עם ישראל בארצו על , ישראל העתיקה- כיוונו הברור של שינוי משמעות זה היה חיזוק הזיקה אל ארץ

   8.והצמיח ממנה את יבולו, אדמתו שלו

שעבר תהליך , חג הפרחים, אלא שבעולם היהודי המתחדש החלה הזיקה לחג השבועות כחג טבע דווקא ממנהג זר

   9.קוטיפ לשם התאמתו לצורכי החברה בת התקופהשל יצירת אוי

   10.לא ברור באיזה חג מדובר, עם זאת .ציין שמקור החג בווינה,  את החג לארץ'העלה'אשר , סיני- ה טור"נ

- בתל. שבו התקייםהמדויק ברור המועד אם כי לא , 1910 באביב חג הפרחים הראשון בארץ נחגג בירושלים

  .ובה נקלט למשך שנים אחדות, של חג שבועותאביב חגגו אותו בקרבת המועד 

  11.הקוסמופוליטיולמזג את הלאומי , כזכור, שבה ניסו, את מאפייניו בעיר העברית הראשונה מעניין יהיה לבחון

. ראשית יש לבדוק כיצד התייחסו מקורות שונים אל מהותו של החג ואל משמעותו בעולם היהודי של אותה עת

ויהיה בכך כדי לסייע לאוכלוסייה נזקקת באמצעות התרמות , שהחג ייקלט, תה והשתדלההעיתונות בת התקופה קיוו

, כמו ירושלים(ישראל - במרכז עולמן של הערים בארץ, ולו לזמן קצר, ולהעמיד את עולם הטבע, ממכירת הפרחים

  ):אביב- יפו ותל

  

ונעשה , ונשנה משנה לשנהחג אירופאי טהור שהתאזרח בעולם הגדול והולך , בלי מסורה, חג חדש לגמרי

עברי ראשון ' יום פרחים' ]...[ לאמצעי היותר מוצלח להכניס סכומים עצומים לטובת מוסדות כלליים שונים

ואמנם הרבה יש לנו , התעניינות רבה מצד הקהל!) כך(שיעורר בודי , הוא מאורע היום, ישראל- בארץ

!) כך(מעין פזיזות של צפרת כרמים ,  טבעייםלשמוח על הופעה זו שכרוך אחריה הד של התעוררות לחיים

ויפו תתקשט גם היא בפרחיה ,  וחוצות ירושלים ושוקיה ימלאו פרחים באותו היום]... [לקרני השמש

                                                 
 .117-103' עמ, שם, לוינסקי; 188' עמ, )1ערה ה, 48' עמ, לעיל (וואהרמן: ראו   4
מ רות "הרגל ע' איתא בשמח. 'למה נהגו לקרוא רות בשבועו': ולהלן ציטוטים נבחרים לנושא זה, מגילת רות נקראת בשבועות מכמה טעמים   5

וגם רות נכנסה תחת כנפי . ינהתגיירו ונכנסו תחת כנפי השכנא טעם אחר לפי שכשקיבלו ישראל התורה "וי. שהוא תחילת קציר השעורים
ומה ענָין רות אצל עֶצרת שנקראת  '.)סימן רפב, ב"ע, דף מא, ז"ליוורנו תרי, כלפון משה הכהן' ספר חיי אברהם לר('השכינה לכן קורין אותה
שבקריאת , אם כן, נראה .)כו, א, רמז תקצו, רות, ילקוט שמעוני(' ללמדך שלא ִנתנה תורה אלא על ידי יסורין ועוני, בעֶצרת בזמן מתן תורה

 .מגילת רות נקבע זכר למעמד הר סיני ולחג שבועות כחג מתן תורה וזכר גם למהותו החקלאית של החג
' עמ, )3הערה , לעיל (לוינסקי; 192' עמ, )1הערה , 48' עמ, לעיל( וואהרמן ;288-287' עמ, )57הערה , 62' עמהערה , לעיל(עזרא -בן: ראו   6

-76' עמ, )1הערה  , 48' עמ, לעיל(גסטר : ראו .מנהג הקישוט בירק ובפרחים מקורו בחגים אירופאיים זרים, י דבריו של גסטרפ-על .254-245
75. 

המתאימות לנושא הדיון ויכולות להאיר על שבועות באירופה בשנים שבהן , לא נמצאו חוברות שבועות של תנועות נוער ציוניות אירופאיות   7
 .ישראל-שבועות כחג לאומי חילוני התפתח בעיקר בארץ, פי ממצאי מחקרי-על. ישראל-חילוני בארץ-ומיהתפתח החג כחג לא

 ; 51-50' עמ, )1 הערה ,36  'עמ, לעיל(ליבמן ודון יחיא ; 273' עמ, )16הערה  , 42' עמ, לעיל(גורן  :ראו כן .25' עמ, פרק ב, ראו לעילעל כך    8
 .260-239' מע, )39הערה , 22' עמ, לעיל(    שביד

 .סיני- לא ברור מהו החג האירופאי שממנו הושפע טור.3הערה  , 65' עמ, ראו לעילעל משמעותו של אויקוטיפ    9
יזם יום זה התקיים כתוצאה מרעיונו של . שבו נמכרו פרחים מגני אמידי העיר בירושלים תמורת תרומה לנזקקים, סיני תיאר יום פרחים-טור   10

 ולא היה בין אלה שאחר כך מילאו את מקומי בירושלים ]... [ וחזרתי לווינה]... [אבל': יוזם הרעיון, סיני-כאשר עזב טוראחד ונעלם מן העיר 
אם , סיני הצביע-טור .' שידאג להמשיך את חגיגת הפרחים בתוך אווירת כובד הראש ששררה בירושלים]... [מי שיהיה בעל נפש שמחה כמוני

מחקרי המרכז , 'יום פרחים ראשון בירושלים', סיני-ה טור"נ: ראו. דש בעל אופי חברתי בירושלים כבדת הראשעל הקושי להנהיג חג ח, כן
   .קסד-קסג' עמ, ל"ירושלים תש, א, לחקר הפולקלור

 .23  'עמ, פרק  ב, ראו לעיל   11



מוקדש תמיד ' יום הפרח' הכנסת ]... [ ריח אביב,ריח תחיה, שיכניסו מעט ריח שדה לתוך העיר, וחבצלותיה

   12.ישראל- העברי הראשון בארץ' יום הפרחים ']... [ זמנייםלטובת עניינים יותר מקומיים ויותר

  

ועודדה את הקהילות לקיים , העיתונות דיווחה גם על הנהגת חג הפרחים בעולם היהודי מחוץ לגבולות הארץ

אביב הודגשה ההיקלטות הברורה של החג ושל סמליו -  בתיאור העיתונאי של חג הפרחים הראשון בתל13.אותו

  : בעיר

  

אסרו חג נראתה התעוררות ועבודה ' ביום ה. ומלא חיים ויופי חגגו בעירנו השנה והוא חג הפרחיםחג חדש 

גם יתר . ם בירק ובפרחיםבית ספררבים מתלמידי המדרשה קשטו את . אביב- בין הצעירים והתלמידים בתל

ות אחרי ומרכב, אביב- בשעה השלישית החל הקהל להתאסף בתל. אביב היו מקושטים עד להפליא- בתי תל

זוגות זוגות של צעירים וצעירות התהלכו בין . המון אנשים ונשים!) כך(מרכבות באו מן העיר והביאו אתם 

ההמון קנה את הפרחים . תכלת- ההמון הרב ובידיהם סלים מלאים פרחים והדרים וסרטים עשויים לבן

עה של טיול נדחק ההמון אחרי ש. לא היה איש אשר לא נשא על לבו פרח בסרט. והסרטים ברצון ובשמחה

כולם , בתי הספרלשני עברי הרחוב ויפנה דרך לתהלוכה יפה של ילדות וילדים קטנים מגני הילדים ומ

מרחוק נדמה כאילו שיחים .  ומה יפה היה המחזה]... [מקושטים בפרחים יפים אשר הפיצו את ריחם מסביב

אביב נכנסו לחצר - וכות את כל רחובות תלאחרי אשר עברו התהל. של שושנים הולכים ומטיילים ברחובות

. המדרשה ואחריהן שטף זרם ההמון בחצר המדרשה השמיעה תזמורת הילדים את נגינותיה המצוינות

התזמורת את שיר התקוה והקהל החל !) כך( לבסוף נגנה ]... [הילדים והילדות שרו והסתובבו במעגל

 ]...  [לקהל שעמד והתפעל למראה המחזה הנהדרואולם קשה היתה הפרידה , ולשוב לביתו!) כך(להפרד 

   14. גם בני המושבות נראו]... [הקהל היפואי

  

בביטויים דומים לשם הדגשה ובתוארי שם ופועל רבים כדי להמחיש את , העיתונאי השתמש במילים מפליגות

יך של יצירת יש כאן מאמץ ברור להצביע על תהל.  את המסר הרצויהם ולהעביר אלייםהאירוע בעיני הקורא

  : אויקוטיפ שזכה להצלחה

פרחים שמכרו , ירק ופרחים שקישטו את המדרשה: בתיאור הודגשו במיוחד סמלי הטבע בהקשרים שונים

כך . והעיתונאי דימה אותם לשיחי שושנים הולכים, צעירים וצעירות והילדים שצעדו בתהלוכה מקושטים בפרחים

גם אם הדבר נעשה , אביב ולהתמזגותו בה- ו של עולם הטבע בתל להתעוררותים של הקוראםביהוסבה תשומת ל

  . ישראל- התעוררות הזיקה לאדמת ארץ, כמובן, בהקשר זה, התעוררות הטבע אומרת. באמצעות סמלים

 תמיד ,כזכור, נהגו, שמשתתפיהם המרכזיים היו ילדי העיר, ו בשבט"העיתונאים שתיארו את אירועי חנוכה וט

זאת כדי להעצים : שייצגו את עתידו של העם בארצו, המדובר לבין הסמל הקבוע של הילדיםלשזור בין סמלי החג 

   15.איתנה של העם האחוז בארצו, שהתכוונו כולם לייצג מציאות חופשית, את הסמלים

אשר צעדו בתהלוכת חג הפרחים תוך , שתיאר את הילדים המקושטים בפרחים יפים, כך עשה אף העיתונאי

ונגינת ,  שנמכרו עם הפרחים'תכלת- לבן'הפן הלאומי הודגש באמצעות תיאור סרטי ה. תאיםשימוש בדימוי מ

  . התקווה של תזמורת התלמידים

אמצעי יעיל ביותר כדי להמחיש סמלים ומסריהם בפניי קהל רב ככל , כפי שכבר נזכר לעיל, תהלוכה היא

תיאורו של אירוע : משמעויותיו אל הקוראיםוגם אמצעי יעיל בידי המתאר אותה להעביר את הסמלים על , האפשר

הוא בעל פוטנציאל רב להיקלט באופן הרצוי גם אצל מי , אם יודעים להדגיש את עצמתו ואת משמעויותיו, כזה

  . אודותיוואלא רק קרא, שלא חוו אותו

ות עיתונאים בני התקופה השתמשו בהזדמנויות החוזרות שהיו להם כדי להעביר את המסרים האלה באמצע

ידי צעידתה ברחובות - כאן הודגשה המרכזיות של התהלוכה על. התהלוכות גדושות הסמליםם מפורטים של תיאורי

                                                 
 .2' עמ, ב" בסיוון תרע'ג, האור: ראו   12
הציונית בהולנד החליטה לקבוע ערב שבועות יום של פרחים לטובת !) כך(הועידה : יימתהק-הודיעונו הלשכה הראשית של הקרן': לדוגמה   13

 אולי יתעוררו גם במקומות אחרים ]... [בארץ זו!) כך(עשר שנים לעבודה הקהלה !) כך(הקיימת שישמש גם יום זכרון להמלאות -הקרן
). 2 'עמ, ב"בסיוון תרע' ד, האור( 'ם לקשט את בתינו בפרחים מפני המנהג שאנו נוהגי]... [לערוך יום של פרחים בערב חג השבועות

העיתונאי השתדל לקשר בין מנהגיו המסורתיים של חג השבועות לבין מנהגי חג הפרחים ולמזגם תוך הדגשת הזיקה אל הטבע שבמנהגי החג 
, לעיל (עזרא-בן', שבועות, 'עזרא-בן'  ע:הכנסת בשבועות בגולה ראו על קישוט הבתים ובתי). לקשט את הבית בפרחים(היהודי המסורתי 

הערה , לעיל( לוינסקי ,'ירק לשבועות; '192' עמ, )1הערה , 48' עמ, לעיל (וואהרמן', שבועות, 'וואהרמן' נ; 287-288' עמ, )57 הערה, 62' עמ
הייתה זו הזדמנות לחזק את . 254-253' עמ, )3הערה , לעיל(לוינסקי , 'השושנה המתוקנת לחג השבועות', לוינסקי ט"י; 248-246'  עמ,)3

שכן הכנסות , ישראל ואדמתה-ואולי גם לקשר את יהודי העולם אל ארץ, משמעות חג השבועות כחג של טבע תוך כדי הסתייעות במנהג זר
 .הקיימת יום הפרחים נועדו לטובת הקרן

,  העולם;3' עמ, 28.5.1912, החירות; 3 'עמ, 27.5.1912, החירות: אביב בשנה זו-כן ראו על החג בתל. 2' עמ, ב"א בסיוון תרע"י, האור: ראו   14
 .5' עמ, 8.6.1912

 . כן השוו לפרק ד בעניין מימוש סמל הטבע במתחם האורבני .68 ' עמ, פרק ה ,60-59 ' עמ,  פרק ד, השוו לעיל   15



 העיתונאי תיאר 16: אחריה לחצר המדרשה'שטף'שצפה בתהלוכה וגם , ידי הזכרת ההמון- אביב כולם ועל- תל

המחזה ' שהתקשה להיפרד מן ,בפרוטרוט את האינטראקציה הערה שהתרחשה בין משתתפי התהלוכה לבין הקהל

כל אלה רמזו לאופי קולקטיבי מאוד של האירוע ולהזדהות : השירה והריקודים של משתתפי התהלוכה  של'הנהדר

  .  עם שמחת הקיום שלו על אדמתו ועם בניית עתידו בה-  הוא העם - הקהל 

פי המנהג המקורי של - על, סותנועדו ההכנ, כזכור. כי הקהל נענה בשמחה להצעה לקנות פרחים, העיתונאי ציין

שאופיו של החג התאים מאוד , מן התיאור ניתן להסיק את המסר שרצה העיתונאי למסור. לנזקקים, החג הזר

ושלא היה קושי בהפיכתו לחג ,  שחלקה הייתה נזקקת וחלקה סייעה, של האוכלוסייה בת התקופה ולערכיהלצרכיה

   17.כאן באמצעות הזכרת התלמידים שקישטו את בית ספרםפיע הושל חג השבועות המסורתי גם המנהג . עברי

השילוב בין את הצורך להבליט באירוע את , אם כי לא תוך הצהרה ברורה, להדגיש, אם כן, העיתונאי השתדל

כפי שכבר , הוא יעיל מאוד לצורכי התקופה שהיה גם, מכירת הפרחים ,זרהמנהג  לבין ההמנהג היהודי המסורתי

   18.ציינתי לעיל

, וגם עיר, שהתכוונו שתהיה מרכז לאומי, אביב התגלה בבירור אופי העיר- באמצעות תיאור חג הפרחים בתל

הודגשה באמצעות תיאור התקבצותם של  אביב- תל מרכזיותה של. הפתוחה לקליטת תרבות בינלאומית וליצירתה

  . אנשי הסביבה כולם לקראת ההשתתפות בטקס החדש

  : הפעם היה התיאור מורכב ומשוכלל יותר. ד"יב שוב בתרעאב- חג הפרחים התקיים בתל

  

נכונים , מחובר בפתיל תכלת ולבן, על כנף בגדו מלמעלה!) כך(ואיש פרחו , האנשים והנשים לבושים פאר

וכל הרואה יעלה על לבו זכר העם אשר התקדשו ואשר נכונו בימים ההם בזמן הזה , לקראת המחזה הבא

בראשונה נראה צבא של . לוקח לב ונפש, מרומם,  והמחזה הבא היה נהדר,לקראת האלוהים בהר סיני

או  עיניהן מאירות והן מתהלכות בתוך הקהל כיונים מדדות, מקושטות בפרחים, ילדות לבושות לבנים

 הנה צעירי ]... [ ואחריהן מראות על מראות וצבא חליפות נפלאות האחת מרעותה [...]כפרחים חיים

- את עץ ישראל ואת ארץ, זכר את אביו ואת אמו, וכרות!) כך( היה לענף נתוק השבט אשר, התימנים

הנה המה זוקפים קומתם : ויהיו לאחדים במקום מולדתם לפניהם!) כך( ויתחבר עימהם ]... [ישראל

 ]...[ויוכלו אשר שב עם אלהים ועם אנשים, גאון ישראל,  גאון יעקב]... [הנה, צועדים צעדי און, הכפופה

על כתפיהם גדים ,  מובילים פר בן בקר אדום ועטרת פרחים בראשו ואחריהם אנשים עוברים בסךוהינם

ולבם מלא שמחה ומחשבותיהם משוטטות בזכרונות הימים הראשונים : ועיני כל העם רואות, וטלאים

ות  והנה הם עוברים דרך גדודים עוטים ירק ומקלע]... [!)כך( והנה חניכי מקוה ישראל ]... [הטובים

תחי ':  והקהל רואה ומריע לקראתם פעם בפעם]... [והם עורכים דמות לארבע תקופות העבודה, פרחים

, לחבר נפרדים ולקרב רחוקים, אדמת קודש, אדמת ישראל, !)כך(מה רב כוחך  ]...[ ! 'העבודה העברית

   19. את הגבולות המפרידים בין אחים]... [ולהסיר

  

  .נתקבצו בני הארץ ואף נוצריםכי אל האירוע , העיתונאי ציין 

 את הזיכרון הקולקטיבי של עם ישראל מאז הימים שבהם הפך יםבכתבה זו ניסה העיתונאי לעורר בנפש הקורא

חג מתן תורה וגם חג , בהקשר זה הודגשו שתי משמעויותיו של חג השבועות. נבחרו של האל, לעם בעל זהות אחת

  : הביכורים

, שחלק ממנה היווה, ובצד זה תוארה בפרוטרוט תהלוכת החג,  במעמד הר סינימה למי שנכחודּו הקהל הצופה

שחזור כמעט מדויק של תהלוכת העולים לרגל לבית המקדש כפי שציטטתי כבר לעיל , פי דברי העיתונאי- על

, והשור הולך לפניהם. יםוהרחוקים מביאים גרוגרות וִצמוק, הקרובים מביאים תאנים וענבים': ג , גממשנה ביכורים

  . 'עד שמגיעים קרוב לירושלים, החליל מכה לפניהם. ועטרה של זית בראשו, וקרניו מֻצפות זהב

מימי  אשר דמו בעיני בני התקופה לדמויות, אביב היו תימנים- מי שהובילו את השור בתהלוכת חג הפרחים בתל

אשר קמו , צגו בכתבה כאילו היו בני ישראלהתימנים הצעירים הו 20.ביקשו להתחבר מחדש שאליהם ,המקרא

הכוונה הברורה הייתה למזג את העבר . לחיים, שמופיעה במקרא, לתחייה בארצם והשיבו את המציאות העתיקה

  . וההווה תוך עירור הזיכרון הקולקטיבי של הקוראים וחיזוק תודעת השייכות שלהם אל עברו של העם בארצו

                                                 
 .33  הערה,56 -55 'עמ, פרק ד, על הזיקה בין משתתפי התהלוכה לבין הקהל הצופה ראו לעיל   16
 .14' עמ, 20.5.1914, הפועל הצעיר: התייחסות נוספת לאירוע זה ראו ב .4' עמ, ד"בסיוון תרע' ג, האור: ראו   17
הערה , ראו לעיל(ייתכן שהעיתונאי תיאר את הילדים הצועדים כשיחי שושנים כיוון שבין השאר נהגו בשבועות לקשט את הבתים בשושנים    18

6.( 
 .14' עמ, 20.5.1914, הפועל הצעיר: התייחסות נוספת לאירוע זה ראו ב .4' עמ, ד"סיוון תרעב' ג, האור: ראו   19
   .27-26  'עמ, פרק ב, ך ראו לעיל"על התימנים כדמויות שחיזקו אצל בני התקופה את זכר הדמויות מן התנ   20

 ).כט, לב' בר(' ותוכל[...]כי שרית..][.ויאמר'(ידי דימוי התימנים הצעירים ליעקב  -העיתונאי חיזק אסוציאציה ה זו על



- ם פואטיים רבים ומפליגים בדומה לכתבה הראשונה בנושא חג הפרחים בתלגם כאן השתמש העיתונאי באמצעי

וכדי לגרום להזדהות רגשית ,  כפי שחפץ העיתונאי לדמותויםזאת כאמצעי להמחשת האירוע בפני הקורא. אביב

  . עם משמעות ההתרחשות הזאתיםמהירה של הקורא

סביבם ש, מדו שני מוקדי האמונה של עם ישראלבמרכזו ע: יכתבה זו הציגה תיאור שמשמעויותיו מורכבות למדי

  : התרכזו הזהויות הקולקטיביות שלו בתקופות שונות

בית תיאור שחזור העלייה לבידי שזירה של תיאור שחזור מעמד הר סיני - שיוצגה על, האמונה הדתית באל. א

  . המקדש

כיוון זה . את עצמה בכוחות עצמהבכוחה של הקבוצה היהודית שעלתה לארץ לגאול , הנבנית, האמונה החדשה. ב

עיניהן ', ידי תיאור צבא הילדות שהיו לבושות בלבן כסמל של טוהר ושל התחדשות ומקושטות פרחים- יוצג על

  . 'מאירות והן מתהלכות בתוך הקהל כיונים מדדות או כפרחים חיים

שאליהם דימו , סמלי הטבעידי - וחיוניותו הודגשה על,  במשמעות של איתנות ועצמה'צבא'דור העתיד תואר כ

  .אותו

גאון , גאון יעקב'כאשר הם תוארו כ,  של התימנים בתהלוכה'צעדי האון'ידי הדגשת - כן יוצג הכיוון הלאומי על

מה שהגביר את הרושם , 'דודיםג'כ, שוב, שצעדו, ידי הזכרת חניכי מקווה ישראל- ועל,  שזקפו את קומתם'ישראל

שהיה מעוניין ביצירת התרשמות כזאת אצל , אך נראה, 'מצעד'לה יר את המהעיתונאי לא הזכי. של מצעד צבאי

  . יםהקורא

, כפי שהודגש, הקהל הגיב. תלמידי מקווה ישראל הציגו בתהלוכה את עבודת האדמה באמצעות פעילות סמלית

  .בתרועה למען העבודה העברית

 להתחדש התחדשות לאומית מבלי לזכור שעם ישראל לא יוכל,  ייתכן שכוונת העיתונאי הייתה להדגיש בכתבתו

   21.את מוצאו המקורי ואת מקור אמונתו הראשוני

שנוצר והתקיים בארצו , אותם דימויים ואותם שחזורים של העם: אלא שיש לעיין במסקנה זו בצורה יסודית יותר

ת שנוצרה מחדש בהתאם לצורכי החברה היהודי, בהקשרים שונים, פי המתואר- על, הופיעו היום, העצמאית בעבר

  : ישראל- בארץ

ששחזרו את תהלוכת , הצעירים. אביב- כי אם בתהלוכת הצעירים בתל, בחג הפרחים צפה העם לא במעמד סיני

שהייתה מרכז , כי אם צעדו כצבא איתן בעיר העברית הראשונה,  בירושליםבית המקדשלא הגיעו ל, העולים לרגל

  .לאומי של עם ישראל המתחדש

עם זאת הודגש כאן . אך במשמעות לאומית, כאן כמי שנטלה את תפקידה של ירושלים הבירהאביב הוצגה - תל

כי , העיתונאי היה מעוניין להדגיש באמצעות סמלי החג: הקשר הבלתי ניתק אל מרכז האמונה המקורי של העם

גאון , גאון יעקב'כמו ביטוי . אסור שתסתורנה זו את זו, זו הדתית וזו החילונית, אמונותיו המשתנות של עם ישראל

 במשמעות דתית 'אדמת קודש'אדמת ישראל תוארה כ. המחיש זאת' אשר שב עם אלוהים ועם אנשים ויוכלו, ישראל

  .ובמשמעות לאומית כאחד

 - שמשמעותם , אביבי תואר במשמעות של התחדשות חג השבועות תוך הדגשת סמלי הטבע- חג הפרחים התל

  .תלמידי מקווה ישראל סימלו כאן מגמה זאת. הגואל את עצמו,  העם עצמובכוחות הפרחת האדמה: הקשר לאדמה

שחג הפרחים הזר יסייע לעורר זיקה מחודשת , שהלכה והתחזקה המגמה, לעיל נראה פי הכתבות שציטטתי- על

שהיו , ובמיוחד בעריה, יה שזיקה זו תיקלט בכל הארץיהייתה ציפ .ישראל במשמעות לאומית- אל אדמת ארץ

  .בעלי השפעהמרכזים 

אביב מימשה את - תל. אביב כדוגמה למרכז מוצלח מבחינה זאת- העיתונאים שכתבו על חג הפרחים שמו את תל

לא רק לנחלתן של , שהייתה לו חשיבות אידאולוגית גדולה כל כך באותה עת, להפוך את עולם הטבעהכוונה 

אביב כסמל - גם כאן תוארה תל,  הראשוןכמו בתיאור חג הפרחים. ישראל- כי אם גם של הערים בארץ, המושבות

ונעלמו המחיצות בין   נוצר עם מאוחד אחד,שבה הוסרו הגבולות בין אחים, ישראל כולה- של אחדות תושבי ארץ

  .עם ישראל לבין עמים זרים

שחוותה את חג הפרחים ,  באותן שניםאביב- תושבת תל 22,בידי תיאור מסוכם מאוד של אדלאידה יקותיאלי

 23:ידי הבריטים- אביב על- לאחר שחרור תל, 1917אביב מיד עם חזרת תושביה מן הגירוש של - שנערך בתל

                                                 
, לעיל(קוהן : המופיעים באירועי ההווה שלו בתקווה לעתיד טוב ראו, ים קולקטיביים בעברו של עם'על אימאז .42-41 ' עמ, פרק ג, ראו לעיל   21

 ....158-141' עמ, )55הערה , 61 'עמ
 .191' עמ, ציונים ביוגרפיים, ראו להלן   22
מפקד , מאל פחה'ידי ג-פקודת הגירוש הוצאה על. אביב ומיפו-נתפרסמה גזירת גירוש כל התושבים מתל) 1917 במרץ 30(ז "בניסן תרע' בז   23

-החלה השיבה לתל) 1917 בנובמבר 30(ח "בכסלו תרע' הב. כי תושבי האזור יסייעו לבריטים בפלישתם לארץ, שחשש, הצבא התורכי בארץ
-73  'עמ, )5הערה , 24' עמ, לעיל(נאור , 'אביב במלחמת העולם הראשונה-תל',  גולן' א :ראו .ישראל-אביב לאחר שהבריטים כבשו את ארץ

 .145'  עמ,)5הערה , 24' עמ, לעיל (כרמיאל; 244, 236-235'  עמ,ו"אביב תרצ- תל,א, אביב-ספר תל, )עורך( דרויאנוב 'א; 72



קטפו פרחים לזכר . ברחובות טיילו והלכו ושרו.  הייתה שמחה גדולה- כשחזרנו אחרי הגירוש הייתה חגיגה '

  .'הייתה שמחה גדולה מאוד. בשמחה לוקחים פרחים, את יודעת.  כולם טיילו- השמחה הזאת 

בדבריה  .על השחרור וסיום המלחמה שמחה, דענית תיארה את החג כביטוי של שמחה על החזרה אל העירהמי

גם הפרחים סימלו . ביטויים של חופש כברחובות העיר והשירה שליוותה אותםהקולקטיביים הודגשו הטיולים 

א התקשר חג הפרחים אל בזיכרונה ל. אולי את תחילתם של החיים החדשים והחופשיים, עבורה את שמחת השחרור

למעשה ניתן לפרש גם את חג הפרחים במשמעויותיו כפי שהוצגו . אלא נקלט אצלה כחג של שחרור, שבועות

העם מזהויותיו הישנות והליכתו לקראת התחדשות של חיי ברמה כללית יותר של בעיתונות כחג של שחרור 

  . הגשמה לאומיים

 בתלבושותיהם המעוטרות פרחים כשהם יושבים 'מכבי'ים חברי  נרא1918 שנת שבידי מחג הפרחים בםבתצלו

   24 .בקבוצה בחזית בניין מקושט

וצולם גם , התלבושות מוקפדות מאוד ומקושטות מאוד. התצלומים מתרכזים במאפיינים הסמליים שבאירוע

מנהגי : אביבי- להתצלומים האלה ממחישים את המנהגים שנשזרו זה בזה בחג הפרחים הת. קישוט הירק שעל הבניין

  .זרהחג המסורתי והחג ה,  הלאומיהחג

במשך שנים אחדות לא דווח על חגיגות . ולא ידוע מדוע, פסקו בסוף שנות העשרה אביב- אירועי חג הפרחים בתל

  .אביב- ציבוריות גדולות בקרבת שבועות או בשבועות עצמו בתל

  

  
 

 רמת גן, העולמי' מכבי'ם באדיבות אוסף ארכיון תנועת מתפרס). הצלם לא ידוע(ח "תרע, בחג הפרחים' מכבי'חברי 

                                                 
 .91 'עמ,  להלןםראו תצלו   24



  אביב-שבועות בתל

שהחלו מתקיימות בחג השבועות , הקיימת מם שוחחתי דיברו על חגיגות הבאת הביכורים לקרןרוב המידענים שִע

ההתיישבות העובדת ישראל במסגרת -  התחדש בארץ'חג ביכורים'חג השבועות עצמו כ. עצמו בסוף שנות העשרים

  ).1924(יחזקאל - גבע וכפר, החגיגה הראשונה התקיימה כחגיגה משותפת של עין חרוד. בעמק יזרעאל המזרחי

יומיים לבין מערכת - םשבה הייתה התאמה מלאה בין אופי החיים היו, החג התחדש כחג טבע בהתיישבות העובדת

, הקיימת למרכז של טקסי הבאת הביכורים לקרןאביב הפכה - אלא שגם העיר תל. הסמלים שבנתה את הטקסים

   25.אמנם במסגרת מערכת החינוך

  26:סיפרה רחל ינחל

  

, הביכורים עם, הֵזרים היה חג גדול מאוד כאשר כל בתי הספר כולם יוצאים עם[...] שבועות 

 הארץ כדי להשיג תרומות יותר גדולות למען גאולת לפדותושם באים ? כן, הקיימת לקרןומביאים את זה 

 חג השבועות את כל לפנילימדו אותם , בתי הספרמכל , כל הילדים, ההורות, ההורות,  וההורות]...[

, הרחוב הרגיש ואנשים יצאו מן החנויות, בתי הספרבאותם רחובות שעברו ? כן, השירים של חג השבועות

  . בתי הספר אם כי הוא היה טקס שהיה מיועד רק ל]... [והסתכלו ומחאו כפיים

  

אביב כמרכז - הקיימת חיזקו את מעמדה של תל כי טקסי הבאת הביכורים לקרן, מדבריה של רחל ינחל נובעת דעתה

  . לאומי של הגשמת חזון הציוני

הייתה , כפי שהדגישה אותה הציונות הסוציאליסטית, גם המשמעות המרכזית של שבועות, ו בשבט"כמו בט

ו בשבט במיוחד "סמליים של שבועות מורכבים יותר משל טאך האלמנטים ה. ישראל- התקשרות עם אדמת ארץ

משום שלשבועות יש עבר של חג חקלאי עם משמעות דתית בזיכרון , כנראה, זאת.  המחודש שלובהקשר

  . הקולקטיבי של עם ישראל

, כבר בחג הפרחים נרמז: ואז ניכרה הבעייתיות עוד יותר, הפכה עם הזמן לטקס המרכזי של החג הבאת הביכורים

שהייתה אז העיר , אביב- שהייתה מגמה להעביר את כתר בירת ישראל לתל, בעיתונות בת התקופה, כזכור

, כאשר קיבלה תהלוכת הביכורים יעד אמתי. חילוני- אופי לאומי כשהמרכז יהיה בעל, המפותחת ביותר בארץ

ידי שליחיה הם - הקיימת ופדייתם על עם הגשת הביכורים לקרן: קיבלה מגמה זו חיזוק ניכר, והביכורים נפדו ממש

שנטל על עצמו הרבה , הם הוגשו למוסד: כפי שהיו בירושלים בימי המקדש, הפכו לאמצעי סמלי חילוני במקום דתי

כשאת כספי הפדיון ניצלו למטרה אמתית של , ממעשה הגאולה וההגשמה העצמית של עם ישראל ששב אל ארצו

  . קידום המפעל הציוני

גם לבעלת פונקציות מידיות , שסימלה את מעשה הגאולה, הגשת הביכורים ופדייתם כה פעולתמבחינה זאת הפ

  . ו בשבט"הנטיעה בט בדיוק כמו פעולת, לתועלת החברה

כל '(ומתוארת הקולקטיביות שלו , הקיימת מדבריה של ינחל נובעת עצמתו של טקס הבאת הביכורים לקרן

השמירה על איכותו ,  כלומר,)'? כן,]... [לימדו אותם'( ן הביצוע שלווההקפדה על אופ) 'בתי הספרמכל , הילדים

ואפילו להחיות את  ,המרואיינת השתדלה לחזק אצלי את ההתרשמות מן התיאור. לשם העברה מוצלחת של מסריו

כך המחישה את השמחה שנלוותה אל . 'הורות'לה יוהיא עשתה זאת באמצעות חזרה משולשת על המ, האירוע בהווה

   27.ולת ההגשמה הסמלית הזאתפע

וכך הדגישה את יעילותה , רה שהתרחשה בין הקהל לבין משתתפי התהלוכהינחל התייחסה אל האינטראקציה הֵע

  . של התהלוכה כאמצעי להעברת סמלים אל הציבור שצפה בה

ת אביב פעלה בעיקר בתוך המסגר- שמערכת סמלי הטבע הלאומיים של שבועות בתל, עם זאת היא הדגישה

בתי היה מיועד רק ל' והטקס, הם ראו אותה כאשר עברה לידם, הצופים בתהלוכה לא נהרו אליה ביזמתם: החינוכית

כי סמלי שבועות לא טופחו להיות , בלט מדבריה של ינחל, אביב- בניגוד לתיאורים של חג הפרחים בתל. 'הספר

  . נחלתם של בני העיר כולם

הביכורים נפדו למען : הםהפונקציה הכלל ארצית שלירועי שבועות את לא סתר מאפיין זה של א, פי דבריה- על

  .שבו התרחשה פעילות שהשפיעה על הארץ כולה, מרכז לאומיאביב כ- תלכאן  עדיין הוצגה .צורכי היישוב כולו

שמשתתפיה , אביב בעיתונות בת התקופה פורט מבנה התהלוכה- בתיאורים הראשונים של תהלוכות שבועות בתל

 בראש התהלוכה הלכה תזמורת התלמידים של הגימנסיה ]... [תהלוכה נדגלת': מכל יישובי הסביבההתקבצו 

                                                 
על  .202' עמ, )3הערה , לעיל(לוינסקי , 'חג זיכרון הבכורים', יהודה-בן' ר ב"ד: ראו.  קולקטיביות התקיימו גם בחיפה העירחגיגות ביכורים   25

חרוד   עין–הטקס הראשון להבאת ביכורים ',  שפרוט'ע; 167' עמ, )36הערה , 21' עמ, לעיל(זעירא  :שבועות בהתיישבות העובדת ראו
לשם קבלת תואר מוסמך של אוניברסיטת  עבודה , ישראל מתקופת בית שני ועד ימינו-מוי טקסי הביכורים בארץ בי-תאטרוןהחג כ, '1923

 .1923שנת כי שבועות בהתיישבות העובדת החל ב, שפרוט קובע בטעות. 73-69' עמ, ח"תשמ, אביב-תל
  .46הערה , 33 'עמ, על רחל ינחל ראו לעיל   26
  .54-53 ' ריגר בעמ-אבולעפיהל אלישבע דבריה ש,  פרק  ד, השוו לעיל   27



משכונת בורוכוב באה עגלה רתומה .  ממקווה ישראל"כל טוב"עגלה רתומה לשני שוורים הובילה ". הרצליה"

   28.'הילדים והמרכבות היו מקושטים פרחים וירק. לסוס ומיתר המקומות אבטומובילים

אשר הציגו סמלים במשמעות , ולהדגיש רק את חלקיה, חקלאי- אר השתדל לשוות לתהלוכה אופי לאומיהמת

כן הדגיש המתאר דמיון מסוים בין תהלוכה זו לבין תהלוכת ). קישוטי פרחים וירק, סוגי ביכורים, דגלים(הזאת 

   29. כאשר הזכיר שני שוורים שצעדו בהבית המקדשהעולים ל

ביכורי האדמה כסמלי טבע הובאו כולם : שמעות הנובעת מכאן דומה לזו הנובעת מתיאור תהלוכת חג הפרחיםהמ

כמו בתיאור . שנערך במרכז לאומי גדול, אביב במובן של הדגשת הקשר הלאומי לאדמה דרך אירוע חגיגי- אל תל

שעלה , ברו העתיק של העםרושם של זיקה בלתי ניתקת אל ע גם כאן קיבלו הקוראים, תהלוכת חג הפרחים

  . לירושלים עם ביכוריו בחג השבועות

שהביכורים הובאו אל , העולים לרגל בירושלים גם בכך שצוין בתיאור תהלוכה זו הודגש הדמיון אל תהלוכות

הביכורים הובאו לירושלים מכל , בימי המקרא :אך מתוך הדמיון ניכר ההבדל הגדול. אביב מכל מיני יישובים- תל

  .למטרה חילונית של הגשמה עצמית -  ואילו כאן, למען הגשתם לאלהארץ 

, בשבועות היינו משתתפים בחגיגה מאוד גדולה': אביב מידען שלא הזדהה- כך תיאר את חגיגת שבועות בתל

בגימנסיה הייתה ההכנה לחגיגה הזאת מאוד .  השתתפו]...[בתי הספר כל . הקיימת ונתנו את הביכורים לקרן

   .'תורמים להתחדשות הזאת, הרגשנו שאנחנו יוצרים משהו חדש ביחד ]... [חשובה

אביב גרמה לו - החוויה של חגיגת שבועות בתל: המידען את התחושה שהוא זוכר עד היום בתיאור זה העביר אליי

דבריו חיזקו את הנאמר לעיל לגבי הפעולה הסמלית של . להרגיש חלק מן הקבוצה שמימשה ביחד את החזון הציוני

אביב כמרכז של - המשמעות של תלגם דבריו חיזקו את . שקיבלה כאן משמעות ריאליסטית לגמרי, הבאת הביכורים

  .המרואיין השתמש בתוארי שם רבים כדי להמחיש את המסר של דבריו. ההגשמה הלאומית

 יםוראובמשך תחילת שנות השלושים עשוי להמחיש בפני הק 1929שנת גם עיון בעיתונות בת התקופה החל מ

העיתונאים הבליטו בדבריהם את : את משמעויותיהם ואת תהליך השתכללותם, את אופי הטקסים שהתקיימו

ואת העברת מסריהם , אביב לכדי מימוש מרשים- ההצלחה ההולכת וגוברת בהבאת סמלי שבועות בטקסים בתל

  .בצורה מוצלחת

על רבגוניותם של , אביב-  שהתכנסו בתלבתי הספר הרבו המקורות העיתונאיים בפרטים על מספר 1929שנת ב

, תיארו את החוגגים: וכן הקפידו על תיאור מדויק מבחינה ויזואלית, 'מפרי עבודת הילדים עצמם'שרובם , הביכורים

הוקמו שערים ועליהם 'שעליו ,  אל אתר האירוע'דגלים ופסוקים מסורתיים, פרחים, עטורות ירק'שהגיעו במכוניות 

זו 'כי , המקור ציין. אביב- אתר זה הוקם לצורך האירוע בלבד בקרבת מגרשי התערוכה בתל. 'גכתובות מענייני הח

וגם , הילדים עם מוריהם והוריהם, אולם מורגש היה גם אצל החוגגים,  טקוסה זורק השנה השנייה לחגיגת ביכורים

   30.'כן לאומי חברתי חדשבהתמלאו תו, כי המנהג העתיק הולך וניעור, אצל הרואים במחזה
  

  אביב-שכלולים בעיצובם של טקסי החג בתל

שאמרו קבוצות התלמידים ,  התייחס אל שכלול מסוים בסדר האירוע כאשר פורט סדר הפסוקים1930 שנתתיאור מ

   31.'רושם חזק מאוד'כי החגיגה השאירה , וצוין, פירוט הפסוקים המחיש את משמעות האירוע. פי חלוקה קבועה- על

שנערך עתה באתר גדול , בצביון האירוע, משמעותי, אפשר להבחין במהלך התיאור בשכלול נוסף 1932 שנתב

אביב -  התיכוניים של תלבתי הספרהפעם הוזכרו גם תלמידי . אביב- באצטדיון תל, ומתאים יותר לדעת המדווחים

ו והשערים סעי הדגלים שנפרתוארו צב: בתיאור פורט מאוד גם הפן הוויזואלי. וסביבתה שהשתתפו באירוע

שהיה הפעם מורכב וארוך יותר משום , פורט סדר האירוע. שהקבילו לכל אחד משבעת המינים, שהקיפו את המגרש

הודגשו , שכללה הרבה פעולות טקסיות, תוארה הבאת הביכורים, סוג קבלת הפנים לקבוצות נותנות הביכורים

) 'בדפוסים של מסורת קדומה, ילדים ניהלה את החגיגה בסדר נהדרהבימה ל'(הווה - המסרים הרצויים של זיקת עבר

 ועד "הארץ נתנה יבולה"אחת אחרי השנייה נענות היחידות בשירה עד שהכול מתאחדים ב'(ושל קולקטיביות 

   32.)'רושם המראה והקולות האלה היה אדיר. שהשירה מקיפה את כל הכיכר

 העיתונאים הקפידו על ביטויים 33.ם שהלך וגדל משנה לשנההעיתונות הקדישה לתיאורי האירועים האלה מקו

אך לא הופיעו דימויים רבי עצמה וביטויים מטפוריים גדושים כל כך כמו בתיאורי חג הפרחים משנות , מפליגים

ולא היה צורך להוסיף ביטויים כדי להעצים עוד יותר את , זאת אולי משום שהטקסים היו מורכבים מאוד. העשרה

                                                 
 .4' עמ, 28.5.1928, דבר: ראו   28
 . ג-ב,  גהשוו משנה ביכורים   29
 .1' עמ, 17.6.1929 ,דבר: ראו   30
 .4' עמ, 4.6.1930 ,הארץ: ראו   31
 .2' עמ, 12.6.1932 ,דבר: ראו   32
 D. Cannadine, 'The Transformation of Civic Ritual in: להם בעיתונות ראועל הזיקה בין חשיבות האירועים לבין המקום המוקדש   33

Modern Britain: The Colchester Oyster Feast', Past and Present, 94 (1982), p. 121   



, כמו(הפירוט של המרכיבים הסמליים הרבים שהופיעו באירוע . שאיר התיאור המפורט על הקוראיםהרושם שה

שחיזקו את , והדגלים שנישאו, שהקבילו לכל אחד משבעת המינים, השערים שהקיפו את המגרש שבו נערך, למשל

דהות עם המשמעויות ליצור רושם חזק על הקוראים ולעורר אותם להזכדי , כנראה, הספיק) משמעותו הלאומית

  . האידאולוגיות שהובלטו כאן

עיתונות הילדים של התקופה השתמשה לשם המחשת הטקס בסגנון ציורי ומקושט יותר מזה של העיתונות 

  : כנראה משום סוג הנמענים שלה,ודומה לתיאורי חג הפרחים, היומית

  

!) כך( רשם ]... [וצות התלמידים הוקמו שבעה שערים אשר דרכם עברו קב]... [התלמידים הגדולים חגגו

כל קבוצת . אדיר עשו על קהל הרואים מחנות הילדים כשהם לבושים לבנים ועטורים ירק ושרים שירי חג

קהל . ר עלה על הבמה וקרא מעניין היום" הסופר הישיש אז]... [תלמידים הייתה כגינה חיה הולכת

, ידי אלפי ילדים- רב נמשך טקס הבאת הביכורים עלזמן ] ... [הנוכחים והילדים ליווהו עם מחיאות כפיים

.  שילבו את ידיהם איש בידי רעהו ורקדו את מחול הביכורים לצלילי התזמורת]... [שורות שורות חזרו

 במנגינות ]...[!'כה לחי:  והמחנות עונים בראשם]...[ !'כה לחי': לבסוף קוראים ראשי המחנות והמכהנים

והקהל שבע העונג ליוום בתרועות ובמחיאות , הלים את מגרש האצטדיוןהתזמורת עוזבים המחנות הצו

   34.כפיים

  

שלא ניתנה אפשרות לצפייה , אך העיתונות ביקרה את העובדה, האירועים הטקסיים תוארו כקולקטיביים מאוד

 לשידור המערכת הסמלית של הטקס , המבקרלדעת, המסגרת הסגורה של האירוע הפריעה: חופשית בטקס

הייתה סתירה בין התכנית שייחדה את החגיגה רק לילדים ובין רצון הקהל לראות בנחת הבנים ': לוסייה כולהלאוכ

   35.'והדבר טעון תיקון לשנים הבאות, מפני כך היו גם מחזות בלתי נעימים ליד השערים. הזאת

. וסיית הילדים בלבדנראה שכאן הייתה מגמה ברורה להגביל את הטקסים לאוכל, ו בשבט"לעומת תיאור טקסי ט

לבין הערת ) 'בתי הספרהיה מיועד רק לש טקס'(שרמזה לזאת , כאן ניתן להשוות בין דבריה של רחל ינחל

  .העיתונות

מן גם כי , אך בָמקום זה בדיון אעיר. אביב-  אעסוק במגמותיהם של מארגני אירועי שבועות בתלדבריםה בהמשך

יתונאים להפוך את סמלי שבועות לכלל עירוניים ואף לכלל ארציים התיאורים שבעיתונות ניכרו מאמציהם של הע

   .מוגבל לקהל הילדים בלבד, כנראה, למרות שטקס פדיית הביכורים עצמו היה ,באמצעות התיאורים המפורטים

   36.בידי תצלומים מאירועי שבועות של סוף שנות העשרים עד אמצע שנות השלושים

בילדים הלבושים , בתהלוכות הביכורים: שאותם תיארה העיתונות, סיםהתצלומים כולם מתרכזים בפרטי הטק

, הנערות מקבלות הביכורים, מות הטקס ובכוהנותיבמבנה מגרשי הטקס וב, לבן תוך כדי טקס הבאת הביכורים

תהלוכות הביכורים מצולמות מקרוב כדי להמחיש את סוגי הביכורים ואת המקומות שמהם . המבצעות את הטקס

  . ידי הילדים- צוינו על שלטים שנישאו עלש, הגיעו

את האחידות של קבוצות , האירוע מהלך הטקס מצולם לרוב מרחוק כדי להמחיש את ההרמוניה הקולקטיבית של

  . ואת קבוצות המקבלים בתלבושותיהם הלבנות מביאי הביכורים

: ת טקסי הביכורים בעירשיא משמעותי בתולדו, לדעתי, אביב מראה-  של טקס שבועות בתל1935שנת תצלום מ

, ואליה מטפסות שורות ארוכות של ילדים בלבן, מה הבנויה בשיפועיהגדול והמישורי נבנתה ב, בשטח הפתוח

 הזה מסייע להמחיש את תחושת הקולקטיביות והמאמץ המרוכז והמאוחד  הסמליהמבנה. הנפגשים באמצע הדרך

  .להגיע אל שיא ההגשמה

  37:אמר משה גור ארי

  

אבל בתהלוכות , שיבתנו לאדמה, בעצם רקע אחד להם, ו בשבט וחג הביכורים"ל בין תהלוכת טיש להבדי

ו " אז בט]... [כי בעוד שבחג הביכורים בעיר הייתה תהלוכה אל איזה מרכז בעיר, הם קיבלו ביטוי שונה

. שתיל, תנטיעה סמלי ונוטעים, כלומר שהיו יוצאים אל מחוץ לעיר, בשבט הייתה יציאה מן העיר החוצה

  .חיק הטבע, מקורם בשיבה אל האדמה, שורשם, אבל שניהם. פנימה והחוצה

   

                                                 
 .2' עמ, ד"א בסיוון תרצ"י, בארצנו: ראו   34
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 . 98-97  'עמ, ראו תצלומים להלן   36
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אך מדבריו אפשר להבין את דעתו לגבי הפוטנציאל , גור ארי לא דייק כאן בתיאוריו לגבי מהלכי תהלוכות החגים

  . אומיאביב לטפח בתוכה סמלים המבטאים את השיבה אל האדמה במשמעות של הגשמת החזון הל- שהיה בתל

הפעם בהקשר של סמלי טבע וזיקה אל אדמת , אביב כמרכז הלאומי של עם ישראל המתחדש- הדימוי של תל

עם זאת . התחזק באמצעות דברי המידענים ודברי העיתונות בת התקופה על חג הפרחים ועל שבועות, הארץ

  38.קופהרכי התוהודגשה הפתיחות של העיר לקליטת אלמנטים תרבותיים זרים ולהתאמתם לצ

                                                 
 .כמו המאכלים שנוהגים לאכול בו,  על מנהגיו המשפחתייםוגם לא, מי על מנהגיו של שבועות כחג מתן תורהאיש מן המידענים לא דיבר ִע   38

' עמ, )1הערה , 48' עמ, לעיל(וואהרמן ;  282-283' עמ, )57 הערה, 62'  עמ,לעיל (עזרא -בן :על מנהגי שבועות המסורתיים ראו לדוגמה
 התעלמות .274-267' עמ, )3הערה , לעיל (לוינסקי; 156-155'  עמ,1980 ירושלים ,חגים ומועדים, 'שבועות', )עורכים ( הכהן' והרב מ'ד; 193

אביב -הציבורי בתל,  את עצמתה של חוויית ההגשמה החילונית שחשו כאשר חגגו את שבועות המתחדשהמוכיחהמידענים מן הנושא 
 .הצעירה



  
 

מתפרסם באדיבות ארכיון הצילומים . פלסטיקה: צלם. שנות השלושים, אביב-  לקרן הקיימת בתלהבאת ביכורים

 ירושלים, ל"של הקק

  

  
 

מתפרסם באדיבות ארכיון . פלסטיקה: צלם. שנות השלושים, אביב מגישים ביכורים- ילדי בתי הספר בתל

ירושלים, ל" של הקקהצילומים



  
 

מתפרסם באדיבות ארכיון הצילומים . פלסטיקה: צלם. שנות השלושים, אביב-  לקרן הקיימת בתלהבאת ביכורים

 ירושלים, ל"של הקק

  

  
 

, ל"מתפרסם באדיבות ארכיון הצילומים של הקק. קלוגר' ז: צלם. שנות השלושים, אביב- חגיגת הביכורים בתל

  ירושלים

 



  פורים:  שביעיפרק
  ,נשכח את הכול, פורים לנו, עצום את העיניים, תן כתף'

  )אביגדור המאירי ( '.פתח את פיך ושירה בקול, רמסהו ברגלים, יש לך כאב

  

  היווצרותו והתפתחותו של פורים בתולדות עם ישראל 

נקבע לזכר הצלתם של היהודים החג . מקורו של חג הפורים הוא גלותי ,בניגוד לחגים האחרים המיוצגים במחקר זה

' כפי שמציינת א. ידי צורריהם- פרס ממזימת ההשמדה שנרקמה נגדם על ישבו במדינת, פי המסורת-  על,אשר

, ס" לפנה420לבין , תקופת כורש, ס" לפנה534לפי מקורות תלמודיים יכלו אירועי פורים להתרחש בין , בלקין

  .המציאות הפרסית של התקופה המדוברת  איננו מתיישב עםרמגילת אסתאלא שהמסופר ב. תקופת ארתאקסרקסס

שהושאל ממקור חיצוני והותאם לצרכיה של  שמדובר בחג, אם כן, ביותר בין החוקרים היא ההנחה הרווחת

 אירע נס פורים, פי המסופר במגילת אסתר- על 1.הקבוצה היהודית כאשר סיפור פורים מסביר ומאשר את קיומו

באותו היום התקוממו היהודים על שונאיהם . בו אמורים היו להשמיד את היהודיםש, אדרביום השלושה עשר ב

 בארבעה עשר -  ולכן חגגו את שמחת הניצחון למחרת היום, במדינות פרס נסתיים הקרב באותו יום. והיכו בהם

אשר לפיו , יל המןהוא הגורל שהפ, שם הפור  על'פורים'יום זה נקרא . יום משתה ושמחהלועשו אותו , בחודש אדר

בארבעה עשר , אלא נמשך גם למחרתו, בשושן הבירה לא פסק הקרב בו ביום. הועיד את היום לביצוע מזימתו

שושן 'ו באדר "לכן נקרא ט. ועשו יום משתה ושמחה, והיהודים נחו מאויביהם בחמישה עשר בו, בחודש אדר

  .'פורים

שות את הארבעה עשר ואת החמישה עשר באדר ימי כי מרדכי הפיץ את ההוראה לע, במגילת אסתר מסופר

  :משתה ושמחה בכל תפוצות ישראל

  

מדינות המלך אחשורוש - היהודים אשר בכל- כל-  הדברים האלה וישלח ספרים אל- ויכּתב מרדכי את

חִמשה עשר בו - לקֵים עליהם להיות עשים את יום ארבעה עשר לחדש אדר ואת יום :הקרובים והרחוקים

נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל  יביהם והחדש אשרונחו בהם היהודים מא-  כימים אשר:שנה ושנה- בכל

  ).כב- כ' פסו, ט' אס( ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה

  
. ישראל לא אהדו חג שמעודד שתייה-נראה שמנהיגי ארץ, פי בלקין-על. היה סירוב לראות בפורים חג, פי המסורת-על

במאה השנייה לספירה . והמנהיגות נכנעה, אלא שרצונו של העם גבר. המפורש מן המגילהנימוק נוסף היה היעדר השם 
במסכת מגילה בתלמוד מקום נכבד . שעיסוקה חוקי קריאת המגילה, כבר היה החג מבוסס ובמשנה נקבעה לו מסכת שלמה

כל המועדים עתידין ליבטל ש': ונאמר עליו, על המגילה יש מדרשים רבים מאשר על כל ספר מקראי אחר. למגילת אסתר
 ).צט, ט, רמז תתקמד, משלי, ילקוט שמעוני(' וימי פורים אינם בטלים לעולם

  
המאפיין יוצא הדופן של חג  .אשר עיצבו את דמותו המיוחדת, במשך השנים נוספו לפורים דינים ומנהגים שונים

י היפוך הסדרים המקובלים בחיי הפורים לעומת חגי ישראל האחרים הוא המצווה לשמוח ולהתהולל בו עד כד

 ).ב"מגילה ז ע בבלי ('אמר רבא מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי' :יום- היום

בפורים  אך בסופו של דבר הנטייה היא לשוש ולצהול, כפשוטם אם לאו נחלקו הדעות אם להבין את דבריו של רבא

פיוטי , לדוגמה ,אלה הם. מצטרפים למכנה משותף זה מנהגיו המסורתיים של החגרבים מ .עד כדי פריצת גדרות

 לקלונימוס בן 'מסכת פורים' כמו קריאת הפרודיה( ותפילות ולימודים מיוחדים לחג) 'קרובץ לפורים'(החג 

ך של מל'ובחירת  של בני הקהילה כולם מנהג ההתחפשות, הצגות פורים, משחקי פורים ,סעודת החג, )קלונימוס

של הרב ודם  היה לנהוג בהתבדחות ולגלוג בכל מה שנוגע לתפק המרכזישתפקידו ('רב של פורים' או 'פורים

  ). האמתי ושל אישי ציבור ופרנסי הקהל

ויש לקרוא אותה , חובת הקריאה חלה על הקהילה כולה. המנהג החשוב ביותר של החג הוא קריאת מגילת אסתר

 כל פעם שמוזכר שמו באמצעות כלי הרעשה והכאה שונים 'להכות את המן'נהוג במשך קריאת המגילה . במילואה

  . את השמחה והעליצות של הקהל, כמובן, הרעש וההמולה מגבירים). אבנים ועוד, כרעשנים(

שהפירוש הגלוי ביותר שלה הוא ביטוי השמחה בשל , כל אלה משדרים את האווירה הקרנבלית של חג הפורים

במסגרת הקרנבל הפורימי המסורתי בתפוצות ישראל קיבל הקהל היהודי , עם זאת .אויביוניצחון ישראל על 

מן המסגרת הנוקשה של המצוות ושל סמכות , למשל, שנגרמו(יומיים פנימיים - םהזדמנות להשתחרר מלחצים יו

). שלטונם חיוידי העמים הזרים שתחת - עליהם על שנגרמו מגזרות ומגבלות שהוטלו(וחיצוניים  )מנהיגי הציבור

                                                           
רים הפו, בלקין' א; 226-187' עמ, 1962אביב -תל, ספר החג והמועד', פורים, 'א אריאל"ז; 3-1 'עמ, )36הערה , 57 'עמ, לעיל(גסטר : ראו   1

 .40-37' עמ, 2002ירושלים , עיונים בתאטרון היהודי העממי, שפיל



תוך כדי עיון בהסתגלותו , יום בפורים יידונו בהמשך- הרחבות בנושא זה ופונקציות נוספות של היפוך סדרי היום

  .אביבית- של החג למציאות התל

, כאלה הם משלוח המנות. משמעויות של נתינה וצדקה בין מנהגי פורים המסורתיים בולטים גם אלה המשדרים

במיוחד את ליבם של , כדי לשמח את לב הזולת כולם, עניים ואביונים בסעודת פוריםמתנות לאביונים ואירוח 

  . הנזקקים

המעידים על , אך קיימים ביניהם מכנים משותפים ברורים, בעדות ישראל השונות קיבלו המנהגים גרסאות שונות

   2.אופיו ועל משמעויותיו של החג

הושפעו  ,קר אלה הקשורים בהתנהגות הקרנבלית שבובעי, כי רבים ממנהגיו של החג, סביר מאוד להניח

תוך כדי עיסוק  בהמשך הפרק יידון נושא זה. פגאניים קדומים הם בטקסים- בעיקר אלה שמקורם ,ממנהגים נוצריים

  . אביב- מפורט בתהליכי ההיפוך אשר עברו על מנהגי פורים השונים שהתקיימו בתל

  

  אביב-תהליך היווצרותו של פורים בתל

מבין ארבעת החגים הנסקרים כאן היה חג . 'אביב- חגה של תל'ורים היה ידוע בשנות העשרים והשלושים כחג הפ

חג 'כ, לכן בחרתי להציבו אחרון. המייצג הנאמן ביותר של העיר, כפי שהציגו המידענים והעיתונות בת התקופה, זה

