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טקסי אירוסים ונישואים במושבות :מסורת מול חדשנות
()1914‑1882
א .מבוא
בשער המאמר:
תמונת נישואים,
ראש־פינה ,סוף
המאה התשע־
עשרה‑ראשית
המאה העשרים

(מתוך אוסף משפחת בן־
אריה ,באדיבות חנה שופן
מנהלת ארכיון ראש־פינה)

בשנים  ,1914‑1881שנות העלייה הראשונה והשנייה ,היגרו לארץ־ישראל קרוב ל־ 60,000איש;
 30,000‑25,000מהם הגיעו בשנים  ,1903‑1882ו־ — 35,000‑30,000בשנים  1.1914‑1904בשנים
אלו החלה להתפתח בארץ־ישראל חברה עברית חדשה בעלת מאפיינים חדשים ,שהבדילו אותה הן
מחברת 'היישוב הישן' בארץ־ישראל והן מהחברה בארצות המוצא של העולים .העולים בעליות אלו
הקימו כשלושים מושבות ,וכמה אלפים מהם התיישבו בהן2.
לפני מהגרים עומדות בדרך כלל שתי אפשרויות התמודדות עם תרבות החברה הקולטת :שימור
מרבי של תרבות המוצא שלהם או אימוץ מרבי של תרבות ארצם החדשה 3.רוב המהגרים היהודים
שהיגרו לארצות־הברית באותן שנים בחרו לאמץ את מנהגי המדינה הקולטת .לעומת זאת המהגרים
היהודים לארץ־ישראל שהתיישבו במושבות בחרו לרוב באפשרות שלישית :יצירת תרבות חדשה,
בעלת מאפיינים ייחודיים ,שנבעו מהמורשת היהודית שהביאו ,מהחזון הציוני ,מהשיבה לארץ־
ישראל ומהרוחות החדשות בעולם4.
במאמר זה אדון בטקסי האירוסים והנישואים במושבות ואבחן אילו שינויים חלו בהם בתקופת
העלייה הראשונה והשנייה ,אילו טקסים חדשים נוצרו ,אילו התפתחו והשתנו ,ואילו נעלמו לחלוטין,
ומה היו הגורמים שהובילו לשינויים אלה .לבסוף אבקש להעריך מה מלמדים הממצאים על מאפייניה
של החברה היישובית.
נושא מאמר זה כבר עלה בכתיבה היסטורית על התקופה .צבי פרידהבר כתב על טקסי חתונות
במושבות 5,ונכתבו מחקרים על טקסי חתונות בקרב בני העלייה השנייה ,כדוגמת אנשי ארגון 'השומר'

*

מאמר זה מבוסס על פרק מתוך עבודת הדוקטור שכתבתי במחלקה ללימודי ארץ־ישראל וארכאולוגיה באוניברסיטת
בר־אילן ,בהנחיית פרופ' מרגלית שילה .ראו :ר' גרין' ,עיצובה של המשפחה העברית במושבות,'1914‑1882 ,
אוניברסיטת בר־אילן ,תשע"ב .אני מודה לפרופ' שילה ולד"ר תמיר גורן על הערותיהם והארותיהם.

1
2

ג' אלרואי ,אימיגרנטים :ההגירה היהודית לארץ ישראל בראשית המאה העשרים ,ירושלים תשס"ד ,עמ' .13
על התפתחות המושבות ראו :ר' אהרונסון' ,שלבים בהקמת מושבות העלייה הראשונה ובהתפתחותן' ,מ' אליאב (עורך),
ספר העלייה הראשונה ,א ,ירושלים תשמ"ב ,עמ'  .84‑25בשנת  1897היה מספר התושבים במושבות  3,002נפש; בשנת
 4,791 — 1905נפש; ובשנת  ,1914ערב מלחמת העולם הראשונה —  6,512נפש .ראו :גרין (לעיל ,הערה *) ,עמ' .23‑17
א' אבן־זהר' ,הצמיחה וההתגבשות של תרבות עברית מקומית וילידית בארץ ישראל ,'1948‑1882 ,קתדרה( 16 ,תמוז
תש"ם) ,עמ' .171
על התרבות העברית שהתהוותה בארץ־ישראל ראוA.B. Saposnik, Becoming Hebrew: The Creation of a Jewish :
National Culture in Ottoman Palestine, Oxford 2008
צ' פרידהבר' ,טקסי חתונה ביישוב היהודי בארץ ישראל בימי העלייה הראשונה והשנייה' ,מחקרי ירושלים בפולקלור
יהודי ,יג‑יד (תשנ"א‑תשנ"ב) ,עמ' .411‑389

3
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ופועלי העלייה השנייה 6.אולם כאן אנסה להאיר באופן שיטתי ומרוכז היבטים מגוונים הקשורים
לנושא ,היבטים שניתן ללמוד מהם על החברה העברית שהתפתחה במושבות ועל תהליך חילון
שהתרחש בה.
אירוסים וחתונות הם חלק ממעגל החיים של האדם ,ועיסוק בנושא זה יבהיר ויחדד את הבנת
מערכת החיים החברתיים ,התרבותיים והציבוריים ב'יישוב החדש' בתקופת העלייה הראשונה
והשנייה וכן את ההשפעות המודרניות והחילוניות על אותו יישוב .כפי שקבע האנתרופולוג קליפורד
גירץ ,תרבות של עם היא מכלול טקסים המלמדים עליו 7.הטקסים הללו הם הסיפורים שעם מספר על
עצמו ,או במילותיו של גירץ ,הטקסים הם 'אמירת משהו על משהו' 8.על פי דבריו של גירץ ,כאשר
חל שינוי בטקס מסוים ,ניתן לומר כי יוצר השינוי ביקש לומר משהו אחר ,ביקש לספר סיפור אחר.
השינויים החלו לא בשלב האירוסים והנישואים אלא עוד קודם לכן ,בשלב ההיכרויות והשידוכים9.
דפוסי ההיכרויות והשידוכים בחברה היהודית השתנו עם השנים ,כפי שקרה גם בחברה הלא־יהודית.
היו לכך סיבות שונות ,ועיקרן רוחות מודרניות וגורמים כלכליים וחברתיים .כל אלה קיבלו ביטוי
בספרות ובעיתונות וכן בגיבוש רעיונות סוציאליסטיים ולאומיים .עוד שינוי שחל הוא עלייתו
של רגש האהבה כגורם ביצירת מערכות יחסים .מטבע הדברים השינויים באו לידי ביטוי בעיקר
במערכות יחסים של בני הדור הצעיר ,הן בחברה הלא־היהודית והן בחברה היהודית .הצעירים שחוו
חוויות שונות מאלה של הוריהם ,ושחיו בחברה שונה מזו שבה חיו וגדלו הוריהם ,החלו לייסד דפוסי
היכרויות ושידוכים שונים.
השינויים בדפוסי ההיכרויות והשידוכים בארץ־ישראל נבעו מהחברה העברית שנוצרה במושבות.
הייתה זו חברה מעורבת; בנים ובנות למדו יחד בגני הילדים ובבתי הספר ,עבדו יחד ושיחקו יחד.
הצעירים גם שאפו לעצמאות וביקשו לקבל בעצמם את ההחלטות הקשורות אליהם .כתוצאה מכך
הם יצרו בעצמם מערכות יחסים ולא היו זקוקים לתיווך של הוריהם או של שדכנים .כמו כן הושפעו
בני המושבות מהספרות ומהעיתונות המודרניות וכן מפועלי העלייה השנייה .השפעות אלו הובילו
לחדירתו של רעיון האהבה הרומנטית לתוך מערכות היחסים.
מאמר זה יעסוק באיכרים האשכנזים שחיו במושבות ובבני משפחותיהם ,ולא בחברת הפועלים.
לא אעסוק גם בטקסי האירוסים והחתונות של יהודים מארצות המזרח ,בעיקר מתימן ,שהיגרו לארץ־
ישראל בתקופת העלייה הראשונה והשנייה.
6