אביב הייתה עליו זכות - שלתל,  כאןזהו גם החג היחיד מבין אלה הנסקרים: שבהם דנתי,  בין החגים'של שיא

  . ראשונים

  : הפיקה מהם סמלי מפתח מחודשיםהציונות הסוציאליסטיתלא נמנה עם החגים שעם זאת הוא 

  

   

, ולכן לא ראו בו פוטנציאל לסמלים, את הגלות, כנזכר לעיל,  אולי משום שהוא חג שבמקורו המקראי מייצג

   3.קה והעצמאיתישראל העתי- שיקשרו את העם עם עברו בארץ

ישראל כאחד מן המסרים - הזיקה לארץ, יפי הטקסטים שלפני- על, אביביים הודגשה- אלא שבאירועי פורים התל

אביב על מערכת הסמלים המורכבת - מעניין לבחון כיצד הציגו מקורות שונים את אירועי פורים בתל. המרכזיים

התפתחו בין , מנקודת מבטם, זיקות ילו הזמן וֵאאת צורכי,  לדעתם,כיצד שיקפו סמלים אלה, והמגוונת שלהם

  . דמותה של העיר לבין אירועי החג הגדול הזה

  :אביב מילדותו- שחווה את פורים של תל, אפתח בדבריו של גבריאל צפרוני

  

 תאטרון כל העיר ל.].. [ בפורים תמיד כולם היו מגויסים]... [העדלידע הייתה יצירה משותפת גדולה, פורים

 המטרה הייתה לאזרח את ]... [ אופי לאומי ניתן לחג הזה]... [פורים. .].. [התפרקות, יה מין פורקן ה]...[

 כולם באו לשמוח בעיר ]... [ זה הפך לעסק כלכלי]... [ כל העיר הייתה נתונה באווירה]... [התהלוכות

   ! באו ושמחו]... [העברית הראשונה

  

  : ת מאפייניו הבולטים של החג מנקודת מבטו של המידעןא, בצורה מסוכמת מאוד, דברים אלה הציגו

תיאור זה . שעורר את כל תושבי העיר לפעילות מאוחדת לשם יצירתו המשותפת, הוא תיאר חג קולקטיבי מאוד

 מעוררת אסוציאציה 'מגויסים'לה יהמ. מזכיר את הצביון שאהבו אז להעניק למעשה ההגשמה של האידאל הציוני

 אך לצד זה הגדיר צפרוני את החג כאירוע שבו .פי הוראות קבועות- פועלים על שבה, ומתובנתתשל מערכת מובנית 

שממטרותיו המרכזיות להשתחרר לזמן מה מחוקיה , ממאפייניו המובהקים של קרנבל, 'התפרקות, פורקן'התרחשו 

   4.יומית- םהמעיקים של המציאות היו

: 'פורקן' לבין ה'התגייסות'מסבירה מדוע לא ראה סתירה בין ה 'תאטרוןכל העיר ל'ייתכן שהתבטאותו של צפרוני 

פי מערכת הוראות וחוקים - צריך היה לבנות אותה עלש,  גדולהתאטרוןשהיה הצגת , כולם התגייסו כדי ליצור חג

, פשרו התפרקות גדולהשִא, היצירה והחוויה כולה עוררו תחושות של ריגוש וחגיגיות אבל מצד שני. כדי שתצליח

                                                           
 וואהרמן ,'פורים', וואהרמן'נ; 169 – 163' עמ, )57הערה , 62' עמ, לעיל(עזרא - בן',פורים' ,עזרא- בן'ע;  41-40' עמ, שם, בלקין :ראו   2
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פעילות שכוונתה הייתה הכשרת האווירה למעשה ההגשמה , למעשה, המידען תיאר. שאופייני לאירוע מסוג כזהמה 

  .  קולקטיבית עצומההישראל כולה באמצעות חגיג- אביב ובארץ- האידאולוגי האמתי שהתרחש אז בתל

 משמעויותיהם של וזה חיזק את, שהתבטא באמצעים הטקסיים שלו, 'אופי לאומי', לדברי המידען, החג קיבל

שהיה , נראה שהמידען התכוון לומר, למרות שהיה חג שמרכיביו היו סמליים: תפקידיו בתהליך ההגשמה הציונית

  . לו תפקיד מרכזי במציאות האמתית של אותה תקופה

הוא הציג . 'עיר העברית הראשונה'שחג לאומי כזה ייחגג ב, כי מתאים היה, מדבריו של המידען נבעה דעתו

, 'כולם'שמחה משותפת של , אם כן, זו הייתה. שאליו באו כולם לשמוח בפורים, אביב כמרכז- ריו את תלבדב

דבריו המסוכמים של צפרוני הפכו טעונים מאוד .  שנוצר בה' הלאומיתאטרון'לחגוג ב, שנתקבצו אל העיר הזאת

, ליםיובזכות חזרה על מ, )'כולם', 'ידתמ', 'יצירה משותפת גדולה'(שביטאו כוללנות קבועה , לים מודגשותיבזכות מ

  . שהציב זו ליד זו

אביב שעליהם דיווחה העיתונות בת התקופה היו נשפים שונים באולמות - אירועי פורים הראשונים ביפו ובתל

   5.ציבוריים מרכזיים

 כמו שאירע בשאר החגים, הטקסטים שלפניי סיפרו על תהליך יציאתם של אירועי חג זה אל חוצות העיר

שהייתה אירוע החוצות הראשון , התיאור של תהלוכת החג הראשונה. שהתחדשו באותה עת בתחילת שנות העשרה

  .ואין בידי התייחסות של אחד המידענים אליה, איננו מופיע בעיתונות בת התקופה, אביב- של פורים בתל

כדי להבין את המשמעות , דמעהמורה אברהם אל, בכל זאת חשוב לבחון כיצד תוארה בזיכרונותיו של היוזם שלה

  : אביב- שהוענקה לסמלי החג הראשונים שהחלו מתפתחים באירועי פורים בתל

  

עלה !) כך(ובעיוני , ההתחפשות היתה פרימיטיבית מאוד. בימי פורים נהגו התימנים להתחפש ולבקש נדבות

בושת יביע רעיון לנסות ולהלביש תלמידים ותלמידות בתלבושות היסטוריות שכל לובש מסיכה או תל

אספתי מספר תלמידים ותלמידות שלי ובקשתי מהם לחפש בבית . ך או מההיסטוריה או מחיינו בארץ"מהתנ

בת יפתח , י המן"כגון מרדכי על הסוס מובל ע, מזרחיות!) כך(בדים צבעוניים ומהם סדרנו תלבשות 

אליעזר , לפיו ודוד ברבבותיוהכה שאול בא. ומסביבו מקהלת בנות שרה, דוד עם ראש גלית, ונערותיה

י "התהלוכה יצאה מחצר הגמנסיה ועברה את רחוב הרצל עד שער הרכבת ונתקבלה ע. ורבקה על גמל

הרושם היה חזק ומר דיזנגוף הזמין אותי והודה לי על סידור , וחזרו לגמנסיה' אביב- כל תל'הקהל הרב 

   6.קרנבל!) כך(התהלוכה היפה והבטיח לשנה הבאה עזרה כספית לסדור 

  

אביב באמצעות סמלי התלבושות - פי אלדמע בתהלוכת פורים הראשונה בתל- המסרים הראשונים שהתבטאו על

 תוך ישראל של אותה תקופה- ושיקוף המציאות האקטואלית בארץ העתיקה ישראל- והמסכות היו הזיקה אל ארץ

שהיו , התבטאו מסרים, ביבא- שצעדה בתל, בתהלוכה זו. )תמונה ממגילת אסתר(שימוש במאפיין מסורתי 

  . כבר כאן הוזכרה העיר כמרכז לאומי מבחינה זאת. משותפים לאוכלוסיית הארץ כולה באותה עת

  

היא צעדה ברחוב : אביב הקטנה של אותם הימים- הייתה התהלוכה אירוע מרכזי מאוד בתל, כפי שתיאר אלדמע

שהאירוע אכן , באמצעות תגובתו, שהוכיח, ולואביבי כ- וזכתה לתגובה נלהבת של הקהל התל, המרכזי של העיר

   7.ענה לצרכיו

  . אביב בשנים הבאות- לרעיון לסדר קרנבל פורים בתל, לדברי אלדמע, ההצלחה הובילה

 לתהלוכת המסכות שתיארה העיתונות בת התקופה במסגרת 'קרנבל עברי'ניתנה הכותרת  1914שנת ב

  .אביב- היטב את דעתו של גבריאל צפרוני על החג בתל, דעתיל, כותרת זו מבטאת: ההתייחסות לאירועי פורים

  

 !)כך( עברי והחדוש 'קרנבל'זה היה מעין . אביב תהלוכה של מסכות- במוצאי שבת זה נערכה בחוצות תל

בין המסכות היו . אביב בערב ההוא-  את רחובות תל!)כך (המון של אנשים אשר מלאו !)כך(שבדבר רכז 

עשתה רושם יפה עגלת , לאור האש הבנגלי] ...!) [כך (מסכות טרנצנדיוזיות] ... [תלבושות אחדות יפות

התהלוכה עברה את רחוב הרצל ומשם . ילדים נושאי כפות תמרים !)כך(הניצחון של השפה העברית בלוית 

 עד שעה מאוחרת בלילה נראו עוד ]... [ שבה לחצר הגמנסיה שממנה יצאה]... ['חברה חדשה'נכנסה ל

                                                           
כן ראו מודעות באוסף בית הספרים הלאומי  .16' עמ, ד"ח באדר תרע"י, הפועל הצעיר; 3 'עמ, ד"באדר תרע!) כך(ה "י, האור: ראו לדוגמה   5

 .אוסף יצחק איינהורן, תיק חגים, והאוניברסיטאי
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 .162-160  'עמ, להלן
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בהזדמנות זו אספו מסכות אחדות בין הקהל כסף לטובת . דות וקבוצות מסתובבים ברחובמסכות בוד

   8.ל"הקק

  

אביב החלו מקבלים דמות -  כאשר אירועי פורים בתל9הכתבה שלפנינו מציגה תחילתו של תהליך יצירת אויקוטיפ

) נור- זיקוקין די, תחפושות(אך סיגלו את האמצעים הקרנבליים , קרנבלית מתוך השפעה של אירועים חגיגיים זרים

 שצעדו 'טרנצנדיוזיות'העיתונאי הזכיר גם מסכות  10.לצורכי החברה בת התקופה במיוחד למטרות לאומיות

  :ובכך הדגיש את האופי המעורב של הקרנבל הזה, בתהלוכה

  . שניכרה בו גם הזיקה אל מנהגים מסורתיים של עם ישראל,  אירוע קרנבלי בעל תכנים לאומיים

וגם מן הטקסטים העיתונאיים בני התקופה , שסיפרו לי את זיכרונותיהם בעל פה,  הטקסטים של המידעניםמן

ומתצלומי האירועים שאציג בהמשך ניכרה הכוונה להמחיש בפני הנמענים דמות רבגונית ומורכבת מאוד של חג 

צמות עבצורות שונות וב. דמות שהלכה והשתכללה מבחינה זאת, אביב בשנות העשרים והשלושים- הפורים בתל

המסורתיים והמאפיינים הזרים שהתבטאו באירועי , )היסטוריים ואקטואליים(שונות תוארו התכנים הלאומיים 

  .במבנים ציבוריים שהתקיימו, החוצות של החג וגם בנשפים

ורים לאורך הפרק הזה אדון באופן שבו הובע כל אחד מן המאפיינים התוכניים והעיצוביים של אירועי פ

אביבי - וכיצד ניתן ליצור מכל אלה תמונה שלמה ומשמעותית של דמות החג התל, שהזכרתי כאן בטקסטים השונים

  .הזה

אביבי כמרכזיים מבין אלה - מן הטקסטים שלפניי הציגו את התכנים הלאומיים של אירועי פורים התלרבים 

  . שהוצגו לאורך השנים שבהן אני דנה

  11:אמרה שרה זעירא

  

את ] ... [ארץ שלנו] ...[את ה ,לעם ,להראות לקהל] ... [ ירקות]... [עם א ,עגלות, כרת פלטפורמותאני זו

 יותר מאוחר היו אוטומובילים עם ]... [ומה עושים שמה ,המושבאת , את הקיבוץ, ההתפתחות של הארץ

 אומרת על זאת, גדולותוזה היה על פלטפורמות , ך"תנ, ך"תנ, עזרא ונחמיה, פלטפורמות בעדלידע

לכו ': ואז זעירא כתב את השירה, מבנה של חומות ירושלים, גדולים מאוד, פתוחים כאלה אוטומובילים

,  זאת אומרת12.'מלאכה, הלילה משמר וביום מלאכה,  ולא נהיה עוד חרפה]... [ונבנה את חומות ירושלים

הם היו אמנם עם  ,ירושליםלכשהתחילו לחזור , עזרא ונחמיה, חומת ירושלים אזשעוד ,הנושאזה היה 

  ! מגל]...[חרב ו

  

כמשמעותיות ביותר בתוך , כנראה, שרה זעירא תיארה חוויה מסוכמת שלה מתהלוכות פורים שאותן ראתה

, היא חיברה בדבריה תיאורים של שתי תהלוכות שונות .כניהם והרושם שיצרווהאירועים הפורימיים מבחינת ת

היה להן מכנה משותף נושאי במישור , פי המוצג בדבריה- אך על, השלושיםאחת משנות העשרים והשנייה משנות 

  : הלאומי

שפעולותיה הלכו , ישראל- התפתחות ההתיישבות העובדת בארץ, לדבריה, בתהלוכה הראשונה שתיארה הוצגה

 תמונה משוחזרת של עברו של העם, לדבריה, בתהלוכה השנייה הוצגה. ישראל- וחיזקו את הזיקה אל אדמת ארץ

שבה התרחשה גם כן , ידי לקיחת דוגמה מתקופה קדומה- על והתבטא בה הצורך לקשר את העבר אל ההווה, בארצו

  .והעם התגבר על קשיי העת באמצעות עבודה קשה ,עלייה לארץ מן הגלות

אך שתי מסקנות ברורות , אביב בתארה את שני המיצגים האלה- שרה זעירא לא הזכירה את שמה של העיר תל

  : נבעו מדבריה, שכבר הוזכרו לעיל בחיבור זה, י ילמד

                                                           
 .15' עמ, 14.3.1914, הפועל הצעיר: ראו   8
  .3הערה , 65' עמ , ראו לעיל   9

,  כרמיאל'ב; 227-226' עמ, )1הערה , 48' עמ, לעיל( גסטר :אביביים ראו-על השפעת קרנבלים ופסטיבלים אירופאיים על אירועי פורים התל   10
, קרובץ לפורים; 104- 98 'עמ ,1999 אביב-תל, אביב-תל-ישראל-מוזיאון ארץ ,1935-1912חגיגות פורים בשנים -בתחפושת וכתר אביב-תל

רבות ההנחות  .ההנחה בדבר השפעות זרות על פורים המסורתי הוזכרה כבר בתחילת הפרק .81 ,29ות הער, כן ראו להלן. 39, 35' עמ, ג"תרצ
בפסטיבלים , 'ורנליהסט'שמקורותיהם במנהגים של הפסטיבלים הרומאיים של ה, מן הרווחות ביותר הן. בדבר מקורותיהם של מנהגי פורים

שהתפתחו מן ' Lent '- הקודמים ל-'Fastnacht'או ה  Shrove Day'' -ב', הלילה השנים עשר'בחגיגות ו, בבליים ופרסיים ואחרים, מצריים
, )36הערה  ,57 'עמ, לעיל(גסטר ; 229-226 'עמ, שם, גסטר :פורים ראומנהגי של פגאניים ונוצריים על מקורות  .החגיגות הפגאניות השונות

האש '(נור -על זיקוקין די. 168-129' עמ, )ד"תשנ(נט , ציון', יהודים מול שונאיהם בחגיגות פורים, "ונהפוך הוא"',הורוביץ' א; 76-73' עמ
 D. Spicer, Festivals of Western  Europe, New York 1958, pp. 89, 90 : באירועים פסטיבליים וקרנבליים ראו לדוגמה) 'הבנגלי

 .190' עמ ,ציונים ביוגרפיים, להלןראו    11
שירון אשא , ז"תש, קריית ספר, חלק שני, ספר שירים ומנגינות לבית הספר ולעם: ראו. טז, ד-יז ו,  ב'מרדכי זעירא הלחין את הפסוקים מנחמ   12

 .ברסיטאיבית הספרים הלאומי והאוני, המחלקה למוסיקה, 1970אביב -תל,  ושירון לכיתה ה1946אביב -תל, רון



ולכן ניתן היה להציג בה כל סמל שביטא את התגשמות החזון הציוני גם אם היה , אביב הייתה מרכז לאומי- תל. א

תוך , כאן דיברה זעירא על טיפוח של סמל טבע. שאופיו לא לגמרי התקשר אל דמותה האורבנית, סמל טבע מובהק

   13.ם של ההתיישבות העובדתכדי הפגנת ההישגי

חשיבות הזיקה בין העבר העתיק לבין ההווה והישענות על הזיכרון הקולקטיבי של עם ישראל לשם חיזוק . ב

שהמרכז הלאומי עבר מירושלים , מתוך תיאור תמונה סמלית זו שבתהלוכה ניתן להסיק את המסר. המציאות בהווה

אביב רמזה לאותו - אך הצגת התמונה הסמלית בתל, בתהלוכהאמנם ירושלים הייתה נושא מרכזי . אביב- לתל

   14.מעבר

שיבצה בדבריה ביטויים דומים וחזרות על מילים , המרואיינת השתמשה בהדגשת מילים ובתיאורים מפליגים

 ואף שרה בפניי בהתלהבות את שירו של מרדכי זעירא בניסיון להמחיש את חוויית העבר על עצמתה, לשם הדגשה

  . בהווהבינינו בסיטואציה האינטימית שהתרחשה  וחגיגיותה

  15:מו את תהלוכות פורים ואת תוכני מופעיהן הסמליים ִעריאיוןוב תיאר ב'פוגצ- גם עמנואל עמירן

  

, זמרים עם מיקרופונים, ארבעה נגנים- ישבה כנופיה של שלושה, השיירות,  העגלות]... [בתוך, בעדלידע

תמיד , וכל עגלה הייתה מסמלת משהו. דבורה הנביאה, דוד, ד שלמהלמשל היה אח. וכל אחד היה שר נושא

ישחקו הנערים ':  הוא לא עמד ככה ליד המכונה והביט]... [ הגיב]... [ הקהל]... [כי או יהודי"היה נושא תנ

  . הציבור שמח]... [שמחו כשיש שמחה] ...[ אבל בזמן ההוא היו נאיבים ו.'לפנינו

  

ת הזיקה אל הזמן העתיק שהוצג באופן סמלי בתהלוכת פורים באמצעות הצגת דמויות גם עמירן הבליט בדבריו א

 הוא התעכב על תגובת 16.הנושא הלאומי הזה היה מרכזי גם בעיניו מבין נושאי התהלוכות של פורים. כיות"תנ

 ריאיוןב. ייתכן שהתכוון לשמחת הקהל במשמעות של התלהבות מן המסר הלאומי של המופע: הקהל שצפה במופע

היום כבר לא יתלהבו מנושאים לאומיים ש, הבין משום שאולי 'נאיבית'מי הרגיש צורך לתאר את השמחה הזאת כִע

והביע בדבריו נימה של זלזול כלפי , כי עמירן עצמו המשיך להזדהות עם הנושאים האלה, עם זאת נראה לי: כאלה

  . מידענים אדון בהמשךהווה בדברי ה- בנושא זה של זיקת עבר. ערכי ההווה שהשתנו

יקומו נא הנערים '(ך "כי של המופע השתמש עמירן באלתור על פסוק מן התנ"כדי להדגיש את האופי התנ

השתדל לתאר בפניי תמונה , כדי ליצור אצלי התרשמות ויזואלית מן האירוע]). יד, ב ב"שמ[' ויַשחקו לפנינו

  . מפורטת

 כאן שידר שזירה של המסר 17. שלו מתהלוכת פורים שבה השתתףקין חוויה'רפאל קלצהשחקן תיאר , לעומתו  

  :הלאומי של האירוע באמצעים קרנבליים עליזים

  

 והאוטו היה, לבושה בתור ליצנים,  איזה ליצן מיוחד]... [כל דמות הייתה איזה, ליצן] ...[ א]... [אני הייתי

אז , תהלוכה]...[ושרנו כשהאוטו עבר ב אנחנו רקדנו והשתעשענו ושמחנו ]... [ואנחנו,  פתוח ככה]...[

   .ישראל הישנים- פי רוב שירי ארץ-  על]... [ השתוללנו ושרנו וזימרנו כל מיני דברים]... [אנחנו

  

קין השתדל מאוד להמחיש את האווירה ששררה אז באמצעות מילים שונות שביטאו שמחה כאשר הציב אותן 'קלצ

שבה עבר המסר , כך שהומחשה התמונה, 'פתוח'הוא תיאר את האוטו ה). 'השתוללנו ושרנו וזימרנו'(זו ליד זו 

  . העליז אל הקהל בצורה ישירה מאוד

קין 'דבריו של קלצלפרש את וכך אפשר , 'ישראל הישנים- משירי ארץ'שרו ) דמויות קרנבליות(הליצנים 

.  בעיתונות בת התקופהבתיאור אירועי פורים, כזכור, שהופיעה, 'קרנבל עברי'את אותה כותרת של כמממשים 

  . נשזרו בו במאפייני חג זריםומשמעויות לאומיות, אופי קרנבלי מופע בעלהמסר האידאולוגי הועבר כאן באמצעות 

ישראליים בעלי התכנים - שהליצנים המשתוללים הפכו את השירים הארץ, קין לומר'אולי התכוון קלצ

ת אויקוטיפ של מאפיין קרנבלי לצרכים החברתיים של זהו תיאור של יציר: האידאולוגיים לאטרקטיביים מאוד

  . אותה עת

שהופיעו בתהלוכות פורים תוך , העיתונות בת התקופה הרבתה להציג תמונות סמליות במשמעות לאומית

  : אתייחס אל כמה מן הבולטות שביניהן. התייחסות אל עצמתו של האירוע כולו

  

                                                           
, )20הערה , 52 'עמ, לעיל(מקדוול : ראו, כולל חקלאיים, על נטייתם של עמים מתחדשים להציג בתהלוכות רחוב ציבוריות הישגים רבגוניים   13

 .98-85  'עמ, פרק ו, 82-65 'עמ ,פרק ה, אביב ראו לעיל-על סמלי טבע בתל .270-269' עמ
 .92 ,90-89 'עמ,  פרק ו,  לעילאביב השוו-על מעבר הבכורה מירושלים לתל   14
 .192'  עמ, ציונים ביוגרפיים, להלןראו    15
 .148 'עמ,  פרק ט, ראו להלן. וב השתתף בעצמו בהכנת חגיגות פורים'פוגצ-עמירן   16
 .193' עמ, ציונים ביוגרפיים, ראו להלן   17



לראות בתהלוכת , מהמושבות והכפרים הקרובים, העיר!) כך(עוד מהבוקר זרמו המוני אדם מכל קצוי 

אביב והתלכדה למסע עצום ברחוב הרצל - התהלוכה עצמה התחילה מנקודות שונות של תל. המסכות

, השתתפו באיזו תמונה סמלית' החוגים הסוציאליים וכו, הדעות הפוליטיות, כל ההסתדרויות. והסמוכים לו

ו בעגלות ברזל ובצעקות וקריאות מחרישות אזנים דרך אלפי המכבים עבר. לפי הרעיון והמטרה שלהם

לא ' גלית ודוד' גם, חי כגבור זקן עם חרב קצרה ביד ימינו- בעגלה אחרת סמל הגבורים של תל. הרואים

   18.חסרו

  

שכל אחד מהם נקט , חשוב היה לעיתונאי להדגיש את הקולקטיביות של התהלוכה כאשר כל הזרמים האידאולוגיים

חיזק בפני , שהמסר שלו היה אחדות ושוויון, תיאור כזה. צעדו שם יחדיו, רת לשם הגשמת החזון הלאומיבדרך אח

  19. את הביטחון בכוחו של המפעל הציונייםהקורא

ניצחון החלש על  - משמעות שניהם:  זה ליד זה'גלית ודוד' ודמויות 'חי- סמל הגיבורים של תל'בכתבה הופיעו 

גם בהווה יעמוד עם , כית"במציאות התנ, כי כמו בעבר,  המסר הנובע מתיאור כזה הוא.החזק או המעטים על הרבים

קיבלו כאן מיד משמעות , אשר היו אז עדיין טריים מאוד בתודעת העם, חי- אירועי תל. ישראל מול אויביו באומץ

   20.חי- הכתבה העיתונאית המחישה את התחלת יצירת המיתוס של תל. הרואית

העומד מול אויביו , ישראלי העשוי ללא חת- לית לבנות את הדמות המחודשת של היהודי הארץברורה הכוונה הכל

   21.ויכול להם

, שאליו נאספו בני כל היישובים שבסביבה כדי לצפות במופע הזה, אביב כמרכז- כאן חוזקה דמותה של תל

וק הזהות הלאומית של לזרז את תהליך חיז, פי תיאור זה- על, פשראביבי ִא- החג התל. עצמה הרבה שהפגין

  .האוכלוסייה בת התקופה

 תיאורי תהלוכות יםאביבי הציגו בפני הקורא- הכתבות העיתונאיות על אירועי שנות השלושים של פורים התל

עליות ה': ואשר הייתה להן הפעם כותרת נושאית מרכזית, ברחובות העיר המרכזיים, כתמיד, שצעדו, גדולות

 'מעבדות לחירות' 24,)1934 ('שבטי ישראל בימי קדם ובימינו' 23,)1933 ('ישראלשירות בה' 22,)1932 ('לישראל

)1935(.25   

, הרעיון הלאומי ואת המרכזיות שלו בחיי עם ישראלכוחו של העיתונאים השתדלו מאוד להבליט בכתבותיהם את 

  . תוך כדי תיאורים מפורטים של תמונות סמליות מתולדות העם שהוצגו בתהלוכות פורים

  : דמויות שייצגו את יהדות הארץעל נכתב  'שבטי ישראל'יאור תהלוכה שתיארה את בת

  

תרועות (קבוצת צעירים חסונים ובריאים בשירה וברינה : לאחריה עצם התמונה', מכבי'בראש תזמורת 

: פרדס פורח וקיבוץ גלויות, אבטומוביל עם פסל פועל ענק וכלי עבודה בידיו, )ממושכות מצד הקהל

ונהנים מן , שרים ורוקדים, תאים-  כולם בבמה סובבת אחת תאים- רי "בית, בעל בית, פועל, ספרדי, אשכנזי

   26.מעלה- נדבך על גבי נדבך והבנין עולה ומתרומם מעלה:  תמונת הסיום]... [החיים במולדת

  

ה שמחה במעשחשיבות ה, אחדותההכרח בפעולות מגשימות מתוך תחושת ,  והעמידהישראלי החסוןטיפוח 

פירוט וחזרה על מילים בתיאור , האלה שבו ועלו כאן תוך תיאורים מפליגיםמסרים הערכיים  כל ה-  ההגשמה

[...] במה סובבת '(העיתונאי הקפיד גם על הדגשה של המבנה הסמלי של התמונה עצמה  27.התמונה הסמלית הזאת

  ).'מעלה- מעלה[...] נדבך על גבי נדבך

 את תמונת המציאות האוטופית ים בני התקופה לנטוע היטב בתודעת הקוראהשתדלו העיתונאיםבאמצעים כאלה 

באמצעות הזכרת תגובותיו הנלהבות של הקהל הרב שצפה בתהלוכה .  של אותה עתותשאליה הטיפו האידאולוגי

                                                           
  . 3' עמ, 23.3.1921, הארץ: ראו   18
 M. Broady, 'The Organization of Coronation Street Parties', The :ברתי בתחושת שוויון ראועל אירוע חגיגי שהמחיש את הצורך הח   19

Sociological Review,4 (1956), pp. 223-242 
השיח בין סיפורי , 'יסיף' ע :חי שהפך למקום קדוש בתודעה הלאומית ראו-על תל.1' עמ, 5.3.1920,  הארץ:חי ראו לדוגמה-על אירועי תל   20

' עמ, ו"ירושלים תשנ, 1953-1948, בעלייה הגדולה  ישראל-בין עולים לוותיקים ', ולים לתרבות הילידית בתקופת העלייה הגדולהעה
307;Y.  Zerubavel ,'The Politics of Interpretation: Tel Hai in Israel's Collective Memory', AJS, The Journal of the 

Association for Jewish Studies, 16 (1991), pp. 133-160   
-364' עמ, )32הערה , 21' עמ, לעיל(דרור -אלבוים: ישראל המתחדשת ראו-על דמות היהודי החלוץ כפי שהוצגה במערכת החינוכית בארץ   21

361 ,380-375. 
 .1' עמ, 24.3.1932, הארץ: ראו לדוגמה   22
 .205-204' עמ, 1933מרץ , 6, אביב-תל ידיעות עיריית ;1' עמ, 24.3.1933, דבר :ראו לדוגמה   23
 .1' עמ, 2.3.1934 ,דבר :ראו לדוגמה   24
 .1' עמ, 21.3.1935 ,הארץ :ראו לדוגמה   25
   .1' עמ, 12.3.1934, דבר: ראו   26
להמחשת  דמויות וסייעה , שצעדה בראש התהלוכה, 'מכבי'ההעצמה של דמות הישראלי החדש התחזקה כאן באמצעות הזכרת תזמורת    27

 .ששידרו אומץ וגבורה



התעצמה ואולי אף , כי הייתה קיימת הזדהות קולקטיבית עם האידאולוגיות האלה,  הרושםיםחוזק אצל הקורא

  .שהן הולכות ומתגשמות, ההתחוש

ברבים מן התצלומים האלה השתדלו המתעדים .  תועדו בתצלומיםאירועי פורים של שנות העשרים והשלושים

מופעים שסביבם התקבץ קהל , שעברו ברחובות המרכזיים של העיר, להתעכב על מופעים בעלי משמעות לאומית

  . עצום שעמד אף על גגות הבתים ועל הגזוזטרות

  

  

  

  
 

 ירושלים, ל" הקקמתפרסם באדיבות ארכיון הצילומים של. י שויג"ש: צלם. 1928, אביב- תהלוכת פורים בתל



, תהלוכת מקווה ישראל, הקיימת לישראל מופעי הקרן, 'ושביותבית לאומי ו': הנושאים הבולטים בתצלומים הם

  28.ישראל ושבטי ישראל- עליות לארץ

  

  טיריות בתהלוכות פוריםתמונות ָס

כאשר  ,דענים אחדים בחרו להתייחס בתיאור חוויות פורים שלהם בעיקר אל מופעים שבהם השתתפו בעצמםמי

כאן ניתן לאתר שוב שזירה . טיריותָס- לעתים באמצעות תמונות סמליות, כוונתם הייתה למסור מסרים אקטואליים

אן כ. 'רב של פורים' או 'ך של פוריםמל'לעיל הוזכר המנהג הפורימי של  .מעניינת בין מסרים לאומיים ומסורתיים

צורך שיישומו הפך ללגיטימי , הצורך לבקר את רשויות הקהילה וללעוג להן ,כפי שהוזכר כבר לעיל, בוטא

ביץ דן ו הור'א. לאיכויותיו הקרנבליות המובהקות, כמובן, ומשתייך,  של החג'זמן מחוץ לזמן'במסגרת גבולות ה

צורך , התנכל בחג הפורים במסווה הומוריסטי לאויביהם וליריביהם שבתוכם חיובמנהגם של יהודי גולת אירופה ל

אך ללא המוגבלויות שאסרו , אביבי יושמו צרכים דומים-  בפורים התל29.גם הוא בתחילתו של פרק זה אשר הוזכר

- ודי ארץלמרות שעדיין לא חיו יה. יום שלהם בחופשיות- םעל היהודים לבטא את תסכוליהם ולשחרר את לחצי היו

לבטא את צורכיהם אלה באופן , פי הדוגמות שלהלן- על, הם הרשו לעצמם, ישראל במציאות עצמאית רשמית

  .ציבורי בחג הפורים

צורך דחוף שלהם בתמונה סמלית סטירית ברחובות  שבחרו לבטא , התייחסה אל קבוצת הפועליםבקר- בלוךשרה 

 ופה ]... [נייר לבן, סימן שאלה, עשינו אסלה ? מה החלטנו]... [אנחנו חגגנו פורים לעצמנו' 30:העיר בחג הפורים

איפה  ?נו, על הכובע סימן שאלה, רק הראש על האסלה, שדיזנגוף,  אז מראים]...[ף בחור שלנו צייר את דיזנגו

  . 'שימוש והיה בית,  זה לקח כמה חודשים]... [שימוש למה אין בית, שימוש בית

הקבוצה יכלה לבטא את צרכיה תוך : אביבי כחג ליברלי- המסר של פורים התלאת   העבירה אלייבקר- בלוךשרה 

  . שהתקיפה את ראש העיר בכבודו ובעצמו, טירהשימוש בָס

   31.הסמל הסטירי הוכיח את יעילותו כאשר הצורך המידי של הקבוצה נענה בעקבות הצגתו בציבור, יותר מזה

  

: שהציגו בעיות אקטואליות מקומיות, סטיריות- מונות סמליותבעיתונות בת התקופה הופיעו גם כן תיאורים של ת

מ " לי10, אביב להשכיר- חדר בתל"ועליו כתוב , שחבש בית קטן לראשו, ליצן אחד'מתואר  1921שנת בכתבה מ

   32.'" למפרע!) כך(תשלום לחמש שנות , לחודש

אמצעים . עיר באותם ימיםששררה ב, דמות הליצן שימשה הפעם לביטוי של מחאה חברתית על מצוקת הדיור

  .שהותאמו לצורכי העת, קרנבליים קיבלו בעיתונות בת התקופה משמעויות סמליות

 תואר, תהלוכות פורים גדולות מאוד, כפי שמדווח בעיתונות, אביב- תקופה שבה עברו בתל, בשנות השלושים

 לשפת הים "תנין הספסרות"  המובילות את]... [הקהל!) כך(מסע לפידים של האגודות הספורטיביות בלוית '

   33.'יהודה-  אליעזר בן]... [ אלנבי]... [ אחד העם]... [ולהשליך דרך הרחובות

התהלוכה קיבלה בכתבה זו : שעברה דרך הרחובות המרכזיים של העיר, העיתונאי תיאר תהלוכה קולקטיבית

מדובר היה במחאה סטירית נגד : ל שצפה בה מסביבשכן מצוין כי אליה הצטרף אף הקה, צביון של הפגנה גדולה

   34.שהנהיגו אז בעיר אנשי העלייה הרביעית, תופעת הספסרות

שבוטאה בצורה כה ,  לסולידריות עם המחאהיםלעורר את הקורא, באמצעות אופי התיאור, העיתונאי השתדל

, אביבי- ריים שהוצגו בפורים התלסטי- בטקסטים שלפניי גם התייחסות אל מופעים סמליים. בולטת ברחובות העיר

ישראל במישור שבין קבוצות שונות בתוך - אשר ביטאו מחאות נגד בעיות שונות במציאות של היישוב היהודי בארץ

  : היישוב ובמישור שבין היישוב לבין השלטון הזר

                                                           
 .אביב-תל, ישראל-מוזיאון ארץ, אביב- צילומים נוספים ניתן למצוא בארכיון צילומי תולדות תל.108 'עמ, עיללם לדוגמה ראו תצלו   28
דרש לראש העדה או לאב בית דין ו, שהתחפש למלך, לרוב מן הליצנים שבה, היה אחד מבני הקהילה' רב של פורים'או ' מלך של פורים'   29

מנהג זה היה נפוץ במיוחד  .את מנהגי העדה תוך לעג לראש הקהל או לרבוחיקה קידושין הומוריסטיים לזוג סידר , דרשות מסולפות ולעגניות
מלך של 'התחלתו של מנהג , פי גסטר- על.ולרב של פורים נבחר שם לרוב התלמיד המצטיין, גולת אירופהברים "בישיבות ובחצרות אדמו

ואריאציה .  המשיך להתקיים באיטליה, 1496וכאשר סולקו היהודים מאזור זה בשנת , היהודים בפרובנס של המאה הארבע עשרהאצל ' פורים
המנהג התרחש בדרך כלל מן הירח . בישיבות ובבתי הספר הדתיים של מזרח אירופה' רב של פורים'מאוחרת של מנהג זה הייתה מינוי של 

חג 'במסגרת אירועי הקרנבלים הנוצריים היה נערך . נוצרי, פי ההנחה-על,  מקורו של המנהג הוא.החדש של אדר עד סיומו של  החג
, 48'  עמ,לעיל(גסטר  :על כל אלה ראו. שבמסגרתו היה נבחר מלך השוטים והיו נערכות פרודיות על המיסה ועל הרשויות הדתיות', השוטים

, )1 הערה, 48' עמ, לעיל(וואהרמן ; 151 ' עמ, )2  הערה ,לעיל(הכהן ; 73 ,66' עמ, )36הערה , 57 'עמ, לעיל(גסטר ; 227-226' עמ, )1הערה 
,  איים בים השגרה-קרנבלים ', איים בים השגרה, 'קליינברג' א; 190-189 'עמ, )2הערה , לעיל(לוינסקי ', רב לפורים, 'דרויאנוב. א  ;123' עמ
 .)10הערה , לעיל (ביץו של יהודים לאויביהם ראו הורעל התנכלויות הומוריסטיות. 11' עמ, 1995אביב -תל

 .188' עמ, ציונים ביוגרפיים, להלןראו    30
 .בנושא זה אדון בפרק הבא. בקר אל קונפליקט בין הפועלים לבין רשויות העיר והחברה העירונית בכלל-רמזו דבריה של בלוך, עם זאת   31
ועל המצב הפוליטי בארץ באותה תקופה , שדרשה קצב בנייה בהול, אביב-ירה של תלעל התפתחותה המה.3' עמ, 23.3.1921, הארץ: ראו   32

 .59, 56, 52'  עמ,)5הערה  , 24' עמ, לעיל(נאור ' , 1934-1909אביב בשנים -התפתחות השטח הבנוי של תל, 'ביגר' ג :ראו
 .1' עמ, 18.3.1935 ,הארץ: ראו   33
  ,)5הערה  , 24' עמ, לעיל(נאור ', ב בעלייה הרביעיתאבי-תל, 'גלעדי' ד: על תופעת הספסרות ראו   34

 .81-80'            עמ



ל שצפה בהן להציג תמונה קולקטיבית הרמונית של תהלוכות פורים ושל הקה, כזכור, העיתונות השתדלה מאוד

שהגיב על סערה , 'דבר'אלא שבאחד התיאורים ניכרה בכל זאת המגמתיות הברורה של העיתונאי מ, מןוהזדהה ִע

  : שחוללה תמונה סמלית של הוועד החקלאי בפתח תקווה

  

- החקלאי בפתח!) כך(ראשית התהלוכה קמה סערה בציבור המסתכלים לרגל הופעת המכוניות של הועד ב

אלא הציג תמונות המשליכות שיקוצים על הסתדרות ', אם המושבות'הסתפק בסימול אשר לא , תקווה

החקלאי !) כך(מעשה ההתפרצות בדירת הועד , קבורת כסף של מוסדות ציבור: מפעליה ושליחיה, העובדים

 פועלים מן הקהל הקיפון ]... [שריקות וקריאות בוז פגשו את הופעת המכוניות. עם כתובות מעלילות ועוד

   35.די לעצור בעד מסעוכ

  

שהותקפה ישירות במהלך , לא יכול היה שלא לעמוד לצד הסתדרות העובדים, של ההסתדרותביטאונה , 'דבר'

  . התמונה הסטירית שתוארה כאן בפרוטרוט

יין דשע, כי יש להיות מודעים לכך, ואולי התכוון גם להעביר את המסר, העיתונאי נקט עמדה מגמתית ברורה

 עד שניתן יהיה להגיע אל יחסי אחדות והרמוניה במאמץ להגשים את - קבוצתי -  גם במישור הבין-  רבה העבודה

  .החזון הציוני

, כולנו התחפשנו' 36:כהן- מרים ברנשטייןהשחקנית ישראל סיפרה - על מחאה סטירית נגד שלטון המנדט בארץ

, וישבו, והבריטים באו. בתוך ארון ]...[ואנחנו קברנו את המנדט הבריטי ו, לבגדים של המלט מאת שייקספיר

   .'מסודרתבתהלוכה , עם לפידים, עם מקלות, עם פנסים, היינו בבגדים שחורים. וזה היה יפה, )צוחקת(ומחאו כף 

ופי  אאת סטירית כדי להמחיש בפניי- כהן הדגישה מילים ופירטה את מרכיבי התמונה הסמלית- ברנשטיין

בסמלי מפתח שמבצעיו השתמשו , שמחאו כף למופע המחאה, פי הבריטיםמדבריה נרמזה לעגנות כל .הסיטואציה

את , לדבריה,  תגובתם המתונה חיזקה.כדי להדגיש את הסטירה שהשתמעה ממנומובהקים של התרבות הבריטית 

  .פרשנות חיצונית תצביע על ההקשר הקרנבלי כסיבה לתגובה המתונה הזאת. תחושת הביטחון של הקהל החוגג

רושם חזק עשתה על הקהל גם תהלוכה של קברנים לבושים  ':ת הזכירה את התמונה הסטירית הזאתגם העיתונו

 יחד עם "נקברו"הגדוד העברי ורשימה של המוסדות ש, שחורים שנשאו על גבם ארון שחור ועליו כתובת המנדט

ציין את תגובת הקהל  את עצמתה של התמונה הסטירית כשים העיתונאי חיזק בפני הקורא37.'המנדט והגדוד העברי

  . שצפה בה

ידי העיתונים נמנו - ידי מידענים ועל- בין המופעים האקטואליים שהוצגו בתהלוכות פורים שהוזכרו בהבלטה על

  . מחו נגד עליית השלטון הנאצי בגרמניהֶש, אלה

  .'" מלחמה בנאציזם":בחורים צעקו] ... [אחר כך זה נשא גם אופי פוליטי ':סיפר גבריאל צפרוני

שביטאה צורך קולקטיבי של העם , וכנראה גם של הקהל שצפה בה, צפרוני תיאר תגובה של משתתפי התהלוכה

התגובה האקטיבית התקיימה כאן למרות . להילחם נגד אויבי כל העם היהודי, שהלך והתחזק בארץ אבותיו, היהודי

   38. או איננו מעז להשתתףשבה בדרך כלל הקהל איננו נוהג,שהיה מדובר בתהלוכה בעלת אופי פורמלי

שבטי 'שנושאה היה ,  תיארה העיתונות את התמונה הסמלית של יהדות גרמניה בתוך תהלוכת פורים1934 שנתב

ספרים . הנהג לבוש מדי נאצים. ומקרבו נשמעת לחישת נחש, נחש- גלובוס המלא צלבי קרס רתום לפסל': 'ישראל

. לודוויג שעלו על המוקד, רימארק, וואסרמאן, פרויד, ינשטייןמסמלים את עמלם הרוחני של אי, ענקיים מהלכים

  39.'שפרצופו היה דומה לאיינשטיין, על דוכן הקרון הגרמני ישב אדם עם מזוודה ביד

ותוך מאמץ , הפעם בתיאור מפורט מאוד תוך חזרה על מילים ושימוש בתוארי שםגם  העיתונות השתמשה 

. הקשה של התמונה הסמליתלהמחיש את משמעותה

                                                           
ממוצאי מלחמת העולם ועד , ')עורכים(ש שטיין "יואלי וא' ז :על הקונפליקט בין איכרי פתח תקווה לבין הפועלים ראו .28.3.1929, דבר: ראו   35

 .230-181' עמ, 1955פתח תקווה , כובשים ובונים', שנות השלושים
 .189'  עמ,ציונים ביוגרפיים, להלןראו    36
  .4' עמ, 1.3.1926, הארץ :ראו   37
-S.G. Davis, Parades and Power- Street Theatre in Nineteenth- Century Philadelphia, Berkeley-Los Angeles:   ראועל כך    38

London 1986, p. 162 
  .לאורך הספר כולו, שם, ויסידי:  אה בעלות משמעות פוליטית ועל הפן הפוליטי בתהלוכות ראועל תהלוכות מח .1' עמ, 2.3.1934, דבר: ראו  39



  
 

 ירושלים, ל"מתפרסם באדיבות ארכיון הצילומים של הקק. עזר- גל: צלם. העדלידע של אמצע שנות השלושים



 התמונות הסטיריות שתוארו כאן עוררו 40.שעליו סמל גדול של צלב הקרס,  תצלומים מראים משוריין ענקי

נראה שהיה .  שהייתה כה ערה עד שקיבלה אופי של הפגנהתגובת קהל, כפי שהשתדלו המתארים להדגיש, לעתים

לחזק , כנראה, מסר זה היה מיועד. כי ניטשטשו הגבולות בין החג לבין המציאות האמתית, מאמץ להעביר את המסר

  .את מקומו המרכזי של פורים במציאות החברתית של אותה עתים אצל הקורא

, בהם השתמשושלא היו זקוקים לאמצעים סטיריים  ,ן הנאציכאשר הנושא היה קשה מאוד כמו מחאה נגד השלטו

או תמונה ) צפרוני(תוארו תגובות מחאה ישירות שעלו מתוך התהלוכה : בתמונות אחרות, כפי שמתואר לעיל

  .שהמחישה בסמלים את השנאה הגדולה כלפי הנאצים ואת החשש הגדול מפניהם

שסמליו , אביבי כחג לאומי- הציגו את פורים התל, תוביםאלה שבעל פה ואלה הכ, הטקסטים שהצגתי עד עכשיו 

וביטאו צורך בהזדהות עם האידאולוגיה , ניהוישראלית היהודית לג- שיקפו את הצרכים של האוכלוסייה הארץ

הציונית ובפעולות למען שיפור מצבם של היהודים בארץ ובעולם ותיקונו לשם ההתגשמות המוצלחת של החזון 

  .הלאומי

בתהלוכות או גם הפגנתיים בכל צורה אחרת נושאים אופי פתוח  מקובל שחלקים סטיריים ופרודיים, מכל מקום

, אשר סותרים, בשמשם אמצעי שחרור לצרכיה הסמויים של קבוצה או של תת קבוצה, כמובן, זאת. ולא רשמי

   41.יתליצור המערכת הרשמ את התמונה ההרמונית והמאוזנת של מציאות שמעוניינת, לעתים קרובות

היו חלק , במיוחד אלה שהגיבו על התייחסות עוינת נגד היהודים, רבים מן הקטעים הסטיריים בתהלוכות פורים

שמדובר במחאה לגיטימית , שמטרת המארגנים הייתה להראותנראה . בלתי נפרד מן התהלוכה הפורמלית

: כוח להתקומם באופן ציבורי ומוצהר יועכשיו הצליחה לצבור די, שנחשבה עד אז לשולית, וקולקטיבית של קבוצה

  .הנה יכולים היהודים להתבטא מתוך עמדה של עצמאות נגד אויביהם

  

   אביבי-מאפיינים מסורתיים בפורים התל

מעניין לבחון כיצד הוצגו אלה . אביבי- ים שלפניי תוארו גם מנהגי פורים מסורתיים ששובצו בפורים התלטבטקס

  . ות העיתונאיים מן העבר ובאיזה משמעויותאצל הדוברים בעל פה ואצל המקור

   42:סיפר יעקב גלוסקא

  

 ]... [ועשו כל מיני, הם היו מארגנים את כל הבחורים והבחורות', צעירי המזרח'אגודת , האגודה שלנו

 היה צובע את עצמו ]... [צנעני, מה שמו,  אחד היה]... [מהמסורת, מהמגילה, ך"דמויות מהתנ]...[א

  .כאילו שהוא משרת את המלכה, כושי, בשחור

  

  

  

  

  

, הייתה אסתר המלכה [...] עבד, והוא רץ כאילו שהוא כושי, תופס את העגלה, היה רץ לפני העגלה שלה

סחב את , ומישהו בא, של מלך, וסמלים של מלכות, עם עטרה בראש שלו,  הוא רכב על סוס]... [ומרדכי

   43.'ברוך מרדכי, ןארור המ, כך ייעשה לאיש': והיה קורא, הסוס שלו

  

תחפושותיהן ,  בפניי את הסיטואציה באמצעות תיאור מפורט של הדמויות שהשתתפו'להחיות'גלוסקא השתדל 

בהמשך אדון . הוא ניסה להמחיש את איכותו של המופע המסורתי ואת המרכזיות שלו בתהלוכת פורים: ופעולותיהן

  .במכלול המשמעויות של דבריו בהקשר זה

 בתהלוכת המסכות כאשר הציגו את טיפוסי 'צעירי המזרח' בת התקופה תוארה השתתפותם של גם בעיתונות

 והציגו בתהלוכת המסכות קבוצה עשירה של "משחק הפורים"החיו יפה את ) תימנים ("צעירי המזרח" ': המגילה

                                                           
 .112  'עמ, לעילם לדוגמה  ראו תצלו   40
 .146' עמ, )38הערה  , לעיל (ויסיראו די   41
 .190' עמ, ציונים ביוגרפיים, להלןראו    42
לאמץ נטו שו' הפועל הצעיר'מתנועת , כנראה, שהושפעו, םיידי צעירים תימני-עלא ביפו "תרעשנת ב, כנראה, נוסדה' צעירי המזרח'אגודת    43

, אחת ממטרותיהם החשובות הייתה ניהול הסברה בקרב עולי תימן במושבות וארגונם לפעילות תרבותית. אורח החיים של חברי תנועה זואת 
 ' ש,למען יהודי תימן,  גלוסקא'ז: ראו .ד התיישבות בסגנון כפריכן התכוונו לייס. 'צעירי המזרח'ובהדרגה עברו לייסוד סניפים נוספים ל

, 1914-1881 -ד "תרע-ב"תרמ, ישראל-עולי תימן בארץ', קסמים-מרבד'באין ,  דרויאן'נ; 18-116' עמ, ד" תשלירושלים, )עורך(גריידי 
 .153-152' עמ, ב"ירושלים תשמ



תרבותית שהתפתחה כי התימנים ייצגו את דמויות המקרא במערכת ה,  מעניין לזכור כאן44.'המגילה!) כך(טפוסי 

   45.באותה תקופה

הגלותית בתהלוכת פורים  המסורתאך עצם הזכרת התימנים כמחיים של , הדבר איננו מצוין בטקסט העיתונאי

את ,  בתוך המערכת התרבותית בת התקופהושחי,  התקופהני בים עשויה הייתה לעורר אצל הקוראאביבית-התל

ידי - משום שהוצגו על ,ו משמעות שונה מזו המסורתית המקובלת קיבל'משחק פורים' ו'מגילת אסתר'התחושה ש

   46.דמויות שהזכירו את העבר העצמאי של עם ישראל בארצו

ניסיון נוסף נראה שלפנינו . אביב-  בחוצות תלקייםגלוסקא והעיתונות תיארו משחק פורים אשר הת, נוסף לכך

ציבוריים שהתקיימו בחוץ  צעות אירועים של היישוב בארץ לבטא את הצרכים הקבוצתיים של אותה עת באמ

החל .  המנהג המסורתי של הצגות פוריםנראה שעניין זה מתקשר אל : בניגוד למה שהתרחש בארצות גולת אירופה

, 'מכירת יוסף', 'שפיל- אחשוורוש'(עשרה ידוע לנו על מחזות מקראיים  מן העשור הראשון של המאה השמונה

ידי - שהוצגו על)  ועוד'עקדת יצחק', 'דוד וגלית', קומדיה על אסתר בליווי מוסיקלי, 'עם אחשוורושאקטא אסתר '

, אמנם, השחקנים התרוצצו. תלמידי ישיבה בערב סעודת פורים בבתי משפחות יהודיות במזרח אירופה ובמרכזה

ימה בתוך הבתים בגלל אך הפעילות הדומיננטית והמשמעותית שלהם התקי, בין הבתים בתהלוכות של מסכות

   47.איסורים שהוטלו על היהודים לקיים אירועים כאלה בחוצות

כי פיתוח הזיקה אל מנהגי הגולה המסורתיים היה חשוב בעיני חווי האירועים , הרושם העולה מדברים אלה הוא

רכי ואמו לצמן ההקשר הגלותי והות, פי התיאורים שלפנינו- על, אביבי הם נותקו- אך בפורים התל, ומתאריהם

  . שנמצאה בתהליך של כמיהה לזהות לאומית ולעצמאות, הקבוצה

  

  אביבי-אירועי רחוב שונים בפורים התל

מת י ותמונות ממגילת אסתר שהועלו על ב'משחק פורים'העיתונות בת התקופה הזכירה בשנות השלושים את הצגות 

קבוצת נוער תימני תציג  ':של העיר)  מוגרביברחוב, ברחבת האופרה(שהוקם ונבנה במרכז האזרחי , ארמון אסתר

   49.' שתי תמונות ממגילת אסתר]..." [ארמון אסתר"טכס הפתיחה של החג מעל במת ' 48',משחק פורים

אביב בפני - המסורתיים של פורים בתל אפייניוכאן לפנינו אמצעים נוספים שהדגישה העיתונות להמחשת מ

מצעות המבנה המקושט שהוקם במקום מרכזי בה ודרמות עממיות הזכרת שינוי דמותה של העיר בא: יםהקורא

   50.שהוצגו שם גם הן,  מגילת אסתר- שתוכנן 

ועליהם ציורים , הצייר נחום גוטמן יצר שערים'מגילת אסתר הוזכרה בעיתונות בת התקופה גם כאשר צוין כי 

  51.'מתוך המגילה שהוצבו ברחובות המרכזיים של העיר

וממחישים את גודלם ואת מיקומם , זים בארמון אסתר בן שלוש הקומות ובאותם שעריםהתצלומים שבידי מתרכ

  52.המרכזי בעיר

- והודגש כיצד הותאמו למציאות התל, מנהגי פורים המסורתיים שובצו בטקסטים הכתובים בצורות נוספות

ידי חברת - גפון שעלבשדרות רוטשילד נשמעו קטעים של המגילה מתוך המ ':נכתב בעיתונות 1928שנת ב. אביבית

   53.'העובדים

                                                           
 .4' עמ, 1.3.1926, דבר:  ראו   44
את , לדעת האידאולוגים בני התקופה, הזכירשיכלו ל, היו דמויות מייצגות של חיי המזרח, ולא רק הערבים, התימניםגם , כפי שהזכרתי כבר   45

גם בבית הספר ). 24הערה , 26' עמ, ראו לעיל ( אביב- ציינתי כבר מאפיינים של מגמה זו שניכרו בתל.אופי חיי האבות מתקופת המקרא
שיהיו בעלי , שישמשו את המגמה להפיק חפצים', עבודות מזרחיות' יהודים תימנים תפקיד מרכזי כיוצרים בירושלים מילאו' בצלאל'לאמנות 

 .51' עמ, ג"ירושלים תשמ, מוזיאון ישראל ,1929-1906-ץ" של ש'בצלאל', )עורכת(כהן - שילה'נ: ראו. ' ארצישראלי ]... [!)כך(טפוסי 'אופי 
העלו בו את הרעיון לקיים תהלוכת תחפושות , שהתחפשו בפורים, כי מנהגי התימנים, )6 הערה, ללעי(אברהם אלדמע ציין בזיכרונותיו    46

, יהודה רצהבי' פרופ, אגב(? האם גם הוא הושפע מן המהות הסמלית של דמויותיהם כמייצגי תקופת המקרא בהווה. כיות או אקטואליות"תנ
 ).אביב-מכחיש קיומו של מנהג תימני כזה בתל, חוקר יהדות תימן

  .לאורך הספר כולו, )1הערה , לעיל(בלקין : ראו' פורים שפיל'על התפתחות ה   47
  .7' עמ, 12.3.1933, דבר: ראו   48
 .8-7' עמ, ה"תרצ, קרובץ לפורים: ראו   49
היא לרוב . תיכאשר דרמה עממית מוצגת רק בנסיבות מיוחדות כמו פסטיבל עונ,  פופולריתאטרוןאברהמס מבחין בין דרמה עממית לבין    50

אך השחקנים מקצועיים והקהל איננו ,  העממיתאטרון פופולרי מקורו לרוב בתאטרון .חקים הינם חברי הקהילה המוכרים לכלוהמַש, מקומית
דרמות הרחוב . R. D. Abrahams, 'Folk Drama', Folklore and Folklife, pp. 351-364:ראו). ארטה-קומדיה דל: לדוגמה(רק מקומי 

שלעתים היו , ידי שחקנים-שכן הוצגו במסגרת אירוע מסוים מאוד על, בעלות מאפיינים מעורבים, כנראה, ביביות של אותה עת היוא-התל
שהיו , בגלל אופייה של העיר הכירו כולם גם את השחקנים המקצועיים ).'אוהל'כחברי ה(ולעתים מקצועיים ) 'צעירי המזרח'כמו (חובבים 
כי היו שותפים בתהליך ,  היה מכנה משותףרבים מן  האנשים שהרכיבו אותו אך ל, בינלאומי, ארצי, מקומי: רבהקהל היה מעו. מקומיים

 .ההתחדשות הלאומית בארץ מולדתם העתיקה
, )1931( יצרו גם צבי גולדין אביבי - בפורים התלשערים מצוירים. 23הערה , 26' עמ, לעילראו  על נחום גוטמן .1' עמ, 1.3.1934 ,דבר:ראו   51

על ).234' עמ, ]10הערה ,לעיל[כרמיאל : ראו (1934- ו1933שנים שעריו של גוטמן התנוססו בעיר ב). 1935(ויצחק פרנקל ) 1932(ראובן 
 E. Muir, 'Images of Power: Art and Pageantry in Renaissance Venice', American:מרכיבים אמנותיים בטקסים ציבוריים ראו

Historical Review, 84 (February-April 1979), pp. 16-52  
  .116 'עמ, להלןלדוגמה ראו תצלומים    52
 .7' עמ, 7.3.1928, דבר: ראו   53



שהצטופף , אך פסקה זו מעידה על היענות לצורך של הקהל הרב, העיתונאי לא צירף לתיאור זה פרשנות כלשהי

היו כל כך הרבה , לא כולם יכלו להיכנס': כפי שהעיד אחד מן המידענים שלא הזדהה, הכנסת הגדול מחוץ לבית

  .'זה חיזק אצלנו את המשמעות של פורים.  היה חשוב מאודזה. סוף כולם יכלו לשמוע- סוף. אנשים



  
 

מתפרסם באדיבות ארכיון הצילומים של . קלוגר' ז: צלם. שנות השלושים,אביב- תל, חגיגות הילדים בפורים
  ירושלים, ל"הקק

  

  
 

כיון מתפרסם באדיבות אר. עזר- גל: צלם. שנות השלושים, אביב- שער שיצר נחום גוטמן לחגיגות פורים בתל
  ירושלים, ל"הצילומים של הקק

  
כי היא , כדברי פרסקי ולאם, אפשר לתת פרשנות סמלית לפעולה הזאת של הפצת המגילה ברחוב ולטעון

   54.ישראל- וכאן במשמעות של התרחשות הגאולה בארץ, הפומבית של נס פורים המחישה את החשיפה

ישראלי הוא לא רק - הנס בהקשר הארץ: שראליי- יש כאן הסתגלות מעניינת של המנהג המסורתי להקשר הארץ

השתחררות מלאה של העם , כי אם במובן של גאולה מוחלטת ,עמית על אויב היהודיםפ- במשמעות של התגברות חד

דגישה הקריאת המגילה בחוצות העיר . שבהם יזדקק לנס האלוהי, ממציאות העלולה לחשוף אותו למקרים כאלה

,  של האירועים החגיגיים'יציאה החוצה'ומותאמת ל, ית של עם ישראל בארצואת מציאותו החופשית והדומיננט

  .שמתוארים במחקר זה

                                                           
 N. Lamm, 'The Religious Significance of Purim', The.145' עמ, ד"ניו יורק תש, זמנים טובים, 'אביב-פורים בתל',  פרסקי'ד: ראו   54

Face and the Mask, New York 1979, p. 31  



בישרה צפירה ארוכה של מכבי אש את התחלת , היום!) כך(עם ערב , בשש ורבע':  נכתב בעיתונות1931שנת ב

ה הוארו התאורות עבאותה ש. "שושן הבירה"ואחרי כן נשמעה תקיעת חצוצרות מעל גגות הבתים ברחוב . החג

  55.' בשש וחצי בערך יצאו שתי שיירות אחשדרפנים משתי קצוות העיר בכיוון למרכזה]... [המיוחדות

שנות שיא בתהליך ההשתכללות , המתובנת שקיבל החג בשנות השלושיםהטקסי העיתונות הדגישה את האופי 

 העיתונאי התכוון 56.יום לבין החג- םיותקיעת החצוצרות והאורות שהוארו הבדילו בין ה: אביבי- של פורים התל

  .להבליט באמצעות תיאור כזה את הדומיננטיות של החג במציאות העירונית

רחוב אלנבי : ונשתבצו בה מאפיינים מן המגילה, יומית- םפי התיאור הזה קיבלה העיר דמות שונה מדמותה היו- על

, המייצגת את מסורת פורים המקובלת, י המגילהמאפיינ. רחובותושיירות אחשדרפנים עברו ב, 'שושן הבירה'הפך ל

  .אביב- אלה אשר בנו את מסגרת ההתרחשות של החג הזה בתלכתוארו כאן 

פי שמות - מקורות עיתונאיים שונים דיווחו על שינוי שמותיהם של אתרים ושל רחובות מרכזיים בעיר על

 הפך 'אחד העם'רחוב : למשל, ות היתוליתובצורה שהתאימה לשמותיהם המקוריים תוך פרשנ, וביטויים מן המגילה

רחוב אליעזר , 'וגדול ליהודים'רחוב הרצל לרחוב , 'איש ימיני'רחוב נחלת בנימין הפך לרחוב , 'איש יהודי'לרחוב 

   57. ועוד'ומדבר כלשון עמו'יהודה לרחוב - בן

חוקרים . בקרנבלים, כזכור,  שהוא מקובל,יומית- םמרכיב של היפוך המציאות היובצורה מובהקת הכאן הופיע 

כאמצעי להדגשת , וכפי שכבר ציינתי, יום- םמסבירים תופעה זו כאמצעי להפגת המתחים המצטברים בחיי היו

  58.יום ובחיזוקו- םהצורך בסדר ובחוק של היו

יים סדר בחוקי הח- היוצרים הרבה אי, כחג של היפוכים ,כפי שהוזכר כבר לעיל, פורים המסורתי מקובל

  . שהיא יוצאת דופן בעולם היהודי, באמצעות התחפושות ושמחה פרועה

יום בחג הפורים כאשר הוא מדגיש במאמרו את - מוסיף בדבריו פונקציה למשמעות היפוך חוקי היום  הריס'מ

 לדעת. פי תיאורי המגילה הם כמו הכחישו את יהדותם בהתנהגותם- על: הצביון הגויי שלבשו חיי היהודים בפורים

עשויה המודעות , ובאמצעות היפוכי חוקי המציאות, שתפקידו להמחיש את המציאות הגלותית, הריס פורים הוא חג

   59.לשלילה שבגולה להתעורר אצל היהודים

הם , יומית בעיר- םשהמקורות העיתונאיים תיארו ניסיון ברור להפוך את חוקי המציאות היו, נראה כי נוסף לכך

הביטויים מן (חיזוק הזיקה בין המסורת : נוספת של מעשה היפוך השמות של הרחובותהתכוונו להדגיש משמעות 

  ). אביביים- שמותיהם המקוריים של הרחובות התל(לבין הלאומיות המתחדשת ) המגילה

, נראה. אביבי לא היו זקוקים כבר לשנות את חוקי המציאות כדי להמחיש את השלילה שבגלות- בפורים התל

, אביבי הייתה להעביר את המסר- דיברו על היפוך פני המציאות בהקשר של פורים התלשכוונת הטקסטים ש

לסייע בהפגת המתח  נוסף לכוונה. בחוקי המציאות שלהם, ללא מגבלות, שהיהודים יכולים לעשות בארצם כרצונם

  .יםיומי יצרו מנהגי החג האלה תחושה של חופש ועצמאות אצל הקורא- םהיו

- השם שנבחר מבין הצעות רבות עבור תהלוכת פורים התל, 'עדלידע'יתונות על ההודיעה הע 1932 שנת ב

אשר מורה על שמחה ללא גבולות עד כדי  ,המופיע בדברי רבא, בתחילת הפרק הוזכר כבר הביטוי הזה. אביבית

, רתשוב הופיע השיח בין מסו: 'קרנבל עברי'בהקשר הנוכחי ייצג את המקבילה למילים . השתכרות בחג הפורים

  . לאומיות וקוסמופוליטיות

                                                           
 .1' עמ, 3.3.1931, הארץ: ראו   55
 .162' עמ, )18הערה  , 18' עמ, לעיל(י 'סטולטג :על הבדלת החג מן החול באמצעות טקס פתיחה ראו   56
 .הוא שהעניק לרחובות את שמותיהם המהופכים בפורים, יוצר קרובץ, ישי -ז בן" אVI. 'עמ, ה"תרצ, קרובץ לפורים: ראו   57
מתוארים כהזדמנות להפסקה של כל בדבריו הקרנבלים של ימי הביניים שנסקרים  .255, 9' עמ, )19הערה , 18' עמ, לעיל(בחטין  : ראועל כך   58

כדי שיתקיים קשר חופשי בין  ,חשוב היה לחברה שיצרה אותם ליצור שוויון חברתי למשך זמן הקרנבלים. יומיות ולדחייתן-םההיררכיות היו
ההינתקות הזמנית מאלה נתנה . חלוקות שהיו אז קשוחות במיוחד, רכוש וגיל, פי מקצוע-טות עלל היו מחולקים לקְסשבדרך כל, האנשים

שהרשו , מה שהוביל ליצירת צורות מיוחדות ואמתיות מאוד של דיבור ותנועה, יום-םאפשרות לקומוניקציה שלא הייתה אפשרית בחיי היו
אלטרנטיבה תרבותית טוטלית למבנה ההיררכי החילוני 'פי בחטין כ-פרשת את המושג קרנבל עלבלום מ-קרטון .קרבה ואחדות בין האנשים

בלום טוענת כי -קרטון. שהכילה את עצמה והסתפקה בעצמה, כי מדובר בחגיגה שהייתה מהות אוטונומית לגמרי, היא מציינת. 'והדתי כאחד
בתוכו הוא . אין חיים מחוצה לו,  וכאשר הוא בעיצומו'פי דגם של משחק-פרק של חיים המעוצבים לזמן מה על'בחטין רואה את הקרנבל כ

אביב - תל,אלתרמן הפואמה המניפאית של נתן, חגיגת קיץ: הלץ והצל, בלום- קרטון' ר: ראו .שפע ופריון, יוצר עולם אוטופי של חופש
 ).4 הערה, לעיל (מטה-דה; )4 הערה, לעיל(ברגנהוי  :עוד על תכונות הקרנבל ראו .29-28' עמ, 1994

ביץ מחזק נתון זה ו הור' א.M. Harris, 'Purim : The Celebration of Dis-Order', Judaism, 102, 26 (1977), pp. 161-171 :על כך ראו   59
וטרוט הוא דן בפר. שתיית משקאות חריפים והתהוללות, לגבי המנהג היהודי להפוך את חוקי החיים בפורים בין השאר באמצעות התחפשות

ומציג נקודות מבט של חוקרים שונים בתארו התנהגות אלימה של היהודים כלפי חוקי הנצרות וכלפי , במיוחד בכיוון שאליו רמז הריס
בהציגו סוג , גם גויטיין מדגיש תפיסה זו .)10  הערה, לעיל(ביץ והור: ראו .החל מן המאה החמישית, הנוצרים בכלל בחג הפורים באירופה

אם המצב של עם המפוזר : ויש כאן עוד שלילה המביאה לידי חיוב': וזאת בקשר לשלילת הגלות, לות ניגוד בפרשו את המגילהאחר של התג
שאיזה רוגז פרטי של איזה וזיר יכול להביא כליון גמור על העם ורק המקרה של , כלומר, והמפורד הוא כזה כמו שהוא מתואר במגילתנו

, כלומר, הרי ברור שפתרון אמתי למצב זה הוא ביטולו,  וכשרון המעשה המיוחד של אשה זו יכול להצילוהימצאות אשה יהודיה בבית המלך
ך "באופן שלילי זה הכנסנו גם את מגילת אסתר אל תוך המסגרת של הסיפור הגדול הזה שנקרא תנ. ההתקבצות וההתלכדות בארץ המולדת

 ).2הערה , לעיל( לוינסקי, 'על מגילת אסתר', ד גויטיין"ש: ראו .'קשר עולמים של עם ישראל עם ארצו: אשר נושאו הוא



נקלט הביטוי הזה , שתיארו את האירוע, אך בכתבות הרשמיות, בכתבות שונות הופיעה ביקורת קשה על הבחירה

   60.מיד

 ייתכן .ששמה לא תמיד היה כזה, ידי מידענים שתיארו את תהלוכת פורים מבלי שציינו-  הוזכר על'עדלידע'השם 

שאותם משדר השם , מסורתיים חזקים- םיאביבי כחג בעל מאפיינים יהודי- ים התל נקלט פורשלפחות בתודעת חלקם

  .הזה

אביב - שדיברו על שיבוצן של דמויות וסיטואציות מן המגילה ושל מנהגי פורים המסורתיים בתל ,המידענים

ית חדשה בעיר עברקיימו ראו מאפיינים אלה כחלק אינטגרלי מאירועי פורים גם אם הת, בתקופה שבה אני עוסקת

  .ישראל- על קרקע ארץ

  .'זאת המסורת של פורים.] .. [אביב- בפורים הציגו את מגילת אסתר בתל': קין'רפאל קלצ, לדוגמה, אמר

שללא המאפיינים המסורתיים , את פורים כחג רבים שגם בהקשר של המציאות המתחדשת ראו מידענים, נראה

  . יאבד ממשמעותו

אך , אביבי-  להדגיש את שיבוצם של מאפיינים מסורתיים בפורים התלהעיתונות בת התקופה השתדלה מאוד

  . התייחסה גם אל אופן התאמתם אל המציאות החדשה ואל צרכיה

להיסמך על המסורת עתיקת הימים של העם , בו נוסטלגיה מסוימתנמזגה שאולי , עם זאת ניכר בכל זאת הצורך

   61.את הגלות ייצגהשבעיניהם למרות , היהודי

הוזכרו בעיתונות מופעי רחוב שונים שנערכו , מות ציבוריותיהתהלוכה המרכזית והמופעים שנערכו על במלבד 

   62.אביב במרכזים עירוניים- בתל

: שראוי להתייחס אל משמעויותיהם כפי שהוצגו באמצעות הטקסטים שלפניי, כן נערכו בחג אירועים נוספים

, אביב בתקופה הנידונה- ואשר מילאו תפקיד מרכזי בתל, ני דנהפורים היה החג היחיד מבין ארבעת החגים שבהם א

). ואולי אף בעולם(ישראל - הוא הפך לחגו של העם היהודי בכל ארץ: שלא היה חגה המובהק של מערכת החינוך

קרנבלי 'דווח על : עם זאת השתדלה העיתונות בת התקופה להבליט את מקומם המיוחד של הילדים באירועי פורים

   63.בים בפורים ר'ילדים

שלהם קרנבלית הצלמים השתדלו להתמקד בפעילות ה.  תועדו בתצלומיםחגיגות שאורגנו במיוחד עבור הילדים

   64. ולהמחיש את תחושת החוויה שלהםבתחפושותיהםו

- חניכי גני, הפעוטות': למשל. בנפרד מן התהלוכות הגדולות תוארו בעיתונות תהלוכות ילדים שצעדו בעיר

מראות את המחזה !) כך(שעינו לא ידעה שבעה , ו בסך ברחובות בשירה ובנגינה ואחריהם קהל גדולעבר, הילדים

   65.'הנהדר

                                                           
 הוגשו הלוועד).פיכמן ועוד' י, ד ברקוביץ"י, קרני' ביניהם הסופרים י(לשם בחירת השם עברי לקרנבל התכנסה ועדת אישי תרבות וציבור    60

, וביותר הדברים האחרונים, הדברים האלה': נכתבבעיתונות  .3' עמ, 20.3.1932, הארץ: ראו לדוגמה. למעלה ממאתיים הצעות לשמות
, ולהוסיף עוד יוצא מן הכלל לדקדוק, מה ראתה הוועדה לקבל את השם המשונה הזה ועוד להגדירו דווקא בלשון נקבה: תמוהים הם מאוד

שון עברי אוהב את הקצור  ל]..." [אולימפיאדה"בשם זה יש חיקוי לשם , הדבר הוא פשוט? בשעה שאין כל סיום של לשון נקבה לשם זה
הביקורת  .4' עמ, 7.2.1932, דבר: ראו. ' אבל דווקא השם הזה מזכיר יותר את שכרותו של לוט"עדלידע" אין לקבל את השם ]... [!)כך(

ביעת ועדת השופטים לק'כי , אביב פרסמה בעיתונות-ואילו מזכירות עיריית תל .דווקא על ההשפעה הזרה שניכרה בשם, אם כן, התמרמרה
: על סמך מאמר התלמוד, "עד דלא ידע": המחובר מן המילים, ביטוי מקוצר, "עדלידע" לכנות אותו "פה אחד"החליטה " קרנבל"שם עברי ל

הגדירה את !) כך(הועדה 'כי , המזכירות דיווחה עוד .' )מגילה ז ("ברוך מרדכי" ל"ארור המן"מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין 
-ראו הודעת עיריית תל .4' עמ, 28.1.1932; 4' עמ, 25.1.1932, הארץ: כן ראו לדוגמה .4' עמ, 7.3.1932, דבר: ראו .'זה בלשון נקבההשם ה

 :על הולדת העדלידע ראו גם .5/2תיק , 4חטיבה , יפו-אביב-עיריית תל, ארכיון היסטורי, 7.1.1932-מסמך מן ה, אביב לעיתונות על ההחלטה
חוברת , מחזור מד, לשוננו לעם, 'מסע העדלידע',  אלמגור'ד: כן ראו .292-291' עמ, )2הערה , לעיל(ט לוינסקי " י,'"עדלידע"ה', ישי-ז בן"א
 .246' עמ, )10הערה , לעיל(כרמיאל ; 61-51' עמ, )ג"אדר תשנ-טבת(ב

 . 41  'עמ, פרק ג, ראו לעילעל כך    61
על ; ')21.3.1924 , הארץ( 'במקום שהתחילה החגיגה הרשמית ומשחק שחמט חי,  המסחריאלפי אנשים זרמו למגרש המכבי במרכז': ראו   62

 אחרי הצהריים נערכו התחרויות מהלכי 2-ב. אביב-הקיימת התחרויות היתוליות של הפועל תל מטעם הקרן!) כך( יערכו "הפועל"מגרש 
, דבר(' תחרות הריצה לאורך רחוב אלנבי מפסי הרכבת עד שפת היםבבוקר אתמול נתקיימה ; )1' עמ, 27.3.29, דבר (כלונסאות וריצה בשקים

 ).4 ' עמ, 28.3.1929
 .1' עמ, 21.3.1929, דבר; 4' עמ, 7.3.1928, דבר :על קרנבלים של ילדים בפורים ראו לדוגמה   63
 .רושליםי, ל" תצלומים נוספים ניתן למצוא בארכיון הצילומים של הקק.120 'עמ, להלןמים לדוגמה ראו תצלו   64
 .23' עמ, 12.3.1926, בארצנו: ראו   65



  
 

  ירושלים, ל"מתפרסם באדיבות ארכיון הצילומים של הקק. י שויג"ש: צלם. 1926, אביב- קרנבל פורים בתל

  

  
 

  ירושלים, ל"הצילומים של הקקמתפרסם באדיבות ארכיון . י שויג"ש: צלם. 1928, ילד מחופש בפורים



  . העיתונאי גדש את דבריו הקצרים בביטויים מפליגים בדומה לאופי התיאור של תהלוכות הילדים בחנוכה

במיוחד באמצעות תיאור האינטראקציה בין , נראה שגם כאן הייתה מטרה להדגיש את הסמל של דור העתיד

 את מרכזיותו של יםתיאור כזה ודאי חיזק אצל הקורא. השהלך אחרי התהלוכ, תהלוכת הילדים לבין הקהל כולו

  66.הסמל

כניהן וסמליהן של ותיאור נוסף של תהלוכת ילדים המחיש את הדמיון המשמעותי בין תכניה וסמליה לבין ת

  הפעוטות לבושי צבעוני ותלבושות פאר]... [ תהלוכת]... [התאחדות הגננות': התהלוכות המרכזיות שצעדו בעיר

הייתה תהלוכת קרנבל שלא נראתה , י"מרחוב אלנבי עד בית התא, תהלוכה זו בשדרות רוטשילד. רהיבה עין ה]...[

  67.'חקלאות או טבע,  קבוצות שהציגו נושאים של היסטוריה]... [כמוה בארץ

  . אשר הסתובבו ברחובות בנפרד מן התהלוכה, בעיתונות הוזכרו גם תחפושות מגמתיות 

עגלה ובתוכה 'ו, 'כרמל מזרחי'אשר סימל את פרי תוצרת , 'בחור בצורת בקבוק גדול' ,למשל,  תואר1925שנת ב

  68. ''לבקוביץ של!) כך(פרה גדולה עשויה עור צהוב עשתה פרסום לבית חרשתו 

המגמה . התכוון העיתונאי גם לפרסם את תוצרת הארץ שהציגו התחפושות, שנוסף למטרה המסחרית, נראה

  . ןהאידאולוגית בלטה גם כא

ציוני - בעל צביון של חג אידאולוגי המשיך להיות, כפי שנובע מן העיתונות, אביבי- הפן הדומיננטי של פורים התל

  .שאותו תיארו, בכל נושא ונושא

  . אשר הקיף את בני הקהילה כולם, ההתחפשות בפורים בתחילתו של הפרק הזכרתי את המנהג המסורתי של

   69:לקראת פורים אביב- ידי אוכלוסיית העיר תל- זקיף סיפרה לי על תחפושות שתוכננו עלצילה 

  

 כל דבר היה צריך ]... [שאלת התחפושות', הופה, הופ, הופ'לא סתם ל, לפורים התכוננו ברצינות עצומה

 ]...[ אז אנשים שברו לעצמם את הראש.  לא-  סתם להתחפש. הרבה רעיונות לאומיים, להביע איזה רעיון

שהגברת הררי התחפשה , אני זוכרת. שהביעה איזה רעיון, קבוצות שלמות היו מארגנות תחפושת קיבוצית

, לפרה עם עטינים, וזה עלה לה הרבה כסף, או חברה שלה בערב אחד התחפשה. והלכה עם עז חיה, לרבקה

 ועל כל עטין היה כתוב ,ישראל- לארץ כסף לארץ- הסוכנות שלחה מחוץ, היה אז הרבה מגביות, על כל עטין

היא הייתה בפנים  ,שלושה ילדים שהלכו איתה- היא שילמה לשניים. שם המטרה שלשמה הוקדש הכסף

הלכה עם , קבוצה שלמה קברה את הספר הלבן:  או הספר הלבן]...[ וכל הזמן חלבו אותה, והילדים הלכו

, והייתה מחשבה בכל דבר, ומסריםתמיד היו רעיונות . וזאת הייתה קבורה של הספר הלבן, ארון מתים

  .ויחד עם זה ידעו לשמוח יותר מהיום, יותר מאשר היום, אנשים היו נורא רציניים

  

בהתחלת דבריה וגם בסופם היא . כדי שיומחש היטב המסר של דבריה, זקיף הציגה בפניי דוגמות תוך פירוט רב

דבריה חשפו את אופיו של חג . יות ואקטואליותציינה עד כמה חשוב היה ליצור תחפושות בעלות משמעויות לאומ

יזם בעצמו  הקהל: חלק מן האירוע הפורימי הגדולאשר ראה את עצמו , הפורים מנקודת מבטו של הקהל

גם לדעתה של המרואיינת : בתהלוכה המרכזית, כפי שמתואר לעיל, תחפושות בעלות מסרים דומים לאלה שהוצגו

התחפשות אשר הצליח לעורר את האוכלוסייה כולה לפעילות של , לאומי מאודאביב חג בעל אופי - היה פורים בתל

ומתוך כוונה לבטא בתחפושותיהם משמעויות , בצורה קולקטיבית, פי התיאור- על, אך כולם פעלו, חגיגית

  . התייחסה אל שמחת החג היא, עם זאת. אקטואליות ולאומיות

שלא , כעיר שנבנתה על ניגודים, י שתיארו אותה מידעניםכפ, אביב- תיאורה המחיש בדיוק את תכונותיה של תל

אך הדבר נעשה בה , עיר שחינכה לאידאולוגיה, נתפסו במציאות כסותרים זה את זה כי אם כמשלימים זה את זה

  70.מתוך שמחת ההגשמה

שחק ההופכים הרמוניים באמצעות מ,  הפנימי'אני' הנדלמן דן בזיקה שבין האדם החברתי החיצוני לבין ה'ד

המכסה על האמת של , התחפושת והפנטומימה מתפרשות כזיוף). ניופאונדלנד(מסכות של פנטומימה בכריסטמס 

, כיוון שלא הצליחו לסייע להרמוניזציה ,נה הרס חברתי הן תסֵמ,אם לא יתגלה הזיוף שבהן בעת המשחק. המציאות

   71.במציאות, כלומר לגילוי האמת

                                                           
 .87-86' עמ, פרק ו , 60-58  'עמ, פרק ד, לדוגמה, לעילראו    66
  .7.3.1928, דבר: ראו   67
 .ד שכונת מחלול וקרוב ליםלי, אביב-חרושת לעורות שמוקם בצפון תל  היה בית'החרושת של לבקוביץ בית .2' עמ, 11.3.1925, הארץ: ראו   68

 .19-01-00תיק , יפו-אביב-עיריית תל,  ארכיון היסטורי,18.5.1924החרושת מוזכר בישיבת הוועד הפועל מיום  בית
 .190' עמ, ציונים ביוגרפיים, ראו להלן   69
 .35-23  'עמ, פרק ב, ראו לעיל   70
 ,D. Handelman, 'Inside-out, Outside-in, Concealment and Revelation in Newfoundland Christmas Mumming', Text:ראו   71

Play and Story, The Construction and Reconstruction of Self and Society,   pp. 247-277 .שתפקידן הסתרת זהות , עוד על מסכות
 Image and Identity- The Role of the Mask in Various Cultures, an exhibition organized by the UCLA:ראו, או היפוכה



היפוכה או הכחשתה בצורה , יומית- םוב המקרים הסתרת זהות האדם היותפקידן המקובל של מסכות הוא בר

  : הכמוהה של עם ישראל בארצו, הגלויה, ואילו כאן הדגישו התחפושות והמסכות דווקא את הזהות הרצויה, כלשהי

היוו גורם מתווך בין , אשר ביטאו את האידאולוגיה הלאומית, אפשר להניח שמסכות פורים שעליהן מדובר כאן

המוצהרת ישראלית - של העם היהודי השב לארצו לבין הזהות הארץ) האני הפנימי (המוכחשתהזהות הגלותית 

כי הזהות ,  והראו,ההכחשהולא את ההצהרה שתחפושות אלה ביטאו דווקא את , אניח: שלו) האני החיצוני(

  .ישראלית הייתה המרכזית במציאות של אותה עת- הארץ

שביטאו את אידאולוגיית , האם ייתכן שמאחורי המסכות המוצהרות האלה: תחשוב להציג כאן תהייה נוספ

שמחדשי החגים בתקופה , כבר ראינו לעיל? הסתתרו אינדיבידואלים מתחבטים ומתלבטים, ההגשמה הלאומית

  . הנידונה נשארו נאמנים במידה מסוימת למסורת היהודית למרות כוונתם המוצהרת להתחדשות מוחלטת

היו מעלים גם , ו היו המידענים חושפים בפניי את כל תחושות המציאות שלהם מן העת הנידונההאם ייתכן של

כיוונים מאוד כדי להסתיר את - האם העדיפו להציג בפניי סמלים חזקים וחד? הרבה סימני שאלה בנושא ההגשמה

  .זהו נושא לדיון נפרד? ההתלבטויות

שכלל מאפיינים , ות שונות של תהליך יצירת אויקוטיפמן הטקסטים שלפניי ממחישים צוררבים , מכל מקום

  .קרנבליים באירועי פורים

מים הצל. הדגל הלאומי, הקרן הקיימת, עץ הדר: אופי לאומימאותה תקופה תועדו תחפושות ילדים רבות שנשאו 

   72.ןשבההממוקדים  ים לשם הדגשת המסרתוך הבלטת פרטיהןת ות המסוימו בתחפושוהתמקד

  

  אביב-בתלפי פורים נש

, זאת.  אז בעירקיימוהוצגו כחלק בלתי נפרד מכלל האירועים שהת ,בשנים שבהן אני דנה ,אביב- נשפי פורים בתל

הודגשו פחות מאירועי החוצות ולא יכלו לסמל את אותה יציאה , למרות שהם התקיימו בתוך מבנים ציבוריים

   73.אל המציאות החופשית, חופשית של אירועי החג החוצה

. אביבי- שלדבריהם היו פופולריים ביותר בפורים התל, זאת הזכירו המידענים והעיתונות נשפים רביםבכל 

   74.'המטאטא' ו'אוהל'ה, הבולטים שביניהם היו נשפי אגדתי

, ואני זוכר. בכל אולם היו רוקדים. היו הרבה אולמות .גרנדיוזיהכול היה ' 75:ץ על נשפי אגדתי"סיפר יצחק כ

 ]... [ אני הייתי בכל הנשפים]... [וקופצים,  ורוקדים]... [ האנשים הכי רציניים הופיעו במסכותכל, אני לא אשכח

  . 'עד הבוקר רקדו ]... [הריקודים של אותם הימים, רקדו ולס וסלואו

הוא ביטא בדבריו דווקא את אופייה . יומית שלהם- םץ דיבר על אנשים שפרצו בנשף את חוקי ההתנהגות היו"כ

   76.פשרה למתחפש להתנהג כרצונו משום שהסתירה את זהותו האמתיתשִא, ל המסכההמכחיש ש

עד רקדו ] ...[ גרנדיוזיהכול היה  ':מודגשים, ץ הוצגה עצמת האירוע באמצעות ביטויים מפליגים"בדבריו של כ

א לא שזר  הו77.יום- םמשמעותו היחידה של הנשף הייתה בעיניו אותה התפרקות עליזה ממחויבויות היו. 'הבוקר

מנותק מכל , הוא שיווה לנשף אופי קרנבלי קוסמופוליטי: משמעויות אידאולוגיות כלשהן בתיאור ההתנהגות הזאת

  . רעיון או צורך יהודי או ישראלי

וחיזק את  ץ את ההשפעה המערבית על האירוע"הדגיש כ, באמצעות הזכרת הריקודים האירופאיים שנרקדו בנשף

אביבי - דבריו הציגו פן של אירועי פורים התל.  שהייתה פתוחה לקבלת תרבות מערביתאביב כעיר- אופייה של תל

  . כל משמעות אידאולוגיתיומיות ללא - םחג של פריצה היתולית של המגבלות היו, שלא פגשנו עד עתה

ם אביב לבין העול- ץ לחיי האמנות הבינלאומיים והתעניינותו בזיקות שבין תל"ייתכן שהמשיכה הקבועה של כ

  . מאוד וקרנבלי מאוד'פתוח'אביבי כחג - בתחום האמנות גרמו לו לראות את פורים התל

                                                                                                                                                                      
Museum of Cultural History, Los Angeles, California, April 11-June 3, 1972; P. McPharlin, Masks, Occult and Utilitarian 
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 1928שנת  ב78.אביבית-  דיווחה העיתונות על נשף אגדתי הראשון שבו נבחרה אסתר המלכה התל1926 שנתב

   79.תימנייה מחלקת חלב מכרם התימנים נערה ,דווח על בחירתה של ציפורה צברי

  :ף הבחירהסיפרה ציפורה על נש

  

ככה איזה , שמה, עמדנו שם,  בשורה אחתכולנו,  הכניסו אותנו]... [טטט,  עלינו שם למעלה]... [ אז א

, אנחנו מתכבדים להציג את המועמדות האלה, רבותי': ואחר כך,  נו]... [אני לא זוכרת, שבע או שמונה

 ואני באמצע ]... [גמרנו, בשעה טובה, ונ, כן מחאו כפיים, לא מחאו כפיים,  מחאו כפיים,'פלונית אלמונית

 ,'את יש לך יותר מחצי המכתבים. את יכולה להיות בטוחה': אמרו,  לפני שיקראו להכתיר וזה]...[א, כבר

אני .  אבל אני לא כזו שאוהבת להשוויץ וכן הלאה,'מה פתאום שרק לי. מוח'אל תבלבל ת, טוב': אמרתי

השנייה לבשה שמלה מפה עד , ולמה לא מגיע לשנייה,  ולמה מגיע לי כאילו למה אני עשיתי]... [התביישתי

  . הם רצו טיפוס ישראלי]... [למטה מן זהב

  

  .  בהמשך הדיון אתייחס שוב אל דבריה בנושא זה

היא ענתה . ציפורה צברי הראתה לי את תצלומיה בתלבושת אסתר המלכה בנשף פורים ואחר כך בקרנבל

עם זאת . דבר שיפורט להלן,  על צורך אישי שלה לחזק את החסרים הזהותיים שלהבאמצעות תצוגת תצלומים אלה

או , בדמיוני תמונה של האירועהעלות ל, שהוצגו באותו זמן שבו תיארה בפניי את הנשף ,סייעו בידי התצלומים

   80.בכך תרמו התצלומים להמחשת האירוע. ה של ציפורה בתוכוילפחות את מרא

ץ הצביע על השפעה "כ: נקבל צביון מגוון של הנשפים, ץ ושל צברי על נשפי אגדתי" כאם נחבר את דבריהם של

 רעיון, המלכה תיארה את בחירת אסתר צברי. שניכרה בנשף מקרנבלים זרים ומאירועים חגיגיים זרים בכלל

כמנהג שהוזכר לעיל , 'רב של פורים' או 'מלך של פורים'בחירת מלבד ממגילת אסתר גם מ, כנראה, שהושפע

 ייתכן גם שברוך אגדתי .במנהג נוצרי,  כנראה, כמוזכר מסורתי שהונהג בין יהודי אירופה ואשר מקורויפורימ

   81. לבחור את מלך הקרנבל ואת מלכתוהושפע ישירות ממנהגי הקרנבלים בניצה ובניו אורלינס בנושא זה
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 B. L. Stoeltje, 'Gender Representations in Performance: The Cowgirl and the:האישה כסימן וכסמל באירועים ציבוריים ראו
Hostess’, Journal of Folklore Research, 25, 3 (1988), pp. 219-241 .אל הדומיננטיות של האישה ' במאמר זה מתייחסת סטולטגי

 .יום-םבפסטיבל בניגוד לדומיננטיות של הגברים בחיי יו



  
 

 .מתפרסם באדיבות מועדון כרם התימנים. ציפורה צברי כאסתר המלכה

 



: כלומר .'רצו טיפוס ישראלי'ש, אך היא כן הדגישה בדבריה, על מקורותיו של הרעיון, כמובן, צברי לא עמדה  

הנערה התימנייה נתפסה : שהיא הייתה מודעת לה, הבחירה בה הייתה בעלת משמעות אידאולוגית ברורה, בעיניה

י אווירת המזרח נתנה את אותותיה בנשפי כ, עם זאת יש לזכור. כמייצגת של הישראלי האמתי מתקופת המקרא

אגדתי גם בהשפעת תופעת האוריינטליזם שהחלה באירופה באמצע המאה התשע עשרה ונמשכה עד שנות 

, השזירה בין המסורת הפורימית, פי דברים אלה- על, ם בנשפי אגדתי התקיימהג. השלושים של המאה העשרים

שברוך אגדתי הושפע מנשפי בחירת מלכות יופי בעולם , ן מאוד גםייתכ. ציוני והקרנבל הזר- הכיוון האידאולוגי

 שנתתחרות מלכת היופי הראשונה במאה העשרים התקיימה באטלנטיק סיטי שבארצות הברית ב: הנוצרי המודרני

  82.במטרה לפרסם את העיר כעיר תיירות 1921

 ]... [נשף כזה של פורים' 83:תףשבו השת) 'המטאטא'כנראה של (שמואל רודנסקי סיפר על נשף פורים השחקן 

אחר כך היו מתפרצים ,  היו ריקודים סלוניים]... [שיהיה שמח, היינו שרים כל מיני שירים כדי להרקיד את הקהל

  .'גם בהורה

 נגיד, ויחד עם זה הופענו גם, ואנחנו עבדנו, נו' 84: שבו השתתף הוא'המטאטא'משה חורגל סיפר על נשף השחקן 

 פורים היום, פורים, טו- טו- טו:  ואנחנו עם התזמורת ביחד]... [הפתח גדול מאוד, רטון שפיהן היה שפופרות מק]...[

   '! אנחנו שימחנו את כולם]... [אנחנו גם נהנינו מזה,  באמת זה הייתה שמחה]... [ סידרנו איזה שלושה נשפים]...[

 משותפת ,לדעתם, שהייתה קולקטיביתאת תחושת השמחה הוגם ניסו להמחיש רודנסקי וחורגל הציגו בדבריהם 

הוזכרה בו : 'מעורבים'שגם בו היו מאפיינים , רודנסקי דיבר על נשף . בנשפים וגם לקהל החוגג כולו'מפעילים'ל

מתפרצים 'הביטוי ). 'היו מתפרצים בהורה'(וגם דובר על ריקודים חלוציים , )ריקודים סלוניים(השפעה מערבית 

  . רים שעסקו בשמחת החלוצים בתקופה הנידונה היה אופייני לתיאו'בהורה

מו את האווירה העליזה מן העבר באמצעות תקיעה מאולתרת  ִעריאיוןבמשך ה חורגל ניסה להמחיש בפניי

  .  אופי עליז ושמחריאיוןואולי כך לשוות גם ל, בשפופרת קרטון דמיונית

זעירא כתב את השיר ואז ,  מסמכים מזה ודאי נשארו הרבה]... [נשפי פורים במוגרבי' 85:סיפרה שרה זעירא

גם זעירא הדגישה את השמחה הגדולה ששררה  86.'" הבו לבנים "והם רקדו וצהלו עד אור הבוקר, "הבו לבנים"

נשף שלה הוכרודנסקי שילבה בתיאור , בנשף כשהשתמשה במשפט טעון בביטויים מפליגים הצמודים זה לזה

  .חלוצית- מאפיין שביטא את האידאולוגיה הלאומית

, בחוצות העיר המידענים על מאפיינים שדמו לאירועי פורים שהתקיימו, אם כן, בחוויותיהם מן הנשפים סיפרו

כאן הודגשה יותר השתתפותו , עם זאת. לאומיים והזרים- האידאולוגיים, מסורתיים- םימבחינת המאפיינים היהודי

  .הפעילה של הקהל הרחב

: אמר שמואל רודנסקי. רים שלהם מחוץ למסגרת המאורגנת של אירועי החגמידענים סיפרו לי גם על חוויות פו

 חיינו מחגים מפני שאז היו .].. [עד אור הבוקר. עד אור הבוקר.  בפורים זה היה החגיגה]... [זה היה ספונטני'

לשם ים רב חזר בדברי מידענים 'עד אור הבוקר'הביטוי . 'זה היה תענוג, הולכים לים ורוקדים, רוקדים הרבה

ששימשה בהקשר זה כמקור , רודנסקי ניסה להסביר לי את מקומה המרכזי של השמחה. המחשת עצמת השמחה

  . מחיה ממש

ביטאו עבור , שנרקדו בנשפים השונים ובחגיגות הספונטניות שיצרו לעצמן קבוצות שונות בפורים, הריקודים

שמחת החג התגלתה אצלם כמבטאת . בהם לשמוחהמידענים בצורה המוצלחת ביותר את הצורך הגדול שהיה אצור 

שהם משתתפים בהגשמת החזון , את ההתרגשות הגדולה שנבעה מן המציאות הייחודית שבה חיו אז כאשר חשו

היא היוותה אמצעי להתגבר על קשיי : משמעות נוספת, פי דברים שסיפרו לי- על, אלא שלשמחה הייתה. הציוני

רים את הופעתה התדירה ואת התיאורים רבי העצמה שהוקדשו לה בדברי צרכים חזקים כאלה מסבי. יום- םהיו

אביבי אופי - אצל רודנסקי קיבל פורים התל :יומית- םכן התבטא כאן הצורך להשתחרר מן השגרה היו. המידענים

בכך הצטרף רודנסקי אל אלו שתיארו את . שבו ניתן היה להיטען בכוחות חדשים לקראת הימים הבאים, של חג

הוא דיבר על פעילות בעלת אופי קולקטיבי . ואת ההתנהגות יוצאת הדופן שהתאפשרה בו ני השמחה של החגמאפיי

  .אל נושא השמחה ומשמעויותיה בהקשר של החגים המתוארים אשוב מאוחר יותר. מאוד בפורים

  .שךנושא זה ייבדק בהמגם ? האם היה כאן ניסיון לאידאליזציה של העבר באמצעות עיסוק בנושא החג
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 Ch. Panati, Panati's:על תחרות מלכת היופי הראשונה במאה העשרים ראו. 36-30' עמ, שם, כרמיאל: האוריינטליזם באירופה ראו
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 .אותם חוותהשאירועי החוצות והפנים ציוניים  שבין -האידאולוגייםלציין את המכנים המשותפים 
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 .הספרים הלאומי והאוניברסיטאי



  בין החג לבין העיר

, כאיש שבא מן הגולה, אני': אביבי באמצעות הצגת סיפורו האישי- משה חורגל תיאר את השמחה של פורים התל

צהלה ,  כזאתשמחהאבל , זאת אומרת משפחה, בחג פורים עברו מבית לבית. 'לא זכיתי לחג פורים כזה בעיר לודז

בלב שמחה אמתית ,  והייתה שמחה לא עשויה]... [לנו היינו צעירים ובפורים כו]... [ כזאת'שושנת יעקב', כזאת

   87.'שלם

, אביבי אל מנהגי החג המשפחתיים- הקולקטיבית שחווה בפורים התל, השלמה, הוא השווה את השמחה החופשית

את המסר שבדבריו הדגיש באמצעות אותה השוואה ובאמצעות ביטויים הדרגתיים . הפנימיים של פורים הגלותי

אופיו של .  השתמש כדי לחזק את הזיקה שהייתה לו אל מנהגי פורים המסורתיים'שושנת יעקב'בביטוי . מודגשיםו

יסודו המסורתי , עם זאת. אמתי וקולקטיבי הרבה יותר מאשר בגולה, אביב ונעשה פתוח- פורים השתנה לדעתו בתל

אך תוך נוסטלגיה , עם הצורך להתחדש את הזדהותוכאינדיבידואל בדבריו ביטא . של החג נשאר קבוע בעיניו

  .ברורה אל העבר המסורתי של עם ישראל

שההתייחסות לאירוע הזה שימשה למידענים אמצעי להציג בפניי תמונה אידילית של האחדות החברתית , נראה

הל  תוך שיתוף פעיל של הקואולי התכוונו לאפיין את פורים כחג שחיזק את האחדות החברתית הזאת, שחוו בעבר

  .כל המידענים הקפידו להתייחס אל ָעצמותיו הייחודיות של החג. כולו באירועיו והזדהותם עם האווירה ששידר

שלמעשה , שחג הפורים בתקופת הזוהר, ואני רוצה לומר לך,  מרשיםמאודאבל זה היה ' 88:אמרה גילה אוריאל

 בינלאומי הוא הפך לחג .ארצילא היה חג הוא אפילו ). הפסקה( היה חג מקומי לא, נגמרה עם מותו של דיזנגוף

   '!לארץ- היו באים אנשים מחוץ, את יודעת). הפסקה(

ביטויים הדרגתיים והדגשות השתדלה המידענית להעביר אליי את המסר המועצם של , ידי הפסקות בדבריה- על

  .דבריה

, עצום,  זה היה גדול]... [תאני אהבתי את פורים מפני שראיתי שככה העיר נושמ ':וב'פוגצ- אמר עמנואל עמירן

  . 'של כל הארץ

  .כדי להעצים את המסר שלו, צמודים זה לזה, וב השתמש בדבריו בהאנשה ובביטויים מפליגים'פוגצ

אביב כמרכז של הארץ - ההתאמה הברורה בין אופייה של תל בעניין מדברי שני המידענים האלה נבעה דעתם

אשר סייע להדגשת מעמדה של , אביב-  בתלקייםשל חג הפורים שהתכולה ושל העולם היהודי כולו לבין אופיו 

  .העיר ככזו

  .ולו לזמן החג, אביביים כבעלי יכולת לאחד בין אויבים- בטקסטים שלפניי דובר על אירועי פורים התל

  כל.].. [נחלת בנימין ואלנבי היו מלאים ערבים וערביות שבאו מהבוקר לראות את העדלידע': צילה זקיף סיפרה

  . ' ערביות עם כפיות- השפות של המזרח 

בחגיגה הכללית לקחו חלק ' 89',נכחו בעת החגיגות) מהצבא(המוני ערבים ורבים מהאנגלים ': ובעיתונות דווח אז

אביב כעיר בעלת יכולת לאחד - של תל הדיווחים חיזקו את מעמדה 90.'שהשתתפו בשירים ובריקודים, גם ערבים

   91. חברתיים חשוביםולרכז בתוכה תהליכים, ולפשר

ידי העיתונות בת התקופה כרבגוניים יותר מאירועי כל חג אחר - ידי המידענים וגם על- אירועי פורים תוארו על

שהתבטאה , חשף מערכת מאפיינים מורכבת קורפוס הטקסטים שבעל פה ובכתב והתצלומים השונים: שתואר כאן

  : זאת ניכרו בתוכה מכנים משותפיםאך עם , באירועי החג השונים בצורות נבדלות ושונות

בדרמות הרחוב ובאירועי הנשפים בעיקר באמצעות , תיאורי התמונות הסמליות השונות שהוצגו בתהלוכות פורים

ישראלית - תחפושות ומסכות ביטאו ברובם התאמה של מאפיינים קרנבליים אל הצרכים של האוכלוסייה הארץ

שייצגו את המסורת , גם תיאורי תמונות המגילה.  היהודי כולוואף של העולם, המתחדשת המקומית והארצית

  . ביטאו התאמה אל צורכי המקום והזמן, היהודית

: המידענים שהתייחסו אל התפרצות השמחה ואל מעשי הלצון שהתרחשו בחג הדגישו פנים מגוונות של אלה

יומיים במשמעויות - םהמציאות היוולעתים תיארו אותם כפריצה של חוקי , לעתים זיהו אותם עם שמחת החלוצים

, )נשפים וכדומה, תהלוכות(בפורים במסגרת טקסית מוגדרת קיימו היו שתיארו את האירועים הגדולים שהת. שונות

  . והיו שהתייחסו אל חוויות פורימיות ספונטניות

 לפורים אופי המכנה המשותף הברור של דברי המידענים וגם של אמצעי התקשורת מן העבר הוא הניסיון לשוות

אשר כלל , כאן תואר קרנבל. ולא חשוב אל איזה פן שבאירועיו התייחסו, קולקטיבית מאוד, עם ענקית- של חגיגת

  .למגוון הצרכים בני העת) באמצעות הזדהות עם תמונות סמליות או לחילופין באמצעות ריקוד סוער(בתוכו מענה 

                                                           
, לעיל (הכהן:  ראו.נוהגים לזמרו לאחר קריאת המגילה.  הוא אחד מן הפיוטים המיוחדים אשר נתחברו לפורים'צהלה ושמחהשושנת יעקב '   87

 .148' עמ, )2 הערה
 .1הערה , 23 ' עמ , על גילה אוריאל ראו לעיל   88
 .4' עמ, 1.3.1926 ,דבר    :ראו   89
 .4' עמ, 1.3.1926, הארץ: ראו   90
 .88' עמ, פרק ו, ראו לעיל. אביב הוזכרו זרים שבאו לחגוג בעיר- הפרחים התלגם בתיאורי חג, כזכור   91



יומית ולעורר אותה - םהצליח להשתלט על המציאות היוש,  ענקיתאטרון, כדברי צפרוני, תואר כאן חג שיצר

שיותר מכל שאר החגים הצליח להפוך את ,  חגיגי של כל העםתאטרון: לרמות ריגוש קולקטיבי גבוהות מאוד

  . שיכלה לשמש כר להמשך היווצרותו של חזון ההתחדשות הלאומית, המציאות לדרמטית במידה כזו

אביב -  האופן שבו תוארו אירועיו בתל92.אל מחג של גלות לחג של גאולהישר-  שביד הפך פורים בארץ'פי א- על

  .משקף את הטרנספורמציה הזאת

אביב נבנתה עליהן כמרכז - ששיקף את מערכת האידאולוגיות שהעיר תל, פורים תואר גם כחג, כפי שציינתי קודם

 אך - של עיר מחנכת , ברי תושביהפי ד- על, הוא שיקף גם את האווירה ששררה בה .לאומי וגם כמרכז קוסמופוליטי

 93.שהגיעו לאיחוי והשלמה, עיר שנבנתה על ניגודים וסתירות:  אך גם אינטימית- עיר ציבורית , גם קלילה ושמחה

  .'עיר שהייתה עצמה חג'שתוארה כ, תיאורי פורים המחישו את מציאותה של העיר

כל העיר הייתה יחד ': אביבית- ציאות התלץ שילב בדבריו את תיאור אופי חג הפורים עם תיאור המ"יצחק כ

. וזה היה חג גדול, תאביבי- לעדלידע התל, ממצרים, היו באים מלבנון, אביב-  והיו באים לא רק מתל]... [בפורים

   .'וזה היה החג שלה, אביב בעצמה היא עדלידע- תל

ומנהגים ,  או משלוח מנות'ריםמגבית פו', כמו מתנות לעניים, כי מנהגי פורים שבין אדם לחברו, מעניין להדגיש

כולם התרכזו באירועים הציבוריים : לא הוזכרו בדברי איש מן המידענים שראיינתי, כמו סעודת פורים, משפחתיים

ואשר יישם , אביב בעיקר בתוך קולקטיב גדול- וקבעו בכך את היותו בעיניהם חג שמסריו הועברו בתל, של החג

   94. משותפת לאירועים החגיגיים המחודשים של התקופהשהייתה, 'יציאה החוצה'בפירוש את ה

 בגלל ההתרחשויות המדיניות הכלל 1936שנת עירוניים ב- פסקו אירועי פורים הכלל ,פי המדווח בעיתונות- על

 של העירייה כן גם בגלל אי היערכות מתאימה ,1939-1936בגלל פרעות  ,הקשורות לעולם היהודי, עולמיות

פי - על, וחגיגותיהם,  את פורים מן הילדים'ליטול'עם זאת הוחלט שלא  .כספיים מצעיםלהכנת הקרנבל וחסר בא

שיקפה את המגמה , כפי שהיא מוזכרת בעיתונות, שהחלטה זו,  נראה95.המשיכו להתקיים ברחובות העיר, המדווח

ת בת התקופה העיתונו. את קהל היעד המרכזי לאירועי החג במתכונתו החדשה, דור העתיד, ראות בדור הצעירל

- ובכך ביטאו את מקומו המרכזי בעיניהם של פורים התל, וקבוצות אזרחים הגיבו על הפסקת העדלידע בחריפות

   96.אביבי בעיר ובארץ כולה
 

                                                           
' עמ, לעיל(, משמעותם של חגי ישראל - הזמנים ספר מחזור, שביד'א:  בתוך,'חגה של הגלות, פורים -  הכפול"הסתר הפנים" ',שביד' א: ראו   92

 .ש בהם דומיננטיות חילונית כמו זה המתואר כאןשביד  איננו עוסק רק בתהליכים שי. 140-139 'עמ, )39הערה , 22
 A. Dundes and A. Falassi, La Terra in Piazza, an Interpratation of the :על פסטיבלים וקרנבלים כמשקפים מהותה של עיר ראו   93

Palio in Siena, Berleley-Los Angeles-London 1975, 1983; M. S. Edmonson, 'Carnival in New Orleans', Caribbean 
Quarterly, 4, 3-4 (December 1955), pp. 233-245; A. Savella, The Carnival of Venice, Milan 1984 . . . . על התחדשות העיר

 .136-107' עמ, )33 הערה , 95'  עמ, לעיל(קנדין : באמצעות  ריטואלים ופסטיבלים ראו לדוגמה
עוד במגילת נזכרות משלוח מנות ומשתה  ,מצוות מתנות לאביונים .וזכרים כבר בתחילתו של הפרקהמ, אפרט כאן בעניין בעניין מנהגים אלה   94

דש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה יביהם והחֹנחו בהם היהודים מאֹ-כימים אשר':אסתר
אדר השני אלא אין בין אדר הראשון ַל ':ים מופיעים שוב במשנה ובתלמודהדבר .)ב"כ , ט'אס( 'יםונומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאבי

 [...] תני רב יוסף ומשלוח מנות איש לרעהו שתי מתנות לאיש אחד ומתנות לאביונים'.)ד ,משנה מגילה א( 'קריאת המגילה ומתנות לאביונים
 :על הדרך שבה קיימו מצוות אלה בתפוצות ישראל השונות ראו .)ב"בבלי מגילה ז ע( 'בה ורבי זירא עבדו סעודת פורים בהדי הדדי איבסוםר

, לעיל  (לוינסקי; 54 – 144' עמ, )2 הערה, לעיל(הכהן ; 122,125' עמ, )2 הערה, לעיל(וואהרמן  ; 69-63' עמ, )2 הערה, לעיל(עזרא -בן
  .139 -137' עמ, )2 הערה

מצב היהדות ברוב .  לא תתקיימנה השנה-חגיגות פורים לגדולים ,  שנים רבותאביב במשך-שבו נתפרסמה תל, מסע העדלידע': ראו לדוגמה   95
ההגבלות , הסבל והרדיפות הגוברות והולכות לא רק בגרמניה ההיטלראית כי אם גם בארצות אחרות במרכז אירופה ובמזרחה, ארצות הגולה

ומשום כך לא , ימי פורים, אביב גם בימי השמחה והששון-לכל אלה לא ימושו מלב תושבי ת, ישראל-והגזירות המאיימות על עבודתנו בארץ
, 'בדלית עדלידע': כן ראו .5' עמ, 4.3.1936, הבוקר: ראו .יהי אפשרות לעצמנו לערוך השנה חגיגות המוניות ברחובות מטעם העירייה

אולם הוועדה ':ראו לדוגמה, לט להמשיכןשהוח, על חגיגות פורים לילדים .250' עמ, )10הערה , לעיל(כרמיאל  .3' עמ, 9.3.1936, הבוקר
, הבוקר. 'ולפיכך הוחלט לערוך השנה חגיגות פורים לנוער, לחגיגות פורים מצאה לנכון לא למנוע השנה את שמחת החג לילדינו!) כך(

 .5' עמ, 4.3.1936
החתומה שקיבלה התאחדות בעלי התעשייה דיווח על הפטיציה  .'לוליין'הקריקטורה לזכר העדלידע בראש העיתון הפורימי  :למשל, ראו   96 

תיק , 4חטיבה , יפו-אביב-עיריית תל, ארכיון היסטורי, 2.3.1936-אביב מן ה-ישראל נגד ביטול העדלידע ראו במכתב אל עיריית תל-בארץ
  .ר/5/2



ישראלית -ביטוי לתרבות הארץ: אביב וחגיה -טקסי תל: פרק שמיני
  המתחדשת

  

אביב בשנות העשרה עד שנות - ו בתלקיימההתייחסות אל נושא הטקסים והחגיגות אשר הת

פשרה למרואיינים מן ההווה ולאמצעי ִא, שדנתי בה בארבעת הפרקים שלעיל, השלושים

תיאוריהם טיפחו את : חברתית שבה חפצוהתקשורת מן העבר להציג את תמונת המציאות ה

אביב כמרכז לאומי וגם כמרכז קוסמופוליטי בתוך תהליך - המעמד שהתכוונו להעניק לתל

מתוך כך השתדלו המרואיינים להדגיש את תרומתה . ישראל- ההתחדשות שהתרחש אז בארץ

  .של העיר למימוש הכיוונים האידאולוגיים שהיוו את צורך התקופה

אביביים אמצעי - בטקסים ובחגיגות התל, כנראה, פה והעיתונאים ראו המתארים בעל 

משום שהם יכלו , זאת. מתאים להעברת מסריהם לנמעניהם בצורה ברורה ומשכנעת

וגם להוות בעצמם , להשתמש בתמונות רבות העצמה והמרשימות שהוצגו באירועים האלה

פי האינטרסים של - ווט עלרמקול שנ, שהגביר את הרושם של הנמענים עוד יותר, רמקול

בעבר יכלו לחוות את  אודות האירועים החגיגיים הנמענים שקראו את הכתבות: המתארים

אך המקורות העיתונאיים השתדלו לעצב את החוויה , אותם האירועים גם באופן בלתי אמצעי

  . ולפרש אותה בהתאם למסרים שאותם חפצו להעביר אל אותם נמעניםהבלתי אמצעית 

ים השומעים את התיאורים שבעל פה בהווה אין אפשרות לחוות את האירועים לנמענ 

שהיא מפורשת , והמספרים יכולים ליצור עבורם את החוויה, ולהתרשם מהם באופן ישיר

  .  התיאור שלהםניפי האינטרסים שלהם באמצעות אופ- עתה מחדש על

במילים מודגשות הרבו המתארים בעל פה והעיתונאים בביטויים מפליגים ו, כזכור 

ובעיתונות אף הופיעו ציטוטים מן , שיבצו בדבריהם ביטויים מטפוריים ודימויים, וחוזרות

   1.המקרא לשם הדגשת כיוונים אידאולוגיים שונים

כי התיאורים הגדושים באמצעים פואטיים מפליגים ייראו , כנראה, המתארים סברו 

,  כיוון שהם תיארו סיטואציות שהיוים מדי או מלאכותייילנמענים אמינים ולא מקושטים מדי

האמצעים הפואטיים רק : מרשימות מאוד ביסודן וראויות לתיאורים כאלה, לדעת המתארים

  . הדגישו את העצמה שכבר הייתה קיימת

. שאת מהותם תיארתי לעיל, שרבים מהם ניתן להגדיר כסמלי מפתח, הם תיארו סמלים 

 באמצעים ממחישים נוספים למטרת ניכוח העבר איונותריבעת ה, כזכור, המידענים השתמשו

  . בהווה

גם התצלומים שתיעדו סיטואציות מתוך האירועים היוו אמצעי מגמתי להעברת מסרים 

אשר המחישו את המסרים , הבליטו מאפיינים סמליים מתוך האירועים והם, אידאולוגיים

   2.האלה

  . עים לבין הטקסטים המדוברים והכתוביםיחס הדדי ברור בין נושאי האירו, אכן, כך נוצר 

                                                           
) כמו אנשי חינוך ואנשים שעסקו בכתיבה (שהשפה שימשה עבורם כלי מקצועי, כי בעיקר מידענים, חשוב לציין   1

 .סיפוריהם האישיים של אנשים הרגילים לדבר ולכתוב הם נושא לדיון נפרד. קישטו את דבריהם במיוחד
 ).52הערה , 60 'עמ, לעיל(אורן : ראו   2



בכולם ניכרה המגמה לעורר :  של הטקסטים השונים דומההמטרה הכלליתכי , ניתן להסיק

אביב ובארץ ולהמחיש את - אל התהליך החברתי שהתרחש בתלנים  של הנמעםאת מודעות

 של זה נעשה באמצעות תיאור מודגש .חשיבותו הגדולה במציאות המחודשת של עם ישראל

בטקסטים השונים המתרכזים באירועים החגיגיים ניכר . האירועים הציבוריים החגיגיים

חג של , שהייתה נתונה כולה באווירה של ריגוש אידאולוגי קבוע, מאמץ לשקף מציאות

ל והמרכיב החברתי שסייע יותר מכ, למעשה,  ניכרה כוונה לשכנע כי החגים היו:קבוע

את החלום האידאולוגי , שליטו ואופי הפעילות שהונהג בהםבאמצעות האווירה שה, להגשים

  . של אותה עת

פשרה להם להפגין שִא, שהחגים היוו עבור המספרים ועבור הכותבים פריזמה, כן נראה 

  .אביב האידאלית ולשמר אותה כפי שחפצו- את צבעיה של תל

: ים השוניםלהתייחס אל הבדלים ספציפיים שבין מטרות הטקסט, כמובן, עם זאת חשוב 

בזמן  נים והמעייים של הקוראםאמצעי התקשורת מן העבר התכוונו לעורר את מודעות

.  אל האידאולוגיות בנות התקופה באמצעות תיאורים מגמתיים של האירועים החגיגייםאמתי

כפועלים , כבעלי תפקיד חברתי ברור, כנראה, אמצעי תקשורת אלה ראו עצמםמעצביהם של 

כאמצעים חליפיים או נוספים לחוויות החגים : ות והתאמתה לצורכי העתלמען שינוי המציא

   3. התקופה ולנווטהני בנים והמעיייםשהתכוונו למקד את מודעות הקורא, עצמם

לטעת , זה היה תפקיד העיתונות' 4:מוִע שערכתי ריאיוןאמר העיתונאי שמעון סאמט ב

איים שנבחנו כאן ורבים אחרים בני  הטקסטים העיתונ.'שבסופו של דבר תקום מדינה, תקווה

  5.שמטרת המקורות העיתונאיים לסוגיהם הייתה זהה, אכן, התקופה הנידונה מורים

לשמר באמצעות התיאורים , בין שאר מטרותיהם, התכוונו המספרים שבהווה, לעומת זאת 

 כפי שרצו לזכרה מתוך הצורך, אביב האידאלית ואת אווירת התקופה הערכית ההיא- את תל

הם ראו : לחלקם היו גם מסרים דידקטיים אליי כמאזינה נציגת ההווה, עם זאת. שלהם עצמם

כדי , עד כמה שיכלו, עצמם כנציגים של תקופת העבר הערכית ושאפו להמחישה בהווה

לאורך הפרקים הבאים אמשיך לפתח בהדרגה . להסביר לי את חשיבותה החינוכית הגדולה

  . נקודות אלה

אף השתדלו לשבץ בסיטואציה האינטימית בינם לביני  מן המידענים חלק, כפי שציינתי 

  . מאפיינים של טקס כדי לחזק את רושם דבריהם

שהיה להם בתקופה המדוברת , חשוב היה להציב טקסטים כתובים מן העבר, לדעתי 

שרבים מהם ראו את עצמם עדיין גם הם כבעלי , מול דוברים מן ההווה, תפקיד חברתי רשמי

כי הטקסים והחגים הם אמצעי יעיל להעברת מסרים , חשוב היה להדגיש: יד חברתיתפק

                                                           
, יף יס' ע :ראו, במיוחד כאשר היא מתארת אירועים של תרבות עממית ,על תפקידה החברתי של העיתונות   3