7
8
9

על חתונות בני ארגון 'השומר' ראו :פרידהבר (שם) ,עמ'  ;406‑401ס' סיני ,השומרות שלא שמרו :נשים ומגדר
ב"השומר" ובקיבוצו כפר גלעדי ,1939‑1907 ,רמת־אפעל תשע"ג ,עמ'  .131‑120על זוגיות וחתונות במגזר הפועלים
ראו :מ' צור ,ת' זבולון וח' פורת (עורכים) ,כאן על פני האדמה ,תל־אביב תשמ"א; ג' גופר"' ,האישה הציונית":
הבניית הנשיות בתקופת הראשית של תנועת העבודה  ,'1923‑1903עבודת דוקטור ,אוניברסיטת תל־אביב ,תש"ע,
עמ' L. Rosenberg-Friedman, ‘Wedding Ceremony, Religion and Tradition: The Shertok Family ;201‑135
Debate’, ISR, 27, 1 (2012), pp. 98‑124
ק' גירץ ,פרשנות של תרבויות ,תרגם י' מייזלר ,ירושלים  ,1973עמ' .304
שם ,עמ' .301
ראו :ר' גרין' ,דפוסי היכרויות ושידוכים במושבות בתקופת העלייה הראשונה והשנייה' ,עיונים בתקומת ישראל ,גיליון
 ,25תשע"ו ,עמ' .213‑179
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כאמור טקסי אירוסים ונישואים הם אחת הדרכים ללמוד על החברה שהתהוותה במושבות .תחום
זה שייך לקטגוריה של היסטוריה חברתית או היסטוריה 'מלמטה' .ההיסטוריה החברתית באה לספר
את סיפורם של האנשים הפשוטים ,הרגילים 10.יואב גלבר ציין כי ייחודה הוא 'בנטישת הבדיקה
האמפירית הדקדקנית לטובת הבלטה של ההתנסות הפנימית והסובייקטיבית כהיבט מרכזי' 11.לשם
כך יש להשתמש בתיעוד בעל־פה ,ביומנים ובכל מה שמאפשר להיסטוריון לחדור לפרטים הקטנים
של חיי היום־יום ,וכך אעשה במאמר זה.

ב .מהו טקס?
הסוציולוג והאנתרופולוג ניסן רובין ציין כי הספרות המקצועית חלוקה בהגדרת המונח טקס .על פי
ההגדרה המגבילה והמצמצמת טקס שייך לתחום ההתנהגות הדתית ,והוא התנהגות פורמלית החוזרת
על עצמה ומלווה במלל או בשירה .ההגדרה המרחיבה מייחסת לטקס ממד נוסף על הממד הדתי וכוללת
גם טקסים חילוניים ,השואבים את כוחם מאידאולוגיות ומערכים שמקורם ארצי 12.טקסים רבים מציינים
מעבר ממצב למצב ,והם מכונים טקסי מעבר .טקס האירוסים מעביר בני זוג ממצב של רווקים למצב
של מאורסים ,וטקס הנישואים מעביר בני זוג ממצב של מאורסים למצב של נשואים .שני הטקסים
הללו יוצרים בין היתר מערכת של חובות וזכויות חדשות לבני הזוג 13.במאמר זה אראה כי הממד הדתי
של טקסי האירוסים והחתונות נותר כשהיה גם בקרב בני המושבות ,אולם נוספו עליו ממדים מקומיים
בתחום החברתי והתרבותי ,כלומר אתייחס אל הטקסים בהגדרתם המרחיבה ולא המצמצמת.
לדברי ההיסטוריון רוני ויינשטיין להתעניינותם של היסטוריונים בטקסים ,תחום שהיה נחלת
סוציולוגים ואנתרופולוגים ,יש סיבה ברורה' :גם לטקסים ולטקסיות יש היסטוריה משלהם והתחוללו
בהם תמורות במהלך הזמן .היסטוריונים מדגישים את הפן הדינמי :טקסים חדשים מופיעים ,אחרים
מתפתחים ומשתנים ,לעתים נדחקים לשוליים או נעלמים לחלוטין' 14.לטענתו מה שהגביר את העניין
של היסטוריונים בחקר הטקסים הוא הזיקה בין הטקסים ובין התרחשויות חברתיות אחרות 15.ויינשטיין
בחן את טקסי הנישואים בקרב יהודי איטליה בראשית העת החדשה ,והתמקד בהיבט החברתי־תרבותי
שלהם .במאמר זה אבחן את טקסי האירוסים והנישואים במושבות מאותו היבט.
אפשר לעסוק בתרבות שהתהוותה בארץ־ישראל מנקודת מבט של הסמיוטיקה של התרבות.
סמיוטיקה היא הדיסציפלינה שחוקרת מערכות סימנים :כל ישות ,חומרית או לא־חומרית ,טבעית או
10

11
12
13
14
15

העניין בהיסטוריה חברתית ובייחוד בשכבות חברתיות שלא זכו לסיקור הולם במחקר ובכתיבה ההיסטורית ,החל
להתפתח לאחר מלחמת העולם השנייה .ראו :י' גלבר ,היסטוריה ,זיכרון ותעמולה :הדיסציפלינה ההיסטורית בארץ
ובעולם ,תל־אביב תשס"ז ,עמ' .80‑72
שם ,עמ' .78
נ' רובין ,ראשית החיים :טקסי לידה ,מילה ופדיון הבן במקורות חז"ל ,תל־אביב  ,1995עמ'  .13על תיאוריה של טקסים
ראוC. Bell, Ritual Theory, Ritual Practice, New York 1992 :
רובין (שם) ,עמ' .14
ר' ויינשטיין ,נישואין נוסח איטליה :על יהודי איטליה בראשית העת החדשה ,ירושלים תשס"ז ,עמ' .5
שם.
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תמונת נישואים,
ראש־פינה ,סוף
המאה התשע־
עשרה‑ראשית
המאה העשרים