על  .208-185 'עמ, )1995 (11, אלפיים, 'העיתונאי כאתנוגרף וכמבקר תרבות: לגלות את ישראל האחרת'
 :E. S. Bird and R. W. Dardenne, 'Myth, Chronicle and Story:העיתונות כיוצרת סיפורים מגמתיים ראו

Exploring the Narrative Qualities of News', Myth and Narrative, J. Carey (ed.), California 1988, 
pp. 67-86; G. Knight and T. Dean, 'Myth and the Structure of News', Communication, 32, 2 
(Spring 1982), pp. 144-161; R. K. Manoff, 'Writing the News (by Telling the "Story"), Reading 

the News, New York 1981, pp. 197-229 
 .192' עמ, ציונים ביוגרפיים, ו להלןרא   4
כיוונית -שהייתה לה בדרך כלל מגמה חד, כמובן שניתן לזהות מגמות פוליטיות גם במערכת העיתונאית הזאת   5

 .כדומיננטית, אכן, הוכחהשהוזכרה לעיל אלא שהמגמה האחידה , )111-110 'עמ, פרק  ז, לדוגמה, ראו(מאוד 



אצל המידענים היוו . עשרות שנים מאז התרחשותם, כך היה בעבר וכך גם היום. חברתיים

  .החגים אמצעי בעל כושר הישרדות ארוך מבחינה זאת

ונות בת התקופה ידי מידענים וכן מתמונות שתוארו בעית- מתמונות סטיריות שהוצגו על 

בדרך כלל לא . אביבית או הארצית- שהיו קיימים במציאות התל, נרמזו קונפליקטים חברתיים

   6.קבוצתיים בחגיגות המתארות אידאולוגיות של דתות אזרחיות- ניתן לבטא קונפליקטים בין

את דעותיה גם להביע ששאפה , האוכלוסייה בת התקופהנחשף כאן צורך של מבחינה זו 

רוב תיאורי החגים , לעומת זאת. זה בוטא בהדגשה בעיתונותצורך . ות סתרו זו את זואם הדע

האם לא :  שלהן'מאחורי הקלעים'שחשוב לבחון את , ייהציגו תמונות סמליות הרמוניות למד

מעמדיות ואחרות תוך מאמץ לצייר תמונה , התעלמו כאן ממתיחויות בין קבוצות אידאולוגיות

בהמשך הדברים אבחן את משמעויותיו של מאפיין זה ? אביבית- התלאידאלית של המציאות 

  . בטקסטים השונים

הנובעות מן הטקסטים השונים , נכון לעכשיו ברצוני לסכם פרק זה בשתי מסקנות כלליות

  : שנבחנו

כי אין , אופיים המגמתי של כל הטקסטים השונים שלפנינו מחזק את ההנחה המקובלת .א

הם לרוב יביעו מגמתיות : משקפים את המציאות באופן ישירלמצוא ערוצי תקשורת ה

  .כלשהי

כי תודעתו העצמית של האדם בהווה , הטקסטים שבעל פה מחזקים את ההנחה המקובלת .ב

  . במיוחד אם לעבר זה מקום מרכזי בחייו, בנויה על דרך ראייתו את עברו

, שות אידאולוגיתהדבר בולט במיוחד כאשר מדובר במי שחוו בעברם תקופה של התחד

  . שהם חשו עצמם חלק ממנה

  

                                                           
 .280-265' עמ, )20הערה , 52 'עמ, לעיל(מקדוול  :על כך ראו   6



  אביבית כיוצרת תרבות -האליטה התל:  תשיעיפרק

  

  בהםמשתתפות האביביות יוצרות האירועים ו-אופיין של קבוצות תל

בפרק הקודם עסקתי באופן שבו הציגו מידענים שרואיינו בהווה ואמצעי התקשורת מן העבר 

אביב בשנות העשרה עד השלושים ואת מערכת - בתל את אירועי הטקסים והחגים שהתקיימו

  . שבאו לביטוי בשני סוגי השיח, הסמלים המרכזיים

אביב - בפרק זה אעסוק באופיין של הקבוצות אשר יצרו את אותם אירועים חגיגיים בתל

כן אבחן את מפת היחסים . ובהשקפותיהם של נציגיהן לגבי תהליך היצירה הזה, ועיצבו אותם

וכיצד התבטאו זהויות אלה במהלך התרחשות החגים כפי , אביב- הות שונות בתלבין קבוצות ז

  .שהציגו זאת מידענים שונים

בהמשך הפרק אבחן גם את אופי פעילויותיהם של יוצרים ויוזמים יחידים בתחום חיי החג 

, זאת מנקודת מבטם של מידענים. אביביים בכלל- הציבורי ובתחום חיי החברה והתרבות התל

  .ה להם קרבה אל אותם אישיםשהיית

 של תהליכים חברתיים משמעותיים 'אחורי הקלעים'באמצעות עיונים אלה אחשוף את 

אביב עיצבו אנשי החינוך שלה ואמניה - את אירועי הטקסים והחגים בתל. אביב הנוצרת- בתל

  .שהשתייכו לעולמה התרבותי של העיר, השונים

שעסקה במעשה יצירת התרבות שהתרחש אשר שייכו את עצמם לקבוצה , כל המידענים

שהיה בעיניהם ,  בהאדרה של מעשה זהריאיונותהרבו במשך ה, אביב בתקופה הנידונה- בתל

הם השתדלו להציג את הקבוצות , יחד עם זאת. חלק מרכזי מתהליך ההגשמה החלוצית

   1.שאליהן השתייכו כמי שקיימו בצורה מושלמת את האידאולוגיות בנות התקופה

 עם נציגי ריאיונותהסביר את עמדתם אציג כאן כמה ציטוטים מדברים שהוזכרו בכדי ל

  : מחנכים ואמנים

, הסופרים, המורים' 2:אבידר- המחנכת וסופרת הילדים ימימה טשרנוביץ, אמרה הגננת

 רצו ליצור תרבות ]... [ הם היו מובילי היישוב במידה רבה מאוד- אנשי הרוח , המשוררים

  . 'ה הייתה תקופה הרואית מאודהתקופ ]...[חדשה 

   3:אמרה המורה והמחנכת רחל ינחל

  

הוא בונה את הארץ בזה שהוא מקיים את ,  אחד הרגיש שהוא עושה משהוכל

מאוד מורגש בהלך - וזה היה מאוד,  והוא בונה את הארץ,הוא יוצר, הדברים האלה

נו אז אנחנו בהחלט חש. והמורים תרמו לזה מאוד, לחנך לאהבת הארץ, הרוח

לא הייתה הרגשה . אנחנו שומרים על המקום בשבילכם, בואו, החלוצים לפני העם

 ]... [רק האישי, לו ששאדם דואג לסידור, בימינו, חומרנית כמו היום, נאמר, רק

  .לא רק למען עצמו, שהוא בא ונאבק למען העם, ההרגשה הייתה של כל אחד

  

                                                           
על כך ראו (נפתחה בפני המידענים הזדמנות לחזק את זהותם , שאליהן השתייכו, באמצעות האדרת הקבוצות   1

 ).10הערה , 15' עמ, לעיל
 .15  הערה, 51  'עמ, אבידר ראו לעיל-על ימימה טשרנוביץ   2
  .46הערה , 33 ' עמ, על רחל ינחל ראו לעיל   3



 בכלל ועל המורים בפרט כעל מי שעמדו אבידר וינחל דיברו על אנשי התרבות- טשרנוביץ

לדעת המידעניות היו אנשי . בראש הפירמידה החברתית בהיותם חלק ממגשימי החזון הציוני

הן תיבלו את דבריהן בביטויים . 'אליטה תרבותית'התרבות בעלי מעמד שניתן להגדירו 

ערכת החינוך המידעניות פעלו בעבר במ. מפליגים ובמילים חוזרות לשם הדגשת המסר שלהן

 הגדירו אותה ריאיוןאך במשך ה, בדבריהן המצוטטים כאן לא הזכירו את העיר. אביבית- התל

אביבי כבעלת - ייתכן שראו את הפעילות החינוכית במרכז התל. לאומי- כמרכז תרבותי

   4.השפעה לגבי הארץ כולה

פיתוח  שמו לב הרבה מאוד לבית הספרב' 5:מרגלית- אמרה הגננת והמחנכת לאה גיחון

 הילד היה בשביל המורים מרכז ]... [והעיקר יחסי אנוש, צומח, חי, הרבה מאוד טבע. הלשון

  .' הכול היה קשור בהתחדשות]...[ אלא לחנך, זה לא היה ללמוד, חייהם

 ביטוי של פעילות החינוך עצמהמרגלית פירטה במיוחד את האופן שבו הייתה - לאה גיחון

  .אל הדור הצעיר הזאת אמצעי להעברתה של האידאולוגיהוגם , האידאולוגיה בת התקופה

 היינו ]... [רצינו להביא משהו, אנחנו היינו ִעם חזון' 6:כהן- אמרה השחקנית שושנה הוניג

 כך קראו אותנו. ככה אנחנו הרגשנו, חלוצי הבמה העברית, היינו חלוצים, מאוד אידאליסטים

   .'הכירו את הבמה, הכירו אותנו. מחזההם רצו לכתוב ,  גם הסופרים היו סביבנו]...[

מי דיבר על . תאטרוןאנחנו יוצרים , היה בזה חלוציות '7:אמר השחקן שמואל רודנסקי

  .'משכורת

אביב תואר -  בתלתאטרוןה: השחקנים שרואיינו מסרו מסרים דומים לאלה של המחנכים

חקנים לא רק בראש עמדו הש, כהן- כפי שראתה זאת הוניג. כאן כהגשמה של חזון אידאליסטי

, אביב לא מוזכרת בדבריהם של מידענים אלה- תל. כי אם גם במרכזה, הפירמידה התרבותית

   8. בעיר כמרכזית בארץתאטרוןמם את פעילות ה ִעריאיונותאך שניהם הגדירו במשך ה

אביב צירפו את עצמם גם תלמידים לשעבר של - אל קבוצת האליטה התרבותית של תל

המוסד החינוכי המרכזי , כמוזכר לעיל, הגימנסיה הייתה. מם שוחחתישִע, 'הרצליה 'הגימנסיה

   9.ומרכז תרבותי כשלעצמו, בעיר

  : וכך סיפרו תלמידיה לשעבר

 הגימנסיה ]... [ מאורגנת]... [האווירה הייתה יותר ממוסדת' 10:קפלן- ברמןאמרה מרים 

תלמידים חדשים . ומסורתעם משמעת ,  מאורגןבית ספרוהיא הייתה , נתנה את הטון בעיר

  .'אז מורה לערבית לימד אותנו אחרי שעות הלימודים, אז אם לא ידענו ערבית. קיבלו עזרה

 ואז התחילה ]... [הגימנסיה נתנה את הטון בעיר מבחינה קולטורית' 11:אמרה חנה קיפניס

 היו ]...[ תלמידי הגימנסיה הלכו, בהתנדבות,  ושוב פעם]... [מלחמה בעד השפה העברית

                                                           
 .32-28 ' עמ, פרק ב, אביב ראו לעיל-חינוך בתלעל ה   4
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 .14הערה , 25 'עמ,  פרק ב, אביב ראו לעיל- בתלתאטרוןעל ה   8
 .31  'עמ , או לעיל ר'הרצליה'על הגימנסיה    9

 .  189' עמ, ציונים ביוגרפיים, ראו להלן   10
 .193' עמ, ציונים ביוגרפיים, ראו להלן   11



הייתה התנדבות גדולה מאוד של  12,"עברי דבר עברית", מחלקים ברחובות פתקים

   .'התלמידים

שבה קיבלו את , פי דברים אלה היו התלמידים מצויים בתוך מסגרת חינוכית ברורה- על

כי הם ראו את עצמם כשותפים , עם זאת מדברי חלקם נבע. המסרים החינוכיים ממוריהם

צים בעצמם בהפצת האידאולוגיה הציונית בתוך האוכלוסייה בת וכחלו, ביצירת התרבות

נקטו גם התלמידים לשעבר בדרך התבטאות , כבדברי המידענים שצוטטו לעיל .התקופה

  . מפליגה

לתקופה  אליטיסטיות כי אם גם לקבוצותשייכו את עצמם לא רק , מיששוחחו ִע ,המידענים

צו להציג בפניי קבוצות של אליטה יוצרת הם התאמ, יותר מזה. אליטיסטית מבחינת ערכיה

ושתרומתן לחברה הייתה , שהחברה בת התקופה לא הייתה יכולה להתקיים בלעדיה, תרבות

  13.ייחודית מאוד

   14:אמרה השחקנית ריטה גולדברג

  

לא ידענו מה זה , לא ידענו, לא ידענו מה זה אינטריגות, אנחנו היינו קבוצה מגובשת

 ]...[  ההרגשה הייתה שאנחנו עושים משהו בשביל הארץ]... [ תככים]...[ ה]...[ה

 אנחנו ]...[ של סיפוק פנימי, שרשרת של אושר החיים זו הייתה .מאושריםוהיינו 

היינו עובדים ,  בערב היו לנו הצגות]... [כל יום הייתה לנו הצגה, היינו עסוקים

  . אבל הייתה כל הזמן אווירה חגיגית, הרבה

  

העיקר היה , כסף לא היה אכפת. כולם היו משפחה אחת, או' 15:ן פינקלאמר השחקן שמעו

  .'ליצור, להשיג יותר רצון ]...[  הייתה יותר התלהבות]...[ ליצור, לשחק

ריטה גולדברג ושמעון פינקל הדגישו שניהם את אווירת האחדות ששררה בקבוצת 

לם הוגדר כיצירת שאצ, השחקנים מתוך הצורך החזק להגשים ביחד את האידאל הציוני

. ריטה גולדברג ראתה בעצם הפעילות הזאת סיבה לתחושת חג קבועה.  עבריתאטרון

  .חיזק את המסר הזה של דבריה) 'שרשרת של אושר'(השימוש בביטוי מטפורי 

,  ציירים]...[ אביב- כל החבורה של האמנים עבדו יחד בתל' 16:ניה ברגר'אמרה הציירת ז

ניה ברגר 'ז. 'כי העשירו זה את זה, היה הרבה יותר עשיר. כלליתזו הייתה אווירה , משוררים

, אשר שיתפו פעולה תוך אווירה של אחדות, דיברה על קבוצת אמנים מסוגים שונים

העיסוק באותה שמחה ומשמעויותיה ארחיב על . שהעשירה גם כל אחד מהם באופן אישי

  .בהמשך

                                                           
 .31הערה , 55 'עמ,  ראו לעיל'גדוד מגני השפה'על    12
' י: על כך ראו. נראה שהתרחש כאן תהליך אינטנסיבי של יצירת תרבות עממית רשמית. 1הערה , ראו לעיל   13

 בתרבות "רשמית-תרבות עממית לא" ל"תרבות עממית רשמית"בין : בד התרבותי החסר ומילויוהרו, 'שביט
            'עמ, ו"ירושלים תשנ, )עורך(ז קדר "ב, קובץ מחקרים-התרבות העממית, 'ישראל-העברית הלאומית בארץ

345-327. 
 .189' עמ, ציונים ביוגרפיים, ראו להלן   14
  .20  הערה, 26 'עמ,  על שמעון פינקל ראו לעיל   15
 .188' עמ, ציונים ביוגרפיים, ראו להלן   16



רים שנאמרו במילים מפליגות כל אינני רוצה לעסוק ברמת האמינות העובדתית של הדב

כי דברי המידענים , מפתה מאוד לקבוע. אידילי לגמרי, ואשר הציגו מבנה חברתי הרמוני, כך

יש לפתח כאן , אלא שלדעתי. ולפטור את עצמי בכך, רוויים באידאליזציה של חוויות העבר

  : אינטרפרטציה מורכבת יותר

, ב אווירה של פעילות מסורה למען אידאלאבי- כי אכן שררה בתל, ראשית אני נוטה לקבל

כפי שכבר נכתב בפרק (עם זאת ידוע . אביב אכן התגשם במציאות- שהרי החלום של תל

קבוצתיים - כי חלום זה התגשם בתהליך שבמהלכו פרצו קונפליקטים תוך, )השני של ספר זה

ם קבוצות  האינטרס של המידענים להציג בפניי היונייןאלא שאותי מע 17.קבוצתיים- ובין

כי קבוצות שפעלו בצורה , שהיה במידענים צורך להוכיח לי, נראה לי: הרמוניות לגמרי

אכן היו ראויות לעמוד בראש , כפי שהם פירשוהו ,מושלמת כל כך למען האידאל הציוני

  . הפירמידה החברתית ולהפיץ את האידאל הזה באוכלוסייה בת התקופה

  . להבליט את ערכיותה של הפעילות מן העבר,  שלהם'קולקטיבי'כאן ניכר אינטרס 

הם ביטאו גם אינטרס אינדיבידואלי כאשר רצו לשייך את עצמם אל קבוצה  ,בצד זאת

כדי לחזק את מעמדם ואת ההערכה , בעלת מעמד גבוה מאוד וייחודי מאוד בחברת העבר

   18.אליהם בהווה

  

  אביב-החגיגיים בתלהתהליכים הסמויים והגלויים של עיצוב האירועים הציבוריים 

שהיוו , מי בפירוט על תהליך יצירת החגים המחודשיםִעכמה מאנשי מערכת החינוך דיברו 

עצם . בעיניהם אמצעי חשוב ביותר לחיזוק המודעות לזהות לאומית אצל האוכלוסייה בעבר

  . ידיהם כחלק מהגשמת החזון הציוני הלאומי עצמו- תהליך היצירה הזה הוגדר על

הם חזרו : לחזון את המאפיינים הערכיים של מעשה ההגשמה הציוני שוותהם הקפידו ל

כאשר כל אחד תרם ככל , ועמדו על האופי הקולקטיבי של העבודה יחדיו גם בהקשר הזה

   19.ועל ההקפדה הגדולה על פרטי היצירה, יכולתו

 פה היה רעיון להצגה הבנויה מהתחלה לסוף על כל' 20:אמר המורה והמחנך שמואל נבון

  .'פרט ופרט

שדאגו להסביר לי בפרטנות את ההיגיון הפנימי של , היו מבין המידענים אנשי החינוך

בדבריהם ניכר המאמץ לשכנע אותי ברמה : הרעיונות אשר בוטאו בחגים המתחדשים

שהשתדלו אנשי החינוך בתקופה המדוברת להעניק לאירועי החגים שרצו לעצב , האיכותית

  .מחדש

מי ייחד נבון את בשיחתו ִע. רבה במשך חייו בפיתוח מבנה החג ובתכניושמואל נבון עסק ה

כי הרושם החזק , נראה לי. מאפייניו של החג היהודי לעומת המאפיינים של חגי העמים הזרים

 וגרם להצגתו את העם ריאיוןניכר בעת ה, שחווה בעבר ,של תהליך ההתחדשות הלאומית

                                                           
 .39הערה , 28 'עמ, פרק ב, ראו לעיל   17
 .1הערה  ,ראו לעיל   18
שהציגו תמונות מן ההיסטוריה של , באמריקה הייתה נפוצה מאוד בתחילת המאה התופעה של חגיגות ציבוריות   19

ו את האירועים החגיגיים שם מתארים בהווה את המוטיבציה מי שיצר. כדי ליצור רפורמה חברתית, המקום
 D. Glassberg, American Historical:ראו .תוך כדי מעשה היצירה הזה, שהייתה קיימת בעבר, העצומה

Pageantry, The Uses of Tradition in the Early Twentieth Century, London 1990, p. 281 
  . 191' עמ, ציונים ביוגרפיים, ראו להלן   20



הוא הדגיש את הזיקה . מוטה ולא אובייקטיביתמתוך ראיית עולם  ,היהודי כעם ייחודי

  : ההדוקה שראה בין החג היהודי לבין האידאולוגיה הציונית

  

, עמים אחרים הקימו לחגים פסלים? מה ההבדל בינינו לבין החגים אצל עמים אחרים

ולכן יכול , כי החג פועל בזמן. ציינו את החג בזמן, שהצטיידנו ברוח, ואנחנו, יד

 ופה היה צריך לעשות ]... [שאפשר להביאו לכל מקום, מזוודה ניידתלהיות בחינת 

, הזיקה לעם, הציונות חיה ומתלבשת בחגים!  את החגיםצריך לחדש. משהו חדש

   .להיסטוריה

  

ם כדי להתאימם יכבר עמדתי על הצורך שהוצג בטקסטים השונים בחידוש החגים היהודי

קיומו של . זיכרון הקולקטיבי של עם ישראללאידאולוגיה הציונית תוך כדי התבססות על ה

כאן חשף בפניי שמואל . אביב- צורך זה בלט בצורה ברורה מתיאור החגים וטקסיהם בתל

  . נבון את התהליך המחשבתי שהוביל אל התוצאה המתוארת בעיתונות בת התקופה

) 'בחגיםהציונות חיה ומתלבשת ', ' מזוודה ניידת]... [החג'(באמצעות תיאורים מטפוריים 

מסגרת מתאימה , כן שיווה לשיחתו אופי של הרצאה. חיזק נבון את המשמעות של דבריו

 הפנה ריאיוןבמהלך ה. כפי שהיה רגיל לעשות בעבר, להעברת מסרים דידקטיים אליי בהווה

כך חיזק את תוקפם של דבריו ואישר בפניי את תפקידו . אותי אל דברים שכתב בנושא החג

   21.ואת מעמדו בהווה

מועצת המורים למען 'שמואל נבון היה בשנות העשרים חבר בוועדה האמנותית של 

שמה לה , 1925שנת ב ,כפי שהוזכר לעיל, שהחלה מתארגנת, 'מועצת המורים'. 'ל"הקק

 התלמיד את רעיונות הקרן !)כך(להשתמש בכל שעת כושר כדי להבהיר לפני 'למטרה 

יהודה - כפי שמצוטט מנאומו של ברוך בן, 'ותהקיימת ולעטות עליהם הוד קדושה ואידאלי

  .מכינוסה הראשון של המועצה

ובו ,  הייתה בין הפעילויות הראשונות של המועצה'תחיית החג העברי', יהודה- לדברי בן

  22.ראתה המועצה אמצעי מובהק להגשמת מטרתה

 על המטרה, אכן, ההחלטה להקים ועדה אמנותית לצורך עיצוב החגים המתחדשים מעידה

  23.לשוות להם אופי איכותי עד כמה שניתן כדי שיביאו לתוצאה הרצויה

                                                           
אביב -תל, עיון ומעשה בחינוך ובהוראה:  בתוך החוברת'החג בחיי האומה'שמואל נבון הפנה אותי אל מאמרו    21

ומפנים את , ריאיוןשמידענים אינם מסתפקים בדבריהם שנאמרו בעת ה, לעתים קרובות קורה .33-26' עמ, 1973
זאת במיוחד כאשר הם מודעים  .ין ואיכותי יותר מידע אמ,לדעתם, אשר מכילים , למקורות כתוביםיםהחוקר

, יםכאחד מסימני הזיהוי של החוקר, הזכרת מוסד אקדמי .שבו הם מעורבים, למהותו האקדמית של המחקר
  M. Di:ראו לדוגמה .מהערכה בולטת ועד הסתייגות, עשויה תמיד לעורר תגובות מסוגים שונים אצל המידענים

Leonardo, The Varieties of Ethnic Experience, Ithaca -London 1984, p. 39 
  תנועת המורים למען ציון וגאולתה במלאות עשרים וחמש שנה- הקרן המחנכת, )עורך(יהודה - בן'ב: ראו   22

 .195' עמ, ציונים ביוגרפיים,  ראו להלןיהודה-ברוך בן על .מו' עמ ,ב" ירושלים תשי,לפעולתה
 .E.W:עוד על דרכי ארגון של אירועים חגיגיים ראו .לאורך הספר כולו, )19ערה ה, לעיל(גלסברג : על כך ראו   23

Bates, How to Produce a Pageant, Literature Series, 2, Washington D.C. 1932    
 



כי , למסקנה' מועצת המורים'הגיעו אנשי , וכפי שהוזכר כבר לעיל, פי סיטון- על

החווייתיות שמציעים אירועי החגים היא משמעותית ביותר לתהליך החינוך של הילדים 

  . במיוחד בהקשרי הזמן והמקום הנוכחיים

  

עבודת ההכנה : תיהם של המורים לעניין ערכן של חוויות החג עבור הילדיםבין טענו

הופכת את החג לחוויה נפשית חזקה התורמת , כלומר השלב הסמוי שלהם, לקראת החגים

. החג נתפס כשיאו של תהליך חינוכי. לאחדות קבוצת הילדים בינם לבין עצמם ועם מוריהם

י לארגן את עולמם הפנימי שעדיין איננו יציב הילדים הצעירים זקוקים למערכת החגים כד

 הילדים הגדולים יותר זקוקים לחוויות ולהלך רוח. מעניקים באמצעות ארגון הזמן שהחגים

דוגמה מדרך החינוך  כן נטלו המורים. שיעזרו להם להזדהות עם האידאלים הנכונים, מרגשים

הם , הם עצמם מן העבר שחוו םדתיי- תוך עיון בתהליכי החינוך המסורתיים. היהודית הדתית

הם הסיקו . כי החגים הם התחנות המשמעותיות ביותר בזיכרונות הילדים, הגיעו למסקנה

כי חינוך משמעותי לערכים ציוניים חייב להתקיים באווירה ציונית המקבילה לאווירה , מכך

  .ובכך יש כדי לייעל אותו, דתית

חשיבות איכותו החווייתית של  בר למסקנה בד'מועצת המורים'ברגע שהגיעו אנשי 

דנים בהדרגתיות בעיצוב הנכון של חוויות החגים מתוך מטרה להשיג  החלו, החינוך

לענייננו חשוב להציג כמה מן . 'חינוך הרגש' ו'חינוך אמנותי': באמצעות חגיגתם שתי מטרות

עים יש להשתדל לבטא באמצעות האירו: כפי שמציגה זאת סיטון, העקרונות שאותם הגו

: צריכה לכלול שלושה חלקים, שהיא חלק מן החג, החגיגה. חוויית חג מלאה ולא רק חגיגה

המורכבת מן החלק , להעניק לילדים חוויה מלאה מבנה זה בא. מסיבה ושעשועים, טקס

מן החלק הנינוח של המסיבה ומן החלק המאפשר לבטא את השמחה , המרגש של הטקס

העקרונות שביסוד  כי תוכנו של כל חג יתייחס לשלושת, כן קבעו. העממית של השעשועים

 הווה, )אוצר היצירה הרוחנית של עם ישראל(עבר : 'מועצת המורים'פי - על, החינוך הציוני

, החגים). העברת האידאלים על עתיד העם והארץ(ועתיד ) ישראל- ההווי המתחדש בארץ(

  . ית הספרבנתפסו כחלק מתכנית הלימודים של , כפי שהוזכר כבר לעיל

 להכין ולפרסם חומר עזר 'מועצת המורים'החלו חברי  ,בהתאם להחלטות עקרוניות אלה

  . למורים כדי לשפר את איכויות החגים במערכת החינוך

כי ,  למסקנה'ל"מועצת המורים למען הקק'עם השנים הגיעו אנשי , כפי שציינתי כבר לעיל

ישראל -  הסגנון התרבותי המחודש בארץכמעצבי, פקדו כמוקד תרבותי יַתבתי הספרש חשוב

ויצאו אל  ידי המורים- הציונית האקטיבית עוצבו על שבהתאם לתפיסה, החגים. וגם כמפיציו

יצירת מערכת זהותית  להשפעה על נקבעו ככלי יעיל במיוחד, בתי הספרהקהילה באמצעות 

, קיבלו, דרכםבניגוד להחלטתם בראשית . ישראל- לאומית אחידה של ילדים ומבוגרים בארץ

 יחגגו עם בתי הספרוילדי , תוכי החגיגות יהיו פומבי,  החלטה'מועצת המורים'חברי , אם כן

   24.כל אנשי היישוב

בהשפעת הרעיונות המוזכרים לעיל  להלן אציג דוגמות לגבי חלק מתהליכי יצירת החגים

  . במקורות השוניםתוארו כפי ש

                                                           
 .186-175,  145-135 ' עמ, )28הערה , 20  'עמ, לעיל(סיטון : ראו   24



   25.שבהם טיפלה הוועדה האמנותית ,המרכזייםחג השבועות כחג הביכורים היה בין החגים 

שתיאר את רעיון היסוד שלו לטקס חג , יהודה מצוטטת הרצאתו של נבון- בספרו של  בן

  : אביבי של מערכת החינוך- השבועות התל

  

ארבעה -  יש לקבוע שלושה]...[ טבע, טקס, עממית: שלושה יסודות לחגיגה הזאת

צריך להכין שער . יכים להיות בחיק הטבעואלה צר, מקומות מרכזיים לעלייה לרגל

מלבד . גמלים וחמורים ישאו את הביכורים, עגלות. ובמה לשים עליה את הביכורים

כל מביאי . חרישה ואפילו מכונות, העבודה של הילדים הביכורים מעלים גם את כלי

וכאן מקום , הצורה והמעשה הם עיקר בחגיגה זו. הביכורים מקושטים בעלי זית

באים מבעוד : וכך יוכל להיות סדר החגיגה .את האקטיביות של כל אחד ואחדלפתח 

 מתקבצים בצהריים ]... [את הטקסלקרועם עלות השחר נערכים , לנים באהלים, יום

 בתי הספרובין כך נוצרים קשרים בין , מחנות- במשך היום חונים מחנות. במרכז

 שיר מלווים את נושאי כלי.  הבאת הביכורים-  עם שקיעת החמה ]...[ השונים

 מן השער עד הבמה שרים כולם פרקי. השירה מתחילה עם כניסתם לשער. הביכורים

 כל אחד ניגש לבמה ומוסר את הביכורים לידי ילדים נבחרים מעסקני הקרן. תהילים

.  כל המגישים מקיפים את הבמה בעיגול]...[ לבושים בתלבושת מיוחדת, הקיימת

או בצורה , והם עונים אחריו, את הפסוקים לפני המגישיםאחד מזקני המורים קורא 

כל הילדים , בלי נאומים ואז מתחיל חלק השעשועים, אחרי זה נפרדים בדממה. אחרת

 ]...[והילדים רוקדים ריקוד כללי,  מנגנות תזמורות]...[ קבוצות- משחקים קבוצות

כל אחד . אמתי המעשה והמשחק ינחיל לילדים עונג ]...[ ריקודים עממיים שונים

   26.כי עשה משהו והשתתף במשהו, ירגיש

  

אביב - בתל שהתקיימו, פרטי הרעיון תואמים רק בחלקם את התיאור של טקסי חג השבועות

  . מן החצי השני של שנות העשרים ובמשך שנות השלושים כפי שתואר בעיתונות בת התקופה

בית של העלאת הביכורים לשהייתה שחזור כמעט מלא , בדבריו של נבון הוא הציע חוויה

יחושו הילדים , אם יחוו אירוע כזה, לדבריו. וכללה אף לינה במחנות ליד אתר הטקס, המקדש

ותחושת הקולקטיביות והמוטיבציה להגשמה תתחזק ,  בעל משמעותשהם משתתפים במשהו

  .שנחשבו כה דומיננטיים אצל המחנכים בני התקופה, היו הערכים, הרי, אלה. אצלם

ישראל - ו של נבון בלטה גם הכוונה הברורה לעורר אצל הילדים את הזיקה אל ארץמדברי

   27.תוך ביצוע האירוע החגיגי ,העתיקה ואל אדמתה

  : חבר נוסף של הוועדה האמנותית הוסיף לדבריו של נבון וחיזק את משמעותם

  

                                                           
) תלמי(סמילנסקי ' מ. ו"תרפשנת ו בשבט ב"גיגת הנטיעות של טיהודה נולד הרעיון עם תום ח- בן'פי ב-על   25

לגרום , כלומר(הקיימת  יחזקאל הציע את הבאת הביכורים כאמצעי יעיל לשיתוף הילדים בתרומות לקרן-מכפר
 .נד' עמ, )22הערה , לעיל(יהודה -בן: ראו ).להם כך לחוות בעצמם את גאולת הארץ

אשר בה , חוברת סדר זיכרון הביכורים  בדבריו את 'בישר'נבון  .נד' עמ, )22הערה , לעיל (יהודה-בן: ראו   26
 .התפרסם מאוחר יותר תיאור האירוע לפרטיו

 .98-92' עמ, פרק  ו, השוו לעיל   27



 הילדים, אין להודיע עליו בעיתונים ולא בקהל. החג צריך להיות חג ילדים טהור

צריך להוציא מן התכנית את . חוגגים את החג הזה בלי השתתפות אנשים מן הצד

גם אין לשתף , בלי דיבורים, ידי סיגנלים של חצוצרות- הכול ייעשה על, הנאומים

 גם את הפסוקים ]...[ בתי הספריש לסדר מקהלה משותפת של כל . מנגנים מן הצד

כי זה ,  צריך להיות דווקא בעירהמקום. יגידו כל הילדים בצורת דקלום קולקטיבי

   28. לפני הערב- הזמן . בקצות העיר, אבל בחיק הטבע, מתאים למנהג העתיק

  

קיים שאירוע הבאת הביכורים של חג השבועות ית, מכאן גם מתברר מדוע הוחלט לבסוף

כי הדור ,  מן המצוין כאן נובע29.והילדים יהיו הנוכחים העיקריים בו, במסגרת מצומצמת

נתפס בעיני המחנכים יוצרי הטקסים כאוכלוסיית היעד המרכזית להעברת המסרים הצעיר 

לקיים  'מועצת המורים'בהתאם להחלטת , אלא שבכל זאת 30. המדוברים כאןהאידאולוגיים

גם חגיגות הבאת , הספר ינוסף לחגיגות בבת, התקיימו ,בית הספראת החגים מחוץ לגבולות 

   31. קהלבאצטדיון גדול בנוכחות הביכורים

אביב אכן יועדה כעיר לדוגמה לקיום חגיגת הביכורים של - כי תל, כן נובע מן הדברים

אכן עיר שה,  נראה32.מערכת החינוך לפחות בשנים הראשונות שבהן התקיימה חגיגה זו

   33.הוגדרה כמרכז הלאומי הארצי באותה עת

ודה של חגיגת שמואל נבון דיבר גם בפניי על הרעיונות הערכיים שעמדו לדעתו ביס

יסוד . דיבר ועוד, מקהלה, כי זו הייתה חוויה ממש, חוויה: היו שלושה יסודות': הביכורים

 ]...[ ופדיון הביכורים בשביל מטרה סוציאלית]... [הליכה, תהלוכת ביכורים, עלילה: שני

הביא , תאטרון כמו ב, החג עצמו]... [לצעוקהילדים אף פעם לא העיזו . ויש גם יסוד חינוכי

   .'נימוס, לשקט

שבהן הציג רעיונות ליצירת , נבון לא פירט את דבריו כפי שעשה בהרצאותיו בעבר

כנראה משום שהיום משמשים הדברים רק הסבר ליסודם הרעיוני של , האירוע החגיגי

 הדגיש נבון את ריאיוןבדבריו ב, מכל מקום. שהם כבר ידועים ומוכרים, טקסים וחגיגות

כן הוסיף והסביר את הערכים החברתיים . אותם יסודות אידאולוגיים שנבעו מהרצאתו בעבר

גם ). חינוך ונימוס, מטרה סוציאלית(שרצתה מערכת החינוך להעביר אל הילדים , הכלליים

שנבון שמר לאורך השנים על , נראה. למסרים אלה היה תפקיד מרכזי בחינוך לערכי התקופה

  .ל אידאולוגיות האלהדעתו לגבי יעילותן ש
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 נתקל בהתנגדותם הנמרצת של 'ל"מועצת המורים למען הקק'אלא שרעיונם של אנשי 

  . כתבי הקודש שלמדובר בחילולכאן ש, אשר טענו, 'המזרחי'אנשי הזרם האורתודוכסי של 

  

  

,  כיוון שאנשי מערכת החינוך לא התכוונו לוותר על העצמה הדידקטית שהייתה אצורה

, 'חגיגת זיכרון הביכורים'חגיגת השבועות תיקרא :  הוסכם על פשרה,יונםברע, לדעתם

תודגש המשמעות של : כלומר. בית המקדש של הבאת הביכורים ל'סיפור על העבר'ותיערך כ

שינויים . בדיוק כפי שהייתה ,העלייה לרגל והטקס לא יוצג כשחזור, הפעילות החינוכית

   34.כדי להתאימו לנדרש , בחגיגהבכיוון זה בוצעו בנוסח המילולי שנקרא

ם באנשי ההתיישבות יבהקשר לכך חשוב להתייחס אל מאבקם של הזרמים האורתודוכסי

 חג ביכורים חגגו אנשי ההתיישבות העובדת יםילטענת הזרמים האורתודוכס .העובדת בעמק

באופי ששיוו  ון והןהן בכך שעבדו בזמן שבת, ועברו בכך עברות של חילול חג, ביום החג

   35.אזכור העלייה לרגל לירושלים באמצעות טקס זה קוממה והחרידה את המתנגדים :לחג

שההרמוניה , אך הוא רומז לכך, אביב- אמנם מוקדו של הקונפליקט הזה לא היה בתל

אביב היה מקום - כאשר לתל, שאותה ניסו מארגני החגים לטפח, החברתית הכלל ארצית

לא כל : אך לא יכלה להתקיים במציאות, ייתה לעתים בגדר כמיהה ה,מרכזי בעידודה

 אירועי החגים שידרוש, מסריםהזדהו עם הישראל - הקבוצות האידאולוגיות שבארץ

כי לא תמיד יכלו מחדשי החגים להיות בעלי ,  עוד מראה לנו הקונפליקט הזה36.המחודשים

השתמשה מערכת , עם זאת. הסמכות הבלעדיים להפעלת התהליך האידאולוגי שאותו יזמו

כל אביב בעיתונות בת התקופה כדי להפיץ מסר אחיד בסגנון תובעני מאוד אל - החינוך בתל

  :  המקומיים בנושא קיומה של חגיגת הביכוריםבתי הספר

  

 מפרי חגיגה של הבאת ביכורים, בסיוון' ח',  נתבעים לערוך ביום אבתי הספרכל 

העומדים לרשותם וכמובן לקבל את הביכורים מאת אכרי !) כך(ורת הלול או הכ, הגן

- בבסיוון ' אביב יערך טקס החגיגה בח- בשביל הנקודות הסמוכות לתל. המקום!) כך(

בתי כ התלמידים של " לשעה זו צריכים כל ב]... [אביב- הצהרים בתל- אחר 03:00

ועד הארצי של לשכת הו!) כך(ידי - על,  בסביבה להתכנס בלוויית מוריהםהספר

להיות  התלמידים צריכים.  ושם תסודר להם קבלת פנים חגיגית]...[הקיימת- הקרן

!) כך(עם כתבות , הקיימת- מנחה לקרן, ולהביא איתם את ביכוריהם, מקושטים בירק

   37.מתאימות
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הסגנון המצווה של המודעה הזאת מעיד על הנחישות לשמור לפחות על יסוד הרעיון של החג 

   38.דאוג שיתבצע בהצלחההמחודש ול

.  העבריים בארץ ובגולהבתי הספרהפצתו של החג בכל פעלה למען  'מועצת המורים'

, שירים(חומר עזר רב .  וטקס חיצוני ביישובבית הספרההמלצה הייתה לקיים טקס פנימי ב

כמה הצעות  .הוכן ופורסם לקראת החג כל שנה )הוראות לריקודים ועוד, דקלומים, סיפורים

והעידו על , והן היו שונות באופיין,  לחג זה'מועצת המורים'סים חוברו בידי אנשי לטק

שעוצב בשפה  התנהלות הטקס מטרת. כפי שהוזכר כבר לעיל, התפתחות והשתכללות

כאילו מדובר , אותנטיות מסוימת ועתיקות להקנות לטקס ,פי סיטון- על, כית הייתה"התנ

קס נועדה לגרום שהוא יחזור על עצמו כל שנה ל פרטי הטעההקפדה . כי קדום"בטקס תנ

 39.סיטון כפי שטוענת, ומלאכותי אך הדבר לא קרה בגלל היותו מסורבל, ויהפוך למסורת

ביקורת חריפה זאת על חגיגות שבועות איננה מופיעה בעיתונות מן העבר ובהתרשמויות 

  . כר כבר לעילכפי שהוז, בגלל מניעים מגמתיים שהיו להם כנראה ,החוגגים מן ההווה

למען  מועצת המורים'ו בשבט היה גם הוא אחד מן החגים המרכזיים שאותם טיפחה "ט

לא הייתה ההחלטה לקבוע את  ,יהודה- פי דבריו הכתובים של ברוך בן-  על40.'ל"הקק

ולא צוין , היו מורים שהתנגדו לה. 'העברה'ו בשבט קלה ל"הנטיעות כפעילות מרכזית בט

 היצירה של החגים לא תמיד תהליךשב, הודה חשפו את נקודת מבטוי- דבריו של בן. מדוע

  41. לתהליך זההמרואיינים זאת בניגוד לצביון המושלם ששיוו, שררה הרמוניה רעיונית

והסביר את , שעמדו מאחורי עיצוב החג, יהודה פירט בדבריו את הרעיונות החינוכיים- בן

הוא כיוון לאותה , למעשה .לויות החגהקיימת לבין פעי המיזוג שהתבצע בין פעילות הקרן

  .תוך כדי חיזוק הזיקה אל האדמה אצל הילדים ,מטרה של החינוך להגשמה

ו בשבט ואת קביעתו של החג "הקיימת בט  של הקרן'הקופסה הכחולה'הוא ציין את הנהגת 

אביב - נקבעה תל, לדבריו.  במערכת החינוכית'הקיימת יום ראשית הפעולה למען הקרן'כ

  . גם לשם ביצוע מחודש של הנטיעות ,ב הדוגמאיליישו

את המגמה הברורה שהייתה אז ליצור אירועי חג , ובהדגשה, יהודה הזכיר גם הוא- בן

סופרים , אמנים ישבו על המדוכה ויצרו תכניות לטקס החג והנטיעה ':איכותיים מאוד

טורים חיברו קומפוזי, ומשוררים ליקטו אמרות מתאימות או חיברו שירים לשעת החגיגה

                                                           
עם התחדשות חיינו בארצנו שבנו ': ל נאמר"י באחד החוזרים של מועצת המורים למען הקקכ, מעניין לציין, אגב   38

אשר חווייתנו הגלותית על אדמת , את הבאת הביכורים, לפי הצו הפנימי והנפשי שלנו, והחיינו בחג השבועות
ו זו בעיקר חי ובמהותו ובדמות, אולם חג השבועות הוא חג מתן תורתנו. ניכר השביתה מליבנו את זיכרה החי

אם  ?הייתכן שאנו בארצנו נתעלם מן התוכן הזה ונדחקהו, החג בהכרתו ובהרגשותיו של ישראל אלפיים בשנים
גורן : ראו .'נמצא בוודאי בעזרת אמנינו ומשוררינו גם לתוכנו זה של החג ביטוי אמנותי הולם, יהיה עם לבבנו

-שמרכז פעילותה היה בתל, שמועצת המורים, ידים על כךהדברים מע .274-273' עמ, )16הערה , 42 'עמ, לעיל(
על הקשר אל מקורות אמונתו  .לא הייתה שלמה עם הצביון החילוני לגמרי שהוענק לחג השבועות, אביב

  . ולכל אורך הפרק42-41' עמ, פרק ג ,היסודיים של עם ישראל למרות הכמיהה להתחדשות ראו לעיל
סיטון מובילה את הקוראים למסקנה בדבר סרבולם של . 170-165' עמ, )28רה הע, 20 'עמ, לעיל(סיטון : ראו   39

 .אירועי שבועות לאחר שהיא מתארת את האירועים בפרוטרוט תוך הסתמכות על מקורות ראשוניים שונים
ו בשבט לא היה מורכב ומשוכלל "טקס הנטיעות של ט, עם זאת .ל' עמ, )22הערה , לעיל(יהודה -בן: ראו   40

 . הבאת הביכורים בשבועותכחגיגת
 .17הערה , השוו לעיל   41



שהאליטה של מערכת התרבות העירונית ,  הוא ציין בהבלטה42.'מנגינות לשירים ולפסוקים

  .שתואר כמרכזי בתוך מעשה ההגשמה הציוני, התגייסה למעשה היצירה הזה

הגרעין שממנו  ('בתי הספרהוועדה לארגון הנוער ו'פעילותה הראשונה של , פי סיטון- על

האירוע כלל . ו"ו בשבט בשנת תרפ"ייתה ארגון הנטיעות בטה ) 'מועצת המורים'התפתחה 

, בהמשך שונה אופי החגיגה .תהלוכה למקום הנטיעות ונאומים, ישראל- קונצרט משירי ארץ

נערך ניסיון לבנות טקס קבוע . לימוד הנושא בכיתות וטקס הנטיעות: והחג חולק לשני חלקים

פי תכנית - על .ב"בשנת תרצזה נכתבה והתכנית הראשונה לטקס כ, אשר ילווה את הנטיעות

: ובמקום היעד התקיים טקס, זאת צעדו הילדים אל יעד הנטיעה בשירה כשבידיהם השתילים

והנוטעים ענו , 'כי תבואו אל הארץ' קיבלו את הנוטעים בברכת 'שומרי הכבוד של השער'

 ורים לנטיעהל הקש"ך ומדברי חז"הילדים נטעו תוך כדי קריאת פסוקים מן התנ. 'ונטעתם'

  . 'תחזקנה'והטקס הסתיים בשירת , משירי החגברקע שרה מקהלה . מפי מנהל החגיגה

גם על חג . שהיה מורכב משלושה עשר חלקים ,משוכלל יותר נוסח ז התפרסם"בשנת תרצ

 בטקס המשוכלל. 'מועצת המורים'שעיצבה , בדומה לחג שבועות זה חל תהליך ההשתכללות

מה מקושטת יעל ב. במכנסי חקי וחולצות לבנות ובמגבעות קש 'חבר הנוטעים'השתתפו 

.  לבושים בלבן ועל ראשיהם זרי ירק'משמרת הנטע'עמדו חברי , שעליה הונחו השתילים

ומצידיהם תזמורת או , הופיעה תזמורת של חלילנים בתלבושות פסים ובכיפות מאחוריהם

מה יבהמשכו הקפת הב, םהטקס החל ממסירת השתילים לשותלי. וקבוצת תוקעים מקהלה

צלצולי , הטקס כלל מוטיבים פולחניים עתיקים כמו הנפת כפות תמרים .ובסוף הנטיעה

כריתת הברית . הנטיעה עוצבה כטקס כריתת ברית בין הילד לאילן ולארץ. פעמונים ועוד

בשירת , 'ראש הנוטעים'בהנפת שתיל מעל ראשו של , בתקיעה, לוותה בקריאות מתאימות

, מסע הנוטעים עצמו אל אתר הנטיעות לווה בטקס נוסף של ברכות. מהיבהקפת הבהמקהלה ו

בית מטרת האירוע המורכב הזה הייתה הוצאת החגיגה מ .של שירים ושל פסוקים מתאימים

   . והפיכתה לחגיגה המוניתהספר

                                                           
ל בנושא "המגמה הכללית של מועצת המורים למען הקק .קכ, לב-ל' עמ, )22הערה , לעיל (יהודה-בן: ראו   42

התנועה תבעה שינוי יסודי בביצוע החגיגה ובהכנות ':יהודה-חידוש החגים מוזכרת בפרוטרוט בדבריו של בן
, התרשמות רצינית ושמחה עליונה, יט על הילדים החוגגים רוח של הוד וקדושההיא שאפה להשל. לקראתה

לפתח בהם , היא רצתה לנטוע בלב הילדים הרגלים של נוסח ומסורת. להחזיקם במתח מתמיד של קליטה וחוויה
היא תבעה השתתפות . לעורר בהם כבוד והערצה לערכי אמנות ואומה, בריקוד, בצורה, את הטעם הטוב בשירה

הילדים עצמם בהמוניהם בביצוע החג והחגיגה בהאמינה כי אקטיביות הילד החוגג אין אמצעי טוב ממנה 
שללה תהלוכות ראוה , ומשום כך שללה הופעת אמנים ונואמים בחגיגה, לפתיחת לב בפני התרשמות עמוקה

ט ומרגילים לנוסח היוצרים ריטו, הרשמים- במקום אלה יבוא המפקד החגיגי והטקס רב]... [והצגות!) כך(
, !)כך(תבוא חגיגת המוני ילדים תחת כיפת השמים הפועלים ומעלים באחד לפי תכנית הכוללת דבור , ולמסורת

, אם בקצירה, הקולקטיבי של רבים בסך ובסדר אם בנטיעה!) כך(יבוא הבטוי : פעולה ועשייה יחד, ריקוד, שירה
תבוא התגובה המבטאת במילים קצרות וחטובות את החבוי בלב . גלים ואם בהרמת דאם בחנוכת ביכורים

דברים אלה חושפים את הרעיונות  .קכ' עמ, שם, יהודה-בן: ראו. 'הילדים עם המאורע האחרון ליגון או לשמחה
מכאן ניתן להבין מדוע הדגישה העיתונות בת . ו בשבט ושבועות בעיקר"שמאחורי הצביון הכללי של אירועי ט

והתייחסה פחות אל תהלוכות ) של הנטיעות או של הבאת הביכורים(ה בסוף שנות העשרים את הטקסים התקופ
אמנים : עם זאת לא הייתה התאמה מלאה בין הדברים האלה לבין מה שמתואר בעיתונות .הילדים שלפניהם

מעורבים אשר היו , םיוהם הצטרפו אל קבוצת היוצרים האליטיסטי, נואמים אכן השתתפו בטקסים אלה
ייתכן שבמציאות חשו צורך להעשיר יותר את תכניו של הטקס . בפעילויות הכרוכות באירועים החגיגיים האלה

המגמה : כמרכזי שם, כזכור, עדיין, עם זאת תפקידם של הילדים החוגגים מתואר .ולהפכם לאיכותיים יותר
 -פעלת הילדים בכיוון האידאולוגייהודה וגם בעיתונות בת התקופה הייתה ה-שהובלטה אצל בן, המרכזית

 .לאומי



 הייתה הבלטת הקשר בין התרבות היהודית ,פי סיטון- על, המטרה החינוכית של האירוע

זה בא לביטוי בטקס שהיווה שחזור מסוים של הטקס שהתנהל בבית ( לבין הציונות העתיקה

  43.ובהדגשת הקשר בין העם והארץ) המקדש

 ,אך כאן חשוב לפרטם ביתר הרחבה, אל מבחר של מאפיינים אלה התייחסתי כבר לעיל

דת נקותוך ניסיון לבחון את תוך התייחסות אל תהליך יצירתם ואל הפונקציות שהיו להם 

  .מבטם של מעצבי האירועים

  

חג החנוכה בעניין מערכת הרעיונות שהתגבשה במערכת החינוך על  נתונים יאין בידי די

לא ברור אם המורים דוד : יש גם חילוקי דעות בנושא זהויותיהם של יוזמיו. אביבי- התל

או , יאביב- צבי נשרי וחיים קלר ערכו לראשונה את תהלוכת הלפידים בחנוכה התל, אלמגור

   44.יהודה היה מיוזמיה הראשונים- אם ברוך בן

החשובים ביותר שבהם טיפלו  שמואל נבון הזכיר בדבריו גם את חנוכה כאחד החגים

בתי חוזר שהועבר בין . 'ל"למען הקקועצת המורים מ'מחדשי החגים במסגרת פעילויות 

וות לאירוע שהתכוונו אנשי מערכת החינוך לש,  שיקף את האופי המתובנת מאודהספר

  :חנוכה

  

אביב ותהלוכת הנרות המסורתית תהיינה - חגיגת החנוכה של תלמידי בתי הספר בתל

ומשם יוצאים , 02:30התלמידים מתאספים לבתי ספרם בשעה [...] ביום החמישי 

,  לאולם התערוכה- ד - כיתות ג ו. מסודרים למחלקותיהם על דגליהם בלוויית מוריהם

לתלמידים בלי לוויית מוריהם לא תורשה הכניסה . העם- לבית[...]  ח – כיתות ה

[...]  5- והתהלוכה ב, הצהרים-  אחר4- החגיגה ב התחלת[...]  לאולמי החגיגה

   45.אלמגור. קלר וד. ח, נשרי. ח צ"הת: מנצחים על הסדר

  

מה שמעיד על , 'מפקד התהלוכה'שמו של דוד אלמגור הוזכר במודעות שונות ליד התואר 

, רושם שהתקבל מהתיאורים, גמה לשוות לתהלוכה אופי של מצעד צבאישהייתה מ, כך

את חגיגות חנוכה , כזכור,  העיתונות נהגה להדגיש46.שהופיעו בעיתונות בת התקופה

   47.החיצוניות שהתקיימו ברחובות העיר

פי - המסוימים בשטח על תהליך יישום החגים המתייחסות אל, הדוגמות המובאות כאן

את , לפחות בחלקן, ממחישות, פה  ממקורות כתובים ושבעל'המוריםמועצת 'עקרונות 

                                                           
 . 160-157' עמ, )28הערה , 20 'עמ, לעיל(סיטון : ראו   43
 .199- ו198, 195' עמ, ציונים ביוגרפיים, צבי נשרי וחיים יצחק קלר ראו להלן, על דוד אלמגור   44
 . חגיםתיק מודעות ,  בארכיון בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי1928ראו מודעה משנת    45
 .60-59  'עמ, פרק ד, ראו לעיל   46
: פיה-שרוב בתי הספר בארץ נהגו על,  יצרו מבנה של חגיגה קבועה בעלת שלבים אחדים'מועצת המורים'חברי    47

כן . שירי חנוכה ושירת התקווה, טקס הדלקת נרות חנוכה שכלל את הברכה המסורתית, לימוד של הנושא בכיתה
מסיבות , הצגה או ביצוע תמונות הקשורות לחג, )תרומה לקרן הקיימת ('לנרמסע תרומה 'שילבו בחגיגה 

סיטון : ראו. שבמסגרתם ניסתה מועצת המורים להנהיג ריקוד מיוחד ומשחק מיוחד, 'שעשועים'כיתתיות ו
 .155-153' עמ ,)28 הערה ,20 'עמ, לעיל(



 וחושפות את הרציונל שמאחורי תיאורי החוויות מן 'מועצת המורים'הרעיונות הכלליים של 

   .המקורות השונים המובאים בפרקים הראשונים שלעיל

, ובעותמדברי המידענים ומחומר כתוב בן התקופה או כזה שכלול בזיכרונות מן התקופה נ

  : המסקנות הבאות, לדעתי

השתדלו להציג את מאמציה של מערכת ,  בהווהריאיונותשדיברו בפניי בעת ה, המידענים 

אשר יהוו , אביבית בתקופה המדוברת ליצור אירועי חגים איכותיים מאוד- החינוך התל

, אוכלוסיית היעד המרכזית, אמצעי חינוכי רב עצמה שיכוון את התלמידים המתחנכים

אולי התכוונו : האידאולוגיה בת התקופה ראתה בהגשמה יעד. לחיי הגשמה, לדעתם

  . של חלוציםקבוצת אליטהבעבר הייתה ליצור מן התלמידים המטרה כי , מרולהמידענים 

ששימש לי כהדגמה לרעיונותיהם של מעצבי החגים במערכת החינוך ולאופי , החומר

לבין  ם נבצע השוואה בין המסרים הנובעים ממנוא, בכל זאת. איננו רב ,פעילותם בנושא זה

אביביים - בעניין צביונם של החגים התל המסרים שניתן לקבל מן הטקסטים השונים

  : הרי שניתן לזהות בין אלה קווי דמיון ברורים, שהתקיימו במערכת החינוך

שמטרתם תהיה לשמש אמצעי לטיפוח ,  הייתה ליצור חגים'מאחורי הקלעים'המגמה 

שתבצע בעצמה את מעשה גאולת העם בלי להיסמך על מקורות חיצוניים תוך כדי , הקבוצ

מגמה זו התבטאה גם בתיאורי חוויות החגים וסמליהם אצל . פיתוח זהותה הלאומית

   48.המידענים וגם בתיאורי העיתונות בת התקופה

ות עם זאת ניתן למצוא את עקבותיה של האמונה באל הן אצל מי שעיצבו את הרעיונ 

לחידוש החגים והן אצל מי שסיפרו חוויות מאירועי החגים בהווה או שכתבו עליהן בזמן 

כמוחלטת לא , אם כן,  באמצעות אירועי החגים לא הוצגה'דת אזרחית'המגמה ליצור : עבר

, מכל מקום, אביב-  תל49. ולא בתיאורים מן השטח'שמאחורי הקלעים'בתיאורי הרעיונות 

חגים כמקום יישוב מתאים לקיים בו את האירועים החגיגיים בלטה גם בדברי מעצבי ה

  .שהיא הייתה עבורם מרכז לאומי, ובכך הבהירו את דעתם, כאירועים לדוגמה

מייצרת תחושת ) חזרה קבועה(המחזוריות . 'מחזוריות, סיבוב' היא 'חג'לה ימשמעות המ

הם . המחודשים האלהשהחגים שחזרו כל שנה היו חשובים עבור יוצרי החגים , נראה. קבע

- רצו לכונן דימוי עצמי של קביעות ולבנות זהות לאומית יציבה אצל האוכלוסייה הארץ

  . שהעבירו סמליהם החוזרים של החגים ,באמצעות המסרים הלאומיים, ישראלית

חיזקה עוד יותר את יעילותם , המרכז הלאומי, אביב- התרחשותם של אירועים כאלה בתל

  .בהקשר זה

כי האידאולוגיות שעליהן דיברו עדיין , ל המידענים מעצבי החגים ניתן להסיקמדבריהם ש

, כן נראה. באותה מידה ששימשו בעבר ,נחשבו ליעילות וגם לחשובות בעיניהם גם בהווה

והם שיבצו , שהייתה להם מטלה אידאולוגית מיוחדת, ששמרו על זהויותיהם כאנשי חינוך

 נקודה זו תובהר בפרק האחרון של. ונת כלפי ההווהשהייתה מכו ,בדבריהם נימה דידקטית

  .זה חיבור

                                                           
 .ו-ה ו, לאורך הפרקים ד, ראו לעיל   48
 .36הערה , השוו לעיל   49



שייכו את , אשר ראיינתי, 'הרצליה'שהתלמידים לשעבר של הגימנסיה , לעיל הזכרתי

אידאולוגית והטיפה - חינוכית- שעמדה בראש הפירמידה התרבותית, עצמם אל האליטה

שהיווה , אביב- כזי בתלזאת בזכות מעמדם כתלמידי המוסד החינוכי המר. להגשמה לאומית

  . גם מרכז תרבותי של העיר

הרי ,  למעשה ההגשמה הציונית'זרזים שמאחורי הקלעים'אם המחנכים הציגו עצמם כ

להיות הנמענים של המסרים האידאולוגיים שהופצו , למעשה, שהיו מיועדים, שהתלמידים

אל שאר , שהעבירו את המסרים האלה הלאה כמי, 'זרזים בשטח'ראו את עצמם כ, אז

אך הם , רמזים לכך נשמעו כבר מדבריהם שהזכרתי לעיל. ברחובות העיר ממש, האוכלוסייה

  .מי בנושא החגיםהדגישו זאת כאשר שוחחו ִע

כל , שמחים ראו אותנו כל כך ]... [ואנחנו היינו הראשונים' 50:שוהם- פיינברגאמרה צילה 