(מתוך אוסף משפחת בן־
אריה ,באדיבות חנה שופן
מנהלת ארכיון ראש־פינה)

לא־טבעית ,שאדם מפיק ממנה מידע ומכוון את התנהגותו לפיה יכולה להיתפס כסימן 16.מנקודת
מבט זו ,קבע איתמר אבן־זֹהר"' ,תרבות" היא מכלול האפשרויות הסימניות (בעלות אופי של סימן),
העומדות לרשותה של החברה (ושל הפרטים בתוכה) ומאפשרות לייצר את הסיטואציות התקשורתיות
המתנהלות בה (הן סיטואציות חוזרות על עצמן ומקובלות ,הן סיטואציות שאינן מקובלות עדיין)'.
עוד הסביר אבן־זהר כי הסמיוטיקה של התרבות מתבוננת בתרבות לא מתוך התודעה שלה על עצמה,
אלא מבחוץ; היא מבקשת להבין איך התרבות פועלת 17.טקסים הם אירועים שמשולבים בהם לא מעט
סימנים וסמלים ,הן דתיים והן חברתיים .בחינה של הסימנים והסמלים המרכיבים את הטקסים תתרום
להבנת התרבות שהתהוותה במושבות.

ג .תנאים — מסורת וראשיתה של תמורה
במסורת האשכנזית מימי הביניים ואילך האירוסים הם טקס חתימה על הסכם ליצירת זיקת התחייבות
של החתן והכלה לנישואים לאחר זמן קצוב .הסכם זה נערך בין אבי החתן לאבי הכלה או בין החתן
 16אבן־זהר (לעיל ,הערה  ,)3עמ'  ,166הערה .2
 17שם ,עמ' .167‑166
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לכלה (כשהם בוגרים ועומדים ברשות עצמם) או בין בא כוחו של החתן לבין אבי הכלה או בא כוחו18.

הסכם ההתחייבות לנישואים נקרא כתב תנאים או שטר תנאים ,וקובעים בו את סכום הכתובה ,זמן
הכניסה לחופה ,מקום המגורים העתידי של בני הזוג וכדומה 19.שטר התנאים כולל משפט האומר כי
הם נחתמו לאחר שהחתן והכלה נשאלו ואמרו הן' :ובשאלת פי החתן והכלה ואמרו הן' 20.משפט זה
נחוץ מפני שלפי ההלכה המקובלת אין לשדך ולהשיא בני זוג בלא הסכמתם המפורשת 21.עם זאת על
פי עדויות ממזרח אירופה ,לא פעם נכפו נישואים על ילדות ונערות צעירות ,ויש להניח כי לא נשאלו
אם הן מוכנות לכך .וגם אם נשאלו ,ככל הנראה נעשה הדבר על מנת לצאת ידי חובה ,ולצעירה לא
הייתה אפשרות לסרב22.
כתיבת התנאים אינה יוצרת קשרי אישות ,וביטול השטר אינו מצריך גט ,ואולם למעשה כוללים
התנאים ערבויות לביצוע הנישואים :הצדדים מתחייבים כי במקרה של הפרת ההסכם ישלם הצד
המפר קנס גבוה ,בדרך כלל כמחצית מסכום הנדוניה .נקבע גם ָערב קבלן ,שאפשר לתבעו במקרה
של אי כיבוד ההתחייבות .והעיקר — ההתחייבות מלווה בהסכמה להטלת חרם על המפר את התנאים
ופוגם בשמה הטוב של משפחת הצד שכנגד .היו שהקפידו מאוד לקיים את הסכם התנאים ,וקבעו
כי מוטב להפר נישואים על ידי גט מאשר להפר קשר תנאים 23.על פי חלק מחכמי ההלכה ,מרגע
שנחתמו התנאים ,אף על פי שאפשר לבטלם ולשלם את הקנס ,בני הזוג מחויבים לקיים את השידוך24.
ומכל מקום די היה באימת החרם כדי לגרום לרבים שרצו לחזור בהם לא לעשות זאת לפני הנישואים,
אלא להינשא ולהתגרש25.
כתיבת התנאים התקיימה בדרך כלל בפומבי ,בנוכחות בני משפחה ואף אנשי ציבור ,רב או דרשן,
סופר ועדים 26.באירוסים בחברה המסורתית בלט היעדר הפן האישי; ראו בהם בראש ובראשונה
השתדכות בין שתי משפחות27.
כאמור טקס האירוסים הוא טקס מעבר; בני הזוג עוברים בו ממצב למצב ,ובתוך כך מתבררות להם
חובותיהם וזכויותיהם החדשות .באמצעות הטקס הם משנים את זהותם ומקבלים אישור על זהותם
החדשה 28.משלהי המאה התשע־עשרה נהגו משפחות אמידות לפרסם לאחר טקס האירוסים מודעת
אירוסים בעיתונות.
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28