 ורוקדים, רוקדים, רונדות היו הרבה ]... [ אותם לתוך העניין הזהסחבנו,  וכל זהנלהביםכך 

   .' שירי ציון בעיקרושרים, ורוקדים

שוהם הדגישה מילים וחזרה עליהן לשם המחשת הסיטואציה מן העבר תוך כדי - פיינברג

פשרו לי להזדהות עם תוכן דבריה וסגנונה ִא. שלא פירטה את מהותו, תיאור האירוע החגיגי

  . עצמתו הסוחפת של האירוע שתיארה

 הטיול של ]...[ היה הטיול למודיעין, אני זוכרת, בחנוכה' 51:גלצקי- מטמןאמרה עבריתה 

זה היה חג ,  המסר היה לאומי]...[  התלמידים שרו לאורך כל הדרך שירי ציון]...[ הגימנסיה

  .'לאומי

שהתלמידים ביצעו אותה , לאומית הזאת- גם כאן נרמזה הראשוניות של הפעילות החינוכית

אם אמנם הייתה הגימנסיה הראשונה ,  נתונים שבידי מעלים תהייה52.הות מלאהמתוך הזד

שמאז העבר ועד , גם מדברי מידענים אלה נובע,  מכל מקום53.שהנהיגה טיולים למודיעין

  . ולא ויתרו על ההשתייכות הזאת ההווה הם ראו את עצמם כחלק מן האליטה החלוצית

  : אביבי- יטו בערכו של חג הפורים התלהיו שהמע, מם שוחחתי שִע, מאנשי החינוך

  . 'בלי תוכן, קל, פורים היה חג שמח' : אחת הגננות שלא חפצה להזדהותאמרה

 העבריים בנשפים עוד מימי תחילת התממשותו של החינוך העברי בתי הספרפורים נחוג ב

ם שמשקף ערכי, ראתה בפורים חג גלותי אכן' ל"הקקלמען  מועצת המורים', עם זאת. בארץ

בו  הומלץ לקיים ,כיוון שהחג היה אהוב על הילדים. כמו ישועה ניסית, גלותיים בלתי רצויים

  54.שבמהלכן נערכה התרמה לקרן הקיימת, מסיבות מסכות

 פוטנציאל ברור ומובהק לדעתםשהיה בהם , לאנשי החינוך הייתה נטייה להתרכז בחגים

על תהליך בעיקר , לסוגיהםמי האמנים שוחחו ִע ,לעומתם. להפקת סמלים לאומיים

                                                           
 .192'  עמ, ציונים ביוגרפיים, ראו להלן   50
 .191' עמ, ציונים ביוגרפיים, ראו להלן   51
, 32' עמ, לעיל(יהודה -בן; 8 'עמ, )32 הערה, 21' עמ, לעיל(דרור -אלבוים :על טיולי הגימנסיה למודיעין ראו   52

 .109' עמ, )5הערה , 24' עמ, לעיל ( כרמיאל;117-114' עמ, )42הערה  
שנהגו לטייל , ישראלים מן המושבה גדרה-קיימים דיווחים על צעירים ארץ למדווח במקורות שלעיל בניגוד   53

טיולים  ).כתב יד (ספר גדרה,  הורביץ'א: על כך ראו.למודיעין עוד לפני שהחלו בכך תלמידי הגימנסיה ומוריה
אביב ומסביבתה וגם של בתי -על טיול של בתי ספר מתל :בתקופה זו, פי המדווח-על, נוספים למודיעין נערכו

מיפו , כן דווח על טיול בתי ספר מירושלים .3' עמ, ב"בטבת תרע' ג, האור: ספר מרחובות ומראשון לציון ראו
 .3' עמ, 9.1.1914, הפועל הצעיר: ראו. ומן המושבות לקברות החשמונאים

 .162-161' עמ, )28הערה , 20  'עמ, לעיל(סיטון : ראו   54



מנקודת מבטם היה זה החג . שהם השתתפו בו, אביבי- ההתרחשות של חג הפורים התל

  .והם דיברו בפרוטרוט על תרומתם המאומצת לעיצובו, המרכזי מכולם

 פורים כפי שהציגו על התכונות הערכיות של מעשה היצירה של שראיינתי עמדו האמנים

הם . ו בשבט או שבועות"ט, ו ממעשה היצירה של חנוכהאנשי החינוך את הערכים שנבע

שהוזכרו הרבה באותה תקופה כחשובים למעשה ההגשמה , אפיינו אותו בדיוק באותם ערכים

  . הציוני

   55:וב'פוגצ- אמר המלחין עמנואל עמירן

  

 גם את ]... [מפני שראיתי שככה העיר נושמת אהבתי,  את העבודה הזאתאהבתיאני 

 הייתה קבוצה ]...[ההכנה וגם את , המסכותוגם את , הריקודיםוגם את , המחזה

וכל מי שבאמת , ניה ברגר הציירת ואני'עם אורנשטיין וז, התרכזה מסביב הלוי, קטנה

והיה סיפוק לראות את ,  שזה יצליח]...[ בשביל הדבר הזה, ימים כלילות, נתן יד ככה

   56.של כל הארץ, עצום, זה היה גדול. התוצאות

  

וב הדגיש מאוד את עבודת הצוות הקולקטיבית לקראת החג ואת הדבקות 'פוגצ- ןעמיר

אולי כדי , שהשתתפו בעבודה מלבדו, הוא פירט את שמות האמנים המפורסמים. במטרה

הוא פירט את . להדגיש עד כמה רבה הייתה ההקפדה על שיווי צביון איכותי לאירועי פורים

  .גדול ומורכב' פרויקט פורים'עד כמה היה כדי להסביר  ,מאפייני האירוע והבליטם

הוא האניש בדבריו את : אביב- וב ראה זיקה חזקה בין חג הפורים לבין תל'פוגצ- עמירן

- בדבריו על פורים בתל. שהמחיש את משמעותו של החג כגורם מחיה עבורה, העיר באופן

  . 'של כל הארץ 'אביב חיזק את מקומה כמרכז

- וב על המשמעות של יצירתו בארץ'פוגצ- יבר עמירןבהקשר של יצירת חג הפורים ד

 אנחנו חזרנו הביתה. טבע. טבעית ישראל במשמעות- ך וארץ"זה נשם תנ': ישראל המתחדשת

, בסדר, ובגולה יש ירושות של גולה, הייתה גולה,  אני הבינותי שהיה פה פער מסוים]...[

 ולהרגיש את ]...[ עד כמה שאפשר, המקוראבל צריך לשאוף לקשור את הקשרים עם 

  . 'אנחנו חזרנו הביתה.  את הנוף]...[ הקרקע

שביטאו את , אביביות ביצירת מופעים- וב השתתף בתהלוכות פורים התל'פוגצ- עמירן

מי על יצירתו האינדיבידואלית מתוך ההזדהות שלו עם ִע הוא דיבר 57.ך"הזיקה אל התנ

ח את הזיקה אל ארץ האבות ואל האידאולוגיה הציונית ועם הצורך האידאולוגי החזק לפת

אם , הוא הדגיש: הוא עיצב את יצירתו תוך התרכזות בעולם הנושאים של המקרא .אדמתה

 של הערכים ואת הכמיהות החברתיות לבטא את כאמן אינדיבידואלאת הצורך שלו , כן

 את המסר של דבריו המחיש בפניי תוך הדגשות של מילים וחזרות על 58.אותה תקופה

                                                           
 .15 הערה, 105 'עמ, וב ראו לעיל'פוגצ-מירןעל עמנואל ע   55
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איפה העיפרון "בבית הזה שמעו במקום ". לימד עברית בעברית *אבא שלי  ,הבית היה בית ספר לעברית, בריתע
, 'התו האחרון של עמנואל עמירן', דורון' א: ראו ' !"עיפרון, נפשי, נפשי: "את הצעקה הנרגשת" !לעזאזל, שלי



 תוך כוונה להעמיד את הזיקה אל 'ך"זה נשם תנ' הוא השתמש בביטוי המטפורי .משפטים

  . ישראל העתיקה במרכז דבריו- ארץ

 59:שהשתתפו בנשפי פורים ובתהלוכות פורים, כבר התייחסתי לעיל אל דברי השחקנים

  . שבאו במגע ישיר עם הקהל בשטח, ראו עצמם כמבצעים, בדומה לתלמידים, אלה

  : ואתייחס אליהם הפעם מזווית שונה, הםדברימאצטט שוב 

 היינו שרים כל מיני שירים כדי להרקיד ]... [נשף כזה של פורים': אמר שמואל רודנסקי

אמר . 'אחר כך היו מתפרצים גם בהורה,  היו ריקודים סלוניים]...[ שיהיה שמח, את הקהל

 שפופרות מקרטון שפיהן ]...[ נגיד, ויחד עם זה הופענו גם, ואנחנו עבדנו, נו': משה חורגל

 ]... [פורים היום, פורים, טו- טו- טו:  ואנחנו עם התזמורת ביחד]...[הפתח גדול מאוד, היה

 אנחנו ]...[ אנחנו גם נהנינו מזה,  באמת זה הייתה שמחה]...[ דרנו איזה שלושה נשפיםיס

   '!שימחנו את כולם

אם כי , ו את הקהל לשמוחשעורר כמי ,וחורגל השתדלו להדגיש את תפקידם רודנסקי

  . ראו גם את עצמם חלק מן האירוע

השתמעה , אשר עיצבו את אירועי פורים והשתתפו בהם, מדבריהם של האמנים כולם

הם שאפו ליצור מסגרת מאורגנת ומוקפדת : המגמה שעמדה ביסוד מעשה היצירה שלהם

ות ושמחה גדולה התלהב, שאירועיה יעוררו תגובות של ריגוש, מאוד של אירועי החגים

, אביב- מבנה כזה היה בעל מאפיינים מתאימים למציאותה של העיר תל. בקהל בן התקופה

  60.אשר למעשה השלימו זו את זו, על אידאולוגיות סותרות, כאמור, שהייתה בנויה

 של לתגובות ספונטניותשמארגני החגים ומעצביהם שאפו לגרום , אם כן, ניתן לקבוע

ספונטניות 'רצו ליצור  הם: כלומר,  מאודיזומהת פעילות ארגונית שתבואנה בעקבו, הקהל

   61.'יזומה

קטעים מצוטטים מתוך העיתונות בת התקופה ומתוך חומר שהופץ אז בין  רצוני להציג כאן

  .המעידים על מגמה זו ועל מגמות נוספות של מארגני אירועי פורים, הקהל החוגג

אביבי בלטה מטרתם של -  בפורים התלמפרסומים שונים ורבים שהופצו בין הקהל

 שמירה על מסגרתאך תוך , וישמח בהםשהקהל ישתתף באירועי החג , המארגנים

  . התנהגותית אחידה ומסודרת

  : להלן מודעה שפורסמה לקראת פורים בשנות העשרים

  

  . הצהרים בדיוק ברחוב העליה-  אחר1שעה ב!) כך(על המשתתפים בתהלוכה להמצא . א

  

                                                                                                                                      
וב 'על שניאור פוגצ*.  יצירתו של עמירןך על"רקע זה מסביר את השפעת התנ .12' עמ, 21.12.1993, מעריב

 .198' עמ, ציונים ביוגרפיים, ראו להלן,  אביו של עמירן, )עמיאב(
 .126, 106-105  'עמ, פרק ז, ראו לעיל   59
    .  לאורך פרק ב, ראו לעיל   60
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 V. Turner, 'Carnival in Rio- Dionysian Drama in an Industrializing Society', The Celebration:ראו
of Society, Perspectives on Contemporary Cultural Performance, E. Manning (ed.), Ohio-

London 1983, p. 118  
       



משתתפי , "הקיימת- קרן: "הצהרים בדיוק בסדר כדלקמן-  אחר2 תצא בשעה התהלוכה. ב

  [...] קבוצות ומסכות מענייני דיומא של נושאים שונים , התעשיה והחקלאות

  

רחוב , רחוב בוגרשוב, יהודה- אליעזר בן, אלנבי: התהלוכה תעבור ברחובות דלקמן. ג

  . תחזור דרך אלנבי, הירקון

  

הקיימת ומשם תלווה התזמורת את הרקודים - שכת הקרןי ל"התהלוכה תעמוד ע. ד

  . של הקהל' הורה'!)כך(

  

  : הוראות לקהל

  

  .  הוא סדר- היסוד להצלחת הקרנבל . א

  

לא יורשה להשתתף בתהלוכה לשום מסכה העלולה לפגוע ברגשי הדת והלאום או . ב

  . בחוקי המוסר הציבוריים

  

  . שטיחים וכדומה לכבוד החג, םפרחי, קשטו את בתיכם בדגלים! אביב- תושבי תל

קשטו את עצמכם ואת ילדיכם . ינתן פרס לבית המקושט באופן הכי מתאים לסגנון פורים

! תזמורות הקרנבל!) כך(היו נכונים לרקודים בלוית ! צאו בקרב קונפטי. בכובעי פורים

  ! השתדלו לזכות בפרסים!  בתהלוכההשתתפו: קבוצות ומסכות, יצרנים

  

 -  בקבוקי יין 100 כ- פרס נשפי פורים של אגדתי בעד המסכה העליזה ביותר : פרס ראשון

  . והשתיה כדת: מה שנאמר

  

הקיימת כי יוצא דבר - בל יראה ובל ימצא איש או אישה ברחובות העיר בלי דגל של הקרן

אביב לכל באי - הקרנבל לכל התושבים להראות בתהלוכה את גדלה ויקר תפארתה של תל

  . שעריה

  

   62.אמן ראובן, קרני, ה אדריכל ברלין"הקיימת ה- כ העירייה והקרן"ם בהשופטי

  

היא דרשה להשתתף באירועים שונים של : משמעיים אל הקהל- מודעה זו העבירה מסרים חד

פצו כי המארגנים ח, לדעתי, נובע ממנה. ופקדה לשמור על סדר ועל התנהגות ערכית הקרנבל

אך התוצאה האיכותית שרצו להגיע אליה במסורת קרנבל פורים לא , שהקהל יחגוג וישמח

התנהגות הרשו : הרשתה להם לאפשר לקהל ביטויי שמחה חופשיים ולא מתוכננים

  . הממוסגרים של האירוע, בתוך הגבולות היזומיםאך , )קרב קונפטי, ריקודים (ספונטנית
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אך תוך שמירה , ת שהם בדרך כלל בעלי אופי ספונטנילבטא רגשו, אם כן, הקהל התבקש 

נאסר גם להופיע במסכות שיפגעו ברגש הדת ובלאום או בחוקי המוסר : על חוקים וגבולות

  . הציבוריים

, כן עודדו את הקהל להשתתף באירועי פורים באמצעות הזכרת פרסים שבהם יוכלו לזכות

כך הודגשה בציבור רמתו .  הקרנבלופירטו את שמות השופטים שישפטו במופעי תהלוכת

  . האיכותית של הקרנבל

 כעיר שהיא מרכז 'באי שעריה'אביב תוצג בפני - שהעיר תל, הקהל נדרש לשמור על כך

 - הקרןשל דגל (ידי טיפוח סמל בעל משמעות לאומית - זאת על, ישראל- לאומי בארץ

   63.)הקיימת

  

  

ו גם הם את סדר אירועי פורים ואת שפירט, 'קרובץ'בשנות השלושים הופצו בקהל עיתוני 

 התפרסמו גם שירים 'קרובץ' ב64.ל"למודעה הנ ההוראות לקהל בזמן החגיגות בצורה דומה

אמצעי . שירונים מודפסים הופצו גם במשך האירועים עצמם. להפצה בין הקהל בחג הפורים

 כבעלי התגלו כאן) עיתונים מיוחדים, חוזרים, מודעות(התקשורת השונים בני התקופה 

זו הייתה . תפקיד לעורר את מודעות האוכלוסייה למעורבות רבה ככל האפשר באירועי פורים

לפרסם את המאמצים שנעשו כדי ליצור עבור האוכלוסייה חג איכותי מאוד ולטפח  גם דרך

  65.את המטרות האידאולוגיות בנות התקופה

ורים כבר התפרסמו בה הרבה לפני פ: העיתונות בת התקופה קיבלה גם היא תפקיד דומה

דיווחו על ועדות פורים השונות , שהתייחסו אל תהליך ההתארגנות לקראת החג, מודעות

  66.שהחלו לפעול והשתדלו לעודד את הקהל להשתתף

, שהמארגנים השתדלו להשתמש בכל אמצעי התקשורת הציבוריים כדי לגרום לכך, נראה

שבכוחו לחזק , בעל תפקיד חברתי מרכזישהקהל יבין את משמעותו הייחודית של פורים כחג 

                                                           
אביבית מרשימה ניתן לחוש כאן גם בהשפעתה של שפת -ר מדובר במודעה על הצורך לשדר פסדה תלכאש   63

 :E. Hill, 'The Trinidad Carnival:  בנושא הפגנת פסדה מושלמת בפני קבוצות חיצוניות ראו. מגילת אסתר
Cultural Change and Synthesis', Cultures: Festivals and Carnivals, The Major Traditions, 3, 1 

(1976), pp. 54-85; A.P. Logan, 'The Palio of Siena: Performance and Process', Urban 
Anthropology, 7, 1(1978), p .46    

הוא .  ובעריכתוישי-ז בן"ידי העיתונאי והסופר א- עלג"תרצ שנת  החל לצאת לאור ב'קרובץ'העיתון ההיתולי    64
ו "בשנת תשט. ה" תרצהעיתון המשיך להופיע עד.  הוועדה למפעלי פורים בעירייהשימש הביטאון הרשמי של

היא ' קרובץ' המילה . הם פיוטים שסודרו לכבוד החג'קרובץ לפורים',  כפי שהוזכר לעיל.הופיע גיליון נוסף
הגו מתוך אי הבנה נ, פי אלבוגן-על. שהיא השם הכולל לכל הפיוטים המשולבים בעמידה, ריבוי של קרובה

שלא , פרשנים מאוחרים. שבצרפתית עתיקה  esכי כך היה מקובל להעתיק את סיומת הריבוי  ', קרובץ'לכתוב 
מ "י: ראו). טו, קיח' תה(' קול רנה וישועה באהלי צדיקים'קבעו כי מדובר בראשי תיבות ל, היו מודעים לכך

-ד שולמית בן"אני מודה לעו.  159' עמ, ב"אביב תשל-תל, התפילה בישראל בהתפתחותה ההיסטורית, אלבוגן
עיתוני ', שחורי' א:  ראו.בנימין בר תקווה על סיועם בנושא זה' שולמית אליצור ולפרופ' לפרופ, הראל-ישי

, לעיל( האנציקלופדיה של העיר העברית הראשונה ,יפו-אביב-מי ומה בתל, 'אביב-פורים ועיתוני מחתרת בתל
 .196  'עמ, ציונים ביוגרפיים, ישי ראו להלן-ז בן"  על א.430'  עמ,)8הערה , 25' עמ

תיקי פורים ובארכיון מכון לבון לחקר , יפו-אביב-עיריית תל, היסטוריהראו דוגמות של חוברות קרובץ בארכיון    65
 .2055/83תיק , תנועת העבודה

כל מי שיש לו להציע . ק נבחרה ועדה לסידור הקרנבל בחג הפורים"ידי הוועד המקומי של הקה-על': לדוגמה   66
בין חברי הוועדה ישנם ציירים . ק" בלשכת הקה8-6דבר מה בנוגע לקרנבל מתבקש לפנות לוועדה בשנות 

 .1' עמ, 17.2.1926, דבר:  ראו.'המוכנים להוציא אל הפועל תכניות קרנבל שונות



לזהות את הקהל עם מערכת סמלים שהביעו את , את המגמה לקולקטיביות ולאחדות

כל זאת בלי לשכוח  .יומי- םהאידאולוגיות ואת הצרכים בני התקופה וגם לפרק את המתח היו

  . את המסגרת המשמעותית של החג

צלחת חג עממי כזה תלויה רק ה': במודעה שפורסמה בציבור בשנות העשרים נכתב

היו בין . אל לכם להיות רק מסתכלים מרחוק. באקטיביותו של הקהל הרחב עצמו

, היתול, צחוק, לבשו מסכות של רצינות. שנו את פרצופכם הרגיל לכבוד החג, המשתתפים

  67.'ביקורת ולעג

של מעורבות כי מארגני החג ויוזמיו שאפו לפקח על כל ביטוי , מודעה זו מחזקת את הנחתי

 68.אפילו על כזה שיש לו אופי של צורך אישי עם מאפיינים ספונטניים, הקהל בחגיגות פורים

  . הם אף הטילו חלק גדול מהאחריות להצלחת החג על הקהל שאליו פנו

ת אל החג החדש ההולך שיעוררו את הקהל למודעּו, התקשורת לא פסקה מלהפיץ מסרים

- אביב ואולי בארץ- ו לסייע לשיפור המצב החברתי בתלונוצר ואל הפוטנציאל של אירועי

כלומר של כל , 'חג שמחה עממי'בעיתונות בת התקופה תואר חג הפורים כ. ישראל בכלל

  69.בלי הבדלי מעמדות, העם

כך . שלא תמיד התממשה מגמה זו גם בשטח, אלא שממסמכים ארכיוניים אחרים עולה

 הזמנות למספר': עיתונות בת התקופהמנוסחת הזמנה לנשף אגדתי שפורסמה ב, למשל

70.'מצומצם של נשפים לבלות באופן משמח וחברתי את חג הפורים
 ,אם כן, ההזמנה פנתה 

אגדתי קומם עליו את דעת . ולא אל האוכלוסייה כולה, אל קהל נבחר שנקרא להשתתף בנשף

שזכה לרווח , וגם כנגד כך, שהוא ראה את עצמו מורם מעם, שטען כנגד כך, חלק מן הציבור

  71.מן הנשפים, לדעתם, כספי שלא הגיע לו

גילויים , אם כן, בתוך המגמה הכללית לאחדות מוחלטת בקהל מצד מארגני פורים ניכרו

, עם זאת נראה לי. םישהעידו על צרכים שונים של יוזמים אינדיבידואלי, יוצאי דופן

בו תשתתף כל ש, שהרעיונות שלהם לארגן חג, שמארגני החג הצליחו לגרום לכך

  .קיבלו מקום מרכזי מאוד באמצעי התקשורת, האוכלוסייה בצורה אחידה ושווה

, לעתים ,מורכבים של מעצבי החגיגות בפורים היו כנראה שהרעיונות מאחורי האירועים

  .מכדי שהקהל הרחב יוכל להזדהות עם המסרים שלהם ולהתנהג כפי שציפו ממנו המארגנים

המנהל האמנותי של אירועי החוצות בפורים בשנות , ורכזכ, שהיה, כתב משה הלוי

   :השלושים
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נראה שבשטח לא . שועי פורים ספונטניים לגמרי שהם עצמם ארגנועל שע, כזכור, עם זאת סיפרו לי מידענים   68

 .127 'עמ, פרק ז, ראו לעיל. תמיד חש הקהל חובה להתאים עצמו לאירועים המאורגנים בלבד
 .3' עמ, 23.3.1921, הארץ: ראו   69
 .שם, הארץ: ראו   70
 -6, יפו-אביב-עיריית תל, היסטוריארכיון , 'אגדתי'  ונשפי הפורים של ב'טרסק'המנה המסורתית של ה': ראו   71

    - עיר במודעות, )עורך( זאבי 'ר: ראו. הקיימת למעשה תרם אגדתי חלק מהכנסות הנשפים שלו לקרן .6 -1228
במשך השנים ניסה  .487' עמ, 1988אביב -תל, אביב- תל-ישראל-מוזיאון ארץ, ג, 1935 -1900 -אביב-יפו ותל

השלישי והאחרון ': אם כי לא בצורה מוחלטת, תר לכלל האוכלוסייהאגדתי להפוך את נשפיו למותאמים יו
, אמנם, הנשף תואר. 4' עמ, 3.1928, דבר:  ראו.'עלה על הקודמים לו, הנשף העממי, בנשפי המסכות של אגדתי

 .אך נשף זה היה רק אחד מסדרת הנשפים שארגן אגדתי והאחרון בסדרה, פתוח לעם, 'עממי'כ



שהקהל יכול להסתפק במועט בכל השלבים המוקדמים של החג רק , מן הנסיון למדתי

 הצרפתים או ]... [בלי מסע אין חג. למסע העדלידע -  בגלל ציפייתו המתוחה לעיקר

בכוסית משקה כדי להגיע  ההם מוכנים להסתפק בכובע נייר צבעוני ו]... [האיטלקים

ליהודי דרושה . היהודים,  לא כן אנחנו]... [להתרוממות רוח ולצאת במחול ברחובות

ליהודי דרושה התרוממות הרוח  -  סיבה הרבה יותר עמוקה בשביל לעורר שמחה בלב

הרי כל תורת החסידות מיוסדת על  !אידיאה! מחשבה! תוכן! שביסודה מונח רעיון

מן הקל אל , חלקים- ייתי מחלק תמיד את המסע ומסדרו חלקים לכן גם ה]...[ כך

 המון של חצי מליון איש העומד בצדי ]...[  ובאשר לשיתוף הקהל בשמחה]...[ הכבד

 כל אחד מהצופים חייב ]... [ושותף לאמנים, הכביש אסור לו להיות יותר מדי פעיל

 אינו ]... [נבל עצום קר]... [ולא בגוף, להיות צמוד אל מקומו ולהיות שותף בנפש

   72 .דומה לנשף ריקודים

  

, הלוי דרש מן הקהל היהודי שמחה שתבוא בעקבות הבנת הרעיון שבאירוע והזדהות שבנפש

  .ולא השתתפות שבגוף בלבד עם מה שראה ושמע

שעודדו ,  דעותיו אלה של הלוי סותרות את המסר שנובע מתוך הדברים שהצגתי עד עתה

  . ל הקהל בקרנבלי פוריםערה ש, להשתתפות פיזית

שרמת דרישותיו של הלוי הייתה גבוהה , אחת הכתבות בעיתונות התקופה העידה על כך

 רוב הקהל ברחוב לא יכול היה לתפוס: מעירים לנו על דברים אחדים הטעונים תיקון': ימדי

 נשמעו מכל "?מה זה"שאלות . ייאת תוכן התמונות במסע האמנותי שהיה לעתים מורכב למד

טוב היה אילו ניתנה תמצית הרעיונות בעלונים . ידי כך- עבר והרבה מן ההנאה קופחה על

   73.'שיחולקו לקהל או יפורסמו בעיתון

, שלעתים ניכרה בתהליך היצירה של החגים המתחדשים התיימרות להגיע לתוצאות, נראה

קהל הרחב בתגובת השוב כאן אפשר להיזכר . שלא התאימו לצורכי האוכלוסייה בת התקופה

ולא ניתן היה לצפות בהם בצורה , שאירועי שבועות נערכו במסגרת מוגבלת, על כך

  74.חופשית

הניסיון לעצב קבוצות אליטה של ילדי , כנראה, ניכרביסוד הרעיונות לאירועים האלה 

באירועי פורים (ישראל - או של כל הקהל היהודי שחי בארץ) לדוגמה, בשבועות(ישראל 

  ).  לדוגמה,שארגן משה הלוי

, ייתכן שניסיונות כאלה נבעו מתחושת האחריות הגדולה שחשו מארגני החגים ומעצביהם

- לגרום לעיצוב דמותה של החברה המתחדשת בארץ ,בעקבות המטלה שרבצה על כתפיהם

מאפיינים של אותו תהליך  נראה שניתן לאתר כאן. באמצעות אירועי החגים שחידשו, ישראל
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 שביט 'שי, ישראל-  יצירת מערכת מחודשת של תרבות לאומית בארץשל, שהוזכר כבר לעיל

   75.'תרבות עממית רשמית'מכנה 

איכותי הוזכרה במקורות ארכיוניים המגמה - יחד עם הכוונה להפוך את פורים לחג עממי

אביב נוסף למעמדה כמרכז - כדי לחזק את מעמדה הכלכלי והתיירותי של תל ,לנצל את החג

   76.לאומי

שזרו מארגני הקרנבל במניעים , ר גם גבריאל צפרוני בדבריו שצוטטו לעילכפי שהזכי

, אביב למרכז- בדברים אלה הובלטה המגמה להפוך את תל. הלאומיים גם מניעים מסחריים

מבחינה זו הוכיחו . תשתלבנה זו בזו, שלמרות מהותן השונה, שישרת פונקציות רבות ושונות

שרצו , אביב כעיר- שחג זה התאים ביותר לתל, דברי היוצרים והמארגנים של פורים

  . להגדירה כמרכז רבגוני מתפתח של העולם היהודי כולו

ניתן למצוא דמיון בין הצהרות יוצריו של החג לבין חוויות המידענים מאירועיו ותיאוריו 

כי הם ראו בפורים , ההתרשמות הכוללת שלי מדברי כולם היא. בעיתונות בת התקופה

  .עצמה חברתית בלתי רגילה ופונקציות רבגוניות שנשזרו זו בזוהתרחשות בעלת 

לסייע , כפי שכבר נאמר, למארגני הטקסים והחגים וליוצריהם היה חשוב במיוחד

, לאוכלוסייה בת התקופה להגיע לרמת קולקטיביות מרבית ולרמת הרמוניזציה מוחלטת

  :באמצעות החוויות הגדושות אשר יצרו עבורם

התושבים ייחשפו למסרים שהוצגו באמצעות הסמלים שבטקסים ש ,הייתה  המטרה

ם ייו מעמד אוגבולות אידאולוגיים, כאשר הם מצויים במצב של אחדות וסולידריות, ובחגיגות

וכדי , אביבי יתגשם כפי שציפו- כדי שמעשה ההגשמה של החלום התל. לא יפרידו ביניהם

, היה צורך לסייע לכך,  אף הואישראלי יתרחש- שמעשה ההגשמה של החזון הלאומי הארץ

  .יום בעיר- םשהאווירה ששלטה בחגים תשלוט גם בחיי היו

, אלא שמתוך שיחות עם מי שהציגו עצמם כיוצרי התרבות האידאולוגית בעיר ניתן להבחין

, נוסף לכך ראינו.  הציבו גבולות ברורים ביניהם לבין שאר אוכלוסיית העירשהם עצמם

קבוצות ' חגים איכותיים מאוד גרמו לעתים לניסיונות ליצור שמאמציהם הגדולים ליצור

  ). למשל, 'ילדים נבחרים'כמו ( נבדלות בתוך העם 'אליטה

  

  אביב מנקודת מבטם של נציגי קבוצות שונות בעיר-חגי תל

ראיינתי . אתניות ומעמדיות שונות, קבוצות אידאולוגיות, כפי שהזכרתי כבר, אביב חיו- בתל

בחלק הבא של הפרק ארצה לבחון את נקודת מבטם לגבי . בוצות כאלהנציגים אחדים מק

אביבית - מעמדן וכיצד מיקמו עצמן במציאות התל, הגדרת הקבוצות שהם משתייכים אליהן

זאת תוך כדי התייחסות אל האירועים הציבוריים החגיגיים . שבהן אני עוסקת, בשנים

החוויות שעברו במשך האירועים באשר לאופי  ופירושיהם של המידענים,  אזתקיימושה

  . האלה

  : וב'פוגצ- אמר עמנואל עמירן
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 אני חושב שאני יותר ספרדי 77. אני יותר תימני ממך]... [אני אמרתי פעם לשרה לוי

הצביע בידיו (ומראה את זה , אני מראה את זה, אני סופג את הדבר הזה. מהספרדים

, כמו שעכשיו,  לא היה צורך]... [העיר הייתה יותר קטנה). לשני כיוונים שונים

היינו . לא ידעתי מה זה עדה, לא דיברנו אף פעם על עדות. לשלם מס לכל עדה

אבל לא היה  ?כן, נניח,  או משהו'רומנעשטע' או 'לישעריפו': אומרים בזלזול

  . משמעותי

  

, תחושה וב אל נושא השוויוניות בין העדות מעוררת'פוגצ- התייחסותו המודגשת של עמירן

שאפיין את דברי קבוצת האליטה , 'הרמוני'שניצל את השיח כדי להעביר אליי את אותו מסר 

- בתלוחוץ קבוצתיים יחסי שוויון פנים קבוצתיים מצב של  שדרשהתאמצה ל, אביבית- התל

  ? גם אצל נציגי קבוצות אחרותלֶשדר זה האם אמנם ניתן למצוא אישור . אביב כמרכז לאומי

הוא תיאר את הופעת . שבו הוצגו אירועי פורים ,א הופיעו בפרקדבריו של יעקב גלוסק

   78.כאשר הם הציגו דמויות ממגילת אסתר ,בתהלוכת פורים, 'צעירי המזרח', התימנים

  

  . אביב- מו על אופייה של קבוצת התימנים שחייתה בתל המלא ִעריאיוןיעקב גלוסקא עמד ב

פי - אשר נהגה לחיות על, כזת בתוך עצמהכי זו הייתה קבוצה מרו, מתוך דבריו ניתן להבין

אם , אצלנו': שהתייחדה בתחום חיי המסורת והדת, מערכת ערכים אחידה וברורה משלה

היה יוצא מן , אפילו לתת שלום, אסור שיראו אותם, בחור ובחורה היו רוצים להתראות

  בבית,כל החגיגות האחרות היו פה, הדגישו מאוד את הדת. לא כמו אצל האחרים, הכלל

  .'הכנסת שלנו

בספרו האוטוביוגרפי הביע גלוסקא את כאבו על היות העדה התימנית בעלת מעמד שולי 

כי נושא השיח היווה עבורו הזדמנות מתאימה כדי ,  נראה79.אביבית- בתוך האוכלוסייה התל

ואשר הסתגרה , לא נחותה, אליטיסטית, לדעתו, להציג את קבוצת התימנים כקבוצה שהייתה

מיד אחרי שתיאר את ייחודם כבעלי ערכים מקודשים . מתוך בחירתה שלהעצמה בתוך 

, הזכיר גלוסקא את השתתפות צעירי התימנים בתהלוכת פורים, בתחום חיי המסורת והדת

  . 'אנחנו הראינו להם את המסורת': ובסוף התיאור הוסיף את המשפט

כות פורים בשנות שהשתתפו בתהלו, שצעירי העדה התימנית,  כי רצה לומר,נראה

 - ולו פעם אחת בשנה -  השתמשו בנושא המסורת כדי להפוך את העדה התימנית, העשרים
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שהיו , אותה אוכלוסייה בערכיםלהעשיר את כדי  ,לקבוצה שנפתחה אל שאר האוכלוסייה

כי צעירי העדה היו מוכנים לאותה , מדבריו של גלוסקא משתמע. בעיקר נחלתם של התימנים

וכי ראו את פורים כאירוע יעיל במיוחד להדגשת , בוצתית יותר מוותיקי העדהק- תקשורת בין

 לנבדלת ואף ,פי הרגשתו- על, שנחשבה, תרומתה ולהמחשת אופייה הייחודי של אותה עדה

  .אביב- בעיני אנשי תל לנחותה

כי , כפי שציינתי כבר במסגרת ההתייחסות למופע פורים של צעירי התימנים, מעניין לזכור

דתי של - נטייה לפרוץ את אורח החיים המסורתי, כפי הנראה,  הייתה'ירי המזרחצע'ל

כפי , שהיום מציג גלוסקא את הדברים בהתאם לצרכים אחרים שיש לוייתכן . התימנים

  . שתיארתי כאן

כשייכים למעשה העיצוב של התרבות העממית בדבריו הציג גלוסקא את התימנים 

בכך שהם סייעו לחיזוק זיקת העם , אביב- רחשה בתלבמערכת האידאולוגית המתחדשת שהת

  . המתחדש אל מסורתו

 -  כפי שהוא הציג זאת - ההופעות בתהלוכות הקרנבל של פורים היו גם דרכם של התימנים 

שלא התייחס אל , גלוסקא התרכז בדבריו במופע התימני עד כדי כך: לחזק את זהותם האתנית

, ה הופעת התימנים אווירה אטרקטיבית כל כךלדעתו אף יצר. פרטים אחרים בתהלוכות

אביביות ואף זרות לנהור אל העיר כדי לצפות באירועי - שגרמה גם לאוכלוסיות חוץ תל

אפילו ערבים היו באים כשהיו שומעים  ':והפכה את התהלוכה למרכזית עוד יותר, פורים

ל התהלוכה של להסתכל ע, עומדים בצד, היו באים ערבים מיפו. שיש תהלוכה של תימנים

אבל , היו עושים אחרים. אחרי כן ביטלו. ארבע שנים עשו שנה אחרי שנה- שלוש. התימנים

  .'לא היה יוצא כל כך יפה כמו שעשו התימנים

כי , אך מדבריו נרמז, וגלוסקא גם לא הסביר זאת, לא ידוע לי מדוע בוטל מופע התימנים

  . נפגע מכך מאוד

זו נתייחדה  80.ירתה של ציפורה צברי לאסתר המלכהגלוסקא הזכיר במיוחד את שנת בח

ידי הרשויות - כי אם על, ידי קבוצת התימנים- אולי כיוון שציפורה לא נבחרה על, בעיניו

היו גאים ': מקור נוסף לגאווה לקבוצה התימנית, כנראה, מה שהיווה, הרשמיות של העיר

ראית את התמונה . ה הייתהיפהפיי':  תשובה'?איך הייתה אסתר המלכה': שאלה. אמר, 'בה

  . 'הייתה הכי יפה בארץ ?שלה

 תרמה להבלטת המסר שלו כאשר נוצרה ריאיוןנוכחותה של ציפורה צברי בסיטואציית ה

בעיקר בשפת הגוף , כלומר, שבוטאה בחיוכים ובמבטים,  בין שניהם'עדתיתסולידריות '

  . שלהם

תמש בסיפור פורים מן העבר הש, שראה עצמו נציג של קבוצת התימנים, יעקב גלוסקא

את , והפעם בנסיבות אינטימיות לגמרי שבינו לביני ובאמצעים מילוליים, כדי לחזק גם בהווה

ייתכן שהיה בכך גם אינטרס אישי שלו להילחם את מלחמתה של . הזהות האתנית של עדתו
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קן מאוד לשייך את עצמו לקבוצה איכותית ולחזק את זהותו שלו בהווה בהיותו אדם ז, עדתו

  81.בשולי החברה, אולי, שחש עצמו, וכבר לא פעיל

 ניכר שהיא ראתה את עצמה עד ההווה נציגה של קבוצת בקר- בלוך עם שרה ריאיוןב

אביבית של שנות - קבוצה אשר לדעתה הייתה זרה ונבדלת בתוך המציאות התל, פועלים

אביב להיות - ו לתלבאנ':  היא הציגה בפניי את המגמות הרעיוניות של הקבוצה82.העשרים

. אנחנו היינו בכיוון הציוני. ללמוד מזה. ואחר כך לדבר בינינו, אנחנו רצינו לדעת .פועלים

וללמוד , ישראל- אנחנו באנו לבנות ארץ. שכל היהודים יבואו להנה, אנחנו צריכים להשתדל

  .  'ואנשים שיבואו [...] איך

אשר החליטו לשנות , צת הפועלים הציגה את ערך העבודה כדומיננטי אצל קבובקר- בלוך

  : לחלוטין את אורח החיים שנכפה עליהם בארצות מוצאם

אני , אני, מה זאת אומרת. הכול' זה קמופלג. שום דבר לא יבוא, אם אנחנו נחכה למשיח'

, מה שלא יהיה. ועם זה לפתור בעיות גדולות מאוד ,פרודוקטיבית, צריכה להיות לא שקרנית

  . 'שלדור השני יהיה

לא היה היסוד הרעיוני של קבוצת , כפי שהציגה המרואיינת את הדברים, למעשה

שהאופי המוקצן , עם זאת, ייתכן. אביבית- יוצא דופן במציאות התל ,שהיא ייצגה, הפועלים

היה גורם מרכזי למצבה החברתי , אשר העבירה קבוצה זו אל סביבתה, מאוד של השדרים

אנחנו היינו כמעט ' ',אנחנו רצינו לשנות את העולם': נתכפי שהגדירה אותו המרואיי, הדחוי

   .'אנחנו היינו אנטי', 'קומוניסטים

 מתוך מגמה להדגיש את הסולידריות הפנים קבוצתית 'אנחנו'לה יהמרואיינת חזרה על המ

ידי - על, היא הרבתה להדגיש. מי ִעריאיוןמה הביעה הזדהות גם בשִע, של קבוצת הפועלים

עד כמה הייתה האידאולוגיה חשובה עבור , ות במיוחד והדגשות מיליםהרמות קול תקיפ

  . היא הפועלים ועבורה

שניסו מדי פעם לבקש ממנה לדבר על נושא החגים , ראיינתי אותה בנוכחות בנה וכלתה

 83:אביב- אך היא הרגישה צורך למצות קודם את תיאור חיי הפועלים בתל, שחגגו הפועלים

                                                           
כדי לפרוק בעיות אישיות ולחפש  ,משתמשים במפגשים עם מראיינים) במיוחד המבוגרים שבהם(מידענים    81

שיחות כאלה . ריאיוןהנחקר במשך הגם ללא קשר לנושא , חיזוקים להשקפותיהם האישיות ולדעותיהם השונות
 .16-15 'עמ,  על כך ראו לעיל.עשויות לסייע להם למלא חסרים שונים בזהויותיהם או במצבם הקיומי

במסגרת העלייה , 1925 שנתבקר עלתה לארץ ב-שרה בלוך .30 הערה, 109' עמ, בקר ראו לעיל-על שרה בלוך   82
אך הם היו המייצגים הדומיננטיים של , 'בעלי הון'השאר היו . שישים אחוז ממנה היוו פועליםכאשר , הרביעית

שנגדה את הכיוונים האידאולוגיים שרווחו אז , אינדיבידואליסטית-אותה עלייה על השקפת עולמם הבורגנית
אולי , וכיוון שהייתה עיר שנבנתה מלכתחילה בעזרת הון פרטי, אביב קלטה כשליש מן העלייה הזאת-תל. בארץ

.  בה עלייה זו גורם יוצא דופן כפי שהיוותה ביחס למציאות הרעיונית ששררה בהתיישבות החקלאיתלא היוותה
עם  .משום אורח חייהם וקיצוניותם האידאולוגית, הפועלים היוו אוכלוסייה יוצאת דופן יותר בין בעלי הבתים

על המאפיינים הבורגניים של ומחו , מעשיות-כמובן שתושבי העיר הראשונים דגלו באידאולוגיות ציוניות, זאת
, פרק ז, ראו לעילכך  על .בין השאר במסגרת תמונות סטיריות באירועי פורים, של העלייה הרביעית' בעלי ההון'

, 24' עמ, לעיל(נאור , 'אביב בעלייה הרביעית-תל',  גלעדי'ד: אביב ראו-על העלייה הרביעית בתל .110 'עמ
, מול-עת, 'אוהלים ברחוב ביאליק', יהב' ד: אביב בשנות העשרים ראו-על פועלים בתל .84-77' עמ, )5הערה 

בקר על זרות -מאמר זה סותר את נקודת מבטה של בלוך. 7-6' עמ, )1993דצמבר -ד"כסלו תשנ) (112 (2, יט
בקר -בלוך .אביב-הוא מתייחס רק אל אחת מקבוצות הפועלים ששהו בתל, עם זאת. אביב-קבוצת הפועלים בתל

 .תייכה לקבוצת פועלים בעלת נטיות ציוניות סוציאליסטיותעצמה הש
. ריאיוןוהפכו דומיננטיים באופן מוחלט בסיטואציית ה, אשר יצרו בעצמם את צביון השיח, היו מידענים אחדים   83

 ,ולעתים גם חומרים כתובים ומודפסים מסוגים שונים, אלה היו בעיקר מי שהכינו מערכות מסרים מוגדרות



, והיה לנו אבטיח, משהו נורא, אנחנו עבדנו אז את הכביש ]...[ ?את יודעת מה שקרה לנו'

פתאום אנחנו מקבלים . וחותכים ואוכלים, זה היה פתוח,  נכנסנו לחצר]...[וארבע לחמים

  . 'אני התחלתי לבכות ?מה להגיד לך. ואנחנו כולנו רטובים, מים קרח עלינו

.  והמידענית לא רצתה לפרט,לא ברור מה הייתה מהותה המדויקת של הסיטואציה הזאת

כדי להדגים את המצב החברתי יוצא הדופן של קבוצת , לדעתה, התיאור היה מספיק

  . אביבית- בתוך האוכלוסייה התל, שעליה דיברה,הפועלים

אשר דיברה על מופע , בקר- בלוךשיבצתי את דבריה של  ,בפרק שבו הוצגו אירועי פורים

המסר של . ואשר צעדה בתהלוכת פורים, תייכהסטירי שיזמה קבוצת הפועלים שאליה הש

  . שהפנו אל ראש העיר, כנגד התנאים הסניטריים הקשים שבהם חיו המופע היה תלונה

והדבר הצביע על מגמות , כי ניתנה לפועלים הזדמנות להביע את טענותיהם, שם הזכרתי

שו צורך עצם העובדה שהפועלים הרגי, עם זאת. אביב- ליברליות במבנה החברתי של תל

  .על תחושתם כדחויים ומופלים לרעה, בקר- בלוךלפי ,  מופע בעל משמעות כזאת העידליזום

הביעו הפועלים את הצורך שלהם לבטא אידאולוגיה  ,פי תיאוריה של המידענית- על

:  מן האירועים החגיגיים הקולקטיביים של העיר כולהשנבדלה, באמצעות חג בדרכם שלהם

  . 'אבל בעצם שום חג אצלנו לא היה,  זה מרוסיה בא]...[ שון למאירק רא. שום חג לא היה'

, אך נראה, במאי בתוך העולם היהודי לזרותו של האחד, אם כן,  הייתה מודעתבקר- בלוך

שהאידאולוגיה הסוציאליסטית הטהורה היא שהייתה המרכזית בחייה , שרצתה להדגיש כאן

  . ובחיי חבריה

: לא הצטרפו, ף בשמחה העירונית הכללית בחג הפוריםכשהזדמן להם להשתת, לעומת זאת

את מתארת .  ובאמת לא היה לי נעים שבחרו אותי בתור מלכה]...[ אני לא רציתי להתחפש'

 לא הלכנו ]...[ שהם ראו תמונה שלי, פתאום קיבלתי מכתב, אני אפילו לא ידעתי? לך

   '!בכלל לא,  זה לא היה הרוח שלנו]...[ לנשפים

,  מאפיין מובהק של השכבה הבורגניתבקר- בלוך נראתה ל'מלכת אסתר'שבחירת , נראה לי

היא . שכבעלת אידאולוגיה סוציאליסטית התנגדה לו באופן ברור ומפורש, אשר סביר להניח

  '!לא[...]זה לא הרוח שלנו': ייצגה, לתפיסתה, התנגדה לבחירתה בשמה של הקבוצה שאותה

י פורים רק כדי לפתור את הבעיות הקיומיות לפי דבריה השתמשו הפועלים באירוע

   84.שלהם

שפעל למען ,  תיארה קבוצה אידאולוגית שהתכוונה להצטרף אל הקולקטיבבקר- בלוך

- יוצאי דופן במציאות התל, לדבריה, אלא שהם חשו. ישראל- התגשמות החזון הלאומי בארץ

לא , לכן,  בחרוהם. ולא הזדהו עם אורח החיים ועם המנהגים של אנשי העיר, אביבית

אמצעי , כפי שהזכרתי לעיל, אביב- שהיוו בתל, להצטרף אל אירועי החגים הקולקטיביים

                                                                                                                                      
לפחות עד שסיימו הם להעביר את המסרים  ,אלה אפשרו מקום מועט להתבטאות הדדית. מיגש ִעלקראת המפ

 .שלא תמיד תאמו לנושא המחקר, הרצויים להם
, 13.3.1979 ,מעריב (לביא-בר'  מאת י' ישראל ובעיקר בפורים-איך שמחו פעם בארץ'שבמאמר , מעניין לציין   84

-ם היא הביעה מעורבות גבוהה במבצעי ההתחפשות הפורימיים התלוש, בקר- עם בלוךריאיוןנכלל , )25' עמ
גרמה לה להיות רגישה יותר מאשר , שרואיינה עכשיו בתקופה מאוחרת מאוד בחייה, ייתכן שהעובדה. אביביים

-היא גילתה רגישות לצרימות שביחסי הפועלים עם שאר האוכלוסייה התל. בעת שהתראיינה למאמר העיתונאי
 .גם באופן השתתפותם של הפועלים בחגי העיר, לדבריה, צא את ביטויווזה מ, אביבית



 רביםתם של יוצריהם וספי תפי- מרכזי לביטוי האידאולוגיה המתחדשת בת התקופה על

  . ממשתתפיהם

 אמצעי מרכזי לביטוי צרכים ולהעברת בקר- בלוךשהחגים היוו גם בעיני , אלא שנראה

 את המסר של הקבוצה שלה הדגימה בפניי באמצעות התייחסויותיה למופע פורים :מסרים

שאליה , כך גם השתדלה לשכנע אותי בדבר ייחודה של הקבוצה. שלהם ולאחד במאי שחגגו

  . השתייכה

כאן רצוני לבצע השוואה בין מעמדם החברתי של התימנים ושל הפועלים בהתבסס על 

  : זאתכפי שאני רואה , דברי המידענים

בלט מאוד הצורך בשיח עם הזיכרון אביב - כי בפורים בתל, מדברים שהצגתי לעיל נובע

במסגרת האידאולוגיה , כפי שציינתי כבר, התימנים ייצגו. של עם ישראלהקולקטיבי 

. ישראל העתיקה- דמות שחיזקה את הזיקה אל ארץ, הלאומית המתחדשת את היהודי המקראי

. אמנם ברמה הסמלית בלבד,  לוהיו זקוקיםשמארגני החג , עמופ, אם כן, התימנים הציגו

פי - ועל, שממנו יכלו לתרום כך לאוכלוסייה שמסביב, הפועלים לא היו במעמד, לעומת זאת

גלוסקא , מכל מקום. גם לא היו מעוניינים להתאים את עצמם למעמד כזה, דבריה של בלוך

- וצות אליטה בתוך המציאות התלשלפי דעתם היו קב,  הציגו בפניי קבוצותבקר- בלוךו

, אכן,  שבהווה שימשוריאיונותה: בעלות ערכים ייחודים ואיכותיים, אביבית בת התקופה

דחויות , לדבריהם, שחשו, למרואיינים אמצעי לשכנע אותי בדבר ייחודן של קבוצותיהם

   85.אביבית של העבר- ושוליות במציאות התל

 כדי לאשר ריאיונותשהשתמשו ב, אמנים לסוגיהםהתלמידים וה, זאת בניגוד לאנשי החינוך

, התלמידים והאמנים, אנשי החינוך: גם בהווה את מעמדם המרכזי בעיר בתקופה המדוברת

, דיברו על המעמד הגבוה מאוד שלהם בפירמידה החברתית של התקופה המדוברת, כזכור

  . אידאולוגית באותה תקופה- ועל השפעתם הרבה על המערכת התרבותית

וכמי שהיו שייכים , שהשתלבו עם המגמה האידאולוגית הכללית,  שייצגו רעיונותכמי

נראה שהיו בטוחים יותר , אביב- שהיה לו מקום מרכזי ביותר בתל, לתחום החינוך והתרבות

 ריאיונותבמשך ה. לא היה להם צורך להילחם על מעמדם בעבר או בהווה: במעמדם החברתי

שאני מבינה את החשיבות הבלתי ניתנת לערעור כמעט של , היה עליהם רק לקבל את אישורי

  .מפעלם

שאותן קבוצות בעלות השפעה רבה לא , פי הדברים שהוצגו בפניי- על, אלא שנראה

נציגי . אביב בתקופה הנידונה- הרמוניה חברתית מושלמת בתל, כפי שחפצו, הצליחו ליצור

נקודת המבט 'יתן לכנות הקבוצות התרבותיות המרכזיות בעיר העבירו אליי את מה שנ

  .ידי המקורות העיתונאיים בני התקופה- שהוצגה גם על, 'הרשמית

כדי לקבל תמונה שלמה וברורה יותר של החברה בת התקופה יש לחשוף נקודות מבט של 

  .נציגים שונים בני קבוצות אחרות שחוו את המציאות ההיא

שכל , רתיים בין קבוצותנתגלו תופעות של קונפליקטים חב ,בדבריהם של אלה בעיקר

 שדיברו 'נקודת המבט הרשמית'שבעלי , מצב: אחת העריכה עצמה כאליטיסטית בדרכה שלה

  .ואולי אף ניסו להסתיר אותו, מי לא הזכירוהו כלל ִעריאיונותבעל פה ב

                                                           
 .1הערה , השוו לעיל  85



אחראים ליצור , בתוקף מעמדם, שהם חשו, כפי שציינתי קודם, מרואוכל להגן עליהם ול

.  בעבר את הקונפליקטים האלה'להסות'ולכן השתדלו , אביבית-  התלמצב הרמוני בחברה

ועדיין המשיכו להציג ,  בהווהריאיונותאבל הם הרי תיארו בפניי את פעילות העבר שלהם ב

שהבליטה את ההרמוניה של הפעילות הקבוצתית שלהם ואת העצמה , כיוונית- עמדה חד

להתייחס אל קבוצות שונות אחרות זאת מבלי . האחידה של הפעילות האידאולוגית שלהם

הצורך לטפל ברגישויות החברתיות  אביב במציאות העבר ואל- בהיררכיה החברתית בתל

  .הספציפיות שלהן

ידי - שכוונו על, ביטאו גם בפגישותינו בהווה את אותן זהויות אליטיסטיות שהם, נראה

 ממעמדם החברתי אבל, האידאולוגיה הלאומית ציונית שהטיפה לאחדות ולשוויון חברתי

הם פעלו למען חזון שאמנם : הגבוה איבדו את הרגישות שלהם לתופעות יוצאות דופן

  .שלא נפתרו עד היום, אך הותיר בשוליו הרבה בעיות חברתיות, התגשם

, אביב- והתקיימותם בתל, המוזכרות לעיל החגים שימשו אמצעי לביטוי של האידאולוגיות

כך משתמע מתוך . חיזקה את עצמתם,  של אותה תקופהשהוגדרה כמרכז הלאומי והתרבותי

  86.הטקסטים השונים שלפניי

ששאף ,  בתהליך'חורים'שימשו החגים עבור מידענים שונים גם אמצעי להצגת ,  עם זאת

שהיו יוצאי דופן בתוך התהליך  ,ולביטוי של צרכים חברתיים אביב- להרמוניה חברתית בתל

  .הזה

 ,ששררה בקבוצות ,בפניי אווירה הרמונית פנים קבוצתיתהמידענים כולם השתדלו לתאר 

גם למימוש . דנתי כבר באינטרסים שלהם בנושא זה. שאליהן ראו עצמם שייכים בעבר

  :שעסקו בהכנות לחגים ובאירועיהם אינטרסים אלה סייעו להם תיאורים

, ינושא חזק כזה עשוי לשמש אמצעי מוצלח לשכנע את המאזין באמינותו של מצב חברת

אם , כמובן, אלא שאם יוכל המאזין להשתחרר מהשפעת תיאורים רבי עצמה כאלה הוא יתהה

  . כפי שתואר, אמנם היה המצב החברתי בתוך הקבוצות הרמוני לחלוטין

  

  אביביים- תל'גיבורי תרבות'

אשר מילאו תפקיד מרכזי בחייה , סיפרו על אישים, מיאשר שוחחו ִע, מידענים אחדים

ראוי לבחון כיצד הציגו בפניי המידענים את . אביב- תרבותיים של תלהציבוריים וה

. אביב- תוך כדי שימוש מגוון באירועים חגיגיים שהתקיימו בתל, דמויותיהם של אותם אישים

 89 מאיר דיזנגוף88, ברוך אגדתי87,בהמשך הפרק אדון בדברים שנאמרו על אברהם אלדמע

                                                           
 ,לפחות אצל חלקם, ייתכן שסיבת הדבר. אביב-מי על השפעות זרות בעיצוב החגים בתלהמידענים לא דיברו ִע   86

וכך לייחד , תו כמסרשאירועי החגים העבירו או, באינטרס המרכזי שלהם להבליט את האידאל הלאומי הערכי
מי על תופעות ספונטניות לא דיברו ִע בעיקר המורים והמחנכים מביניהם .את עצמם כנושאי האידאל הזה

כדי להדגיש את , כנראה, זאת. שיצאו מן המסגרת של התהליך המתוכנן של יצירת החגים, באירועי החגים
 .חשיבותה של פעילות יצירת החגים וארגונם

  .22הערה , 72' עמ, ע ראו לעילעל אברהם אלדמ   87
 .16 הערה, 25 'עמ , על ברוך אגדתי ראו לעיל   88
  .2הערה , 23 ' עמ, על מאיר דיזנגוף ראו לעיל   89



נוסף לפעילויותיהם הציבוריות : 'ורי תרבותגיב'כולם ניתן להגדיר כ את 90.ומרדכי זעירא

  .חברתיים בחיי העיר ואף בחיי הארץ- יזמו ולעתים יצרו מהפכים תרבותיים הם, הנוספות

כי היו ביניהם שהתייחסו מאוד אל , התברר לי, כאשר סקרתי את דברי כל המידענים

, תו כאדם פרטי לבין האופן שבו ראו או'גיבור התרבות'השילוב בין הדמות הציבורית של 

לעומתם היו מי שהתייחסו בעיקר . או שסייע להם באופן אישי ,שהיה לו קשר אישי אליהם

 91. בלי שדיברו על הזיקה האישית שלהם אליו'גיבור התרבות'אל הדמות הציבורית של 

  .דבריי הבאים אתייחס אל המשמעויות של צורות התייחסות אלה של המידענים לאורך

 שוחחתי עם כל 92.דמע רואיינו וסיפרו על הבעל והאב אברהם אלדמערן וגיל אל, זהבה

להדגיש את פעילותו הציבורית של : אך מדברי כולם בלטה מגמה אחידה, אחד מהם לחוד

  : אביביים- אשר פרץ דרך חדשה בתחום חיי החברה התל, 'גיבור תרבות'אלדמע ולהציגו כ

. היו לו עקרונות': רה זהבה אלדמעאמ. 'חיי הציבור, זה היה בנפשו': אמר גיל אלדמע

אז זה היה באמת הבית , גם שירה וגם נגינה,  לתת איזה דבר לפועל]...[הייתה לו מטרה

היו , היו מתאספים. אפשר להגיד, לבדר את הפועלים .היחיד והאיש היחיד שעשה את זה

  . 'זה ממש הייתה משימה. והוא היה יושב ומארגן כדי לשמח, רוקדים כל הלילה

  : סיפר רן אלדמע

  

 ]...[ זה היה באמת שנות העשרה עוד]... [ ארגןהואאת חג הפורים הראשון , אגב

אז הוא לקח את כל תלמידי . יצא לו הרעיון לעשות שמח, למשל, לפני פורים

, למשל בחור התלבש בתור בחורה, הגימנסיה ואמר להם למצוא בבית תלבושות

אולי , איזנשטיין ":ואמר, ז דיזנגוף קרא לו וא]...[ושרו, והם יצאו לרחוב, משהו

 נדמה ".ויודעים מה זה, זה מביא שמחה לכל העיר !זה נפלא ?תעשה את זה כל פורים

   .כולם התקשטו בפרחים ויצאו לרחובות. לי שהוא התחיל ברחובות גם את חג הפרח

  

, ת היחידבני המשפחה התרכזו מאוד בייחודיות שבפעילויות הציבוריות של גיבור התרבו

הם הרבו . שם לו למטרה ליצור אירועים חגיגיים למען החברה בת התקופהלתפיסתם ש

שהמחישו , לשבץ בדבריהם ביטויים מפליגים ומילים מודגשות ותיארו בפרוטרוט סיטואציות

  . את פעולות העבר בהווה

כל בני המשפחה המרואיינים הדגישו בדבריהם את המוטיב המרכזי שהניע לדעתם את 

  : פעילותו הציבורית של אלדמע

  .'זה ממש הייתה משימה. כדי לשמח': זהבה אלדמע

  . 'רק שר, אנחנו זוכרים אותו רק שמח': גיל אלדמע

   93.'יצא לו הרעיון לעשות שמח, למשל, לפני פורים': רן אלדמע

                                                           
 .197' עמ, ציונים ביוגרפיים, ראו להלן   90
של אופיין ואת מערכת הערכים האיכותית אשר השתמשו בסיטואציות ההיגודיות כדי להבליט את  ,היו מידענים   91

 .אשר לדעתם לא הוערכו או אינן מוערכות נכון או כראוי, דמויות
 .188' עמ, ציונים ביוגרפיים, רן וגיל אלדמע ראו להלן, על זהבה   92
: לדברי בני משפחתו לא כך היה. תיאורים אלה עשויים לעורר את השאלה אם אלדמע הושפע מן החסידות   93

 .'פשוט אדם שמח'ו בהיותו  הייתה יזמה אישית של'אידאולוגיית השמחה'



  

גם כאשר דיברו על אלדמע בהקשר , אלא שמוטיב השמחה נותר המוטיב המרכזי בדבריהם

  : ש משפחהשל אי

, זה מתבטא. אלא השמחה והצחוק] ... [אידאולוגיה אצלו הייתה לא סתם': גיל אלדמע

  . 'דיצה, גיל, ולילדים קרא רן, שמו היה אלדמע, בשם שלו, אגב

אנחנו גם כן . אנחנו ממשיכים את המסורת שלו. זה היה המוטו שלו, כן': רן אלדמע

תדאג שיהיה . ה'אל תשכח לשמח את החבר, כן":אמר, כשנפרדנו ממנו לפני מותו. שמחים

   .'" שמח

, פי מכתביו של אלדמע היו לו מניעים אידאולוגיים מעבר לשמחה- פי זיכרונותיו ועל- על

ך או מההיסטוריה של "רעיון מהתנ'כמו רצון להביע , כאשר יזם אירועים חגיגיים ציבוריים

 בני 94.נחלץ לסייע לציבור נזקקכש, או בחג הפרח, כך בתהלוכת פורים שיזם .'חיינו בארץ

  . המשפחה לא הזכירו זאת

משום שהיה לה תפקיד  , שלו'אידאולוגיית השמחה'שהם בחרו להתייחס רק אל , נראה

חלק ניכר מאוד מזמנו , לפי דבריהם, אברהם אלדמע בילה: מרכזי גם בתוך המעגל המשפחתי

בכלל לא ראו , ת לפני פוריםבעלי היה נעדר מהבי': אמרה זהבה אדלמע. בפעילות חברתית

  . 'אותו

הוא היה הציר המרכזי של המעגל :  ציבורי'גיבור תרבות'אלא שבעיניהם הוא לא היה רק 

בניו רואים את הצוואה . שהחיים בבית יהיו שמחים תמיד, האיש שקבע, המשפחתי

ה הם משתדלים לשמור על אווירה משפחתית שמח: האידאולוגית שהעניק להם כזכות אמתית

  .  מאודלהישאר משפחה מאוחדת, לדעתם, מה שמסייע להם, כבימי האב

למורשת האידאולוגית , אכן,  עם בני משפחת אלדמע הוקדשריאיונותחלק ניכר מן ה

בין . מורשת המתבטאת בתחומים רבים של חייהם, שהעניק להם אלדמע איש המשפחה

מרבים לקיים אירועים הם . גם לילדיהם קראו צאצאיו בשמות המביעים שמחה, השאר

ולהנציחה כך גם מחוץ , הם חשו צורך לספר לי על המורשת הזאת. משפחתיים עליזים

כן סיפרו לי רן וגיל על ערב שירה שהם נוהגים לקיים לזכר אביהם מדי . לגבולות המשפחה

  . חודש

י כד, הפעם פרי יזמתם, השתמשו באירוע חגיגי, מם ִעריאיונותכמו לאורך כל ה, גם כאן

כרו מדי שנה ישהם מחדשים את ז, הם רצו לומר. להדגיש את הנצחת דמותו של האב

  .כפי שהוא היה רוצה, עליזאמנותי באמצעות אירוע 

ביצע מפעל חברתי מהפכני שהותאם , ידי בני משפחתו- כפי שהוצג על, אברהם אלדמע

עם . ים עליזיםלצורכי החברה בת התקופה הנידונה באמצעות ארגוני חגים ואירועים חברתי

 המשפחתיהגיבור , למעשה, משום שהואציבורית הם לחמו את מלחמתו להכרה , זאת

כמי שעיצב את ,  שלהם אליוהאישית מתוך הזיקה הציבוריהם האדירו את שמו . שלהם

חשוב היה לבני : באמצעות רוח השמחה שלו ,מציאות חייהם וממשיך לעשות זאת עד היום

                                                           
, ע"ג באייר התר"אביב מי-איזנשטיין אל ועד תל. מכתב של א; 6 הערה, 102 'עמ, 'פורים', לעיל, לדוגמה, ראו   94

 .72תיק , 1חטיבה , יפו-אביב-עיריית תל, ארכיון היסטורי



,  כוח הניע אלדמע גם את חיי הציבור וגם את חיי משפחתוכי באותו, המשפחה להדגיש

   95.ובצורה כזאת יכלו להסביר את עצמתה של דמותו ולהמחישה

אף כי לא נכללו ביניהם בני , ברוך אגדתי הוזכר פעמים רבות בשיחות שלי עם מידענים

אשר התייחסו אל מקומו , רצוני להתייחס אל דבריהן של מידעניות כאן. משפחה שלו

, זאת בניגוד לפעמים שהוזכר קודם. אותם יזםש , בתוך אירועים ציבורייםבעולמן האישי

  . כפעיל ציבור בלבד

 בדבריהן הוא 97. בנשפים שארגן'מלכות אסתר' וציפורה צברי נבחרו שתיהן ל96ברקרחל 

כי אם , אביב- שביצע מהפכה בחיי התרבות העממית של תל, 'גיבור תרבות'הצטייר לא רק כ

  .וסייע להתרחשות מהפך חיובי בחייהן,  שהיה לו מקום ייחודי בעולמן האישיגם כמי

משפחתה ,  את המצב הקשה שבו היו היאברקהדגישה רחל  ,כפתיח לסיפור פורים שלה

   98.אביב מצויים כששבו מן הגירוש- ושאר אנשי תל

, כתמלוכל,  חזרתי ערומה]...[ כשחזרתי מהמלחמה': אפרט כאן קטע מדבריה בנושא זה

היא השתמשה . ' היינו כמו סמרטוטים]...[ אביב- חזרנו לתל, נעליים קרועות, בלי נעליים

שבו היו , בחזרה על מילים ובדימוי כדי להמחיש בפניי את חומרתו של המצב, בפירוט מילים

  .היא ושאר המגורשים נתונים

-  ציבורי בתלנשף, אמנם, שיצר, בלטו במיוחד תכונותיו התרומיות של אגדתי ברקבדברי 

 , הייתהכוונתו העיקריתאך , תופעה חדשה לגמרי בחיי התרבות העממית שלה, אביב

ייתכן שהדגישה כל כך את גודלם של המשבר ושל הכאב אצל . לשמח את האומללים, לדעתה

כדי שתומחש עצמתו של המפנה , אביבית כולה ובמשפחתה בפרט- בני האוכלוסייה התל

  : ותו של אגדתישאירע בחייהם בזכ, החיובי

  

נס לפני . הוא חזר, אביב חזרו-  כששמע שתל99.הבריחו אותו לצרפת, אגדתי ברח

אבא לא היה , אמרנו לו, בכינו, רעדנו' !איזה נוער, אוי ואבוי': אמר, בא, פורים

אז הוא אסף את כל . 'התורכים לא פה, אל תבכו': אגדתי אמר. סיפרנו לו. בבית

, פורים יהיה עוד שבוע ?דעים מה אני עושה בשבילכםאתם יו ':הבחורות והבחורים

בייחוד , אביב- שאני עושה נשף לכל תל,  תלכו הביתה ותספרו להורים]...[ נשף

  .' אני רוצה לראות את הילדים האלה שמחים]...[ותרקדו, אביא תזמורת. לצעירים

  

מסורתי - טוריוהפכה בכך את האירוע ההיס,  אל דמותו של אגדתי'נס פורים' הסבה את ברק

פי תולדות חייו הרשמיים של אגדתי הוא לא שהה כלל -  על100.לבעל משמעות מקומית מאוד

                                                           
 .91הערה , השוו לעיל   95
 .189'  עמ, ציונים ביוגרפיים, ראו להלן   96
 . בו נבחרה עוזיאל לא מצאתי מידע בעיתונות התקופהעל הנשף ש   97
 .23הערה , 90'  עמ, פרק ו,  אביב ראו לעיל- על הגירוש מתל   98
 .לא מצאתי פרטים מבהירים בנושא זה   99

 'פורים שני'וכן גם בסיפורי , העוסק בהצלת קהילה מגזרה פלאית, א*730ת "כאן ניתן להיזכר בטיפוס הסיפורי א   100
העימות בין ישראל לעמים ', מרכוס' א: ראו .לאיות או ריאליות של קהילות בודדות במקום מסויםעל הצלות פ

 של האוניברסיטה תואר דוקטור לפילוסופיההלשם קבלת עבודה , 'בסיפורי עם של יהודים יוצאי ארצות האיסלם
 דומיננטי בין הסיפורים ,הרי, סיפור מגילת אסתר הוא .205-182, 96-31' עמ, ח"תשל, א, ירושליםב העברית 

  .מטיפוס זה



 יצרה בסיפורה מציאות שהתאימה לצרכיה ברקייתכן ש  האם1917.101שנת בארץ ב

 'אמת הפרגמטית'האם זוהי ה ?ולאינטרסים שלה תוך שאיפה להעצים את הנס שעשה אגדתי

 ?שדמה לסיפור פורים המסורתי ,יצור מן המציאות סיפור האם שאפה ל102?שלה בהקשר זה

  . ייתכן שאמנם כך קרה

  : בפרטנות תיארה את נשף פורים ואת בחירתה לאסתר המלכה

  

,  אמרו לנו]...[ כל מיני מסכות, אסתר המלכה, המן היה שם. הנשף היה מוצלח מאוד

, אסתר המלכה,  מרדכי ואני]...[ מי לא, נראה מי יפה, נשים את המסכות בשורה

היו חלק שבחרו . מי יקבל פרס, והתחילו לחשוב, ראו אותנו כולם. הלכנו בראש

. כל אחת לבשה איך שהיא הבינה, 'מלכות אסתר'היו שש . וחלק בהמן, ברחל עוזיאל

, מטפחת, עם הכתר, עם שמלה של אמא שלי, ואחותי הלבישה אותי איך שהיא הבינה

סידרה כמו , בשבת מטפחת עם נקודות של כסף וזהבאז לבשו הנשים , בעלה סידר לי

. אביב הייתה-  כל תל]...[  ואחר כך מישהו מצא איזה כתר גבוה]...[ כתר מטפחת

לגברת עוזיאל  ?למי נתן פרס. וחילקו פרסים, שיבואו לשמוח, זקנה,  זקן]...[ כולם

שרה זה ע שתים, לי היה היותר מכולם, אז לי היה איזה פתקאות שבחרו בי] ...[

בקבוק של כסף ושש כוסות : על מגש הגישו פרסים. ואני שמחתי. הפרס הראשון

, כולנו ממורמרים, כולנו עצובים, הוא רצה לשמח אותנו. הכול עשה אגדתי. קטנות

  . שאין לנו אמא, ריחמה עלינו. היא עשתה אותי מלכה.  נתתי לאחותי]...[ אין אוכל

  

הפך בעיני המרואיינת , ושבים כולם ואת רחל בתוכםעודד את התפי המתואר - עלש, אגדתי

המרואיינת התעכבה . שהיה אחראי לנס פורים של אותה שנה, 'גיבור אגדתי'ל ברקרחל 

וגם , אך פיארה בעיקר את מעשהו של אגדתי, במידה מסוימת על בחירתה שלה למלכה

. ו לה לתחפושתאשר דאג, ניצלה את התיאור כדי להזכיר את מעשה החסד של אחותה ובעלה

- למשפחתה ולאוכלוסייה התל, היא העניקה את הבמה כולה לדמויות התרומיות שסייעו לה

  . אביבית של אותה תקופה

הצטיירו כאן : גם משפחתו של אלדמע הדגישה את הפן האלטרואיסטי של פעילותו, כזכור

  .רתילמטרות סיוע חבבביטויים טקסיים שהשתמשו , 'גיבורי תרבות'דמויותיהם של 

- עבור קבוצת התימנים בתל, לעיל עסקתי במשמעות שהייתה לבחירתה של ציפורה צברי

' גיבורי תרבות'שבו אני דנה בזיקה בין מידענים שונים לבין , בחלק זה של הפרק. אביב

אתייחס לנקודת מבטה של ציפורה עצמה בעניין מקומו של אירוע הבחירה ומקומו , יחידים

  .של ברוך אגדתי בחייה

                                                           
  .16הערה  , 25' עמ, ראו לעיל   101
גם את המידע החסר והבלתי מדויק עובדתית כמשמעותי , כפי שהזכרתי לעיל,  מגדיר'האמת הפרגמטית'מושג    102

הוא , כאשר מציג המידען מחדש את העבר בסיטואציה היגודית בהווה :בין מרכיבי הטקסטים מן הסוג הנחקר
כדי לבנות או ליצור עבר , במסגרת הקומוניקטיבית שנזדמנה לו, במודע או שלא במודע, עשוי להשתמש

קוטרן : ראו .פי צרכיו-להדגיש או לשנות פרטים על, להוסיף, הוא יכול להשמיט. המתאים לכמיהותיו שבהווה
 ).8הערה , 14 'עמ, לעיל(



גם בזמן ,  שלה מאז נבחרה'אסתר המלכה'נשאה ציפורה צברי את זהות , ברקלעומת רחל 

את דבריה בנתה כסיפור . היא הציגה את עצמה כדמות מרכזית בסיפורה: מהפגישתי ִע

   103:בנפילה גדולה, כפי שהיא ראתה זאת, אלא שדרכה הסתיימה, סינדרלה

שביניהם חייתה , יד באנשים שמסביבה במצבה תלתה תמ'ירידות' ול'עליות'את הסיבות ל

מנוצלת מאוד דווקא בתוך מעגל חייה האישי , לדבריה, מתחילת דרכה חשה: ושאותם פגשה

  : כאשר נאלצה לחיות כפועלת קשת יום, והקרוב

  

,  והם התרגלו כבר לזה]...[ אז אני לקחתי את מקומו, כשאבי היה חולה, ואחר כך

תארי  ]...[ לחנות וזה, והם הולכים לעבודה, יתשאני אהיה באלאבוסטע בב, ההורים

בשביל , ארבע קומות, שלוש, בשביל כוס חלב הייתי צריכה לעלות שניים, לך

את , הצהריים- בבוקר ואחר, הצהריים- בבוקר ואחר, התינוקת צריכה חלב טרי כל יום

שלוש חלב - היום לוקחים להם את השניים. לא כמו שהיום מתפנקים האנשים ?מבינה

  . אבל אז היה נורא ?נכון, היום חיים קלים. פריזר ונגמר הענייןב

  

, היה ברוך אגדתי, שבה הייתה שרויה, שסייע לה לצאת מן המציאות העלובה,  שלה'גיבור'ה

היא גם הזכירה את יחסו היפה . אמרה, 'אגדתי עשה הכול': שבו נבחרה למלכה, יוזם הנשף

  . שבו נבחרה, אליה במשך כל שרשרת האירועים של פורים

אולי משום שכבר חזרה פעמים רבות , כמעט בחוסר סבלנות, את הנשף עצמו תיארה בחטף

כדי לעמוד על , אפרט אותו כאן שוב, למרות שכבר ציטטתי אותו לעיל: על התיאור הזה

  : משמעויותיו בהקשר זה

  

, מדנו שםע, בשורה אחתכולנו , הכניסו אותנו ]... [טטט, עלינו שם למעלה ]...[אז א

אנחנו , רבותי'ואחר כך ,  נו]...[ אני לא זוכרת, ככה איזה שבע או שמונה, שמה

לא מחאו ,  מחאו כפיים,'פלונית אלמונית, מתכבדים להציג את המועמדות האלה

לפני ]...[,  באמצע כבר]...[  ואני]...[ גמרנו, בשעה טובה, נו, כן מחאו כפיים, כפיים

את יש לך יותר מחצי . את יכולה להיות בטוחה ':אמרו, שיקראו להכתיר וזה

 אבל אני לא כזו ,'לי מה פתאום שרק. מוח'אל תבלבל ת, טוב ': אמרתי',המכתבים

 כאילו למה אני עשיתי ולמה מגיע ]... [ אני התביישתי.שאוהבת להשוויץ וכך הלאה

הם רצו  ]... [השנייה לבשה שמלה מפה עד למטה מן זהב, ולמה לא מגיע לשנייה, לי

  . כן, טיפוס ישראלי

  

דווקא היא , לדעתה, מתוך דבריה של צברי ניתן להבין מדוע נבחרההזכרתי כבר כיצד 

 הציגה את 'טיפוס ישראלי'המגמה שהזכירה בדבריה לבחור : לאסתר המלכה בנשף הזה

  104.שיזם אירוע חגיגי בעל מסרים אידאולוגיים, 'גיבור תרבות'אגדתי כ

                                                           
 Y. Bilu and G. Hasan-Rokem, 'Cinderella and the :על סיפורים אישיים המכילים סוגות מסורתיות ראו   103

Saint: The Life Story of a Jewish Moroccan Female Healer in Israel', The Psychoanalytic Study 
of Society, 14(1989), pp. 227-260   

  



וצב אצלה במרכז הבמה כמי שסייע לה באופן אינדיבידואלי או אגדתי לא ה, עם זאת

היא חפצה מאוד להציג :  הייתה הגיבורה של סיפורה זההיא עצמה.  ציבורי'גיבור תרבות'כ

כמו המועמדת שהתקשטה , 'רשויות'כמי שלא התאמצה אצל ה, את עצמה כבעלת מוסר גבוה

 רק משום שענתה, לדעתה, א זכתה בוהי: כדי לזכות בתואר' מפה עד למטה מן זהב'בשמלה 

  . על הצורך האידאולוגי של המארגנים

כי הנשף היווה עבורה טקס , שממנו ניתן להבין, היא המשיכה לספר לי את סיפורה האישי

למרות שבחירתה לא ,  על היותה בעלת ערך ויכולת'אישור חברתי'שהעניק לה , מעבר

   105.מתוארת כאן כאישית

אך התייחסה אל המסייעים לה רק כאל , עזרת הסביבה כדי להתקדםאמנם נזקקה עדיין ל

, ידי פירוט דברי המסייעים- והמשיכה להציב את עצמה כדומיננטית בסיפור הזה על, אמצעי

  : מה על תכונותיה הייחודיותששכנעו אותה לעזוב את הארץ בדברם ִע

  

מה לך , דעת מהאת יו': אמרו לי, חברים טובים, אשכנזים, יו לי מכירים טוביםה

והם , תלכי שמה, כוסלובקיה'אנחנו ניתן לך מכתב למכירים שלנו בצ, להישאר פה

לקבור את  ]...[למה לך פה לשבת א. ותעשי לך חיים אחרים, תסתדרי יפה, יעזרו לך

את תהיי , לו יש לך הכ]...[ את יפה, את גמישה, ספורטאית ]...[את א' ?כן', עצמך

   106.'גדולה שמה]...[א

  

וגם , 1928יפורה הציגה בפניי תצלומים שלה בחברת ברוך אגדתי מאירועי פורים של צ

   107.תצלומים רבים שלה מתקופת הקריירה שלה כלוליינית בגרמניה

סייעה לה לשפר את תחושת , שהוכיחו את הישגיה החשובים בעיניה, הצגת התצלומים

החיים שלי לא שווים שום '(עצמה עזובה ונשכחת  כשהיא חשה, המציאות הקשה שלה בהווה

מרגע שעברה את : כאינדיבידואליסטית בעיניי הציגו אותה התצלומים האלה). אמרה, 'דבר

במנותק משאר , צעדה בדרכה האישית, שהגורם הראשון לו היה אגדתי, מהפך הזהות

  .  מאוד'קולקטיבית'שהייתה מאופיינת באידאולוגיה , בניגוד למקובל באותה תקופה, החברה

את , בין השורות של סיפורה, קיבל אגדתי, רות אופיו הסובייקטיבי של סיפורה האישילמ

- וכמחדש תרבות בתל) למרות שאולי לא התכוון לכך(מקומו כאחראי ישירות להצלחתה 

  . אביב

 לבין כעושה חסד אישי וגם אצל צברי קיימת שזירה בין תכונותיו של אגדתי ברקאצל 

  . אביב- ל בתמפעלו הציבוריהאופי של 

כפי , 'גיבור תרבות'שהיה מנהיג ציבורי וגם , עתה רצוני לדון בדמותו של מאיר דיזנגוף

 אעסוק גם בפרשנויות שונות 108.מי שהייתה מזכירתו, ידי גילה אוריאל- שהוא מוצג על

                                                                                                                                      
 . 124' עמ,  פרק ז, ראו לעיל   104
 .14 הערה , 17' עמ, על טקסי מעבר ראו לעיל   105
ובניגוד ,  כאגדתי וכידידיה'אשכנזים'שהיא העריכה במיוחד את תמיכתם של , מתוך דבריה של צברי ניכר   106

את  .125 'עמ , פרק ז,את תצלומה מפורים ראו לעיל .ניתקה את עצמה מן המעגל האתני שלה, לגלוסקא
 . ניתן היה להציג  כאןתצלומיה מגרמניה לא

 'עמ, לעיל(ונסינה ; 86-85' עמ, )10הערה , 15' עמ, לעיל(אלן ומונטל  : ראוריאיונותעל שימוש במסמכים בעת    107
 .156-155' עמ, )4הערה , 13



כפי שהם מתקבלים , כאיש ציבור של דמותו אישייםלמעשיו הציבוריים וגם במאפיינים 

  .בדבריה

פיהם נהג מאיר - שעל ,אל הציגה עצמה כמי שמזוהה לחלוטין עם הערכיםגילה אורי

  . דיזנגוף ואותם הפיץ כראש עיר וכאדם

שהכילה בתוכה ניגודים , ציבורית- היא הדגישה בדבריה את פעילותו האידאולוגית

פי - על, אך ניהל אותה, לאומיתלהקים עיר , לדבריה, הוא שאף: שהשלימו זה את זה

אביב כפי -  זאת אפיינה את דמותה של העיר תל'השלמת ניגודים'. שפחהכאב למ, התיאור

   109.שתיארתי אותה לעיל

שהזכרתי כבר בראשית , רצוני לשוב אל אותה אפיזודה שסיפרה לי אוריאל כאן

דיזנגוף : באפיזודה זו, למעשה,  המסר המורכב של השיח אודות דיזנגוף התרכז110.החיבור

, והוא ירד מסוסו שעליו רכב בראש העדלידע,  טוב לבני עירו אבל גם אב- היה מנהיג ציבורי

   111.כדי להתערב בתוך משפחתו, מה שהצטייר כסמל לסמכות ולמעמד גבוה

שעמד ביסוד הרעיון , עתיד לאומי, סימלה את עתיד העם בארצו, כפי שכבר הוזכר, הילדה

שביטאה את , תדור סימלה את התרבות הצרפתיאפומפ תחפושתה כמאדאם דה. אביב- של תל

דיזנגוף תואר כמנהיג ציבורי וגם . אביב- הכמיהה לפתיחות קוסמופוליטית של יוצרי תל

, באמצעות תיאור סיטואציה סמלית זאת: שעמד מאחורי שתי תפיסות אלה, כיוצר תרבות

  .יכלה אוריאל להמחיש בפניי את הפנים השונות של דמותו

וזהו ביטוי לפן האישי של דמותו , הדיזנגוף הציג יחס אבהי בהתייחסותו אל הילד

גם ביטוי סמוי לזיקה המיוחדת שהייתה קיימת בינו , כנראה, עם זאת היה כאן. הציבורית

אוריאל השתמשה מיזמתה בסיפור מחגיגת פורים . יד הילדה- שניצבה על, לבין המרואיינת

  . 'אבהי'כדי להמחיש את אופיו של דיזנגוף כאיש ציבור 

 שייחל לכך,  הציגה המרואיינת את ראש העיר כבעל חזון חברתי ולאומיריאיוןלכל אורך ה

 הוא גם עודד את 'גיבור תרבות'כ .לאומי- שתהיה מרכז חברתי, אביב- שחזונו יתרחש בתל

אוריאל הדגישה ,  עם זאת112.אביב וטיפח את דמותם- התרחשותם של חגים עממיים בתל

- בתל': לדיזנגוף אל עירו, לדעתה, יושה, המשפחתיים, בדבריה את אותם היחסים האישיים

 ,לדבריה. ' גדלאיזה בית נבנה ואיזה עץ, לראות מה התחדש, אביב הוא היה מסייר מדי בוקר

  . 'אביב מדינה שבדרך- הוא ראה בתל'

דיזנגוף ': אביבי חג משפחתי שלו- אוריאל דיברה על רצונו של דיזנגוף לראות בפורים התל

מפני .  זאת אומרת הוא אימץ את חג הפורים כחג שלו]...[ יםחגג את יום הולדתו בשושן פור

  . 'שזה היה יום הולדתו

הבינלאומית של פורים , אני מצטטת כאן שוב את דבריה לגבי דמותו הציבורית, ועם זה

  : הוא שסייע לטיפוח פורים כחג ציבורי מרכזי, לדעתה: בימיו של דיזנגוף

                                                                                                                                      
  .1הערה , 23 'עמ, על גילה אוריאל ראו לעיל   108
 .לאורכו של פרק ב, ראו לעיל    109
 .23' עמ,  שם   110
 . 4' עמ, 5.3.1931, רץהא: על דיזנגוף ועל השומר אברהם שפירא שרכבו בראש תהלוכת פורים ראו   111
אך מוזכר כמי שהכשיר את הקרקע ליצירתו של החג , כמי שיצר את החג בעצמו, אמנם, דיזנגוף לא מתואר כאן   112

 .'גיבור תרבות 'מה שמחזק את דימויו כסוג של , וטיפח אותו



  

, שחג פורים בתקופת הזוהר, מר לךוואני רוצה ל, אבל זה היה מאוד מרשים

הוא אפילו לא ). הפסקה( היה חג מקומי לא, שלמעשה נגמרה עם מותו של דיזנגוף

! לארץ- שהיו באים אנשים מחוץ, את יודעת. בינלאומיהוא הפך לחג , ארציהיה חג 

 ,הטוןמפני שדיזנגוף נתן את  ? זה היה כךלמהאבל . להיקרנבל במלוא מובן המ ]...[

אבל את ,  הם נתנו את התוכן- אגדתי וגוטמן . והיה לו חשוב, מד מאחורי זהוהוא ע

   113.המסגרת ואת ההשראה נתן דיזנגוף

  

שסייע מאוד , שהזכרתי כבר לעיל,  עם אוריאל בלט כישרון הביטוי שלהריאיוןלאורך כל ה

ו שלפעילות,  בפניי דמותו של אדםמחישהיא הצליחה לה: להעברת מסריה ולהמחשתם בהווה

, אולי, את דבריה בנתה כנאום שערכה. הציבורית היו מאפיינים ציבוריים ואישיים גם יחד

  114.וכך הוצגה בפניי תמונה שלמה ומאורגנת היטב של הנושא שבו התרכזה, ריאיוןלפני ה

הולדתו השבעים וחמישה של  השיא בדבריה היה תיאור טקס יום, בשיחתי עם אוריאל

שדיזנגוף אכן נתפס , מנקודת מבטה של אוריאל, ת ההוכחה לכך אירוע זה ביטא א115.דיזנגוף

שגמלו לו  והם הפכו לבניו הטובים, להיות, לדעתה, כפי ששאף, אצל תושבי העיר כדמות אב

  . כגיבור שלהם, פי התיאור- על, הוא אף התקבל אצלם,  יותר מזה116.על מעשיו

כאשר כבר היה , ל דיזנגוףהתקיים זמן קצר לפני מותו ש יום ההולדת החגיגי מאוד הזה

   117:חולה וחלש

  

והמכונית ,  נכנסנו למכונית]... [תמכנו בו משני הצדדים, לאט- אנחנו ירדנו לאט

, מה שהיה אז ברחוב.  עד העירייה]...[ אותולזעזע כדי לא לאט-לאטהתחילה לנסוע 

מתחנות , מהחנויות כל האנשים יצאו ]...[ קם לכבודו כל הרחוב. אני לא אשכח

ושלחו לו , הפתוחונישקו לו את הידיים בחלון , וניגשו אליו, וטובוס שהיו שםא

 ואני מסתכלת בו ככה ]...[ אותו אוהבים ראו שאנשים ]...[ ברכות עד מאה ועשרים

: והוא אומר לי, ואני רואה שתי דמעות נושרות מרוב התרגשות על הלחיים, מהצד

  . 'ככה חוגגים את תחיית המתים ?את רואה'

  

כדי להמחיש את הגילוי , בתיאור המפורט והציורי הזה של האירוע השתמשה אוריאל

קיבל , כפי שאמר דיזנגוף עצמו לגילה אוריאל. המרגש של יחס ההמונים אל ראש עירם

תיאור המסע האיטי והארוך : 'תחיית המתים'של , האירוע הזה משמעות של טקס מעבר הפוך

המקום שהיה בשבילו ביטוי , אל העירייה,  למותבו שכב חולה ונוטהשהמקום , מביתו

  .המשמעות הזאת מחזק את, לפעילות ציבורית ולתמצית החיים

                                                           
  .23 הערה, 26 'עמ, על נחום גוטמן ראו לעיל   113
 .83  הערה, ראו לעיל   114
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 .הדברים
מרץ , 12-11, חוברת דיזנגוף, אביב-ידיעות עיריית תל :אביב לראש עירם ראו-על יובל השבעים שערכו אנשי תל   116

 .משמעותיעל יובל השבעים וחמישה של ראש העיר לא מצאתי חומר כתוב  .1936
 .196' עמ, ציונים ביוגרפיים, ראו להלן. דיזנגוף נפטר זמן קצר לאחר האירוע הזה   117



אוריאל הצליחה להדגים כאן כיצד מסייע תיאורו של אירוע ציבורי חגיגי להמחשת מצב 

   118.רגשי טעון מן העבר בהווה

גיבורי 'יותיהם של הפן הציבורי בפעילולבין עד עתה עסקתי בזיקה שבין הפן לאישי 

  . כפי שהציגו המספרים עליהם בדבריהם שונים'תרבות

 - אשר עמדו בעיקר על המאפיינים החברתיים, מעתה אציג נקודות מבט של מידענים

  : שעליהם דיברו,'גיבורי התרבות 'ציבוריים של מעשי

אל , רעייתו של המלחין מרדכי זעירא, מבחינה זו מעניינת התייחסותה של שרה זעירא

 שהדגישו את המקום המיוחד שיש לאברהם , לעומת בני משפחת אלדמע119:דמותו של בעלה

לא הזכירה שרה זעירא , בחייהם האישיים למרות היותו איש ציבור, הבעל והאב, אלדמע

  . כלל את דמותו של זעירא בהקשר המשפחתי

ואיך  ,רץ בכללאביב ובא- היא תיארה כיצד ליוו שיריו של זעירא את עבודות הפועלים בתל

  : שימשו אמצעי לעידודם ולשלהוב שמחת ההגשמה שלהם

  

יש שיר  ?איך אני יודעת.  כשסללו את אלנבי]... [זה היה, קודם סללו את הכביש

ידי נוקשה מיבלות ועל ראשי  '120. שיינברג  יצחק]...[ של א'חיצץ חצץ' ,לזעירא

ד "מתרפ,  פטיש ביד אלחץ,אז בכרך- מה כבדו רגליי קלות שתופפו אי, הו, השמש יך

אל תראוני כי , חצץ, חצץ, הי'. לרוץ הכביש בשנים האלה התחיל .'ץ"ועד תר

שוכב בחור בוער  , במחנה לי אוהל יש]... [את הוריי עזבתי, נשזפתי וידי גסה כל כך

ומי ישאל , ובלילות נצא בהורה סוערה, 'אך בכל זאת, 'קודח הוא שנה תמימה, כאש

הוא ' חיצץ חצץ'ואז , חצץ ניפצו ]...[היו יושבים בחורים ובחורות ואז ', כאן שאלות

. זעיראבכל אופן , הארץעל , הארץ דיברו על .ואחרי שגמרו הם היו רוקדים, כתב

  . זה היה המוטו

  

באמצעות שירתה ובסיוע תנועות , מי השתדלה המידענית להמחיש את אווירת העברבשיח ִע

סייעו  ,פי שרה זעירא-  על121.ידי- ירתה הוקלטה עלהיא אף שמחה שש. ידיים תואמות

מחזור  בלי קשר למסגרת המתוכננת של חגי, השירים לאווירה החגיגית ששררה באותה עת

  . השנה

זעירא פירטה את מקומם המרכזי של שירי זעירא גם בחגיגות פורים המאורגנות 

, בשירים, זכורכ, מדובר. וכבר התייחסתי לעיל אל דברים אלה, אביב-  בתלקיימושהת

   122.שתוכנם חיזוק העם המתאמץ לבנות את עצמו מחדש

                                                           
 . 11הערה , 104 'עמ, על שרה זעירא ראו לעיל   118
 .הייתה מעורבת גם היא בחיים הציבוריים של בעלה, בניגוד למשפחת אלדמע, כי שרה, יש לזכור   119
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 .הלאומי והאוניברסיטאי
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 תהליך יצירתו ואופן ביצועו הראשון - שתוכנה , שרה זעירא בחרה לתאר סיטואציה נוספת

, קיבל בדבריה צביון של חלק ממעשה ההגשמה הקולקטיבית השיר. של שיר שהלחין זעירא

  : שעוצב כאירוע חגיגי בעצמו

  

, זעירא בא ]...[ו,  הוא הביא את השיר הזה]... [לא של היום, םאלה היו הנושאי

 לא היו גם באים ]...[ ישבנו סביב שולחן,  אדיר ויפה].[.. והיה לי קול, ובאה שרה

 כמה ]...[ שר עם,  הצטרפו סביב השולחן של זעיראכולם, חלוציםסתם , הבוהמה

 מי 123:נדר פן היה מצהיראלכס. כל אחד רצה.  הביא שיר חדש]...[ אנשים את השיר

היו , אז היו מעמידים. שיעמיד בקבוק יין אדום, יד השולחן הזה- שרוצה לשבת על

, ואז ישבו, היו קונים בקבוק יין אדום, אוספים בינם לבין עצמם את החמישה גרוש

וזעירא , כולם סביב השולחן הזה, ועוד, ועוד, והייתה יושבת חבורה בעיגול סביב

היו הולכים .  נלך לבית ביאליק]...[ אז צץ רעיון במוחו של מישהוו, לימד את השיר

 ]...[ אז היה יוצא ביאליק !שרים]...[ חלונות שלו ו]...[עומדים תחת ה, לבית ביאליק

ביאליק היה נכנס ' ', שישו ושמחו בעם ה'! והייתה הורה סוערה לפי השיר הזה

   124.'כמו קוצים בשדה,  נדלקים]...[והיו שירים שהיו ממש א', והיו רוקדים, למעגל

  

, תוך כדי התיאור במפורט הזה, ריאיוןשרה זעירא השתדלה לשלהב גם את אווירת ה

היא השתמשה : ולהמחיש בו באמצעים שונים את אווירת הסיטואציה שעליה סיפרה

תוך כדי דיבור . בדימוי ובביטויים מפליגים רבים, במטפורה, השם בתואר, בהדגשות מילים

  .כפי שהושרה בעבר מתחת לחלונותיו של ביאליק ,מקומה והדגימה את השירהקמה מ

 - ישראליים של זעירא כמעשה של שליחות חברתית- שרה זעירא ראתה את השירים הארץ

  . שסחף אחריו קהל רב ומתלהב, אידאולוגית

העניקה שרה זעירא צביון של , שבהן הושרו שיריו של זעירא, לכל תיאורי הסיטואציות

השתמשה בסיטואציות  היא, למעשה. גם לאלה שהתבצעו בסיטואציות ספונטניות, גהחגי

שסביב ,  ציבורי'גיבור תרבות'כדי להדגיש את מקומו של זעירא כ, טעונות כאלה מן העבר

את עצמה ראתה כחלק מאותה מציאות של חזון . יצירתו התרחשו האירועים החגיגיים האלה

  .שעליו סיפרה, ברמציאות שהתרחשה בע, הולך ונוצר

שרה זעירא לא הרגישה צורך לתאר את דמותו של בעלה כפי שהופיע במעגלי חיים 

אולי נהגה כך . שלדעתה לא היו רלבנטיים או מעניינים בהקשר של דבריה, אישיים, אחרים

ולדעתה גם בעולמו של , כיוון שהאידאולוגיה בת התקופה הייתה כה חזקה ומרכזית בעולמה

  .מרדכי זעירא
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את  .215' עמ,ה"מרחביה תשכ, א, לכסיקון הספרות העברית בדורות האחרונים, קרסל' ג: ראו. 1924שנת אביב ב
המחלקה , 1984אביב -תל, עוד שיר אחד: ראו .כתב יצחק שנהר, שציטטה שרה זעירא, 'סגולהעם 'מילות השיר 

הן מעידות על : יש לשים לב למילותיו של שיר זה, דרך אגב .בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, למוסיקה
זאת , ראלהצורך שהזכרתי לעיל שהיה קיים בחברה בת התקופה להיסמך על מקור האמונה העתיק של עם יש

 .41 'עמ , פרק ג,ראו לעיל. למרות המגמה להיגאל בכוחות עצמם



רצוני לדון בדבריו של יצחק , לסיום העיסוק בנושא זה של גיבורים תרבותיים וחברתיים

את פעילותו היצירתית  בבואו לתאר, ץ השתמש בביטויים מטפוריים"כ. ץ על ברוך אגדתי"כ

  : של אגדתי תוך כדי העלאת דמותו לממדים מיתיים

  

מי .  בשמי העדלידע שלועד שבא אגדתי. אביב העליזה של אותם הימים- זו הייתה תל

לאיש הזה יש להקדיש פרק מיוחד , לו יש: כמובן, שהפיח חיים בעיר זו זה אגדתי

הוא היה הראשון להשתדל ולהשתלב במה שמתרחש . בהיסטוריה של האמנות שלנו

שהוא יצר אותו , הריקוד העבריוליצור איזה מין מושג ששמו , בעולם הגדול

  . חופשי לגמרי הוא צריך להיות ]...[ מהצחוק

  

שהפיח בהקשר זה רוח חיים תרבותית , ץ את אגדתי לפיגמליון"בדבריו אלה דימה כ

 שזירה של שני הכיוונים האות ץ את" ראה כ'גיבור תרבות' בדמותו של אגדתי כ125.בעיר

אגדתי ): בתחום האמנות, אמנם, כאן(אביבי - שעמדו ביסודו של החלום התל, שהזכרתי קודם

, אך גם להשתלב בתרבות הבינלאומית, 'אמנות שלנו 'יצורל, לדבריו ,רצה

   126.הקוסמופוליטית

ץ את אווירת "ביטא כ, אביב- חג השמחה המובהק של תל, פוריםשניטל מ, באמצעות ביטוי

ושהתאימו מאוד לאופייה , שלדעתו עמדו ביסוד אמנותו של אגדתי, הצחוק והחופש, החיוניות

שנתפסה אצלו כגבוהה מן ,  אישי לאמנותו של אגדתיץ לא ייחס שום מאפיין"כ.  העירשל

  . יומית- םהמציאות היו

שלדעת שניהם , אביבי- ץ הגדרה רחבה מאוד לחג התל"נתן כ, כמו בדבריה של זעירא

לקראת סופו בנושא זה אטפל בהרחבה .  שלהם'גיבורי התרבות' בעזרתם הגדולה של ממשהת

  .זהפרק של 

,  שהצליחו ליצוריחידים על גיבורי תרבות וחברה דיברו ,מם שוחחתישִע, המידענים

  . מהם באמצעות חגים או אירועים חגיגיים שיצרו ויזמורבים , שינויים חברתיים, לדעתם

. םיאינדיבידואליכי המידענים שצוטטו בנושא זה אימצו לעצמם גיבורים , מעניין לציין

כו לקבוצות זהות שונות שלדעת מי שהשתיי, קולקטיבילא כולם שוחחו על תהליך יצירה 

,  ייתכן שהעובדה127.אביב היה חשוב כשלעצמו בהקשר האידאולוגי של תקופת העבר- בתל

 הספיקה למען החברהבמרכז חייהם את הפעילות , לדעת המידענים, שאותם גיבורים שמו

  .אביבית בת התקופה- כדי להגדיר אותם כדמויות משמעותיות ומרכזיות במציאות התל

- השתמשו בנושא האירועים החגיגיים בתל, שדבריהם מצוטטים בפרק זה, רוב המידענים

האישים שעליהם דיברו כדי להנציח  שבהם היו מעורבים, אם מאורגנים או ספונטניים, אביב

שמשפיעים על  הם ראו בהם כמי. בתוך השיח בהווה את כוחם הגדול של אותם אישים

  . ת יצירתםהחברה באמצעות ייזום אותם אירועים או באמצעו
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שהייתה טעונה בדינמיקה יצירתית , אביב כעיר- דבריהם הוסיפו נדבך נוסף לדמותה של תל

   128.לסוגיה

 'גיבורי תרבות'משמעות מיוחדת אני מייחסת לבחינת דמויותיהם ופעילויותיהם של 

: ושדיברו גם על הפן הפרטי של חייהם,  בעיני אנשים שהיו קרובים להם,ומנהיגי ציבור

ניתן להבין בצורה , לדעתי. ממדיות של אותם אישים- ות כזאת מאפשרת לחשוף רבהתייחס

כאשר היא נבחנת גם במעגלים הפרטיים , יסודית הרבה יותר את דמותה של דמות ציבורית

  .שלה או בזיקות שנוצרו בינה לבין אנשים פרטיים

שבהם , יםחשוב להפריד בין דבריהם של בני משפחה אודות האישים הציבורי, עם זאת

העיסוק בנקודות מבטם : שהתוודעו אליהם בצורות אחרות , לבין דבריהם של מידענים,דנתי

להגדיר , במידה מסוימת, ציבוריות בנושא זה מאפשר- של בני משפחה על דמויות חברתיות

  . אידאולוגית בתקופה הנידונה- את מקומה של הקבוצה המשפחתית בתוך הקבוצה המקומית

נראית נקודת מבטו של בן המשפחה מגמתית מאוד ונוטה , מבט חברתיתשמנקודת , ייתכן

אופי המיזוג שבין עניין אותנו י, אך ברגע שיש לה מאפיין חברתי כלשהו, לסובייקטיביות יתר

   .נקודות מבט אלה

חושפת כיצד ה של כמה מגיבורי התרבות שאליהם התייחסתי כאן שיחה עם בני משפח

שנחשב במונחים חברתיים לקרוב ,  המשפחתי למעגל הקבוצתיקיבלו האנשים שהיו שייכים

 בעיניהם תמזגווכיצד נ, של אותם אישיםהגבוהה הציבורית את המחויבות , ביותר אצל האדם

במקרה הנדון ניכרה . קרוביהםבדמויות , לאומית- המשפחתית והאידאולוגית, שתי הזהויות

ל אותם אישים על הקבוצה השפעה גדולה של המחויבות והאידאולוגיה החברתית ש

היו נאמנים , )למשל, כמו שרה זעירא(במיוחד כאשר גם בני המשפחה , המשפחתית שלהם

  . לאידאולוגיה החברתית בת התקופה

-  של יצירת התרבות החדשה בתל'אחורי הקלעים'פרק זה שבחיבור הוביל אותנו לעיון ב

ות אל הזיקה שבין המתייחסות ברמות ובצורות שונ, אביב מנקודות מבט שונות

  .האינדיבידואל לבין הקבוצה ואל הזיקה בין הקבוצות השונות בתקופה הנידונה

ששוחחו , שעבדו בתוך קבוצות יוצרות תרבות ולצידם המידענים, יוצרי התרבות עצמם

 'תמונה הכמוהה'פרסו בפניי את ה, םי אינדיבידואלי'גיבורי תרבות'מי על אישי ציבור וִע

  . אביבית ולגבי אופיו- ך יצירת התרבות החדשה התלשלהם לגבי תהלי

אם , מאמציהם של כל המידענים להעמיד את יוצרי התרבות החדשה ואת פעילויותיהם

, בראשו של סולם אליטיסטי מאוד,  שוחחוןמדובר בעצמם ואם מדובר בדמויות שעליה

טרסים אישיים כי מערכת של אינ, ניתן לסכם ולומר.  בשלב זה של הפרקבולטים עוד יותר

, היהותהליך מימושו הקולקטיבי קידוש מעשה ההגשמה . אכן התגלתה כאן לכל אורך הדרך

אבל המידענים שלי העלימו כל , מוביל אצל האידאולוגים של אותה תקופה רעיון, אמנם

המדברים בשם :  ברמה האישיתמכשול שהיה עלול להפריע להם למסור לי רעיון זה

והמדברים על אישים הקרובים , קבוצתיים- ו מקונפליקטים ביןקבוצותיהם שלהם התעלמ

  . ולהאירן באור מושלםאותם אישיםדמויותיהם של עשו כל מאמץ על מנת להאדיר את  להם
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אביב מנקודת המבט של - לתהליך יצירת התרבות החדשה בתל, אמנם, פרק זה חושף אותנו

  שניכר אצל מידענים יות של הצורךאך גם מוכיח לנו את הדומיננט, יוצרים ושל קרובים להם

  . להשתמש בנסיבות המחקר לשם צרכים אישיים

-  של יצירת התרבות התל'תמונה כמוהה'בר למסקנות שהוזכרו לעיל בעניין יצירת מֵע

מכנה משותף מסוג אחר בדברי המידענים שחוו את אותו תהליך  ניתן למצוא, אביבית החדשה

של  שנותרה בזיכרונם כמאפיין מרכזי, ינסופיתמדובר בתחושת השמחה הא: אביב- בתל

שעמדה בפני רבים מהם ) המודעת או הבלתי מודעת(בניגוד למטרה . אותה תיארושהחוויה 

על כל , נראה שתחושת השמחה ששידרו מקורה, כמושלמתשלהם לתאר את מציאות העבר 

  .והיא נישאת עם המספרים אל ההווה, בעבר, המורכבות של משמעויותיה

  

  טיב השמחה בדברי המידעניםמו

מקום דומיננטי ביותר , לדבריהם,  קיבל,שהופיע לעתים תדירות בדברי המידענים, מוטיב זה

  . שבו היו מעורבים, בחיי העבר שלהם כמאפיין וכמדרבן של תהליך ההגשמה הלאומית

לעיין עתה מקרוב בביטויים שונים של המוטיב הזה כפי בחלקו האחרון של הפרק ארצה 

  . הופיע בדבריהם של מרואיינים שוניםש

שמוטיב השמחה היה מאפיין חשוב , אביב- לעיל דנתי במקומו המרכזי של חג הפורים בתל

מארגני האירועים ומשתתפיהם השתדלו לעורר אצל קהל הנמענים שמחה : באירועיו

שמחה זו פורשה אצל כמה מן הדוברים כביטוי להזדהות עם מעשה ההגשמה . קולקטיבית

   129.שהתגלה באירועי פורים באמצעות סמלים לאומיים ושירי חלוצים, ציוניה

שמארגניו התכוונו שתתרחש בו , דנתי גם באופיו המורכב של פורים כקרנבל אידאולוגי

ציטטתי התייחסויות . אך כזאת שלא תחרוג מגבולות האירוע המתוכנן, שמחה גדולה

  . תהליך התחדשותו של החגבתוךכאלה שהתפתחו ,  מאוד אל המושג הזה'מושכלות'

שאופיינו , גם על גילויים ספונטניים לגמרי של שירה וריקוד, כזכור, מיִעמידענים דיברו 

בהקשר של , כזכור, סיפר, למשל, שמואל רודנסקי. כמלבי השמחה ומבטאיה בחג הפורים

ממחיש היטב  'חיינו מחגים' הביטוי 130.'מפני שאז היו רוקדים הרבה חיינו מחגים'פורים כי 

  .את חשיבותם העצומה של מועדים אלה בחיי קבוצות שונות

גם בתיאורים של חוויות מתוך חגים אחרים דיברו מידענים על שירים וריקודים שביטאו 

או על התרגשות גדולה שנבעה מן הקהל כתוצאה מאותה מציאות החיים , את שמחת ההגשמה

   131.הייחודית שבה היו נתונים

נים הייתה השמחה הקולקטיבית ביטוי רגשי להזדמנות שנפלה בחלקם לדעתם של המידע

  מוטיבצייתבעצם התרחשותה ליבתה השמחה את , נוסף לכך. לחוות את הגשמת החזון הציוני

לזמן , ואצל חווים רבים, של החגים הפך תדירות' זמן מחוץ לזמן'שה, יוצא מכך. ההגשמה
  .יומית- םשבתוך זמן המציאות היו

את החשיבות החברתית , כפי שהציגו מידענים, ם הבינוי אינדיבידואלי' תרבותגיבורי'גם 

בני : הגדולה בעירור הקהל לשמחה וביצירת הזדמנויות לצורת התבטאות ריגושית כזאת
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 'אידאולוגיית השמחה'כמי שהציב את , כזכור, משפחתו של אברהם אלדמע תיארו אותו

מם את להדגיש במשך השיחות שערכתי ִע, זכורכ, הם השתדלו .ארגןיזם וכמרכזית בחגים ש

כדי שאוכל להבין עד כמה הייתה , התוצאות המוצלחות של האירועים החגיגיים שארגן

פשר לגבש את קבוצות בעלת פוטנציאל שִא, שהובילה את אלדמע בדרך חייו, אידאולוגיה זו

  132.הנמענים שלו

- ימחו את קהל הנמענים התלשירים אשר ש, לדברי רעייתו שרה, גם מרדכי זעירא יצר

הגיב מיד , כפי שתואר, אביבי-  הקהל התל133.אביבי והארצי בתוך החגים ושלהבו אותו

אביב נתפסו - בתל': אמר גבריאל צפרוני . ובהתלהבות להזמנות לחגוג בחגים ולשמוח בהם

  . 'החגים

אביב גם מחוץ לאירועים - אלא שלדברי מידענים רבים התרחשו גילויי שמחה בתל

, יום- םשלדבריהם התרחשה גם ביו,  הזאת'שמחה'ה. גיגיים והמתוכננים של מחזור השנההח

  : 'אווירה של חג'הייתה מזוהה אצל רבים מהם עם 

ששררה בה אווירה , ץ כעיר"ידי גבריאל צפרוני ויצחק כ- אביב על- אופיינה תל, כזכור

אביבי על - הם התייחסו אל שמחת ההגשמה של החלום התל: קבועה של חגיגה שמחה

   134.אשר לדעתם יצרה את האווירה הזאת, מרכיביו השונים

אביבי בעל צורך גדול להיסחף אל התרחשויות - היה הקהל התל, פי דברים שנאמרו לי- על

מידענים תיארו קבוצות שהשתתפו באופן : שביטאו שמחה גם מחוץ לאירועים המאורגנים

 ביטאו בעצמה גדולה את ההתרגשות ואשר, במעשה ההגשמה הציוני, לדעת נציגיהן, ישיר

  . ואת העליצות שחשו תוך כדי התגשמות האידאולוגיה

לשמוח בבניין , אז זו הייתה שליחות, עכשיו קוראים לזה מסר': אמר גבריאל צפרוני

  . 'הארץ

אשר תיארה את שמחת ההגשמה הספונטנית של קבוצת הפועלים , בקר- בלוךאמרה שרה 

 ואנחנו היינו שרים ]... [לרקוד,  בלילה]... [כל ערב: ככהחידשנו ' 135:שאליה השתייכה

,  רקדנו פה]... [ המקום היה שפת הים]...[ פה אנחנו רקדנו. היה לנו חגתמיד , לא .ורוקדים

  ' !ועוד איך רקדנו

, השמחה כדי להדגיש את עצמת' ד.ק.ר'בקר השתמשה בהטיות שונות של השורש - בלוך

  . מן המידענים באמצעות ריקודיםכדברי רבים , לרוב, שהתבטאה

שכדברי שאר השחקנים שראיינתי לעיל הגדירה את , ריטה גולדברג, כזכור, אמרה

ההרגשה הייתה שאנחנו  '136:אביב כמעשה של הגשמה אידאולוגית- המשחק העברי בתל

של  ,שרשרת של אושרהחיים זו הייתה . מאושרים והיינו .]..[ עושים משהו בשביל הארץ

,  בערב היו לנו הצגות]... [כל יום הייתה לנו הצגה,  אנחנו היינו עסוקים]...[ מיסיפוק פני

  . 'אבל הייתה כל הזמן אווירה חגיגית, היינו עובדים הרבה
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לא , שהשתמשה בביטוי מטפורי כדי להדגיש את המסר שלה אליי, בדבריה של גולדברג

עצם העבודה היוותה עבורה : הוזכרו אפילו שירים וריקודים שביטאו את האושר והשמחה

  . סיבה מספקת לחגיגה

אשר סחפו בגילויי השמחה הבלתי פוסקים , מידענים דיברו על קבוצות שאליהן השתייכו

  .  את הקהל העירוניןשלה

 רקדו שם ]... [ שיהיה שמח כל הזמן]... [רצו להחיות את החיים '137:אמר גבריאל טלפיר

 הָרו לא זז בלי ה]...[לשמוח  חיפשו הזדמנות כדי ]... [ בכל הזדמנות]...[ עד אור הבוקר

  . ' לא זז בלי החלפוצניקים]... [ שיהיה שמח]... [לעשות שמח.  הם היו ממונים על זה]...[

אשר , )'חלפוצניקים'אותם הוא מכנה בשפתו הייחודית ש(טלפיר תיאר קבוצת פועלים 

יבית בזכות גילויי השמחה הקבועים אב-  למציאות התל'זריקת חיים', פי דבריו- על, 'הזריקו'

 המחיש בהווה היטב את עצמת 'רצו להחיות את החיים'הביטוי המטפורי הטעון . שלהם

  . הסיטואציות שתיאר טלפיר

 הגימנסיה  בוגרת,שוהם- פיינברגאת תיאורה רב העצמה של צילה  אזכיר כאן שוב

שחשו עצמם , מנסיהאת השמחה הסוחפת של תלמידי הגיבהתלהבות שתיארה , 'הרצליה'

כל כך , שמחים ראו אותנו כל כך ]... [ואנחנו היינו הראשונים '138:חלק מקבוצת החלוצים

, ורוקדים, ורוקדים, רונדות היו הרבה ]... [ אותם לתוך העניין הזהסחבנו,  וכל זהנלהבים

   .'שירי ציון בעיקרושרים 

אשר סחפו את הקהל , חברתיותיצירות , כנזכר, יצרו, םיגם גיבורי תרבות אינדיבידואלי

כך . גילויים שדמו באופיים למתואר לעיל, לגילויי שמחה ֵערים מחוץ לחגים הרשמיים

את החגיגות שיצר אברהם אלדמע עבור , כפי שציינתי כבר, תיארה משפחת אלדמע

בנושאי ההגשמה , מרדכי זעירא, ושרה זעירא סיפרה על השירים שכתב בעלה, הפועלים

שירים אשר היוו גורם וזרז להתפרצות של שיר , ושאי המפעל הציוני בכללהחלוצית ובנ

   139.יום- םוריקוד בחיי היו

-  בתלהרמוניה בין המעמדותמשה גור ארי היה בין המידענים המעטים אשר דיברו על 

הפעם סיטואציות , אך הוא ייחס את ההרמוניה הזאת לסיטואציות שמחות בלבד, אביב

   140:בתוך חגיםשהתרחשו 

  

מפני , מתמשך חג ]... [ כ]... [בשבוע הראשון לבואי אני ראיתי את החנגא הזאת

מה ? כן, לארץ- אבל חג הסוכות בחוץ ?כן, זה היה בחג הסוכות. שזה היה באמת חג

 - פה . הכנסת- אז יהודים הולכים לבית, חג ככל החגים? כן, אפשר היה שמה לחגוג

 ]...[ בני גילי, י יחד עם חברים שליוהנה אני למשל בערב יצאת. הכול חגג, הכול

 יד אחת, אוחזים זרוע,  צעירים וצעירות]... [ ראינו הפגנה המונית של]... [למרכז
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? כן,  החברים משכו אותי אל ההילולה הזאת]... [ על המותן ויד שנייה בכתף]...[

אז מצאנו את ההזדמנות להשתלב כחלק , כולם שמחים בחג הזה, כולם שרים

בשמחת . והשתלבת בין החוגגים האלה,  מיד פרצת פנימה]... [ולגיטימי יאינטגרל

בכל שמחה ? כן, חלוציםואנחנו , התורהולא על , השמחהתורה שמנו את הדגש על 

בוא  ,!בוא תיכנס, בוא':  היו אומרים]... [אלה עטורי הפיאות, היו השכנים שלנו

פשוט  ?כן,  מאוד נדיריםפעמונים היו,  בדלתלצלצלגם לא היה צריך , '!תיכנס

,  שהיו יוצאים הם ככה לקראתנו,'!חג שמח ']... [נכנסנו פנימה,  את הדלתפתחנו

  ?  כן', !ה'חבר, שבו'