נ' רובין ,שמחת החיים :טקסי אירוסים ונישואים במקורות חז"ל ,תל־אביב תשס"ד ,עמ' .104
י' כץ ,מסורת ומשבר :החברה היהודית במוצאי ימי־הביניים ,ירושלים תשי"ח ,עמ' .165
מ' הכהן ,חיי האדם :כלולות ,ירושלים  ,1986עמ' .50
שם.
פ' רקובסקי ,לא נכנעתי ,תרגם ד' קלעי ,תל־אביב תשי"ב ,עמ' .28
הכהן (לעיל ,הערה  ,)20עמ' .19
ג' ציננער ,ספר נטעי גבריאל :שידוכים ותנאים ,ירושלים תשס"ט ,עמ' תד‑תיב .מקרה יוצא דופן התרחש ביפו בשנת
 1892כאשר בני זוג ביקשו לדחות את חתונתם ולמעשה לבטל את הסכם התנאים שנחתם ביניהם .ראו :גרין (לעיל,
הערה  ,)2עמ' .193
מ' קליין ,מנהגי חתונה אצל העם היהודי לעדותיו ,תל־אביב תשנ"ד ,עמ' .17
כץ (לעיל ,הערה  ,)19עמ' .165
א' שטאל' ,אירוסים' ,ד' כנעני (עורך) ,אנציקלופדיה למדעי החברה ,כרך מילואים ,תל־אביב תשמ"א ,עמ' .91
רובין (לעיל ,הערה  ,)18עמ' .24
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טקסי אירוסים שנערכו בחברה העברית שהתגבשה בארץ־ישראל החל בשנת  1882התנהלו על פי
הכללים המסורתיים :ההורים חתמו על כתב התנאים ,לרוב החתן העניק לכלה מתנות ,והחלה תקופת
האירוסים .המתנות שניתנו מהחתן לכלה ולהפך נקבעו על פי הנימוס וערכן הכספי ובהתאם להסכם
בין המחותנים 29.מהעדויות שבידי עולה כי טקסי כתיבת התנאים התקיימו בחוג המשפחה ולא באופן
פומבי .שלא כטקסים פומביים שהשתתפו בהם כל בני המושבה ואישי ציבור ,כגון חתונות ובריתות30,
טקסי האירוסים היו מצומצמים.
דוגמה לטקס אירוסים מסורתי שהתקיים במושבות הוא טקס האירוסים של צבי סטרכילביץ מנס־
ציונה ופרידה מרקוס מפתח־תקווה ,שנערך בב' בשבט תרס"א ( .)1901בטקס נקבע כי טקס הנישואים
ייערך חמישה חודשים לאחר מכן ,בשבת שאחרי חג השבועות 31.במהלך הטקס נחתמו התנאים .אביה
של הכלה לא היה בארץ ולכן נערכו התנאים 'בין "האשה מרת רבקה הבאה בכוח בעלה ר' נחמן,
העומדת מצד בתה הכלה מרת פרידא מרקוס" ,ובין "אבי החתן מאיר ב"ר יעקב סטרחלעוויץ ,העומד
מצד בנו החתן צבי אליעזר סטראחלעוויץ"' .עוד צוין בזיכרונות כי התנאים נחתמו 'לאחר שהכלה
עצמה נשאלה "ואמרה הן"'32.
אמה של
מתיאור טקס האירוסים של צבי ופרידה מצטייר טקס שהתנהל על פי כל כללי המסורתּ :
הכלה שימשה כבאת כוחו של האב ,שלא נכח בטקס; נקבע תאריך לחתונה; נקבע מקום החתונה (נס־
ציונה); נקבעו סכומי הנדוניה שתיתן אם הכלה לבתה; נקבע כי החתן והכלה 'ישלטו בנכסיהון שוה
בשוה וידורו באהבה ובחיבה כאורח כל ארעא [ישלטו בנכסיהם שווה בשווה ויגורו באהבה ובחיבה
כדרך כל הארץ]'; 33ונקבע ששני הצדדים יתחלקו שווה בשווה בהוצאות החתונה.
כתב התנאים הוא למעשה הסכם כלכלי בין שני צדדים .במזרח אירופה הנישואים ,שהם עצמם חובה
דתית ,נקשרו להבטחת הקיום הכלכלי של הצעירים .זו הייתה גם אחת הסיבות העיקריות לשידוכים
מוקדמים; מכיוון שהשאת בן או בת כרוכה בהוצאה כספית גדולה מאוד ,התאמצו ההורים להקדים
לקיים את חובתם 34.ההיבט הכלכלי הבטיח בדרך כלל ברית נישואים בין בני אותה שכבה כלכלית35.
ואולם עם חדירת המודרניזציה במזרח אירופה ועם העלייה לארץ־ישראל השתנתה ההתייחסות להיבט
הכלכלי של הנישואים .זוגות לא מעטים החליטו להינשא ללא מעורבות ההורים ,וכאשר ההורים לא היו
מעורבים ,בדרך כלל גם לא היה רכוש ,שהרי לרוב רכושם של בני הזוג הצעירים היה מועט מאוד או
שלא היה להם רכוש כלל ,וממילא לא היה טעם לחתום על הסכם כלכלי המחלק את הרכוש.
29

30
31
32
33
34
35

י' כץ' ,נישואים וחיי אישות במוצאי ימי הביניים' ,ציון ,י (תש"ה) ,עמ'  .39על מתנות שהביא יצחק לוי לארוסתו
ציפורה ארקין ממזכרת־בתיה סיפרה בתם בזיכרונותיה .ראו :זיכרונותיה של שושנה ארקין ,בתם של יצחק וצפורה,
ארכיון מזכרת־בתיה ,תיק משפחת ארקין לוי.
על טקסי ברית מילה במושבות ראו :ר' גרין' ,לידת ילדים והענקת שמות כביטויים להגשמת הלאומיות בתקופת
העלייה הראשונה והשנייה ( ,')1914‑1882קתדרה( 153 ,תשרי תשע"ה) ,עמ' .78‑57
ד' אופיר ,איכר בפתח תקוה :מקורות לתולדות צבי סטרכילביץ ומשפחתו ,תקופתו ותרומתו לקליטת העליה השניה
בפתח־תקוה ובהם זכרונותיו הרואים אור לראשונה ,1906‑1880 ,תל־אביב תש"ם ,עמ' .25
שם.
שם ,עמ' .26
כץ (לעיל ,הערה  ,)29עמ' .28
מ' שילה ,נסיכה או שבויה? החוויה הירושלמית של היישוב הישן בירושלים  ,1914‑1840חיפה תשס"ב ,עמ' .73

61

קתדרה

קתדרה

62

רעות גרין

במקרה של דוד נימן ממזכרת־בתיה ובת זוגו ברכה קוצ'רסקי מראשון־לציון ,שהחליטו על דעת
עצמם להינשא ,בשנת תרס"ה ( ,)1905חתמו על כתב התנאים לאחר משא ומתן ממושך ומייגע בין
שני זוגות ההורים .הסיבה לכך הייתה ההתנגדות העקרונית של אביו של דוד לנישואיו עם ברכה.
דוד סיפר כי לאחר שהודיע לאביו שהחליט להינשא לברכה ,נסע האב לפגוש את אבי הכלה ,אך
משלא הגיעו להסכם ,חזר למזכרת־בתיה וחשב כי בכך ירד העניין מן הפרק .ואולם בני הזוג המשיכו
להיפגש 'לקרוא וללמוד יחד ולטוות חוטי קשר של קיימא לעתיד ,ועולמנו טוב עלינו' 36.לבסוף
שכנע אחיו של דוד את האב לנסות שוב; ההורים נפגשו ,ובפגישה שנערכה בחסות המארח שתיווך,
אפרים קומרוב מנס־ציונה ,נחתמו התנאים 37.במקרה זה הזוג ,דוד וברכה ,היו הקובעים ,והוריהם
למעשה נגררו אחריהם מתוך אילוץ .אילו היה הדבר תלוי בהם ,בעיקר באביו של דוד ,לא היו התנאים
נחתמים ,והזוג לא היה נישא .זוהי דוגמה לעצמאות הצעירים במושבות ולהשפעתה על חייהם ועל
חיי הוריהם 38.מנגד מעניין לראות שעל אף עצמאותם של הצעירים ,עדיין התקיים הטקס המסורתי
שבו חתמו ההורים על התנאים.
כאמור לאחר החתימה על כתב התנאים היה לא פשוט לבטל את השידוכים ,אך היו מקרים שבהם
נעשה הדבר .המודרניזציה השפיעה לא רק על בחירת בני זוג בקרב הצעירים ,אלא גם על האירוסים.
הצעירים בחרו בעצמם את בן זוגם או בת זוגם ,והיו עצמאים גם בביטול בחירה זו אם רצו בכך .למשל
בשנת תרס"ט ( )1909דווח על צעיר מראשון־לציון שלאחר קביעת התנאים ,ככל שהיטיב להכיר
את ארוסתו ,הבין שהם אינם מתאימים' :כשהכיר העלם יותר את היעודה לו ,ראה כי טעה בבחירתו,
באפיים ,אף מצא כי לא יוכל להספיק לה את כל צרכיה
כי שונים הם "הוא" ו"היא" תכלית ׁ ִשנוי ָ
ודרישותיה שהם יותר מיכלתו' 39.מסיבות אלו החליט הצעיר לבטל את האירוסים .כדי למנוע רינונים
אחרי הצעירה ,הוא הציע לה שתודיע שהיא זו שביטלה את האירוסים .הבחורה התלוננה בפני ועד
המושבה על ביטול האירוסים ,והוועד הטיל על הבחור קנס כספי40.
מקרה זה מלמד על רוחות חדשות שנשבו במושבות; החתן והכלה הרבו להיפגש והיטיבו להכיר
זה את זה עוד לפני הנישואים .עם זאת ביטול אירוסים היה כרוך בתשלום קנס כספי ,שנועד למנוע
ככל האפשר הישנות מקרים כאלה .כלומר ההחלטה על ביטול האירוסים הייתה חדשנית והייתה
נתונה בידי הבחור ,אולם תהליך הביטול התנהל על פי הכללים המסורתיים .נראה כי סדרי העדיפויות
השתנו; בעבר העדיפו לקיים את שטר התנאים גם במחיר של גירושים מהירים לאחר הנישואים ,ואילו
כעת היו מוכנים לבטל שטר תנאים ובלבד שהזיווג יהיה מתאים לשני הצדדים.
36
37
38
39
40

ד' נימן ,בראשית ברוא :העם ,השפה ,הארץ והמדינה 80 ,1961‑1881 ,שנה לעליית אבינו ,בעריכת י' אידלשטיין,
תל־אביב תשכ"ג ,עמ' .68
שם.
על עצמאות בני הדור הצעיר במושבות בכל הנוגע למערכות יחסים ראו :גרין (לעיל ,הערה  ,)2עמ'  ;188‑159הנ"ל
(לעיל ,הערה .)9
שלמי' ,מ"פריז הקטנה"' ,הצבי ,כה( 133 ,כ"ח באדר תרס"ט [ 21במרס  ,)]1909עמ' .2
שם .במקרה זה בולטת מעורבותו של ועד המושבה בעניינים פרטיים כגון ביטול אירוסים .עוד על מעורבות הוועד
בענייני הפרט ראו :ר' גרין' ,מעורבות ועדי המושבות ובני המושבות בענייני הפרט בעליות הראשונה והשנייה
( ,')1914‑1882מ' רחימי (עורך) ,ספר עמדו"ת ,ו :ממשבר לצמיחה ,רחובות תשע"ד ,עמ' .160‑141
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טקס האירוסים התקיים לרוב כשהצעירים היו ממשפחות
שמרניות ושני זוגות ההורים היו בארץ .אם הוריו של אחד
הצעירים לא היו בארץ בדרך כלל לא נערכו אירוסים ,או
שהחגיגה נערכה אך לא חתמו על שטר תנאים41.
מקרה מעניין הוא סיפור אירוסיהם של נחמה ויחיאל מיכל
פוחצ'בסקי .יחיאל מיכל עלה לארץ־ישראל בשנת  1885כאחד משישה בחורים צעירים שבחר הברון
רוטשילד ללמד את האיכרים את מלאכת החקלאות .לאחר ארבע שנים בארץ החל פוחצ'בסקי לחפש
לו כלה .ידידו מיכאל פדובה הציע שפוחצ'בסקי יכיר את נחמה ,שעדיין גרה עם משפחתה ברוסיה,
באמצעות מכתבים .השניים החלו להתכתב ואף החליפו ביניהם תמונות .לאחר כמה חודשי התכתבות
קיבל פוחצ'בסקי מברק ובו כתוב' :מזל טוב ,כתבנו תנאים .פלונית התארסה לפלוני' 42.טקס חתימת
התנאים התקיים ללא נוכחות החתן ,שהיה בארץ־ישראל ,וללא נוכחות הוריו .אולם חבריו של
פוחצ'בסקי לא ויתרו על הזדמנות לחגוג:
השמועה עשתה לה כנפיים בראשון [המושבה ראשון־לציון ,שבה התגורר פוחצ'בסקי] ,והנוער ,שהיה צמא
מאוד למאורעות כעין אלה ,התנפל על המציאה לסדר איזה ִהלולא וחנגא .גיטל לובמן הטובה ִקבלה עליה
להיות המחותנת ולסדר חגיגה פומבית ו'תנאים' רשמיים בביתה .תמונות החתן והכלה הועמדו בראש השולחן,
מעולפות בפרחים מרהיבי עין מתוצרתו של החתן דנן ,ולחיי הזוג הזה שתו כולם לחיים! והותיקים הראו כיצד
מרקדין לפני כלה צנועה ושקטה כזו43 .