  

כדי שיוכל להסביר , שוויון חברתיייתכן שגור ארי הדגיש מאוד בדבריו את השמחה שיצרה 

  :  הוסיף ואמרהוא. את המשמעות הנוספת שהוא ייחס לביטוי החברתי הספונטני הזה

  

 הכול היה ]... [אם לא עבודה,  חיפשו חברה לפחות- הכול היה מין מועדון חברי 

האנשים בארץ היו ,  האמת היא]... [לאו דווקא מאורגנת. חנגא אחת גדולה

. מופנם, האושר הוא יותר עניין פנימי. אך יש להבדיל בין אושר לשמחה, מאושרים

 מה ]... [אושר מוגשם ומבוטא, ביטוי חיצוני, ולאושר פנימי זה צריך להוסיף משה

 אם ]... [ הם חיפשו קצת שמחה לעצמם]... [יכול להיות אושר בלילה שבילו פועלים

, כשמגיעה שעת הנץ החמה, ועם בוקר, צעירים מבלים לילה בריקודים ברחובות

אך השעה , והיא קשה מאוד, צריכים ללכת אל העבודה, כשנזכרים שהחגיגה נגמרה

 הם חיפשו את ]...[ האחרונה של ההילולה הייתה מגיעה לאקסטזה כזו שקשה לתאר

כל אחד ואחד היה נזכר אולי .  חיפשנו את השמחה כדי לחפות על העצב]... [השמחה

  . באווירה ששררה בבית בחג הזה

  

 ,לעיל כפי שהוזכר, היה הביטוי האינטנסיבי הזה של שמחה קולקטיבית לדבריו של גור ארי

, שעזבו הפועלים החלוצים, הגעגועים הגדולים אל בית המשפחה צעי להתגבר עלאמ

צורך שחייבים היו לבטא , לדעתו, היה זה. כדי שיוכלו להגשים את החזון האידאולוגי הגדול

אין הוא מתייחס כאן אל העולים . ולהמשיך בדרכם הקשהלשרוד , כדי שיוכלו להתחזק

  . השמחה כאמצעי להתגברות גם אל רבים מהםשניתן לייחס את  אך נראה, האחרים

  141:אמר משה חורגל

  

 תשכח את כאב ]...[ לא יכולנו לא לשמוח. בלבב שלם.  אמתית]... [הייתה שמחה

ולפתע , שני גרוש, לשתות כוס יין] ...[יכולת לשבת ,  בימים ההם]...[השיניים שלך

, שמח ' ,'?מה נשמע,  נו,חברה, שלום, ' מכניס את ראשו]... [ אדם]...[פתאום עובר

 ]...[ מה פירוש! רוקדים, אלנבי, ברחובות .'היכנס, בוא '',?אפשר להיכנס' .'שמח

  .  פריילאך]...[גדול ובלי שום סיבה לאירוע- גדול- מעגל גדול, בעיגול
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חורגל על שמחת השחקנים והפועלים בצבצה המשמעות של שמחה כאמצעי  גם מדבריו של

  .ועל קשיים קיומיים וףוג כאבי לב על להתגבר

, 'חג'שזוהה אצל רבים מהם עם , פי דברי המידענים היה מוטיב השמחה הקולקטיבית- על

זאת במסגרת אירועים חגיגיים מאורגנים או : שבה אני דנה ,אביב בתקופה- תדיר מאוד בתל

  .מתוך הזדהות עם ההגשמה הציונית או כדי להגביר הזדהות זו, ספונטניים

כי הם ,  חיזקו את התרשמותי'אידילית- אידאולוגית' המידענים על שמחה דבריהם אלה של

כי אם גם שיקפו בתיאוריהם את הצורך שהיה , לא רק יצרו אידאליזציה של העבר בהווה

כדי שתהווה בסיס מתאים למפעל , ולהפוך אותה לאידילית  את המציאות'לשלהב'בעבר קיים 

   142.שדרש מוטיבציה עצומה, ההגשמה הציונית

, אלא שהמשמעות הנוספת של השמחה הקולקטיבית כאמצעי להתגבר על קשיי המציאות

שאולי אכן אפיינה , פשרה לי להזדהות עם תחושת המציאותִא, כפי שהוצגה בדברי מידענים

  .אביב בשנותיה הראשונות- את תל

 אביב כעיר- כי הם חפצו להציג את תל, אם נקבץ את דברי המידענים כולם נוכל להתרשם

לא רק מהזדהות עם  הדברים שבמקרים רבים נבעו, אך נראה. שפעלה על יסודות של שמחה

כי אם גם מתוך ,  של התרחשותויםמרכזאחד האביב הייתה - שתל, החזון הלאומי המתגשם

פשרו להמשיך שִא, צורך עמוק להיתלות בביטויי השמחה והריגושים הקולקטיביים האלה

  . ולפעוללשרוד 

יכולות להסביר את התיאורים רבי העצמה , כשהן שזורות יחדיו, ות אלהייתכן ששתי סיב

היה כאן ניסיון לפתוח את הגדרת החג ככל שיכלו : של המידענים בנושא השמחה והחג בעיר

יומית כרוכה בו וזקוקה - םאביבית היו- המציאות התל, לדעתם, כדי להסביר לי עד כמה הייתה

  . לו
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  .וסוף אין לדרך הזאת העולה'

  'סופי הדרכים המה רק געגוע

  )נתן אלתרמן(

  

זיכרון העבר : 'סופי הדרכים המה רק געגוע': עשירי פרק
  בפרספקטיבה של ההווה

  

כפי שבאו לידי  ,מענייניו המרכזיים של מחקר זה הוא עיסוק בזיקות שבין העבר לבין ההווה

לה תוך כדי עיון בצורה במיוחד מעניין היה לבחון זיקות א: ביטוי בדברי המידענים שרואיינו

שהועברו  , האירועים הציבוריים החגיגיים מן העבר בטקסטים המילוליים'התמקמו'שבה 

חשוב היה לבדוק כיצד סייעו למידענים תיאורי החוויות מן . ידי מידענים בהווה- אליי על

 בהמשך. האירועים החגיגיים והתייחסויותיהם אל אותן חוויות להעביר אליי מסרים שונים

  . פרק זה אשוב ואתייחס אל נקודה זו

וכי , גם בהווה  אצלםכההעבר נמשתפיסת כי , המסקנה שבלטה מדברי רוב המידענים היא 

  .האינדיבידואליים והקולקטיביים גם יחד, מצורכיהםרבים  בהווה על תהא עניה

שיש לה משמעות ייחודית בתולדות עם ישראל , שוחחתי עם המידענים על תקופה בעברם

בזיכרון הקולקטיבי של עם , כמעט מיתי, אירועי תקופה זו קיבלו לעתים מעמד הרואי: בארצו

  .ישראל

אנו יכולים לתהות באשר לעצמתה של האידאליזציה המיוחסת לתקופה הזאת כאשר 

ואת , עם זאת אין להכחיש את ייחודיותה של התקופה. מספרים עליה או כותבים עליה

אביב ובעניין ישות לאומית במדינת - אולוגים השונים בעניין תלשהחלום שטוו האיד, העובדה

  . ישראל אכן קם והיה

בטוחים עד כמה אני מעורה בתולדות , אולי, לא היו, מם שוחחתישִע, למרות שהמידענים

הם יכלו : ממוקמים בעמדת עליונות ברורה, מבחינתם, הם היו, התקופה שעליה דיברו

באירועי התקופה ואת השתייכותם לפעילות החלוצית להוכיח ללא קושי את מעורבותם 

המעבירים , הם יכלו להעמיד את עצמם בתפקיד של מייצגי העבר: יתרה מזו. שעליה דיברתי

  .אליי מסרים חיים מתקופה שחלפה

שאת , לעתים ראו עצמם המידענים כקולם המייצג של אישים מרכזיים מן העבר

  . ריאיונותדמויותיהם ציירו בפניי ב

  :  הבאיםדבריםיש לזכור את ה, פני שאמשיך ואתייחס אל דבריהםל

במיוחד אלה שהשתייכו לקבוצות אשר יצרו ואשר השתתפו , חלק ניכר מן המידענים

כחלק מהגשמת החזון הציוני או ראו את אותם אירועים , באירועים החגיגיים לסוגיהם

  . לפחות כאמצעים מזרזים ומעוררים להפעלתו

 שבהווה ריאיונות תיאורים שהמחישו את מעורבותם באירועים אלה לחזק בלכן סייעו להם

   .את מעמדם כמי שהיו פעילים במעשה ההגשמה עצמו

  



נושא האירועים הציבוריים היווה עבור מידענים שונים אמצעי בעל פוטנציאל להאיר את 

את , את סיפור הפעילות החלוצית של הקבוצה שאליה ראו עצמם שייכים, סיפור חייהם

אביב כמרכז לאומי ותרבותי ואף את סיפור ההתחדשות הלאומית שהתרחשה - סיפורה של תל

  . אביב- באו לביטוי בתל ממאפייניהרבים ש, אז בארץ

זאת בזכות עצמת המסרים שהעבירו האירועים החגיגיים בעבר באמצעות מערכת סמלי 

  : מפתח והתרחשויות דינמיות מאוד

 1:הווה גם באמצעים מילוליים ובסיטואציה אינטימיתעצמה כזאת קל היה להמחיש ב

  . ייכשמשתמשים במילים מפליגות לתיאור אירועים מרשימים כל כך הן נשמעות אמינות למד

- בתלקיימו לאחר שתיארו בפניי את האירועים החגיגיים המאורגנים והספונטניים שהת

 ,ים מסרים מסוגים שוניםהעבירו אליי מידענים רב, אביב בעבר על משמעויותיהם בעיניהם

   2.שהתבססו על אותו עבר ונבעו ממנו

וכיצד ניתן להסיק מכך על מקום העבר ואירועיו בחיי , סוגי מסרים הועברו אליי ילוֵא

  ? המידענים היום

 שלא הותאמו ,מם עד ההווה את אותם מסרים ערכיים מן העבררוב המידענים נשאו ִע

חלקם הטיפו גם בהווה לאווירת חיים . ברתי בישראלשינויים בתקופה ובמצב החהאצלם אל 

מקור האידאליזציה היה בדברי מידענים אלה לא רק : אליה בעברנהגו להטיף כזו ש, אידילית

קיים כי אם גם באינטרס שהיה , באינטרס שלהם להציג בפניי תמונה מושלמת של העבר

  3.הציוני- האידאולוגיכדי שיקל להגשים את החזון ,  להנהיג אווירת חיים כזאתבעבר

את קבוצותיהם או את האישים שעליהם , חזק ביותר היה אצלם הצורך להציג את עצמם

ממקום כזה הם הרגישו . ואשר עדיין שייכים לאליטה ערכית מאוד, מי כמי שהיודיברו ִע

כדי לחזק את עצמת . מסרים דידקטיים ברורים, כנציגת ההווה, בעלי יכולת להעביר אליי

  4.הציגו את ההווה כתקופה רדודת ערכים, הם בכיוון זההמסר של

כל אחד מהם מנקודת מבטו , להלן אצטט כמה מרואיינים אשר העבירו אליי את המסר הזה

  : שלו

 חבל שהיום כבר אין ]...[ לואז המולדת הייתה מעל לכ' 5:שושנה כפכפיהגננת אמרה 

  . 'אידאולוגיה כזאת

                                                           
בחומר , לעתים גם בשפת גוף מתאימה, )אמצעים פואטיים שונים(בעזרים מילוליים , כזכור, המידענים נעזרו   1

כן . מעות דבריהם ולהעצים את ניכוח העבר בהווהכדי לחזק את מש,  וכדומהריאיונותארכיוני שהציגו תוך כדי ה
 .למשל, ידי שירת שיר מתוך אירועי העבר-השתדלו חלקם לשוות לסיטואציה ההיגודית מאפיינים טקסיים על

 .45' עמ,  פרק ג,ראו לעיל
במצב ו, מםִעיכלו להיות בטוחים שאני מבינה את דבריהם ואולי אף מזוהה , אחרי שסיפרו לי על תקופת העבר   2

 .כזה ייקלטו אצלי המסרים הדידקטיים שלהם טוב יותר
כי ,  זרובבל קובעת'י. כיוונית בת התקופה-שיקפו המקורות העיתונאיים את המגמה האידאולוגית החד, כזכור   3

: הלאומי כבר איננו הדומיננטי-והכיוון האידאולוגי, קוליות אידאולוגית-בהווה הישראלי יש כבר מקום לרב
 'עמ, לעיל(זרובבל : ראו .כמו דתיות, חגיגיים שונים קיבלו עם השנים משמעויות אידאולוגיות נוספותאירועים 

, כפי שציינתי, אצלם: קוליות הזאת-לא ביטאו את הרב, מם שוחחתי שִע, המידענים .237-229' עמ, )8הערה , 39
על העבר כחלק בלתי נפרד  .ייםכיווני של האידאולוגיה הלאומית שריר וק-היה עדיין הכיוון הברור והחד

 D. Lowenthal, The Past is a :מטרה וערכים ראו, מו נותנת קיום למשמעותשהיכולת להזדהות ִע, מזהותנו
Foreign Country, Cambridge-New York 1985, pp. 40-46   

  .1הערה , 134  'עמ ,ט פרק ,ראו לעילולחזק כך את זהותם איכותיות קבוצות על נטיית המידענים להשתייך אל    4
 .191עמ , ציונים ביוגרפיים, ראו להלן   5



 כל האוצר התרבותי הזה התבזבז, היום.  היה היכלתאטרוןפעם ה' 6:אמר שמעון פינקל

   .' אמריקניזציה]...[

במיוחד למי שהיה , ההידרדרות של הערכים זה דבר כואב מאוד' 7:אמר שמואל רודנסקי

   .'חלוץ ובנה פה משהו

    8:אמרה שרה זעירא

  

נו הלכ[...]  הלכנו לקראת משהו[...] אבל ,  לאיש לא היהכלום, למי היה גרוש בנשמה
ריבונו של [...] הכול לא טוב [...]  עכשיו זה כל כך מובן מאליו שזה ישנו ,משהולקראת 

באמת כמו שנעמי , מסירות וכמה ,רצוןכמה !  הלוםשהגענועד ,  לזהשהגענועד , עולם
   .'באנו כדי לתת ולא כדי לקחת', 'ל"היאחזות הנח'שמר כותבת באיזה מקום ב

  

ואפילו ) רודנסקי(כאב , )פינקל, כפכפי(ימות של אכזבה מדבריהם של המידענים נשמעו נ

שהעדיפה להדגים את המסרים של , זעירא. על ההידרדרות הערכית בהווה) זעירא(זעם 

בה הייתה ששנכתב בתקופה , השתמשה הפעם דווקא בציטוט משיר, דבריה באמצעות שירים

ער בין הרוב חסר הערכים את הפ, לדעתה,  וחידדכבר מדינת ישראל העצמאית הולכת ונבנית

  . לבין המיעוט בעל הערכים בהווה

להיווצרות  הטיפו, מתוך אכזבתם ממצב הידרדרות הערכים בהווה, מרואיינים אחדים

החגים היו בעיניהם אמצעי . מחדש של האידאולוגיה באמצעות התחדשות החגים בארץ

   9.ליצירת טרנספורמציה חברתית

היה .  מצטערת בשביל הצעירים]... [כשיו זה אחרתמצטערת שע' 10:ניה ברגר'אמרה ז

 חבל שזה לא ]...[ בחגים, יום- םכי העשירו את זה בעבודה ביחד ביו, הרבה יותר עשיר

  .'חוזר

   11:וב'פוגצ- אמר עמנואל עמירן

  

 כל דבר .יוצריםתרבות . יוצריםאת האווירה . אני לא מקבל שהאווירה השתנתה

, זאת הייתה ההתחלה. שזה לא טוב, ם ולומראפשר להרים ידיי-  אי.יזמהדורש 

.  כמה משגים]... [אביב עצמה עשתה- תל. כבר צריך להרוס, ועכשיו גמרו לבנות

 ]...[התחילה,  טוב]...[ בנוגע לאירועים הציבוריים. יהרסו את הנוף, יהרסו את העיר

ם  הדברים האלה הם חזקי]...[כל ההמשכים קשים, כל ההתחלות קלות, ולא המשיכה

 צריך להילחם בשביל ]... [ כל דבר דורש יזמה]...[ רק אם נכנסים לאיזה קבע

  . להקים מפעל

                                                           
 .20הערה , 26  'עמ , על שמעון פינקל ראו לעיל   6
  .83הערה , 126 ' עמ, על שמואל רודנסקי ראו לעיל   7
  .11  הערה, 104' עמ, על שרה זעירא ראו לעיל   8
היוצרים יחס דיאלקטי , יד בהווה באמצעות סיפוריםההופכים את העבר לכוח דינמי ובעל תפק, על זקני החברה   9

 .Ch.L:ראו, תוך הצגת אמונה שהתהליך ישפיע על ההווה, ואשר מכילים ביקורת על ההווה, בין העבר להווה
Briggs, Competence in Performance - The Creativity of Tradition in Mexicano Verbal Art, 

Philadelphia 1988, p. 170   
 . 16 הערה, 136 'עמ, ניה ברגר ראו לעיל'על ז   10
  .15  הערה, 105' עמ,  וב ראו לעיל'פוגצ-על עמנואל עמירן   11



  

עמירן הבהיר בדבריו אלה את המקום המרכזי של אירועים ציבוריים בעיניו בתוך מעשה 

במשך חייו הוא ביטא . שלדעתו עוד יש בו צורך חזק גם בהווה, ההגשמה של הרעיון הלאומי

   12.רבות במחאות חברתיות שונות בנושאים דומיםאת עצמו פעמים 

כל , כל ההתחלות קלות'(האנשת העיר והיפוך של פתגם , באמצעות הדגשות מילים

  . מו ִעריאיוןהוא חיזק את המסר של דבריו שנאמרו ב) 'ההמשכים קשים

שהציג בדבריו ראייה , מם שוחחתישִע ,גבריאל צפרוני היה היחיד מבין המידענים

גם לשם . על תקופת העבר לעומת מציאות ההווה, ביקורתית במידה מסוימת, יתפרספקטיב

כל הילדים . תמימות, רצון, אז היו הרבה אמונה': כך הוא השתמש בנושא אירועי החגים

הם אחר כך , שהלכו בתהלוכות האלה, האלה היפים,  האלההתמימיםשהלכו לכל הדברים 

כבר .  הקופסה הכחולה איבדה קצת את משמעותה]... [ל"י ובאצ"ובלח, ח"היו חיילים בפלמ

  .'ארץ קונים בדם, שארץ לא קונים בכסף, ידעו

במיוחד ביקר צפרוני באירוניה את האווירה האידילית שניסו יוצרי החגים להנהיג 

כיווניים ובאמצעות הפעילות - החד, ההרמוניים, באמצעות אירועי החגים וסמליהם הברורים

ולא ,  אלה לא שידרו את המציאות האמתית,לדבריו. שנשזרה בהםהחברתית האידאולוגית 

   13.ישראל-  בארץשרודפשרו לעם להאמצעים האמתיים שִאאת 

 ]... [להשקיע הרבה, אמנם, צריך. קרנבל אפשר לחדש': למרות דבריו אלה המשיך ואמר

   .'אפשר היה לעשות עדלידע יפה מאוד, אם היו מארגנים היטב

אה בכל זאת את החשיבות שביצירת אירועים ציבוריים גדולים נראה שהוא ר, כלומר

  . כמאפשרים לעורר בעם מוטיבציה למאבק האמתי, 'זרזים אידאולוגיים'כ

  :אמרה ציפורה צברי

  

או , באופנייםנוסע או , בימים ההם זה בושה אם יראו בן אדם שהוא הולך מעט אחרת

לכת לי עם העקבים ועם הטוסיק הו, כמו שהנשים הצעירות הולכות היום עם הסיגריה

הנה  ?זה יפה, הכנסת ומושכת את הסיגריה יד בית- על, רוקד לה פה ימין או שמאל

 זה לא עוונות שהורגים נשים וחוטפים והורגים ?מה עושים אנחנו, אנחנו היום, תראי

 בשביל קילו ]...[משלמת שני א, את הולכת לשוק ? וגונבים ואני יודעת מה]...[

 ?זה לא אסור,  זה לא גנבה]... [ולוקח לך שני שקלים,  שהוא נותן לךמה. דרעק

יתן יש, שאלוהים לא יסלח, יםאומר, אז באים אחר כך ?אז למה. בטח שאסור? נכון

  . אבל פה זה הולך להיפך, יתן לבן אדם הטוב את המכהילו את המכה ולא 

  

                                                           
עמירן אף נאבק להכרה  ).58הערה , 148 'עמ, לעיל(דורון  :ראו . דורון פירט מפעילויותיו אלה של עמירן'א   12

הוא אמר . שבה אני דנה, אביב בתקופת העבר-בתל בעלי ערך ייחודי בעיניו 'גיבורי תרבות'בפעילויותיהם של 
על משה הלוי  .'לא מבינים פה את הערך של מה שהוא נתן, הוא עשה דבר גדול מאוד ':למשל, על משה הלוי

  .153-152 'עמ, פרק ט; 25הערה , 26 'עמ ,ראו לעיל
 ,W. Van O’Connor:ורא, כשהאחת גלויה והאחת נסתרת, על המשמעויות הסותרות שבביטויים אירוניים   13

'Irony', Encyclopedia of Poetry and Poetics, A. Preminger (ed.), Princeton, New Jersey 1965, pp. 
407-408 



יומית אחרי - םיבות יוצברי דיברה מנקודת מבטה הסובייקטיבית כאדם שחי בתחושת על

מה כמה וכמה  נפגשתי ִע14.שסיפור סינדרלה שלה הסתיים במציאות של בדידות ועוני

היא סיפרה לי הרבה על בעיותיה .  התפתחו בינינו יחסי ידידותריאיונותובמשך ה, פעמים

בתנאי מגורים קשים , צברי גרה באותה עת בבית הוריה. יומיות-םהשונות ועל טרדותיה היו

   15.הדבר הוסיף לתחושת ההידרדרות שלה. מאוד

שהיו מכוונים למצב המוסרי בעבר ובהווה של החברה , בכל זאת העבירה אליי מסרים

היא הייתה מעורבת מאוד  : בתוך החברהלמצבה האישיולא רק כאלה שהתייחסו , כולה

בהתרחשויות האקטואליות בארץ וצירפה את המועקות הפרטיות שלה לבעיות החברתיות 

  .את מסריה המחישה באמצעות תיאור מפורט של סיטואציות מדגימות. הכלליות

אך ייחס ,  אכזבה קשה מן ההידרדרות הערכית בהווהריאיוןיעקב גלוסקא הביע בעת ה

היום רואים ': חלק ממנה, כנזכר, שהוא ראה עצמו, אותה להתנהגותה של קבוצת התימנים

  . 'ל זיוףהכו, הכול שטויות, את התימנים בטלוויזיה

גם הוא הטיף . את עולם הערכים החדש שהשליטה המודרניזציה הוא לא יכול היה לקבל

 ]... [היום לא, פעם השמחה באמת הייתה שלמה': בפניי לנאמנות לערכים כפי שנהגו בעבר

,  משוגע מי שלא שמח כשהוא יכול עוד לעשות משהו]... [נשארים רק זיכרונות, מזקינים

, אפשר ליהנות-  כשמזדקנים כמוני אי]... [שיעשה רק טוב, שיטייל, ישתהש, שיאכל, שישמח

  .'רק לשמוח, הכול שטויות בחיים, רק אם רואים את הנכדים או הילדים, אין הנאה, לזוז

 היה ריאיוןבעת ה: נשמעה נימה אישית מאוד ,כמו מדבריה של צברי, מדבריו של גלוסקא

הגביר אצלי , שבו נפגשנו, ביתו הישן והדל. הקרובמצבו הפיזי ירוד מאוד ובישר על קיצו 

   .התרשמות זו

בפרק הקודם הזכרתי : המסר שהעביר אליי היה בהחלט בעל משמעות קולקטיבית, עם זאת

מנקודת מבטם של , שהתרחשה בעבר, את משמעותה החברתית החזקה של השמחה

  . המידענים

היכולת שלו בהווה הייתה : ךגלוסקא ניסה להעביר אליי את חשיבותה של השמחה כער

מאזינה , יכול היה להעביר את המסר בנסיבות ההיגודיות רק אליי, נוסף לכך. מוגבלת מאוד

את המסר החברתי , גם בנסיבות האלה, בכל זאת ניכר כאן ניסיון להעניק. אחת ויחידה

שבו העבירה , קבוצת התימנים במופע פורים שלהם, לדבריו, כפי שעשתה בעבר, הלאה

  16.מסרים מסייעים אל הקהל שצפה בהם

ידוע בפוטנציאל הגבוה שלו להעביר מסרים באמצעים הפתגם . יסוד לדבריו הוא פתגמיה

   17.מילוליים מסוכמים

הם הטיפו לשיקום . כך הצטרף גם גלוסקא לרשימת המידענים שהיו מאוכזבים מן ההווה

ועשו זאת תוך , ל היוםש, לדעתם, של ערכי העבר גם בתקופה הרדודה וחסרת הערכים

  .שימוש בנושא החג או השמחה

                                                           
 .166-164  'עמ, פרק ט, השוו לעיל   14
 .שבה הוא חי, לעתים מעניין לבחון את הקשר בין מצב רוחו הקיומי של המרואיין לבין אופי הסביבה   15
 .  156-154'  עמ,  פרק ט ;115-113  'עמ,  פרק  ז, ו לעילרא   16
 ,ג"ירושלים תשנ, פתגמים של יהודי גורגיה בישראל - אדם לאדם גשר, רוקם-חזן' ג: על הפתגם ואיכויותיו ראו   17

 .20-15' עמ



על הפעילות המאוחדת של החברה , כזכור, מימן המידענים שצוטטו כאן דיברו ִערבים 

הם הקפידו מאוד . ועל אווירה כזאת כתנאי הכרחי להצלחת הגשמת החזון הציוני בעבר

חשוב , פי דבריהם- על. כמאוחדות מאוד, שהם ראו עצמם שייכים אליהן, לתאר את הקבוצות

אנשי (כל אחד בהתאם לעיסוקו , היה להם לשמור על זהות דומה לזו שהייתה להם בעבר

  . ועל תחושת שייכות לקבוצות האלה מן העבר) פועלים וכדומה, אמנים, תלמידים, חינוך

מעניין היה לזהות את האינטרסים שגרמו להם להציג תמונת עבר , כפי שציינתי כבר

נושא אירועי הטקסים והחגיגות מן , מכל מקום. שנמשכה אצלם עד היום, מושלמת כזאת

שהרי אירועים כאלה עוררו , העבר שימש להם עזר לחיזוק המסרים שלהם גם בנושא זה

   18.קולקטיבית למען מטרה ברורה, תמיד לפעילות סולידרית

כמו ,  אחרותשהשתמשו בנושא הטקסים והחגיגות למטרות שונות, גם מידענים, כזכור, היו

כמו שרה (אביב בכלל - דווקא לשם המחשת הקונפליקט בין קבוצה מסוימת לבין תושבי תל

, כמו ציפורה צברי(שלא התמזג כלל בסיפור חברתי , או כדי להציג סיפור אישי, )בקר- בלוך

  ).שאת דבריה הדגמתי לעיל

תוך עולם הערכים מן שהן עדיין חיו ב ִעריאיון וגם צברי המחישו בעת הבקר- בלוךאך גם 

או של החברה ) בקר- בלוךאצל (אם של קבוצת הפועלים , כפי שהן ראו אותו, של העבר

התאכזבה , כפי שציינתי, ואילו צברי,  לא התייחסה כלל להווהבקר- בלוך). אצל צברי(בכלל 

  . בעברשבה חיו , )ספציפית או כללית (הקבוצהשתיהן העדיפו את רמת הערכים של . ממנו

היא העריכה : ריאל הנגידה את העבר לעומת ההווה תוך כדי שימוש באמצעי מקוריגילה או

  : הגיבור האישי שלה, אביבית דרך עיניו של מאיר דיזנגוף- את המציאות העכשווית התל

  

, ואת כל החלק הזה, ואת גני יהושע, את פארק הירקון. את הטיילת הוא היה אוהב

עוגת 'אבל את , ים שקמו הוא היה אוהבאת כל המוסדות התרבותי. הוא היה אוהב

ואת העובדה , ואת הבטון של כיכר דיזנגוף הוא היה שונא, זאת המזרקה', הקרם

, אביב ושאחוז האנשים הקשישים הוא הגבוה ביותר בארץ- שהדור הצעיר נושר מתל

של , אביב למין מוקד של בידור זול- וגם את הפיכת תל, זה לא היה משמח את לבו

  . מה שאת רוצה] ...[ו, ופופים, יםפאב] ...[א

  

שביטאה הזדהות עם מערכת , לעומת המידענים האחרים שצוטטו עד עתה לא ראתה אוריאל

עם זאת גם היא כאבה את הידרדרות . את ההווה ככישלון מוחלט, הערכים של דיזנגוף

 האיכות  וחסר'זול'המייצגים שלה הם היום מוקדי הבידור המאפיינים שה ,אביב- הערכים בתל

נושא שהזכירה , במקום אירועי החגים האיכותיים והערכיים שהתקיימו בזמנו של דיזנגוף

   19.בתחילת דבריה

                                                           
     '  עמ,)18ה הער, 18' עמ, לעיל(בריפו :ראו, צורך המתבטא באירועים טקסיים, על הצורך בקולקטיביות בחברה   18

-V. Turner, Image and Pilgrimage in Christian Culture .)22 הערה, 19 'עמ, לעיל(דרקהיים ; 199-198
Anthropological Perspectives, New York 1978 . קומיוניטס' טרנר מגדיר בספריו את המצב החברתי של' ,

המאוחדים , קר בין עולים לרגל לקברות קדושיםשבו מתרחשים שיתוף וחברות מוחלטים ובלתי אמצעיים בעי
, לעיל(ל 'ווצ:  כן ראו בנושא זה.ומתקיימת ביניהם תחושת שוויון ללא היררכיות וגבולות, בחוויה המשותפת

  .224-207' עמ, )16הערה , 42  'עמ
 .167 'עמ, פרק ט, השוו לעיל   19



אביב כעל מרכז פוטנציאלי לפעילות ציבורית ערכית גם - חלק מן המידענים דיברו על תל

דיין שהם ע, הדבר מעיד על כך. אם יתוקנו הפגמים שייצגו בעיניהם הידרדרות ערכים, בהווה

  . הגדירו את העיר כמרכז ארצי משמעותי

זהותם בהווה  עבור המידענים לטפח אתהזדמנות מי  ִעריאיוןהשימש , כפי שהוזכר

  . לפרק תחושות של מרירות אישית ולהעביר הלאה מסרים חברתיים שהעיקו עליהם, ולחזקה

וחד אצל אלה במי, אצל חלק מהם. אני הייתי בעיניהם נציגה של הדור הצעיר, נוסף לכך

אם , היה הדור הצעיר התקווה לעתידה הבטוח של הארץ, שיצרו את החגים המתחדשים

  .פיהם- ואם ינהג על, פיהם- יפנים את המסרים הערכיים שחונך על

סיטואציות : שאני אעביר את המסרים שלהם הלאה,  מן המידענים קיוורביםייתכן ש

שהיום כבר לא יכלו להעביר מסרים אל קהל , מי היוו עבורם פיצוי מסוים על כך ִעריאיוןה

. תגיע אל קהל קוראים גדול, שבה יצוטטו דבריהם, שעבודת המחקר שלי, אולי חשבו. גדול

   20.אביב- שאני קשורה לקבוצה של ראשוני תל, חלקם ידעו

שהם מדברים אליי כמו אל  חשתי, כאשר העבירו אליי מידענים אלה את המסרים שלהם

- תוך תחושת אחריות באשר לצורך בשמירת ההמשכיות הבין,  במשפחתםנציגת הדור הצעיר

, ייתכן. תחושת הזדהות עם המסרים שלהם, מחד, אופי זה של דבריהם יצר אצלי. דורית

וכמי שגודלה על סיפורי חלוציות והגשמה גרם , שהרקע הכללי שלי כבת למשפחת חלוצים

עם תוכני הדברים שהעבירו הזדהות מלאה להזדהות , בשלביו הראשונים של המחקר, לי

   21. הגלויים והישירים של דברים אלהעם מסריהםואליי המידענים 

מתוך מודעות למוגבלות  השקפת עולמם במשך תהליך המחקר למדתי להתייחס אל

בגלל חוסר היכולת או חוסר המוכנות שלהם להבחין בשינוי ,  אותההברורה המאפיינת

ההזדהות המוחלטת שלהם עם ערכי .  שחלו במדינת ישראל- הצרכים מו שינוי  וִע- הזמנים 

שיש בה הרבה תלות במערכת הערכים , ייהעבר מעידה על השקפת עולם מאובנת למד

  . הנוקשה שבה דבקו

ולא , המשך של תהליך שנמשך מן העברהווה האשר ראו במציאות , היו גם מידענים

  .דיברו עליה כעל מציאות מדורדרת

   :שהשתמשה בשפת האמנות כדי להעביר אליי את מסריה, ר'ציונה תגרת הצייאמרה 

  

מפני שהציור , ולא כל כך מהר יכול להיות, אני אומרת שעוד בארץ אין ציור ישראלי

לא תעשה לך פסל ': בדרך כלל אצל היהודים כתוב. אצל העם היהודי היה אסור

לא תעשה ": לא כתוב': לוואמרתי , אבל אני פעם התווכחתי עם רב על זה. 'ותמונה

וזה הבדל , "לא תעשה לך פסל ותמונה לעבוד אותם": כתוב, "לך כל פסל ותמונה

 צריך להבין את הכתם והקו 22,אנחנו עושים אותם! אנחנו לא עובדים אותם, גדול

                                                           
 ראו . אביב מאז היווסדה-אשוני התושבים בתלומשפחתו היו מר, )קרישבסקי (מרדכי אזרחי, הסבא רבא שלי   20

 .194' עמ, ציונים ביוגרפיים, להלן
עסק באיסוף מסמכים ארכיונים , אמנון הורביץ, סבי. ויי גדרה"הסבא רבא שלי מצד סבי היה צבי הורביץ מביל   21

 .20 הערה, ילכן ראו לע .ונהג לכתוב ולספר בעל פה על תולדות ההתיישבות הזאת, מתקופת העלייה הראשונה
תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת -סל וכלפתעשה לך -לא': הנוסח המדויק הוא   22

 -ִשלשים ועל-בנים על-ת עלאלהיך אל ַקנא פֹקד עֹון אבֹ'  תשתחֶוה להם ולא תעבדם כי אנֹכי ה-לא: לארץ
 .)ה-ד' פסו,  כ'שמ(' נאיבעים לשִֹר



 ואז גם הציור הישראלי יהיה, והאור הצבע שמתארים את הנוף הישראלי, שחשוב

   23.בדרך אבל אנחנו הולכים ]...[

  

, לדעתו, אל הפן האמנותי המאפיין, ר'כתג, ץ"התייחס גם יצחק כ, כפי שכבר הזכרתי לעיל

   24:אביב- את תל

  

 - בכול , תאטרוןב, בריקוד, כל אירופה על השפעתה ועל החייאתה המיוצגת בציור

 ]... [אביב- זו הייתה החגיגה הגדולה של תל. בעיר הקטנה הזו, באה ומתרכזת פה

והיא ממשיכה , אביב נשארה חגיגית ויפה-  מפני שתל]... [צמה זה היה חגאביב ע- תל

 נערה רוקדת ]...[עם כל הלכלוך, וזה יוצר,  זה צומח]... [לחוג את החג שלה

  . עדיין בת עשרים, וקופצת

  

, והמחיש את היחס האישי שלו אליה באמצעות דבריו אביב- ץ האניש את העיר תל"כ

אפשר . מתפתח שלדעתו מתרחש בעיר ולא השתנה מאז העברשהסבירו את התהליך החי וה

שהייתה מחופשת בפורים , להיזכר כאן שוב בסיפורה של גילה אוריאל על הילדה הקטנה

, הילדה מסמלת. נישק את ידה, ראש העיר, ואשר מאיר דיזנגוף, למאדאם דה פומפאדור

   25.בין השאר את עתידו של העם בארצו, כזכור

שהמהות הסמלית שלה לא השתנתה מן ,  לנערה צעירה רוקדתב עצמהאבי-תלכאן מדומה 

  .ין היא מסמלת חיות ומציאות אופטימית וצומחתיועד, העבר ועד היום

יום - ם אותו אל חיי היוסאת הגדרת החג ופר, כפי שהזכרתי, ץ מאוד"בדבריו הרחיב כ

  . בעיר

. למציאות אידאליתמה ולא כדוג, כיסוד להמשכיותמידענים אלה בחרו לראות את העבר 

  . אלה הם השימושים האופטימיים ביותר בתקופת העבר מבין כל הדוגמות שהבאתי עד עתה

ולחזק את תחושת המציאות , אשר השתמשו בעבר כאמצעי להישען עליו, היו מידענים

  :האישית שלהם בהווה

שהכלי , מרהווה או! זה כלי ריק, אדם שאין לו נוסטלגיה, אני חושב '26:אמר משה חורגל

 נוסטלגיה זה הריח של היין ]...[ !כלי ריק? ומה נשאר, יין טוב נשפך, שהיה בו יין טוב

  . 'אולי נשארו שם כמה טיפות. הטוב

המחישו עד כמה מרכזי היה מקומם של הזיכרונות , שלבשו צביון אלגורי, דבריו של חורגל

  . בחייו

את היחסים המיוחדים  הדגישו בפניי, במיוחד תלמידי הגימנסיה לשעבר, מידענים אחרים

, הם דיברו על נציגים מתקופת העבר .שנמשכו לאורך שנים ארוכות עם חבריהם ללימודים

- םובתועלת שהם הפיקו מכך במציאות היו, אשר הופיעו באופן פיזי ממש בחייהם בהווה

משיכו ידי תיאור היחסים ההרמוניים בין אנשי הקבוצות שה- על, נוסף לזאת. יומית שלהם

                                                           
 . 193'  עמ, יוגרפיים ציונים ב,ראו להלן   23
 .לאורכו של פרק באביב ראו -על תרבות ואמנות בתל   24
 .23 'עמ, שם, ראו לעיל   25
 .56הערה , 61 'עמ,  על משה חורגל ראו לעיל   26



שעליו דיברו , התאפשר להם לשוב ולשייך את עצמם גם בהווה אל אותו עבר ערכי, להיפגש

   27.מםהשיח ִע בתחילת

, ואני רואה את זו, אני רואה את זו, אז הנה, כשהיינו מתראים, באמת '28:אמרה חנה קיפניס

היה שייך לשני וכל אחד , היינו שייכים לגימנסיה. כל אחד היה שייך לשני, לא היינו בודדים

  . 'שבכלל אין להשיג אותה היום, וזה מה שנתן את כל האטמוספרה

והם הציגו בפניי , עם תלמידי הגימנסיה לשעבר נפגשתי כמה פעמים בנסיבות ציבוריות

שוב ושוב את הקשר המיוחד שהמשיך להתקיים ביניהם תוך כדי הזכרת חוויות משותפות מן 

מה שהפך את , אלה גם על חוויות מתוך אירועים חגיגייםבנסיבות ביניהם הם שוחחו . העבר

מם  ִעריאיונותכן נהגו להזכיר ב. השיח ביניהם לער מאוד וחיזק את האינטראקציה ביניהם

זו הייתה הזדמנות נוספת להדגיש את . שהמליצו עליהם כמרואיינים עבורי, את חבריהם

   29.הקשרים ביניהם

כמכשיר , ים והחגיגות כאמצעי לשינוי חברתי עמדתי על תפקידיהם של הטקסהזבספר 

  . חינוכי וכאתר לעיצוב זיכרון קיבוצי

היוו הטקסים והחגיגות בעת הנידונה כלי בידי , פי הנתונים שנאספו ושבהם דנתי- על

ישראלית - אביבית והארץ- כדי ליצור מהפך זהותי בחברה התל, יוצריהם ובידי מפיציהם

 כדי זאת. הופצו דרך מערכת החינוך ,בהם עסקתי כאןש, מהחגיםרבים מסריהם של . כולה

שסימל וביטא בעיני אנשי התקופה הנידונה את עתידה ותקומתה של , להכשיר את דור העתיד

- באמצעות מערכת החינוך עצמה וגם על. לבצע את מעשה גאולת הארץ והעם, ישראל- ארץ

- צל כל האוכלוסייה התלנעשה מאמץ לבצע מהפך זהותי א, ידי פעילויות ציבוריות שונות

  . ישראלית של אותה תקופה- אביבית והארץ

אביב בתקופה המדוברת התקשרו לזיכרון הקולקטיבי של - החגים והטקסים שהתקיימו בתל

פי - תוך כדי פירוש העבר היהודי על,  בתכנים מחודשים'מולאו'בארץ הם . עם ישראל

ידענים הודגש מאוד שלב בזיכרון הקולקטיבי של המ. הצרכים של הקבוצה המחודשת

 הדבר נעשה תוך כדי .ואותו ניסו להנחיל לי כמאזינה, ההתחדשות על משמעויותיה הערכיות

עליי כמי שתעביר את דבריהם  ,כאמור, הם סמכו. ביטויים של אינטרסים אישיים שלהם

בדרדור ערכים ופוגמים , לדעתם, שלוקים, אל אנשי ההווה, דידקטי- הלאה בסגנון מילולי

  .המשכיות הקולקטיבית של עם ישראל שהתחדש בארצוב

 זרובבל בנושא הזיקות שבין סיפור וטקס בהתייחסה 'בהקשר זה יש לעמוד על דבריה של י

שכוללים , המחברת מתייחסת אל ביצועים טקסיים. אל אירועי גבורה היסטוריים בחיי האומה

כאשר ילדים (ת החינוכית במיוחד במערכ, קטעים ספרותיים בנושאים של אירועי הגבורה

  ). מצטטים פואמות ושרים שירים אודות האירועים, קוראים אגדות, מבצעים הצגות חינוכיות

להסביר מדוע כה גדולה השפעתה של , לדבריה,  על ביצועים אלה מסייעתהחזרה השנתית

הילדים נחשפים לביצועים מילוליים . הספרות על תהליך הופעתה של מסורת לאומית

. וזיכרונם הקולקטיבי מעוצב תוך השפעת החוויה עליהם, ם חוזרים אלה מגיל צעירטקסיי

                                                           
 .4הערה , השוו לעיל   27
  .11הערה , 135' עמ, על חנה קיפניס ראו לעיל   28
ידעני מפתח וקישרו אותי עם מידענים פוטנציאליים לאורך מחקר השדה כולו תפקדו רבים מן המידענים כמ   29

 .נוספים



זהו תהליך ; שבה הם חיים ,זיכרונם הקולקטיבי מתקשר כך לזיכרון הקולקטיבי של הקבוצה

, זה בזה, אם כן, הסיפור והטקס נשזרים. של יצירת היסטוריה מחדש כדי להאדיר את העבר

   30.ה המתחנכתיהאידאולוגית הרצויה באוכלוסיופועלים למען ייסוד המגמה 

הטקסים : הזבמחקר התייחסות זו של זרובבל חשובה להדגשת כיוון הדיון שבניתי 

וזה נעשה ,  של עבר העם'על- נארטיב'כמכריזי , כפי שתואר, והחגיגות שבהם דנתי תפקדו

קים שהוקראו פסו שירים או(באמצעות טקסים שבהם הופיעו גם טקסטים מילוליים מבוצעים 

ו "ט(מדובר גם בטקסים שלא התייחסו אל סיפורי גבורה בעבר העם ). במסכתות והצגות

  ).שבועות, בשבט

הפן המילולי והפן הטקסי חיזקו זה את זה בתוך האירועים החגיגיים עצמם וסייעו זה לזה 

ליך הטקסטים המילוליים לסוגיהם הופיעו בתה. בתהליך השגת המטרה האידאולוגית הרצויה

  . הטקסים והחגיגותבמסגרתהביצוע הטקסי 

במסגרת השיח המילולי : התרחש תהליך שונה במידה מסוימת, ריאיונותב, בשיח בהווה

 ואת מסריו 'העל- נארטיב'כדי לחזק את , מי שחזרו המרואיינים את חוויות החגים והטקסיםִע

 החגים והטקסים  ולא חוזר כמופעמי-חדהשיח היה במקרים רבים . לאוכלוסיית ההווה

 של הטקסים החוויות החוזרותמן המרואיינים את רבים אבל בדבריהם הדגישו , עצמם

לא נפתחו המרואיינים אל , פי סיפוריהם- על, כמו בטקסי העבר, ריאיונותגם ב. השונים

והם המשיכו בגישה סלקטיבית , סיפורים דיאלוגיים המציגים השקפות עולם שונות משלהם

  . רי של עם ישראלאל עברו ההיסטו

הזיקה בין הטקס לבין הטקסט המילולי המשיכה להיות זיקה של , מכל מקום

  . הסתייעות הדדית למטרת השגת המסר האידאולוגי הרצוי

  : ולסיכום

 ותהמכיל, ותמילוליסוגות חשוב מאוד להפנות את תשומת לבם של חוקרי הפולקלור אל 

, ואל המגע ההדדי העשוי להתרחש בין אלה, תו אחרותפולקלוריסוגות דברים בנושא ן בתוכ

 השעליסוגה מגע כזה עשוי להיות מעניין במיוחד כאשר ה .כאשר הם מופיעים בצורה כזאת

טקסים וחגיגות ידועים כיצירה תרבותית בעלת השפעה חברתית :  טקסים וחגיגותיאמסופר ה

  . משמעותית בעת התיישמותם

יכול המספר ,  אלא רק לשמוע חוויות מתוכםכאשר לא ניתן לחוות אותם באופן ישיר

 הוא מציב אותם עתה. להשתמש בהם באופן שלא יכול היה להתממש בעת התקיימותם בפועל

 טקסטים כאלה יכולים להיות עלילתיים או חסרי 31.ת השיחיכרצונו וכבחירתו בתוך סיטואצי

, ויוכלו, וגדרת בסיפור חברתי של קבוצה מהכרוךהם ישקפו תמיד סיפור אישי . עלילה

דופן ההתרחשויות יוצאות האף לחרוג ולרמוז אל סיפורה של קבוצה גדולה ואל , כנזכר לעיל

   32.שעברו עליה

                                                           
 .141-139' עמ, )8הערה , 39 'עמ, לעיל(זרובבל : ראו   30
 .כפי שציינתי לעיל,  מאוד' ליברלית'שהם סוגה , זאת במיוחד כאשר הם מופיעים בתוך סיפורים אישיים   31
כך גם בטקסטים . האינדיבידואל לבין החברהבין שבטקסים וחגיגות ניתן תמיד לעמוד על האינטראקציות    32

 ,T. Todorov :על סוגות ספרותיות המוגדרות גם כבעלות משמעות סוציוהיסטורית ראו .המסופרים עליהם
Mikhail Bakhtin-The Dialogical Principle, Minneapolis 1984, pp. 80-81        



 של העבר בהווה שעולה על דעתם בתוך 'מנכח'המספרים יכולים להשתמש בכל אמצעי 

דר כדי להעביר סיפור כזה ואת המסרים שהם מעוניינים לש, מסגרת הסיטואציה ההיגודית

  . באמצעותו

קל למאזין להזדהות  ,ובזכות הסמלים המוצגים בהם, בזכות עצמתם של הטקסים והחגיגות

 יותר עם סיפורים על ו יזדהנים מובן שהמאזי. עם כל אמצעי המסייע להמחישם בהווה

  . הםשהם חלק מן הזיכרון הקולקטיבי של, המציגים סמלים, טקסים וחגיגות

 להבין תהליך חברתי של נגיעת יצירה מאזיניםלים לאפשר לסיפורי טקסים וחגיגות יכו

  . זמן רב אחרי התרחשותה, חברתית בחיי היחיד ובחיי קבוצה

אך , בדיוק כמו שאירועים ציבוריים חגיגיים מתקיימים בזמנם האמתי בשטח מוגדר

משמעויותיהם חורגות מן ההתרחשות הנקודתית ואמורות להשפיע על המציאות החברתית 

להתנהג גם כאשר הם מסופרים בתוך סיפורי טקסים וחגיגות כך יכולים , יומית- םהיו

הם יכולים לרמוז אל סיפור אישי וחברתי הנושא : סיטואציות היגודיות ומומחשים בתוכן

גם אם נושא הטקסים והחגיגות איננו . מעבר לסיפור הטקס והחגיגה עצמו, משמעויות רחבות

יש בכוחו להשפיע על המסרים המרכזיים המופקים מן , הנושא המרכזי בטקסט שבעל פה

   33.הטקסט בזכות עצמתו הייחודית

במחקר זה עסקתי . הפולקלור הוא תהליך שבתוכו אין לנתק בין תוכן לבין תהליך תקשורת

כשהתקשורת כוללת את מקומם של המידענים , בחגים כתקשורת המעבירה עבר אל הווה

  . תח ביניהם לביני כנמענתואת הקשר שהתפ, אז ועכשיובחברה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
כאשר הטקסים והחגיגות משרתים , דען בוחר לכלול בהםסיפורי טקסים וחגיגות יכולים להכיל כל נושא שהמי   33

 .כפי שציינתי לעיל, המבנה העלילתי איננו הכרחי כאן כלל .את צרכיו להפיק מנושאי השיח מסרים מסוימים
תיאורים כלליים והצהרות כלליות , דיווחים, שבה נכללים ניסיונות אישיים, שרגר מתייחס אל מסגרת מילולית

 כאשר ההגדרה מתייחסת בעיקר אל המשמעות החברתית 'סיפור'נויות שונות של המונח המכילים כולם פרש
 ).7 הערה, 14' עמ, לעיל(שרגר : ראו .שלו ולא אל מבנהו



  

  ציונים ביוגרפיים
  :רשימת המרואיינים

  

שבילתה את רוב שנותיה  ,מורה .נולדה ביפו. -1996)1903 (אלישבע, ריגר-אבולעפיה
  . אביב- בתל

  
  

. ב ומאז מגוריה בתל אבי1924שנת ב עלתה לארץ מפולין).   - 1913 ( גילה, אוריאל
 בענייני לארץ- ץ השתלמה בארץ ובחו.סופרת ומתרגמת, משוררת, עורכת ,עובדת ציבור

הייתה . אביב-  החלה את עבודתה בעיריית תל1932שנת ב. משרדאות ויחסי אנוש, מנהל
במסגרת תפקידיה השונים . מזכירתו האישית של מאיר דיזנגוף ואחר כך של ישראל רוקח

   ).1975-1973( ת העירייהאביב שימשה גם יועצ- בעיריית תל
  

  
 בוגר .מעבד מוסיקלי ומלחין .)גבעתיים(בשכונת בורוכוב נולד   ). - 1928 (גיל, אלדמע

.  ערך והפיק תכניות זמר רבות.למוסיקה בניו יורק' האקדמיה למוסיקה בירושלים ומנס קולג
 קיבל .ביצעה מן השירים שעיבדשנועדה לשמר את הזמר העברי ו', רננים'הקים את חבורת 

קיבל תעודת הוקרה מטעם משרד . )1986 (ההסתדרותופרס ) 1984(ם "אקואת פרס 
  ). 2004(חתן פרס ישראל .  והנחלתושימור הזמר העברי החינוך על

  
  

הייתה החלוצה הראשונה . 1922 שנתעלתה לארץ מליטא ב ). 1995 - 1901( זהבה, אלדמע
למשק הפועלות בשכונת  בארץ השתייכה. ישראל- שעלתה לארץ תהליטאי' החלוץ' מקבוצת
  . הקשר בינה לבין אברהם אלדמע נוצר כאשר חברות משק הפועלות שכנו בביתו .בורוכוב

  
עבר קורס למורים לחינוך גופני . )גבעתיים(שכונת בורוכוב נולד ב ).   - 1926 (רן, אלדמע

שם דוד  ספר עלהך שנים רבות שימש מורה וסגן מנהל בית במש. ובעל תואר ראשון בחינוך
של גבעתיים בין הציבוריות ימי הזיכרון וחגיגות העצמאות  ארגן את כל. גבעתייםבקלעי 
בהקניית הזמר העברי ובהנחלת תולדות שכונת  וסק בהתנדבותע. 2001 - 1950 השנים

 ה מטעם משרד החינוך עלקיבל תעודת הוקר. יקיר הסתדרות המורים. בורוכוב בגבעתיים
  ).1998( יקיר העיר גבעתיים.  והנחלתוהזמר העברי שימור

  
 . בתוך קבוצת פועלים1925שנת עלתה לארץ מליטא ב ).1991 - 1906 (שרה, בקר-בלוך

עבדה במטבח הפועלים , ייתה פועלת בניין ה.אביב החל מאמצע שנות העשרים- שהתה בתל
  . מסחר לבגדים וניהלה חנות למכשירי כתיבהעבדה בבית , פתחה מסעדה, בבית ברנר

  
  

ומאז , 1925שנת ב אוקראינה, עלתה לארץ מחרקוב). 2000 - ?1910?1907( ניה'ז, ברגר
ציירה . ריסאוהשתלמה בפ, למדה באקדמיה הממלכתית לאמנות בברלין .אביב- בתלשהתה 



וכות יחיד השתתפה בתער. גם בעבודות קרמיקה ובעיטורי קירסקה וע, ציורי שמן ומים
', אוהל'ה', הבימה'הכינה תפאורות ותלבושות להצגות . ל"ובתערוכות קבוצתיות בארץ ובחו

כלת  . כפר האמנים עין הודיממייסד. כן עסקה בעיטור ספרים. ישראלית ועוד- האופרה הארץ
פרס משרד החינוך , פרס עין הוד ,פרס עיריית חיפה, פרס בית גולומב, פרס ההסתדרות

יפו - אביב- יקירת תל). 1984( מה בישראל יס מאיר ופרס אגודת מעצבי הבפר, )1971(
)1991.(  
  

אביב -  ושהתה בתל1921שנת מרוסיה ב לארץ עלתה). 1993-1907 (מרים, קפלן-ברמן
הייתה החל משנות השלושים . בקטריולוגית במקצועה. משנות העשרים ועד שנות השלושים

  .גדרה ועסקה בחקלאותתושבת 
  

. 1907 בשנת עם משפחתהחרקוב עלתה לארץ מ). 1991 - 1893 (מרים, כהן-ברנשטיין
החלה .  סיימה בית ספר דרמטימקבילהשלימה לימודי רפואה בחרקוב וב, עם שובם לרוסיה

 באופן קבוע שהתה . שירתה בשירות רפואי בצבא האדום.מה עוד ברוסיהילהופיע על הב
' התאטרון הדרמטי, ''עבריה התאטרון 'הייתה בין מקימי. אביב החל משנות העשרים- בתל

 , ופרסמה סיפוריםתאטרוןבצד עבודתה כשחקנית לימדה . י"והייתה מעורבת בהקמת התא
כן עסקה בהוצאה לאור של כתב עת בנושא אמנויות  .מחקרים וזיכרונות ,רומנים ,שירים

ישראל  כלת פרס . ועד פרישתה1952 הקאמרי משנת תאטרוןשחקנית ה .'תאטרון ואמנות'
  ).1979(יפו - אביב-  יקירת תל).1975(
  
  

עד  ,ב"תרע וא"אביב בשנים תרע- שהתה בתל. נולדה בירושלים). 1989-1904( רחל, ברק
שבה לארץ מתוך שאיפה לחנך את ילדיה .  שנים אחדות שהתה באוסטרליה.לנישואיה

  .ציון מאיר חי עוזיאל- ביתו של הרב בן. ו"הייתה פעילה בויצ. בסביבה עברית
  
  

. 1924 שנתשהתה בתל אביב החל מ. עלתה לארץ מליטא). 1992-1905 (ריטה, גולדברג
- שנוסד בתל,  לילדיםתאטרוןשיחקה שנים רבות ב. ובתאטרון האמנותי י"הייתה חברה בתא

  . ניהלה משרד לתרגומים ולהדפסות .אביב בסוף שנות העשרים
 
  

 .שימש עובד רשויות המדינה. 1925 שנתעלה לארץ ב). 1992 - 1904( משה ,גור ארי
 וכן ,מבקר באל על, שליח קרן היסוד בדרום אמריקה,מנהל מחלקת העלייה בסוכנותשימש כ

 .חובב אמנות ואספן. עובד ההסתדרות ועובד משרד ראש הממשלההיה 
  
  

אביב החל מילדותה - שהתה בתל .נולדה בירושלים). 2002-1902( לאה, מרגלית-גיחון
' ההגנה' השתתפה בפעולות. בית המדרש למורות ולגנות על שם לוינסקיבגרה את . המוקדמת

הייתה גננת  .'השומר הצעיר'נשלחה לבולגריה והשתתפה שם בהקמת תנועת . ובהדרכת נוער
-שימשה חברת מרכז הסתדרות המורים וסניפה בתל. ומחנכת במשך למעלה משלושים שנה

השתתפה בהקמת . הארצית לגננותניהלה את המחלקה  .אביב במשך כשמונה עשרה שנה



פעלה בהתנדבות  בין עיסוקיה כגמלאית . לילדים ובהוצאת עיתון לגננות ולהוריםתאטרון
  ). 1985(יפו - אביב- יקירת תל .אביב ובארגון הארצי של הגמלאים- בקרב גמלאי עיריית תל

      
  
, הודה ומאז גר במחנה י1908 שנתעלה לארץ מתימן ב). 1992 - 1898 (יעקב, לוסקאג

עובד במפעל לבלוקים וללבנים  ,עובד בית חרושת ,היה בנאי. שהייתה צמודה לתל אביב
 . ושותף בבית חרושת למרצפות

  
  

אביב החל משנות - שהתה בתל .נולדה בירושלים ).1992 - 1898( שושנה, כהן-הוניג
ה  בגרה סמינר לגננות והשתלמ. ובמאיתתסריטאית, מחזאית,  קריינית,שחקנית .העשרים

 .י"שיחקה בתא. י בהדרכת מנחם גנסין" בברלין ובסטודיה למשחק של התאבאמנות המשחק
.  קיימה נשפי קריאה למבוגרים ולילדים.פעלה כמדריכה בחוג דרמטי ובמועדונים לקשישים

  .כתבה מערכונים מהווי הארץ ותרגמה מערכונים מאידיש וללדינו. שיחקה בתסכיתי רדיו
  
  

והתגוררה  מאודיסה עם משפחתהלארץ  עלתה 1919שנת ב). 2001-1910( שרה, זעירא
רעייתו . למדה בסמינר והוכשרה כגננת. אביב- צדק ואחר כך בתל בנווה, בנווה שלום, ביפו

  . של המלחין מרדכי זעירא
  
  