לעתים התקיימו אירוסים גם אם הורי אחד מבני הזוג לא היו בארץ .רחל ילין ,בת למשפחה משכילה
מ'היישוב הישן' ואחותו של דוד ילין ,שודכה ליחזקאל סוכולובסקי (דנין) ,צעיר מתנועת 'חובבי
ציון' שעלה לארץ ללא הוריו .טקס האירוסים התקיים ביפו בל"ג בעומר תרמ"ח ( ,)1888ונערך על
פי כללי המסורת ,כפי שתיארה רחל' :במוצאי שבת התאספו בני המשפחה כולם ,הקרובים והידידים,
 41כך למשל נערכו האירוסים של הפועל דוד יזרעאלי ובת המושבה כינרת חנה בעלול .השניים התארסו בשנת .1911
על פי עדותו של בנם ,דוד התארח בבית משפחתה של חנה ,וביומיים שבהם שהה בביתם סוכם מועד החתונה .כלומר
לא נערך טקס רשמי ויש להניח שגם לא נחתמו תנאים .ראו :ש' יזרעאלי ,היה זה — או חלמתי חלום ,כינרת תשס"ג,
עמ' .49
 42י"מ פוחצ'בסקי ,מהתם להכא :סיפור חיים של עובד אחד ,ירושלים תשע"ג ,עמ' .194
 43שם ,עמ' .196‑195
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הד ָ ּין ובידו מטפחת אדומה ,הובילוני לאמצע האולם
לעריכת התנאים ,יחד כמאה איש [ ]...בא ַ
ואמרו לי להחזיק במטפחת בקצה האחד ,ואז נכנס החתן ואחז בקצה השני ,פתאום שיברו קדרה של
חרס — נרעדתי ,וכולם קראו בפנים קורנות :מזל טוב ,מזל טוב' 44.המטפחת האדומה נועדה לתת
לטקס האירוסים אופי מחייב ורשמי :לאחר חתימת התנאים נהגו לערוך קניין באמצעות משיכה
במטפחת — הדרך התלמודית למתן תוקף להסכם העברת בעלות או לגמר עסקה 45.האירוסים של רחל
ויחזקאל הם דוגמה יוצאת דופן לשילוב של 'היישוב הישן' עם 'היישוב החדש' .משפחת ילין נמנתה
עם 'היישוב הישן' אך הייתה משכילה ובעלת מאפיינים מודרניים46.
כאמור טקס זה נערך אף שהוריו של יחזקאל לא היו בארץ .אולם יחזקאל היה כל העת בקשר
עם הוריו; הוא הודיע להם על השידוך ,והם הביעו את הסכמתם ואף שלחו לכלה מתנות מתכשיטי
המשפחה 47.כלומר אף שיחזקאל היה רחוק מהוריו ,היה ביניהם קשר ,וההורים אישרו את בת הזוג
וניתן לומר שהיו שותפים ברוחם לטקס .זאת להבדיל ממקרים שבהם ההורים כלל לא היו שותפים
לבחירת בן הזוג או בת הזוג ,תופעה מקובלת למדי בקרב פועלי העלייה השנייה .מכל מקום אין
לומר שאי עריכת טקסי אירוסים מעידה על ריחוק מההורים; לעתים המציאות היא שהכתיבה את
ההתנהלות ,בעיקר מצב כלכלי קשה של אחד מבני הזוג או של שניהם.
מקרה יוצא דופן הוא סיפורם של שמעון גורדון ואסתר גלוזגאל מחדרה ( .)1893שמעון בא
למושבה ללא הוריו ,ואסתר הייתה יתומה מאב ומאם .לאחר שהשניים התאהבו והחליטו להינשא,
פנתה אסתר לוועד המושבה בבקשה שיבחנו מה אפשר לעשות מבחינת נדוניה .חברי הוועד הקציבו
לאסתר שלושים דונם מאדמת חדרה שיהיו לה לנדוניה ,ובכך 'סמכו ידיהם על השידוך' 48.זוהי
דוגמה למעורבותו של הוועד בענייני הפרט :המעורבות נוצרה בעקבות בקשתה של הכלה ,שנזקקה
הן לאמצעים (כלומר קרקע) והן להסכמה — שני דברים שהייתה אמורה לקבל מהוריה .כשלא היו
הורים ,מצאה הכלה סמכות חלופית שתעניק לה את הדרוש.
לעתים לא נערכו טקסי אירוסים בגלל התנגדות של ההורים לזיווג .כאשר בני הזוג החליטו להינשא
למרות התנגדות ההורים ,ולא היה מי שיחתום על כתב התנאים ,לא נערכו אירוסים .כך למשל היה
במקרה של פנחס ספקטור ורבקה שצקי־כהן מפתח־תקווה ,שנישאו על אף התנגדות הוריה של רבקה
לנישואי בתם ,בת מושבה דתית ,עם פועל סוציאליסט חילוני49.
44
45

46
47
48

49

ר' אלפר ,קורות משפחה אחת ,תל־אביב תשט"ז ,עמ'  .105על פי תיאורה של רחל חגיגת האירוסים הייתה כמעט כמו
חתונה מבחינת כמות המשתתפים והמסיבה שנערכה .ראו :ע' דנין ,ציוני בכל תנאי ,ירושלים תשמ"ז ,עמ' .23
ש' צבר ,קהילות ישראל במזרח במאות התשע־עשרה והעשרים :מעגל החיים ,ירושלים תשס"ו ,עמ'  .191גם בטקס
האירוסים של איטה פינס לדוד ילין (אחיה של רחל) נערך טקס דומה .ראו :א' ילין ,לצאצאי :זכרונותי ,א ,ירושלים
תרצ"ח ,עמ' .100
ע' מייטליס' ,דוד ילין — ביוגרפיה :להבנת המעבר מחברה משכילית מתונה לחברה הלאומית החדשה' ,עבודת דוקטור,
אוניברסיטת בר־אילן ,תשס"ט ,עמ' .53‑52
אלפר (לעיל ,הערה  ,)44עמ'  .104ראו גם :דנין (לעיל ,הערה  ,)44עמ' .21
ע' הדני ,חדרה (תרנ"א‑תשי"א  :)1951‑1891 /שישים שנות קורותיה ,תל־אביב תשי"א ,עמ'  .63הייתה זו החתונה
הראשונה במושבה (תרנ"ג .)1893 ,לעדות של שמעון על ההכנות לחתונה ראו :ל"י שניאורסון ,מפי ראשונים ,תל־אביב
תשכ"ד ,עמ' .163
ז' מנדלר ,בעקבות אנשי בראשית ,תל־אביב תשס"ז ,עמ' .49‑48
ק ת ד ר ה  ,1 6 1ת ש ר י ת ש ע " ז  ,ע מ ' 8 4 - 5 5

טקסי אירוסים ונישואים במושבות :מסורת מול חדשנות ()1914–1882

תופעה זו זכתה לביטוי ספרותי בסיפור שכתבה חנה טרגר ( ,)1943‑1870בתם של זרח ורחל
ברנט ,ממייסדי פתח־תקווה 50.טרגר כתבה שלושה סיפורים על אהבתם של שני צעירים במושבה
פתח־תקווה :בת־שבע ,בתו של איכר אמיד ,ויוסף ,פועל צעיר ,בנו של חייט עני .הוריה של בת־שבע
התנגדו לקשר בין הצעירים ,בין היתר בגלל עוניו של יוסף .טרגר תיארה את אהבתם של בני הזוג ואת
חוסר נכונותם לוותר עליה .לענייני חשובה הדרך שבה הודיעו בני הזוג על אירוסיהם .לאחר אירוע
שבו הצילה בת־שבע את הנשים והילדים תושבי המושבה מפני תקיפה של ערבים ,היא נישקה את
יוסף בפומבי .אביה של בת־שבע המשיך להתנגד ,ואז נישק אותה יוסף והודיע כי זו נשיקת האירוסים
שלהם 51.לא רק שבת־שבע ויוסף לא נכנעו להתנגדות האב ,אלא שהם הודיעו על אירוסיהם בפומבי,
ואת מקום הטקס הרשמי החליפה הנשיקה .יש להניח שמדובר באירוע בדיוני ,ועם זאת התיאור של
טרגר מלמד על שינוי באופיו של טקס האירוסים; לא עוד טקס משפחתי שמנהלים בעיקר הורי בני
הזוג ,אלא אירוע שיוזמים ומנהלים בני הזוג עצמם.
אמנם על פי המשפט העברי בני זוג יכולים לחתום בעצמם על כתב התנאים ,אך על פי העדויות
שבידי לא נערכו טקסים שבהם נעשה הדבר .ייתכן שהסיבה לכך הייתה מחויבות פחותה למנהגים
שמרניים — אם היו הורים שיבצעו את הטקס ,מה טוב; אך הצעירים כשלעצמם לא הרגישו מחויבות
לקיימו.
לסיכום ,בקרב משפחות שמרניות ,שהמשיכו לקיים אורח חיים מסורתי ,התקיים הטקס על
פי הכללים המסורתיים .אך ככל הנראה בקרב צעירים שניהלו מערכות יחסים מודרניות יחסית,
בעיקר מקרב הביל"ויים 52ופועלי העלייה השנייה ,היה הטקס מקובל פחות .ממיעוט העדויות על
טקסי אירוסים אפשר להסיק כי הימצאותם של הורי בני הזוג הייתה חיונית לקיום הטקס .יש להניח
שאם לשני בני הזוג היו הורים בארץ־ישראל ,לרוב התקיים טקס חתימת תנאים ,ואם אחד מזוגות
ההורים או שניהם לא חיו בארץ ,לרוב לא התקיים הטקס ,שהרי עיקרו של הטקס הוא חתימה של
ההורים על השטר .עם זאת מיעוט העדויות על טקסי אירוסים לא בהכרח מלמד על היעלמותם .עד
מלחמת העולם הראשונה ניהלו בדרך כלל המתיישבים הוותיקים במושבות אורח חיים דתי ושמרו
על מצוות — אם כי החילון חלחל בקרב בני הדור הצעיר — וייתכן שהמידע על טקסי אירוסים מועט
מפני שהם התקיימו לרוב באופן פרטי ובמסגרת משפחתית בלבד.

 50על טרגר ראו :מ' שילה' ,מבט מגדרי על העלייה הראשונה לפי סיפורי חנה טרגר' ,עיונים בתקומת ישראל15 ,
(תשס"ה) ,עמ'  ;179‑147י' ברלוביץ' ,לונדון ,ירושלים ,פתח תקווה — ראשי פרקים בכתיבתה ובהתקבלותה של חנה
ברנט־טרגר' ,מסכת ,ו (תשס"ז) ,עמ' .118‑87
H. Trager, ‘The Arab Attack on the Colony’, idem, Pioneers in Palestine: Stories of One of the First Settlers in 51
Petach Tikvah, London 1923, p. 111
 52נילי אריה־ספיר ,שערכה מחקר על גדרה ,ציינה כי על פי ראיונותיה עם ראשוני המתיישבים וצאצאיהם ,לא התקיימו
טקסי אירוסים במושבה .ראו :נ' אריה' ,דימויים וזיכרונות בתקשורת הבין־דורית בגדרה הביל"ויית' ,עבודת מוסמך,
האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשמ"ו ,עמ' .131
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ד .טקס החתונה וההכנות כאירוע ציבורי
בעוד שטקס האירוסים המשיך להיערך במושבות במתכונתו המסורתית או בוטל ,בטקס החתונה
הוכנסו חידושים .החידוש הבולט ביותר היה הפיכתו לאירוע ציבורי־חברתי ,בהשתתפות כל אנשי
המושבה ,שנתפסו למעשה כחלק מן המשפחה של הזוג המתחתן .וכך שלא כטקסי האירוסים ,שהיו
אירועים פרטיים ,בחתונות התחזק האופי הציבורי של האירוע.
ההכנות לטקס החתונה התנהלו לאורך כל תקופת האירוסים והואצו בשבועיים שלפני האירוע.
בנות המשפחה של החתן והכלה היו נערכות לבישול האוכל ,לעתים בעזרת נשות המושבה .בני
משפחותיהם של יצחק לוי וציפורה ארקין ממזכרת־בתיה התגייסו לכבוד חתונתם של בני הזוג,
שהתקיימה בשנת ' :1903שבוע לפני החתונה החלו להכין את האפיה ולתכנן את הסעודות .אם
הכלה ,הדודה יכנה אשת צבי ארקין ,כל הדודות ,קרובי משפחה וכל בנות המושבה כולל הילדים
נרתמו לעבודה להכין מזון לקרואים ולבני המשפחה שיבואו מן המושבות הסמוכות ,מיפו ומירושלים
[ ]...ריח המאפה עמד בחלל המושבה במשך כל השבוע' 53.תמונה דומה מצטיירת מתיאור ההכנות
לחתונתם של יהודית אייזנברג וחיים הררי ,בשנת תרס"ז (' :)1907בלהה ,אמה של טליה [שמה הבדוי
של יהודית] ,עשתה הכנות גדולות לחתונה [ ]...כל צעירי המושבה וצעירותיה ,חברי טליה וזיו,
התנדבו לעבודה :שמחת בני רחובות היא זו וכל בני המושבה מקטנם ועד גדלם מוזמנים לחתונה'54.
המאפיין הבולט שעולה מקטעי הזיכרונות הללו הוא השיתוף של כל בני המושבה ,בעיקר של
נשות המושבה ,בהכנות .כאמור החתונה לא נשארה אירוע פרטי ,משפחתי ,אלא הייתה לאירוע
של כל בני המושבה ,שנחשבו למעשה כבני המשפחה המורחבת .לא פעם באו העולים לארץ בלא
משפחתם המורחבת :סבים ,דודים ועוד ,ובמושבות נוצרו מאליהן מעין משפחות חדשות ,שלא קשר
דם חיבר אותן ,כי אם החוויות המשותפות והצורך במשפחה תומכת .באירועים המשמחים ,ובראשם
חתונות ,קיבלה 'משפחת המושבה' ,מקום מרכזי ,משל היו בני המושבה בני המשפחה האמתית של
הזוג שהתחתן.
היטיבה לתאר זאת רבקה גרבובסקי (ילידת  )1898בזיכרונותיה מילדותה ומבגרותה בראש־פינה:
'זה היה משהו ,מ"התנאים" ועד החתונה .כל אחד במושבה נהג כאילו היה קרוב משפחה ,והתעניין
לדעת איך יהיה ,מה יהיה ולמתי הועידו את יום הנישואים ומי שלא היה לו מלבוש טוב או נעליים היה
קונה ומתכונן ,כאילו החתונה שייכת לכל בני המקום ,כי בעניינים אלו כל המושבה היו מאוחדים'55.
וכן תיארה חנה סייקוף (ילידת  1902ברוסיה) ,שהגיעה לראשון־לציון עם משפחה בשנת :1906
'תהלוכות החתונה תמיד משכו את תשומת לבי והיוו עבורי סיבה למסיבה .מאורעות כאלה היו שמחה
לכולם ,מגדול עד קטן ,לחתולים ,לכלבים ואפילו לתרנגולות [ ]...כאשר גדלים במקום קטן ,אתה
הופך לחלק ממה שקורה ,לחלק מהקהל'56.
53
54
55
56