. 1924שנת אביב החל מ-  שהתה בתל.עלתה לארץ מפולין). 2002 - 1912 (צילה, זקיף
מזכירת  ,ו"פעילת ויצ. קיבלו הכשרה אצל גרטרוד קראוסנמנתה עם הרקדניות הבכירות ש

. ו"ארגנה והופיעה במופעים שונים במסגרת ויצ, תכננה.  במשך שנים רבותו ישראל"ויצ
. 'במת האשה'וסייעה בעריכת הביטאון במסגרת הארגון יזמה כינוסי תרבות , ביימה הצגות

  .ו"הרבתה להרצות ולכתוב אודות ויצ
  
  

לציון  ועבד ביקב של ראשון, 1925שנת ב 'מלודז עלה לארץ). 1990 - 1901( משה, חורגל
י " התאשל בסטודיה הדרמטיתלמד משחק . 1926 שנתמ אביב החל- שהה בתל. ובבניין

בתאטרון  1953 שנתוהחל מ' מטאטא'בו' סדן' בתאטרון ',קומקום'ב, בהדרכת מנחם גנסין
יפו - אביב- יקיר תל. )1969 (למשחק' מילוא'  זכה בפרס מועדון. הופיע בסרטים.הקאמרי

)1984.(  
   
  

למד לימודים עבריים בווינה . 'השומר'היה פעיל בתנועת ). 1990-1901( גבריאל, טלפיר
. 9251שנת עלה לארץ ב. 'החלוץ' היה מזכיר .והורה בבתי ספר תיכוניים בווילנה ובזאמושץ

שהתיישבה ' קבוצת ברנר'להצטרף . סלל כבישים וייבש ביצות, עבד כפועל במושבות הגליל
לספרות ' גזית'המייסד והעורך של כתב העת . אביב ובירושלים- עבד כפועל גם בתל. בכרכור

הוציא , חיבר שירים ופואמות .אביב- ואילך בתלג "ב ומתרצ"מתרצואמנות בירושלים החל 
רים נשיא כבוד של אגודת הציי .םיחבר אגודת הסופרים העברי. לאור ספרי אמנות ותרגומים



יפו - אביב- יקיר תל). 1977(בתחום האמנות על מפעלו זכה בפרס עיריית חיפה . והפסלים
)1981.(  
   

, סופרת. 1921 עלתה לארץ מווילנה בשנת ).1998-1909( ימימה, אבידר-טשרנוביץ
שהחלה את דרכה החינוכית כגננת .  בעיקר של ספרות ילדיםמתרגמת ומעבדת, משוררת

אביב באמצע - שהתה בתל. שהתמחתה בפסיכולוגיה בווינה ובברלין לאחר ומנהלת גן ילדים
 ,)ג"תש(' עורה מעין', )ג"תש(מוקי :מספריה. שנות העשרים ובתחילת שנות השלושים

כושי , סיפורים לרמה', )ה ואילך"תש(' שמונה בעקבות אחד ',)ד"תש(' הסנונית מספרת'
' במעגל הסתרים', )ו"תשט ('תפתלבשביל המ, ')ב"תשי(' שרשרת הקסמים, ')ו"תשט(' ונושי

ספרות ילדים חקר על שמה מרכז ימימה ל. ועוד) ג"תשכ(' היונה של סבתא, ')ו ואילך"תשט(
  ). 1984(ופרס ישראל ) 1983(כלת פרס זאב . במכללת בית ברלונוער ולהוראתה 

  
  

מלבד . ד גורדון"הספר א לימדה שנים רבות בבית .מורה ומחנכת). 1994-1921( רחל, ינחל
  .אביב גרה בעיר באופן קבוע- לתל שהות של כחמש שנים בלימודים והוראה מחוץ

  
  

אביב בין השנים - שהתה בתל .נולדה בראשון לציון ).1996-1899 (אדלאידה, יקותיאלי
  . היה אם בית בבית יתומים עיסוקה המרכזי. 1985 - 1929

  
  

. אביב- בתלשהתה  ומאז 1906שנת מרוסיה בלארץ עלתה ). 1992-1903 (שושנה, כפכפי
  .ושימשה כגננת במשך שנים רבות, בגרה סמינר

  
  
שהה בתל אביב החל  . מאוקראינה1920 שנתעלה לארץ ב). 1991-1901 (יצחק, ץ"כ
שימש . אביב- מו בהקמת מוזיאון תלהשתתף ִע.  שימש מזכירו של מאיר דיזנגוף.1923שנת מ

ייסד את . לי בשגרירות ישראל בצרפתהיה נספח כלכ. יפו- אביב- מזכיר לשכת המסחר בתל
- שהפך לשלוחה של האוניברסיטה העברית בתל, אביב- הספר למשפט ולכלכלה בתל בית

- מנהל אדמיניסטרטיבי של שלוחת האוניברסיטה העברית בתל היה. לו"מנכ והיה, אביב
אמריקה  עסק באיסוף כספים מיהדות דרום, ל של אגודת האקדמאים"מנכ שימש. אביב

  .בנושא זה חובב אמנות וכתב מאמרים היה. אביב- רסיטת תללאוניב
  

אביב החל מילדותה - נולדה ביפו ושהתה בתל). 2002-1906 (עבריתה, גלצקי-מטמן
 בתם של מייסדי הגימנסיה .ועסקה בהוראה עד צאתה לגמלאות, בגרה סמינר. המוקדמת

   .'הרצליה'
  

 -בתלשהה . 1919שנת ודוליה בפ, מדונאייבצי עלה לארץ ).1996-1904 (שמואל, נבון
מדריך בנושאי , נוסף להיותו מורה ומחנך היה מנהל בית ספר. אביב החל משנות העשרים

מחזות וסיפורים בעיתונות נוער וילדים וכן מאמרים בענייני , פרסם שירים. חינוך ומפקח
מטי המשחק הדר':  על תחום פעילותוותכותרות ספריו מעיד. חינוך בעיתונות הפדגוגית



' החגיגה והמשחק הדרמטי, חג, ')ז"תשט(' הלימוד היצירתי בגני היסוד ',)ש"ת(' בחינוך
וקרוב לנושא החינוכי ', הבימה לילדים' שמואל נבון היה חבר בסטודיו. ועוד) ו"תשכ, ג"תש(

  .ל"הקקהיה חבר במועצת המורים למען . של הפעלת הילד
  

היה . וני נוער ופרסם כתבות עיתונאיותבגליציה ערך עית). 1998-1904( שמעון, סאמט
בתחילת שנות העשרים עבר הכשרות לקראת . 'החלוץ'ו' השומר הצעיר 'חבר בתנועת
במשך תקופה מסוימת היה חבר . באמצע שנות העשרים עלה לארץ .ישראל- העלייה לארץ

ואחר כך ' דבר'קודם ב, אביב ועסק בעיתונות- במשך רוב שנותיו בארץ שהה בתל. קיבוץ
-  היה כתב של עיתונים אידיים ויהודיים.'הארץ'חבר מערכת משנות השלושים . 'הארץ'ב

. ופרסם סקירות על ארצות שבהן ביקר,  שהה בשליחויות עיתונאיות בעולם.פולניים בפולין
  . חבר הוועד וחבר הנשיאות שלההיה ,  בישראל ממייסדי אגודת העיתונאים

  
-  ומגוריו בתל1924שנת עלה לארץ מפולין ב .)1993-1909 (עמנואל, וב'פוגצ-עמירן

. המוסיקלימרצה ומפקח ראשי על החינוך  ,מחנך ,מלחין .אביב החל מתחילת שנות השלושים
ע ותזמורת "ממקימי תזמורת הגדנ.אביב ומנהלו- ממייסדי בית המדרש המלכותי למוסיקה בתל

יצירות  ',נחמו עמי'נטטה את הק,  לסרטים,הלחין מוסיקה לטקסים ציבוריים ולתאטרון. ל"צה
  ).1985( חתן פרס אנגל על מפעל חייו.יצירות לפסנתר ועוד ,שירי מקהלה ,סימפוניות

  
 1909אביב בין השנים - שהתה בתל. נולדה בחדרה). 1988-1895 (צילה, שוהם-פיינברג

הייתה . התמחתה באגרונומיה ובבוטניקה. האחרונות יהובשנות 1924-1923, 1913-
ועמדה  הייתה פרדסנית. ו ושל מועצת הפועלים"הספר החקלאיים של ויצ בתיאחראית על 

  . 'פרדס' בראש ועדת הביקורת של המועצה לשיווק פרי הדר ושל
  
  

י "שחקן התא .ביילורוסיה,  מגרודנו1924שנת עלה לארץ ב). 1999-  1905 (שמעון, פינקל
' הבימה'חבר הנהלה של  ,1927 שנתמ' הבימה'שחקן  ',האמנותיישראלי - הארץ תאטרוןה'ו

פרסם ספרים ומאמרים רבים בנושא . עסק גם בבימוי.  של התאטרוןושימש מנהלו האמנותי
 תאטרוןחבר מדור ה. ייצג את ישראל בוועידות המכון הבינלאומי לתאטרון. תאטרוןה

  ).1969(חתן פרס ישראל . יד משרד החינוך- במועצה הציבורית לתרבות ואמנות על
  
   

- בנערותה הייתה מחלקת חלב בשכונות תל .ילידת נווה צדק ).1994 - 1908 (פורהצי, צברי
מסוף שנות העשרה שלה ועד מלחמת העולם השנייה שהתה באירופה ועסקה במשחק . אביב

  .  מגוריה בכרם התימנים אתעם שובה קבעה .ובלוליינות
  
  

. אביב מאז ילדותו-  בתלומגוריו, ילנהומועם הוריו עלה לארץ  ).  - 1915 (גבריאל, צפרוני
מאמצע שנות השלושים כתב בעיתון . 'דואר היום'תפקידו הראשון כעיתונאי היה בעיתון 

 ,חבר ארגון עיתונאי אסיה. 'מעריב'חבר מערכת . היה עורך ראשי של עיתון זה. 'הבוקר'
ממייסדי אגודת . מועצת העיתונות בישראל והמועצה לתרבות ואמנות במשרד החינוך

בימי מאבק . כתב של עיתוני חוץ וסוכנויות טלגרפיות. אים בישראל וחבר ההנהלההעיתונ



בזמן הפרעות ובזמן מלחמת העולם השנייה הצליח ליצור קשר עם מקורות , המחתרות
ל "היה מנכ. 'הגנה'ולרכוש ידיעות נחוצות להנהגת היישוב ול, בריטיים ועם כנופיות ערביות

  .'הבימה'של תאטרון 
         

  
מן הזמרות העבריות הראשונות בתקופת . נולדה בנווה צדק). 1995-1906 (חנה, יסקיפנ

שנים רבות שהתה בארצות . התמחתה בשיריו של מרדכי זעירא. ההתיישבות המתחדשת
  .אביב לקראת סוף חייה- ושבה לתל, הברית

  
  

עלה לארץ בנעוריו מליטא ולמד בגימנסיה ). 1987- ?1908?1905 (רפאל, קין'קלצ
עסק בעבודות  . ללימודים במקווה ישראל1920שנת שב למולדתו וחזר ארצה ב ',ליההרצ'

 ',עבריה תאטרון'שיחק ב .דפוס עבודה במאפייה ובבית ,צמח- שונות כסלילת כביש טבריה
 הצטרף לתאטרון 1928בשנת . השתלם במשחק בגרמניה ובצרפת .'קומקום'י וב"בתא

ופרס אגודת ' מילוא'נות הבמה מטעם מועדון  חתן פרס לאמ.ששהה אז באירופה ',הבימה'
  ). 1977(יפו - אביב- יקיר תל. )1979(חתן פרס ישראל ). י"אמ(אמני ישראל 

  
  

אביב החל משנת - שהתה בתל. ילידת עין סיניה). 1995- שנת לידה חסויה (ציונה, רבאו
ההדרכה הספר החקלאי בנהלל ומנהלת מחלקת  הייתה מדריכה לכימיה ולתזונה בבית. ייסודה

  . ו"לתזונה של ויצ
  
  

עם . 1924שנת ב ילנאסביבות ו, סמרגוןעלה לארץ מ ).1989-1907 (שמואל, רודנסקי
אביב החל - מגוריו בתל. קטיף ובניין, ועבד בייבוש ביצות עלייתו לארץ הצטרף לחלוצי חדרה

 של מוריס שוורץ בניו תאטרון היה שחקן אורח ב.י"התקבל לתא. מאמצע שנות העשרים
ערך נשפי קריאה בארץ ובמחנות המעפילים בקפריסין  .'מטאטא'וב' קומקום'שיחק ב. יורק

 גילם את בין השאר. השתתף בהצגות חיצוניות נוספות. 'הבימה' שחקן 1948שנת מ). 1947(
קליינע 'השתתף בשלישיית . בגרמניה ובשוייץ, בארץ' כנר על הגג'טוביה החולב ב

ושמואל , שהחליף את גולדנברג עם מותו, שמואל עצמון, געם אליהו גולדנבר' ךעמענטשעל
. )1984(חתן פרס ישראל . בסרטי קולנוע ובתכנית טלביזיה, השתתף בתסכיתי רדיו. סגל

  ). 1982(יפו - אביב- יקיר תל
  
  

שם  עללמורות ולגננות בוגרת בית המדרש . נולדה ביפו). 1989 - 1900 (ציונה, ר'תג
בית הספר למדה פיסול וציור ב. אביב- טודיו של קונסטנט בתללמדה בס. אביב-  בתללוינסקי

למדה . 'בצלאל'והשתייכה לקבוצת האמנים שמרדו במדיניות , בירושלים' בצלאל'לאמנות 
ממייסדי ביתן . 'םייאמנים מודרנ'מנתה עם קבוצת  נ.1930-  ו1924 ,1925ריס בשנים אבפ

עבודותיה הוצגו בתערוכות יחיד .  עברה לצפת ויצרה שם1958 שנתב. אביב- האמנים בתל
זכתה בפרס ). 1948( השתתפה בביאנלה של ונציה . ובתערוכות קבוצתיות באירופה ובארץ

  ). 1937( דיזנגוף



  
  
  

  :בספרמוזכרים אביב אשר -רשימת אישים שפעלו בתל
  

 ולמד 1910שנת ב מרוסיה עלה לארץ). 1976-1895 (ברוך, )קאושנסקי(אגדתי 
בזמן מלחמת העולם הראשונה שהה ברוסיה ולמד שם . 1914שנת ץ עד שהה באר. 'בצלאל'ב

נחשב  .1919שנת שב לארץ ב. אף צורף ללהקת הבלט של התאטרון העירוני באודיסה, בלט
היה . פרסיוניסטיתסביקש ליצור אמנות מחול עברית אק .ישראל- לאחד מחלוצי המחול בארץ

אשר פיתח , מקורי  צייר בעל סגנון היה. את הסרט העברי המדברושיצרבין הראשונים 
את נשפי פורים הציבוריים   החל לארגן1921שנת ב. שיטת ציור של צבעי מים על משי

יש הטוענים כי כאשר נפגש : קיימות כמה גרסאות' אגדתי'לעניין החלפת שמו ל  .אביב- בתל
 כי כך הציג, יש הטוענים. 'זהו ברוך האגדתי, ובכן': ביאליק אמר האחרוןנ "חקאושנסקי ב

והציג תערוכות , הופיע הרבה בקונצרטים של מחול.  פיכמן את קאושנסקי בפני ביאליקיעקב
  ).1976(יפו - אביב- יקיר תל. ציור בארץ ובאירופה

  
  

מורה לריתמיקה ולחינוך , כוריאוגרפית, רקדנית). 1973 - 1888 (מרגלית, אורנשטיין
 גימנסטיקה' בארץ החלה ללמד. תחילת שנות העשרים עלתה לארץ ב.גופני ילידת וינה

אביב את הסטודיו -  בתלפתחה, כאשר הסתמן ביקוש לשעורים. ' וריקוד פלסטיריתמית
הסטודיו הציג כל שנה הצגות הדגמה והסבר למען טיפוח הגוף הבריא . 'אורנשטיין' למחול

- הכשיר ללימוד מחול מודרני בארץהסטודיו שלה היה אז היחיד ש. והיפה באמצעות המחול
- שהיו לאירועי תרבות בולטים בתל, מדי שנה קיים הסטודיו מופעים ונשפי ריקודים. ישראל

 'הבימה, ''אוהל'ה, י"הייתה כוריאוגרפית ומורה למחול של התא. אביב והפכו למסורת
כתבה . היו סולניות במחולותיה, יהודית ושושנה, שתי בנותיה של מרגלית .'הקומקום'ו

  . מאמרים והרצתה בנושא מהות אמנות המחול וחשיבות האסתטיקה
  
  

הוסמך להוראה בגימנסיה הממשלתית ). 1951 - 1862( מרדכי, )קרישבסקי(אזרחי 
עלה לארץ . 'בני משה'ובאגודת ' בני ציון'עסק שם בהוראה והיה חבר באגודת . בפולטאבה

- ח"מורה לעברית בבית הספר של כישם שימש , לימד בקסטינה ובירושלים. 1887בשנת 
נתמנה למנהל בית הספר . 'ווריםיבית הספר של חינוך ע'היה המורה הראשון ב. אליאנס

בשנותיו המאוחרות הורה בבית המדרש . אך בחר להיות מורה במוסד, לבנות בנווה צדק
מחלוצי היה . כתב מאמרים בעיתונות העברית בנושאי חינוך . לוינסקישם למורות ולגננות על

גם ספרות מדעית , הספרות הפדגוגית בעברית ומחלוצי ספרות הילדים המקורית והמתורגמת
בין השאר היה ממייסדי . השתתף בכתיבת ספרי לימוד ועסק בתרגום ועריכה. פופולרית

  . ובוועד הלשון העבריתהעבריים וחבר באגודת הסופרים י "אגודת המורים העבריים בא
  
  

' פועלי ציון'הצטרף ל.  ברוסיה1905היה פעיל במהפכת ). 1963-1884 (אברהם, אלדמע
 היה בין מארגניה הראשונים של ההגנה בפרעות .בורוכוב בר בעקבות הרצאותיו של דב



נתקבל כמורה לציור בגימנסיה . ישראל-  בארץ1906 שנתמ.  ברוסיה1905אוקטובר 
. אביב- בתל' ביאליק'פר לימד ציור בבית הספר לבנות בנווה צדק ובבית הס .'הרצליה'

יזם . 'כינור ציון' יפו ותזמורת כלי הרוח' מכבי'ממייסדי ה', חובבי הבמה העברית' ממייסדי
 והיה פעיל 1912אביב בשנותיה הראשונות מאז - מן החגיגות הציבוריות של תלרבות 

ונת שכ' היה ממייסדי. נור באירועים שונים בארץ- נחשב מומחה בהפעלת זיקוקי די. בארגונן
מה ימאוחר יותר בנה במגרשו ב. וייעד את ביתו להיות מרכז תרבותי של הציבור', בורוכוב

וכן נערכו ', המטאטא', 'אוהל'ה', הבימה'ובמשך כחמש עשרה שנה הוצגו שם הצגות , גדולה
אביב ועל - לשמירה ופעיל בשמירה על תל' קבוצת יפו' ממייסדי. קונצרטים ללא תשלום

ארגן את המשטרה באזור שנכבש . שים בימי מלחמת העולם הראשונההמגור רכוש תושביה
' מגן דוד אדום'היה ממייסדי ', ההגנה'היה חבר . ונתמנה בה לקצין ראשון, ידי האנגלים- על

הראשון ' סליק'בשכונת בורוכוב נחפר ונבנה הש בחצר פומתחת לצרי. בגוש דן וחבר הנהלתו
  . המרכזי של ארגון ההגנה

  
   

היה מורה . 1923שנת עלה לארץ מבסרביה ב). 1991 - 1900 (דוד ,)ליינמןק(אלמגור 
' בלפור'הספר התיכוני למסחר ברחוב גאולה ובגימנסיה  בבית, לחינוך גופני במקווה ישראל

הצופים 'מפקד . אביב- בתל' מכבי הצעיר'ומפקד ' מכבי הצעיר'ממייסדי . אביב- בתל
ה מועצהאביב וחבר - בתל  הספורט לחובביםהתאחדות אגודות היה חבר הנהלת. 'הקשישים

היה ציר לכינוסי ספורט בינלאומיים וחבר הוועד הפועל של . בארץ' המכבי'של נשיאות הו
  .אביב- שתי המכביות בתל

  
  

וקטור ד. קיבל חינוך מסורתי וכללי.  נולד בקרים).1963-1876 (חיים ,)בוגרשוב(בוגר 
החל משנת (ממוריה , 'הרצליה'קימי הגימנסיה היה ממ. אוניברסיטת ברןטעם לפילוסופיה מ

היה ממייסדי שכונת .  פעל לעורר את התודעה לידיעת הארץ בגימנסיה.וממנהליה) 1906
חבר . צור בשרון- ממייסדי שכונות נוספות בצפונה של העיר והמושבה תל, אביב- נורדיה בתל

היה : בעסקנות ציוניתהיה פעיל כל חייו . 1930-1921אביב בין השנים - מועצת עיריית תל
ציר בקונגרסים , חבר הוועד הפועל הציוני, חבר הוועד האדמיניסטרטיבי של הסוכנות

חבר הוועד הארצי של ברית הציונים הכלליים וחבר ההנהלה , השישי עד העשרים הציוניים
חבר . פרסם מאמרים בנושאי גיאוגרפיה וחינוך. הראשית של הסתדרות הציונים הכלליים

  ). 1956(יפו - אביב- אזרח כבוד של תל .'הציונים הכלליים'שנייה מטעם הכנסת ה
  

בימי מלחמת העולם . 1911שנת עלה לארץ מליטא ב). 1990-1894 (ברוך, יהודה-בן
היה מוותיקי . דוקטור לפילוסופיה מטעם אוניברסיטת בריסל. הראשונה היה מורה בגליל

הקים את תנועת הנוער . עד פרישתו ו1940שנת ומנהלה מ' הרצליה'המורים בגימנסיה 
חיבר .  לכל ימי חייו1967שנת היה נשיא הגימנסיה מ). 'מחנות העולים'לימים (' החוגים'

ובפרס ישראל ) 1965(זכה בפרס החינוך . ספרי לימוד במתימטיקה ובתולדות הציונות
  ).1976(יפו - אביב- יקיר תל). 1979(
  
  
  



. 1920נולד באוקראינה ועלה לארץ בשנת . )1977-1902 ()אהרן זאב( ז"א, ישי-ןב 
החל , עת ויומונים בארץ ובעולם כתביו הרבים פזורים בכתבי. עורך ומתרגם, משורר, סופר

חבר (' הארץ', 'התור', 'הפועל הצעיר'והמשך ב' השילוח'ו' שתילים', 'התקופה', 'העם'ב
', בצרון', 'העולם', 'עם- ידע', 'אורלוגין', 'המשמר- על', 'דבר, ')מערכת בשנות העשרים

ידעיהו , אהרן בר שמואל, טרפון' ר :חתם גם בעשרות פסבדונים בהם. ועוד' הדואר'
כולל , הירושלמי וחוברות שונות' על המשמר'ערך את . מוהליבר וסופר סתם .ז, התימהוני

ואת , ספרי השנה והיובל שלה, אביב- ערך את העיתון הרשמי של תל. להומור וסאטירה
 ש"ח, סמילנסקי .ד, דיזנגוף .את כתבי מ', מולדתי'ערך את השנתון . קרובץ לפוריםחוברות ה

, מאנגר, תרגם לעברית מיצירות היינה. 'פה- דברי ביאליק בעל'ואת , אבי- בן. א, קוק
התרבות - שימש יועץ, מימי דיזנגוף,  שנהשלושים וחמשבמשך . לייוויק וביאליק, ורשבסקי

וכיהן כמזכיר כבוד , אמנות ומדע,  את פרסי העירייה לספרותניהל, אביב- של ראשי העיר תל
 . אביב- נקבעו שמות לרבים מרחובות תל ורעיונותיו  בוועדת השמות שלה ולפי שיטתו

  
  

בנו של  .1905שנת ב  עלה לארץ עם משפחתו.נולד בבסרביה). 1980 - 1898 (נחום, גוטמן
והתמחה ' בצלאל'למד ציור ב. צב בימה ומע סופר,צייר ).גוטמן(ציון - בן' הסופר והמחנך ש

 הציג מיצירותיו בתערוכות בארץ. 1928 שנתשב לארץ ב. ריסאבפובברלין , בווינה
ועיתוני  םספריאייר אביב ו-  ולחגיגות פורים בתלתאטרוןעיצב תפאורות להצגות , ובאירופה

אביב - ל תלפרסם סיפורים בנושא ראשיתה ש .פיסל בחמר ויצר ציורי קיר ופסיפסים. ילדים
פרס , )1955(פרס סיציליה  ,)1946(פרס למדן , )1945( חתן פרס דיזנגוף. וסיפורי ילדים

פרס ישראל לספרות ילדים חתן  .)1969(פרס פיכמן ו) 1963(פרס יציב , )1962(אנדרסן 
  ).1976(יפו - אביב- יקיר תל). 1978(
  
  

נאסר .  כעורך עיתוןשירת כשלוש שנים בצבא הרוסי). 1936 - 1861 (מאיר, דיזנגוף
  בשנתסד בקישינוביוי', חובבי ציון'הצטרף ל. 'רצון העם'באודיסה באשמת פעילות במפלגת 

ידי הבארון אדמונד -  על1891 שנתונשלח ב, למד הנדסה כימית. אגודה של תנועה זו 1886
. אך עזב את הארץ כאשר נכשל המפעל, בטנטורה חרושת לזכוכית דה רוטשילד להקים בית

' גאולה'יסד את חברת הוא י.  שב לארץ1905 בשנת .'בני משה' הצטרף ל1892נת שב
עם עלייתו שוב לארץ גר . והפיץ את מניותיה ברחבי רוסיה, ישראל- לרכישת קרקעות בארץ

היה בין הפעילים להקמת . והיה מהוגי הרעיון להקמת פרבר גנים יהודי מחוץ לעיר, ביפו
היה גם בעל חברה מסחרית ליצוא . לראש ועד השכונהנבחר  1911שנת וב', בית- אחוזת'

וניסה לסייע ', הוועד להקלת המשבר'עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה ארגן את . ויבוא
נבחר  1922שנת ב. 'ועד ההגירה'היה לראש  1917שנת אביב ב- עם הגירוש מתל. לנזקקים

 עד ימש בתפקיד זהשולמעט הפסקה של שלוש שנים , אביב- לראש העירייה הראשון של תל
הוריש את ביתו לעיר כמשכן למוזיאון אמנות . יום מותו ופעל רבות לפיתוחה של העיר

  .שיסד
  
  

היה בין השחקנים הראשונים של . רוסיה, נולד במיסטיסלב). 1974 - 1895 (משה ,הלוי
וביים ' אוהל' התאטרוןהיה מייסד . 1925עלה לארץ בשנת . במוסקבה' הבימה'תאטרון 



' משה הלוי 'תאטרוןוב' דוכן 'תאטרון המשיך לביים בתאטרוןלאחר סגירת ה. תאטרון בהצגות
. 'אוהל'ובכמה מהצגות ה' הבימה 'תאטרוןב' הגולם'ו' הדיבוק'השתתף בהצגות . שבניהולו

מה מוענק מדי שנה יפרס על שמו לאמנות הב. 'דרכי עלי במות'פרסם את האוטוביוגרפיה 
שנות השלושים מונה למנהל האמנותי של אירועי החוצות ב .אביב- ידי עיריית תל- על

  . בפורים
  
  

הצטרף אל התנועה הציונית . היה צורף וסוחר בגרודנא). 1947-1868 (עקיבא אריה ,וייס
בשנת . ב ובקונגרס השביעי בבזל"והשתתף בוועידה הציונית במינסק בשנת תרס, מראשיתה

מיד עם בואו העלה את . ו להשתקעו עלה עם משפחת"ובשנת תרס, ד ביקר בארץ"תרס
יזם פעולות . ואז נבחר ועד פועל לייסוד אגודה למימוש מטרה זו, הצורך לבנות עיר עברית

, בין השאר סייע לפיתוח תעשייה עברית לחומרי בניין, אביב- ציבוריות למען ביסוסה של תל
' הרצליה'סיה שקד על ביסוסה הכספי של גימנ, אביב- השתתף ברכישת ההלוואה לבניין תל

  .אביב- לשם הרחבת תל' חברה חדשה'וייסד את 
  
  

. 1924 עלה לארץ בשנת .ברוסיה' השומר הצעיר'היה חבר ). 1968-1905 (מרדכי, זעירא
כן השתתף . 'אוהל' חבר סטודיו ה.אביב- בתל 1926שנת מ. עבד בסלילת כביש טבריה וצמח

בנושא רבים הלחין שירים . ר ההצגותניגן והלחין מוזיקה עבו, שם שיחק', חרטום'בתאטרון 
  . אביב- הלחין שירים לקרנבלים של פורים ולנשפי פורים בתל.  ונופיהבניין הארץ

  
כוריאוגרפית , מלחינה. נולדה בירושלים ליוצאי תימן. )2005 - 1911 (שרה, תנאי-לוי

חיברה ויצרה . אביב ובקיבוץ רמת הכובש- עבדה כחמש עשרה שנה כגננת בתל .ובמאית
בהשתתפות ' ענבל' הקימה את תאטרון המחול 1949בשנת . כוריאוגרפיה לשירי ילדים רבים

כלת פרס  .ובמשך שנים רבות שימשה במאית וכוריאוגרפית של הלהקה, בני העדה התימנית
  . )1988(יפו - אביב- יקירת תל. )1973(ישראל 

  
 1925החל משנת .  בארץ1922 שנתמ. נולדה בתורכמניסטן). 1903-1999 (דניה, לוין
בסטודיה  ,למדה בסטודיו אורנשטיין. וכוריאוגרפיתבמאית , רקדנית, שחקנית .אביב- בתל

יצרה מופעים .  ואחר כך דרמה ומחול בברליןי בהדרכת מנחם גנסין"למשחק של התא
 .גם יחדמוסיקה ומלל , מחולבהם התבטאה באמצעות ש',  טוטליתאטרון'אותם כינתה ש
את  יסדה י1955שנת ב.  הסוכנות להופיע לפני שארית הפליטהידי-  נשלחה על1948ב

במחול , 'שני ספרים, פרסמה סיפורים לילדים בעיתוני ילדים. לילדים ולנוער 'אורים 'תאטרון
  ). 1970(יקירת ירושלים . וספר שירים). 1951(' צליל וצעד'ו) 1947(' ובתנועה

  
,  רבנים בפודוליה וקיבל חינוך תורנינולד למשפחת). 1939-1869 (יהודה לייב, כהן-מטמן

ייסד . 'חובבי ציון'וב' בני משה'היה חבר באגודת . אך קיבל גם תעודת בגרות ותעודת מורה
לימד עברית בעברית והורה , בסרביה בית ספר עברי וחינך בו לחיבת ציון, בקאלאראש

ד גן ילדים עברי ייס, באודיסה היה מורה ומנהל בבית ספר עברי. תלמוד בעברית למבוגרים
ששמו להן למטרה להקים ' , צבא התחייה'ו' שפת ציון'ואת אגודות הסטודנטים והסטודנטיות 

, ביניהם פדגוגיה, לשם כך למד מקצועות שונים. ישראל- מוסדות חינוך ותרבות בארץ



צ מוסינזון וחיים "ידי ב-  הוזמן על1904בשנת . באוניברסיטאות ציריך וברן בשוויץ
אך לאחר שדעותיו , חיזק שם את הרוח הלאומית. הל בית ספר בראשון לציוןבוגרשוב לנ

בית ספר גימנזילי לילדים 'נקבעו כקיצוניות לטעמם של בני המושבה עבר ליפו וייסד בה 
- היה ממייסדי תל. ידו בשנתה הראשונה- שנוהלה על', הרצליה'שהפך לגימנסיה ' ולילדות

. פרסם מאמרים וספרים. וייסד וניהל בה בית ספר) רמת גן(השתתף בהקמת עיר גנים . אביב
יסודי , ')1908(' תחיית ארץ ישראל, ')1904(' על התפתחות הלשון העברית' :בין ספריו
  ).1916(' האדם,')1914(' הבוטניקה

  
  

. כוריאוגרפית ומורה לריקוד, רקדנית בלט קלסי). 1974- ?1900?1898 (רינה, ניקובה
הגיעה לארץ באמצע שנות . השתלמה שם ובברלין. סקבהבוגרת הקונסרבטוריון במו

בשנות העשרים . אביב סטודיו להוראת בלט קלסי- העשרים של המאה העשרים ופתחה בתל
בתחילת שנות . ישראלית שייסד מרדכי גולינקין- השתתפה בלהקת הבלט של האופרה הארץ

א תימני ואשר שרקדניותיה היו ממוצ, אביב את הלהקה התימנית- השלושים ייסדה בתל
בתחילת שנות הארבעים ייסדה בירושלים את . ך"נושאי ריקודיה היו שאובים ברובם מן התנ

שבה השתתפו ילדות ממוצא אשכנזי שלמדו , ך ולפולקלור"להקת הבלט הירושלמית לתנ
  .בלט קלסי וגם רקדנית תימניות מלהקתה הקודמת בריקודים תימניים

  
  

באוקראינה עסק בהוראה ובמלאכה והשתתף ). 1973 -  1878 ()אורלוב(צבי אריה  ,נשרי
עבד כפועל חקלאי . עלה ארצה באמצע שנות העשרים .גויס לצבא הרוסי. בפעילות ציונית
היה מורה  .סיים את המחלקה לחינוך גופני באוניברסיטת ברן. 'הפועל הצעיר'והיה מראשוני 

שם  המדרש למורות ולגננות עלובבית ' הרצליה'ומפקח על הסדר בגימנסיה  לחינוך גופני
היה מראשוני  .ם בארץ וממנהליה הראשוניםיהיה ממארגני תנועת הצופים העברי. לוינסקי

בין תפקידיו . ארגן וניהל קורסים והשתלמויות בהתעמלות למורים ומנהלים. 'מכבי'ה
. יחבר המחלקה להכשרה גופנית של הוועד הלאומ ור ארגון מורי ההתעמלות"יו: הציבוריים

  .חיבר ספרים במקצועות הספורט והחינוך הגופני
   
  

סופר ומורה  .וב'פוגצ- אביו של עמנואל עמירן). 1934 - חסר  (שניאור, )עמיאב(וב 'פוגצ
ביתו היה ידוע כבית עברי . ונחשב לאחד המייסדים של בית הספר העברי המודרני, בוורשה

ספר עברי  יסד ביתיבמוסקבה . ליןבבר' תרבות'היה מנהל לשכת חברת . 'חדר מתוקן'וניהל 
  *.'מאיר שפיה'ונתמנה למנהל כפר הנוער , ישראל-  הגיע לארץ1924בשנת . תיכוני

וזאת לצורך הבהרת הרקע , אביב- למרות שלא פעל בתל, תולדות חייו מופיעים כאן*
  .לפעילותו של עמנואל עמירן

  
  
  

 עם קבוצת 1927שנת בה מרוסיעלה לארץ  .משורר ועורך ).1972-1906 (אלכסנדר ,פן
הקים עם נתן . אביב- תל' הפועל'מראשוני מאמני האגרוף ב .ועבד בחקלאות ובבניין', השחר'

ואחר כך סוציאלית ,  כתב שירה לירית.הספר הראשון לאמנות הראינוע אקסלרוד את בית



רסם  פעוד. 'דבר'שנקבע לו מקום קבוע ב, אקטואלי- היה חלוצו של הפזמון הפוליטי. פוליטית
תרגם מיצירות . 'קול העם'ו' במפנה', 'טורים' ',עתים', 'מאזניים', 'כתובים'ב משיריו

  . אביב- היה חבר במפלגה הקומוניסטית הישראלית ומראשי הבוהמה בתל. מאיאקובסקי
  

בייחוד , לימד בבית הספר בראש פינה מקצועות שונים) . 1975 - ?1892 (חיים יצחק, קלר
. היה מראשוני המתנדבים לייסוד המשטרה בגליל. עבודת הגינההתעמלות ו, זמרה, ציור

- הספר העברי כתיבת הארץ וזמרה בבית, חשבון,  היה מורה לעברית1923-1919בשנים 
עוני לשם 'רון רוטשילד בכפר גאא והב"סד חיים קלוואריסקי מטעם חברת פיקישי, ערבי

ולימד בבית הספר , אביב-  מראש פינה לתל1923שנת עבר ב .חיזוק הידידות בין העמים
מדעי היהדות , עסק בהוראת לימודי הטבע. 'ספרא' ובבית הספר שם אחד העם העירוני על

. פרסם ספר ללימוד ערבית ומאמרים בנושאי חינוך בעברית ובערבית. ושפה וספרות ערבית
  .שם דיזנגוף עלם צופיהועמד בראש , אביב- היה חבר ועד סניף מורי תל
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        ספרים וכתבי עתספרים וכתבי עתספרים וכתבי עתספרים וכתבי עת

  .64-63' עמ, )1984(יב - א, לד/ יב- ט, לג, גזית ',אביב הקטנה- התעשייה של תל', 'אביצור ש
 ,קתדרה', ישראל- הצמיחה וההתגבשות של תרבות מקומית וילידית בארץ', 'זוהר א- אבן

  .206-161' עמ, )1980(16
ספרות ואמנות , עשרים השנים הראשונות', שחקנים ובמאים, להקות, תאטרונים', 'אדר א

   .99-51' עמ, ם"אביב תש- תל, )עורך(ב יפה "א, 1929-1909, אביב הקטנה- בתל
  .1986ירושלים , הפילהרמונית', אוהד מ

  .ו"אביב תשל- תל, א, מספרים ומסאים, משוררים, הוגים: במעגלי יצירה', אונגרפלד מ
  .ז "אביב תשל- תל, ארבעים שנות שירות ציבורי', אוריאל ג
-56' עמ, )1984(יב - א, לד/ יב- ט, לג, גזית', אביב שלי- החיים המוסיקליים בתל', ' אזרחי י

43.  
  .ב"אביב תשל- תל, התפילה בישראל בהתפתחותה ההיסטורית, מ"בוגן יאל

  .ו"ירושלים תשמ, ב- א, ישראל–החינוך העברי בארץ ', דרור ר- אלבוים
אסופת מאמרים –עיצוב ושיקום ', תרבות וחינוך באוטופיות הציוניות', 'דרור ר- אלבוים

, )עורך(לם ' צ, קרל פרנקנשטיין' עקיבא ארנסט סימון ופרופ' לזכרם של פרופ
  .118-99' עמ ,ו"ירושלים תשנ

  .ס"ירושלים ובאר שבע תש,  הסיפור העממי של יהודי ספרד- מעשה אהוב וחצי', אלכסנדר ת
-61' עמ, )ג"אדר תשנ- טבת(חוברת ב , מחזור מד, לשוננו לעם', מסע העדלידע', 'אלמגור ד

51.  
' עמ, )1991) (2( לד, מגמות', יניתוח סמיולוג: אנדרטות לחללי מלחמה בישראל', 'אלמוג ע

210-179.  
  .1962אביב - תל, ספר החג והמועד, א"אריאל ז

עבודה לשם קבלת ', 1939-1909אביב בשנים - סיפורי טקסים וחגיגות בתל', 'ספיר נ- אריה
  .1997, התואר דוקטור לפילוסופיה של האוניברסיטה העברית בירושלים

  .1993אביב - תל, 1964-1910, י"האמנותי באראשית המחול , לרקוד עם החלום', אשל ר
 רש 'י,  היהודי החופשי ומורשתו- כזה ראה וחדש', על מורשתו של היהודי החילוני, '' יבאואר

  .22-15' עמ, ז "אביב תשמ- תל, )עורך(



, עשרים השנים הראשונות ,אביב הקטנה- ספרות ואמנות בתל, 'סרטים ובתי ראינוע, ''ל בארי
, ם"אביב תש- תל, )עורך(ב יפה "א, 1929-1909 ,אביב הקטנה- ספרות ואמנות בתל

  .  292-272'עמ
  .ז"אביב תש- תל, נתיבות באוטופיה', בובר מ

, אביב בראשיתה- תל, '1934-1909אביב בשנים - התפתחות השטח הבנוי של תל, '' גביגר
   .61-42 'עמ, ד"ירושלים תשמ, )עורך(נאור ' מ, 1934-1909

 .68-65' עמ, )1984(יב - א, לד/ יב- ט, לג, גזית', אביב- פורט בתלפרקי ס', 'הלוי נ- בית
' ס' אוחנה ור' ד,  גלגוליה של התודעה הישראלית- מיתוס וזיכרון', און שגיא פורח', 'ביתן ד

  .188-169' עמ ,ז"תשנ ירושלים, )עורכים(ויסטריך 
  .2002ירושלים , עיונים בתאטרון היהודי העממי, הפורים שפיל', בלקין א

 'עמ, 1941ירושלים , א, יהודה- כל כתבי אליעזר בן', ! ועוד מוסר לא לקחנו', 'יהודה א- בן
24-17.  

 תנועת המורים למען ציון וגאולתה במלאות עשרים - הקרן המחנכת , )עורך(' יהודה ב- בן
  .ב"ירושלים תשי, וחמש שנה לפעולתה

  .ל"יב תשאב- תל', הרצליה'סיפורה של הגימנסיה , )עורך(' יהודה ב- בן
  .ג"ירושלים תשכ, מנהגי חגים', עזרא ע- בן
יום השואה ויום הזיכרון בבתי ספר : חינוך והיסטוריה, טקסים', 'אל א- ובית' עמוס א- בן

אטקס ' פלדחי וע' ר,  הקשרים תרבותיים ופוליטיים- חינוך והיסטוריה', בישראל
  . 479-457' עמ, ט"ירושלים תשנ, )עורכים(

  .25' עמ, 13.3.1979, מעריב', ישראל ובעיקר בפורים- מחו פעם בארץאיך ש', 'לביא י- בר
  .1969אביב - תל, אביב-  שנה לעיר תל60 - ספר מספרים על עצמם  בתי

  .162-157' עמ, )1984(יב - א, לד/ יב- ט, לג, גזית', התחלות והמשכים', 'גבאי י
' עמ, ט"ים תשנירושל, ארצות וערים על מפת הספרות העברית, כתיבת הארץ', גוברין נ

145-42.  
  .138-135' עמ, )1984(יב - א, לד/ יב- ט, לג, גזית?', ההיית או היה זה חלום', 'גולדברג ר

נאור ' מ, 1934-1909, אביב בראשיתה- תל, 'אביב במלחמת העולם הראשונה- תל', ' אולןג
   .76-62 'עמ, ד"שמתירושלים , )עורך(

 רש 'י,  היהודי החופשי ומורשתו-  כזה ראה וחדש', חגיו ומועדיו של היהודי חילוני, '' זגורן
   .275-255' עמ, ז"אביב תשמ- תל, )עורך(
  .ד"ירושלים תשל, )עורך(גריידי ' ש, למען יהודי תימן', גלוסקא ז
  .1985אביב - תל, )עורך(גריידי ' ש, ספר תולדות יעקב', גלוסקא י

, )עורך(נאור ' מ, 1934-1909, אביב בראשיתה- תל, 'אביב בעלייה הרביעית- תל, '' דגלעדי
   .84-77 'עמ, ד"ירושלים תשמ

האנציקלופדיה של העיר העברית , יפו- אביב- מי ומה בתל', מוסיקה, '' גגוטשל- דובקין
  .94-89 ' עמ,1991אביב -  תל,הראשונה

תמורות והתפתחויות : הדילמה של תרבות מסורתית במדינה מודרנית', 'וליבמן י' יחיא א- דון
  .485-461' עמ, )ד"תשמ (4, כח, מגמות', של ישראל" רחיתדת האז"ב

  . 1989 אביב לאמנות- מוזיאון תל, לחיות את החלום', דונר ב
  .12' עמ, 21.12.1993מעריב  ',התו האחרון של עמנואל עמירן', 'דורון א

, 1914-1881 - ד "תרע- ב"תרמ, ישראל- עולי תימן בארץ, ’קסמים- מרבד‘באין ', דרויאן נ
  .ב"ם תשמירושלי



  .ו"אביב תרצ- תל, א, אביב- ספר תל, )עורך(' דרויאנוב א
 - )1948-1921(בתקופת המנדט הבריטי ' זרם העובדים' ערכי ב-  החינוך החברתי', דרור י

   .)1994(ו, דור לדור ,מעבר לחינוך עכשווי
סיכום בינים והארות : משנתו החינוכית של אליעזר שביד בתחום היהדות', 'י דרור

מחקרי ירושלים (א ,  ספר היובל לאליעזר שביד- דרך הרוח , ' חינוכיות- ריתהיסטו
  .136-97' עמ, )עורך(עמיר ' י, ])ה"תשס[יח , במחשבת ישראל 

ג , מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי', ארבע צורות של הסתגלות למסורת', 'הונקו ל
  .156 -  139' עמ, )ב"תשמ(
  ).כתב יד(ספר גדרה ', הורביץ א

 'עמ, )ד"תשנ(נט , ציון', יהודים מול שונאיהם בחגיגות פורים, "ונהפוך הוא"', ' ביץ אהורו
129 - 168.  

- ספרות ואמנות בתל, עשרים השנים הראשונות', אביב הקטנה- מוסיקה בתל, ''י הירשברג
  .155-100' עמ, ם"אביב תש- תל, )עורך(ב יפה "א, 1929-1909, אביב הקטנה

ירושלים  ,חגים ומועדים', שבועות', 'פורים', 'ו בשבט"ט', 'חנוכה, ')עורכים(' והרב מ' הכהן ד
1980.  

  .150-147' עמ, )1984(יב - א, לד/ יב- ט, לג, גזית',  "אוהל"את ה" יצרתי"כך ', ' הלוי מ
  . ם"ירושלים תש, על כריזמה ובניית המוסדות ,)אמיר' תרגם א(' ובר מ

  .1970אביב - תל, )סמליהםמנהגים ו(חגי ישראל ומועדיו ', וואהרמן נ
- תל, ליובל העשרים, אביב- דברי סופרים ומדינאים על תל, עיר הפלאות, )עורך(' ורדי א

  .ט"אביב תרפ
- תל- ישראל- מוזיאון ארץ, ג, 1935-1900 - אביב -  יפו ותל-עיר במודעות, )עורך(' זאבי ר

  . 1988אביב - תל, אביב
  . ץ"ירושלים תרח, דרכו של מורה, א"זוטא ח

ו בשבט ויוצר פורים לפייטן "קרובות לט–יהודה ' יהודה הלוי שאינו ר' ר', 'אי מזול
ישראל ופיוטיה - ארץ', )מפיוטי הגניזה שבמכון לחקר השירה העברית(ארצישראלי 

  .213-198' עמ, ו"ירושלים תשנ, )עורך(חזן ' א,  מחקרים בפיוטי הגניזה- 
ובדת בשנות העשרים אל התרבות  זיקתה של ההתיישבות הע-  קרועים אנו', זעירא מ

  . 2002ירושלים , היהודית
 -  מיתוס וזיכרון', חי בזיכרון העממי- גלגולי תל": אגדה"ל" היסטוריה"בין ', 'זרובבל י

ירושלים , )עורכים(ויסטריך ' ס' אוחנה ור' ד, גלגוליה של התודעה הישראלית
  .202-189' עמ, ז"תשנ

, ון לציון מיום ייסודה עד פרוץ מלחמת ששת הימיםקורות ראש', וחביב ז' לובמן ד- חביב
  .א"ראשון לציון תשל

  .ג"ירושלים תשנ,  פתגמים של יהודי גורגיה בישראל- אדם לאדם גשר ', ג רוקם- חזן
  .2001אביב - תל, חולמים בחולות', חלפי ש

  .180-177  'עמ, )1984(יב - א, לד/ יב- ט, לג, גזית', "גזית"חמישים שנה ל, '' יחנני
ירושלים , א, מחקרי המרכז לחקר הפולקלור', יום פרחים ראשון בירושלים, 'ה"סיני נ- ורט

  .קסד- קסג' עמ, ל"תש
-322' עמ, )1984(יב - א, לד/ יב- ט, לג, גזית', אביב הקטנה- ציירים ופסלים בתל, '' גטלפיר

287.  



' עמ, )1993דצמבר - ד"כסלו תשנ) (112 (2 ,יט, מול- עת', אוהלים ברחוב ביאליק', 'יהב ד
7-6.  

  .1955פתח תקווה , כובשים ובונים, )עורכים(ש "ושטיין א' יואלי ז
, האנציקלופדיה של העיר העברית הראשונה ,יפו- אביב- מי ומה בתל', חינוך והשכלה, '' כיוגב

  .23-12'  עמ,1991אביב - תל
  .1941ראשון לציון , א"התש- ב" התרמ- ראשון לציון, )עורך(' ד' יודלוביץ

  .1977אביב - תל, ם"סיפורה של אקו', פיורמן 
בין עולים ', עולים לתרבות הילידית בתקופת העלייה הגדולהההשיח בין סיפורי ', 'יסיף ע

  .311-299' עמ, ו"ירושלים תשנ ,1953-1948,  ישראל בעלייה הגדולה- לוותיקים 
, ייםאלפ',  העיתונאי כאתנוגרף וכמבקר תרבות- לגלות את ישראל האחרת ', 'יסיף ע

    .208 - 185' עמ, )1995(11
ספרות ואמנות , עשרים השנים הראשונות, 'אביב הקטנה- סופרים וספרות בתל', ב" איפה

  . 50-11 'עמ, ם"אביב תש- תל, )עורך(ב יפה "א, 1929-1909, אביב הקטנה- בתל
- תל, האנציקלופדיה של העיר העברית הראשונה, יפו- אביב- מי ומה בתל, 'ספרות ',ב" איפה

   .106-96' עמ, 1991 ביבא
בית -נפש ולכל- ספר לכל- הארץ ', ישראל- על דבר החנוך לילדי האכרים בארץ', 'יעבץ ז

  .63-57' עמ, א"ירושלים תרנ, בישראל
- תל, האנציקלופדיה של העיר העברית הראשונה, יפו- אביב- מי ומה בתל', תאטרון, '' אירון

    .82-74 'עמ, 1991אביב 
  .447-438טורים  ,1964אביב - תל, ב, קלופדיה למדעי החברהאנצי', חג', 'כהן א

  .ן"אביב תש- תל, מוסיקה ומוסיקאים בישראל -  ירות ישראלמנעימי ז, ' יכהן
' וו, המערכת הישראלית: חינוך בחברה מתהווה', סוגיות ובעיות: החינוך בישראל', 'א כרמון

  . 155-117' עמ , 1985אביב - תל, )עורכים(צוקר  'כרמון וד' א, אקרמן
- מוזיאון ארץ, 1935-1912חגיגות פורים בשנים - בתחפושת וכתר אביב- תל', כרמיאל ב

  . 1999 אביב- תל ,אביב-  תל- ישראל
- תל - ישראל- מוזיאון ארץ ,1918-1909,  העשור הראשון-  אביב בתצלומים- תל', כרמיאל ב

  .1990אביב - תל, אביב
  .83-60' עמ, )ה"תשל (20, הספרות', וריטרנספורמציה של חוויה לתחביר סיפ', 'לאבוב ו
  .ז"תשט, ד"תשי, י"תש אביב- תל, ו, ה, ג. ספר המועדים, ט"י לוינסקי

  .ה"אביב תשמ- תל, מקבילים נפגשים, ) עורך(' לוז א
  .52-44' עמ, )ט"כסלו תשל (56, האומה', על מיתוס התחייה של המכבים', 'לוז א

  .1986אביב - תל, ישראל-  חלוץ המחול החדש בארץ- אגדתי ', מנור ג
-  תל,האנציקלופדיה של העיר העברית הראשונה,  יפו- אביב- מי ומה בתל', מחול, '' גמנור

   . 88-83' עמ, 1991אביב 
 ,האנציקלופדיה של העיר העברית הראשונה, יפו- אביב- מי ומה בתל', ציור ופיסול, '' דמנור

  .113-107' עמ,1991אביב - תל
עבודה ', שראל לעמים בסיפורי עם של יהודים יוצאי ארצות האיסלםהעימות בין י', 'מרכוס א

, ב- א, לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה של האוניברסיטה העברית בירושלים
  . ח"תשל

  .444-441טורים , 1964אביב - תל, ב, אנציקלופדיה למדעי החברה', חגי ישראל', 'נאדל מ



' מ, 1934-1909, אביב בראשיתה- תל', אביב- ל מייסדי ת66מי היו , '' עולוינסון' מנאור 
  . 31-5 'עמ, ד"ירושלים תשמ, )עורך(נאור 

  .1973אביב - תל, עיון ומעשה בחינוך ובהוראה', נבון ש
יב - א, לד/ יב- ט, לג, גזית, 'אביב של חולות- הזירה הספרותית בתל', 'נ ןבלובשטיי- סדן

  .194 - 189'  עמ,)1984(
-1953( ל" התכנית החינוכית של מועצת המורים למען הקק-  דתחינוך ברוח המול', 'סיטון ש

  ).ט"תשנ(יד , דור לדור', )1925
דור ', מועצת המורים למען הקרן הקיימת לישראל כמעצבת תרבות לאומית עממית', 'סיטון ש

  . 99-85' עמ, )1999(טז , לדור
  .ד"רמת גן תשי, ג, ישראל- החינוך העברי בארץ', י עזריהו

קריית , 1956-1948, חגיגות העצמאות והנצחת הנופלים בישראל-  פולחני מדינה',עזריהו מ
  . 1995שדה בוקר 

אביב -  תל,האנציקלופדיה של העיר העברית הראשונה, יפו- אביב- מי ומה בתל', ספורט, '' יפז
  .132-122' עמ, 1991

  .134-131' עמ, )1984(יב - א, לד/ יב- ט, לג, גזית', אביב הקטנה- תל', 'פינקל ש
  .ב"ירושלים תשי ,!אוטואמנסיפציה' , פינסקר ל
  .1975ירושלים , שירת הקודש העברית בימי הביניים', פליישר ע

, עשרים השנים הראשונות', אביב- ישראלית בתל- ניצני האמנות החזותית הארץ, '' מפרידמן
 ,ם"אביב תש- תל, )עורך(ב יפה "א, 1929-1909, אביב הקטנה- ספרות ואמנות בתל

  . 188-156' עמ
  .ד"יורק תש ניו, זמנים טובים', פרסקי ד

האנציקלופדיה של העיר העברית , יפו- אביב- מי ומה בתל', ראינוע וקולנוע, '' עקליין
  .121-114  'עמ, 1991אביב - תל, הראשונה

  .13-8' עמ, 1995אביב - תל, איים בים השגרה, קרנבלים', איים בים השגרה', 'קליינברג א
  .143-141' עמ, )1984(יב - א, לד/ יב- ט, לג, גזית', תאטראות שליה', 'קין ר'קלצ

, )איגרות (1893ד " חנוכה תרנ-  יהודה בבית האסורים- אליעזר בן, )עורך(' קניאל י
  . ד"ירושלים תשמ

  .153-151' עמ, )1984(יב - א, לד/ יב- ט, לג, גזית', אביב- בתל" אוהל"עם ה', 'קסטלנץ ד
אביב - תל, הפואמה המניפאית של נתן אלתרמן, חגיגת קיץ: הלץ והצל', בלום ר- קרטון

1994.  
  .ז"תשכ, ה"מרחביה תשכ, ב- א, לכסיקון הספרות העברית בדורות האחרונים', קרסל ג

עשרים השנים ', אביב הצעירה- כמרכז תרבות של תל" הרצליה"הגימנסיה , '' ירבי
- תל, )עורך(פה ב י"א, 1929-1909, אביב הקטנה- ספרות ואמנות בתל, הראשונות
   .244-235' עמ, ם"אביב תש

  .146-145' עמ, )1984(יב - א, לד/ יב- ט, לג, גזית', חיי על הבמה', 'רודנסקי ש
 הזיקה למסורת היהודית בחינוך התיכוני הציוני הכללי :"היהודי החדש", ''רוזנשטיין מ

עבודה לשם קבלת התואר דוקטור ', ישראל מראשיתו ועד קום המדינה- בארץ
  . 1985, פילוסופיה של האוניברסיטה העברית בירושליםל

 1, מחקרי חג', "חג הנטיעות"ל' מעשר פרי האילן'ו בשבט מיום קובע ל"ט', 'רותם י- רוט
  . 60-57' עמ, )ח"אייר תשמ(



מציאות בין שני דיוקנאות : ישראלי בראשית החינוך העברי- התלמיד הארץ', 'רייכל נ
  . 74-65' עמ, )2000 סתיו (77, זמנים', אידיאליים

  .ה"אביב תשמ- תל, ט"תרפ- ה" תרע- ישראל- חינוך חדש בארץ', רשף ש
  .ט"ירושלים תשנ , 1948-1919, החינוך העברי בימי הבית הלאומי', ודרור י' רשף ש
  .ט"אביב תשי- תל, מילון הספרות החדשה העברית והכללית', שאנן א

   1909, אביב הקטנה- ספרות ואמנות בתל, עשרים השנים הראשונות', קול תורה'  , ' ששבא
   .195-189' עמ, ם"אביב תש- תל, )עורך(ב יפה "א,  1929-  

ירושלים , )עורך(נאור ' מ, 1934-1909, אביב בראשיתה- תל ',אביב המצוירת- תל, '' ששבא
  . 121-107 'עמ, ד"תשמ

  . ו"ירושלים תשנ, הציונות שאחרי הציונות', שביד א
  .ס"אביב תש- תל,  תכנים ודרכים- יהודי בישראל- יסטיחינוך הומנ', שביד א
  . 1984אביב - תל,  משמעותם של חגי ישראל–ספר מחזור הזמנים ', שביד א
  .ג"אביב תשמ- תל, 1933-1910, ישראל - החיים הספרותיים בארץ', שביט ז
- תרבות עממית לא"ל" תרבות עממית רשמית"בין : הרובד התרבותי החסר ומילויו', 'שביט י

 קובץ -  התרבות העממית', ישראל- בתרבות העברית הלאומית בארץ" שמיתר
  .345-327' עמ, ו"ירושלים תשנ, )עורך(ז קדר "ב, מחקרים

אביב - תל, א, )1936-1909( משכונות לעיר - אביב- ההיסטוריה של תל', וביגר ג' שביט י
2001.  

כד , במה, ישראל- בארץ בדרך ליצירת תאטרון עברי ותרבות עברית - יעקב ורחל ', 'שוהם ח
  .84-62' עמ, )1990(

-250' עמ, )ב"תשי- א"תשי(ג - ב, שיבת ציון', סמלים והווי בחיבת ציון, שמות', 'שוחט ע
228.  

חברה ', יריד המזרח, 'אביב- מירידי המזרח לירידי תל, )מלקטת ועורכת(' שטוקמן ד
  .1966אביב - תל, מ"לתערוכות בע

  .ג"ירושלים תשמ, מוזיאון ישראל, 1929-1906, ץ"ל שש' בצלאל, ')עורכת(' כהן נ- שילה
  .602-600 טורים, 1964אביב - תל, ב, אנציקלופדיה למדעי החברה', טקס' ',שפר י
 בימוי טקסי -  החג כתאטרון, '1923חרוד -  עין-  הטקס הראשון להבאת ביכורים', ' עשפרוט
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