זיכרונותיה של שושנה ארקין (לעיל ,הערה .)29
י' הררי ,בין הכרמים ,א ,תל־אביב תש"ז ,עמ' .202
מ' ארגוב (עורכת) ,ראש פינה :זכרונות רבקה גרבובסקי ,קריית־ביאליק תש"ס ,עמ' .59
חנה סייקוף' ,זיכרונות ילדותי בראשון לציון' ,1966‑1964 ,עמ'  ,27ארכיון ראשון־לציון.
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גם בעיירות במזרח אירופה השתתף ציבור גדול בחתונות; קרובי משפחה של החתן והכלה עסקו
בהכנות וכך גם חבריהם של הזוג 57.אולם לדעתי קיים הבדל .במזרח אירופה נעשו רוב השידוכים
בין בני זוג מאותו מעמד ,ומעטים היו המקרים של נישואים בין בני מעמדות שונים .לכן יש להניח כי
הציבור שהשתתף בחגיגה היה אף הוא מן המעמד של בני הזוג ומשפחותיהם .לעומת זאת במושבות
בארץ־ישראל נקבעו השידוכים על פי קריטריונים אחרים — וגם כאשר המעמד היה חשוב הוא לא
היה הקריטריון היחיד שעל פיו בחרו 58.בכלל במושבות מילא המעמד תפקיד מצומצם מזה שהיה
לו בארצות מוצאם של המתיישבים ,ורוב בני המושבה לא היו אמידים בעת ההיא ,ומשום כך ברור
מדוע ראו עצמם כל בני המושבה שותפים לחגיגה .נוסף על כך ,כפי שהעידה סייקוף ,המושבה הייתה
מקום קטן ,שגרו בו משפחות מעטות ,כך שכולם הכירו את כולם ולכן היו שותפים לשמחות ,כמו
לרגעים העצובים.

ה .ההזמנות — מאירוע פרטי לאירוע ציבורי
אופייה הציבורי של החתונה בא לידי ביטוי לא רק בהכנות ,אלא גם בדרך ההזמנה לחתונה .תחיה
ספיר ,שחקרה את נושא ההזמנות לחתונות בארץ־ישראל מהמאה התשע־עשרה ועד ימינו ,ציינה כי
המנהג לשלוח הזמנות מודפסות התפתח בארץ ככל הנראה מסוף המאה התשע־עשרה 59.אך בדרך
כלל הוזמנו החוגגים לחתונה באופן פומבי ,על ידי פרסום בעיתונות או על
ידי כרוז שעבר ברחוב והכריז על האירוע .הזמנות פורסמו בעיתונים משלהי
המאה התשע־עשרה ,עם התפתחות הדפוס והעיתונות העברית .ההזמנה נדפסה
בעיתון שבוע עד עשרה ימים לפני החתונה .ספיר הסבירה כי ההזמנות הן עדות
היסטורית ,ואפשר ללמוד מהן על התמורות שחלו בארץ מבחינה תרבותית,
חברתית ,אידאולוגית ,דמוגרפית וכלכלית60.
ואכן לעתים אפשר ללמוד מן ההזמנות שפורסמו בעיתונים על האידאולוגיה
של המזמינים ועל יחסם לרעיון הלאומי .למשל בהזמנה לחתונתם של מלכה
דויט ושמואל הוכברג ,שנישאו בשנת תרנ"ה ( ,)1895במושבה ואדי־חנין,
ושפורסמה בעיתון 'הצבי' ,הודיעו בני הזוג ש'תמורת כרטות [?] הזמנה הם מרימים עשרה פרנק
ֻ
ל"קפת יצחק נטר"' 61.היו מודעות שבהן נוסף על פרטים על מועד החתונה והמקום שבו תתקיים,
הודיעו בני הזוג או בני משפחתם על תרומה למען אחד המפעלים הלאומיים .על ההזמנות היו
חתומים או ההורים או בני הזוג עצמם.
57
58
59
60
61

ש' פריז ,נישואים וגירושים בחברה היהודית באימפריה הרוסית ,ירושלים תשע"ג ,עמ' .80‑72
גרין (לעיל ,הערה .)9
ת' ספיר ,בקרוב אצלכם :הזמנות לחתונה מארץ ישראל מסוף המאה הי"ט ועד היום ,ירושלים תשס"ז ,עמ' .12
שם ,עמ' .15
הצבי ,יא( 23 ,כ"ט בסיוון תרנ"ה [ 21ביוני  ,)]1895עמ' פה .יצחק קרל נטר היה מייסד 'מקווה ישראל' ,בית הספר
החקלאי הראשון בארץ־ישראל.

הזמנה לחתונת
ִמלכה דויט ושמואל
הוכברג בוואדי־חנין
(נס־ציונה) ,הצבי,
 21ביוני 1895
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מרגלית שילה ציינה כי 'השימוש בבתי דפוס ובעיתונים מעיד על השינוי שחל באופיו של הטקס:
לא היה עוד קטן ,משפחתי וצנוע ,אלא אירוע פומבי ,שמחה רבתי שבני אדם רבים משתתפים בה.
רשות היחיד הייתה לרשות הרבים ,וההזמנה הפורמלית — לחלק אינטגרלי של הטקס'62.
אפשר היה להזמין לחתונה גם על ידי כרוז שעבר ברחובות
המושבה וקרא לתושבים להצטרף לחגיגה ,כמו שהיה בראש־פינה:
'ביום שלפני החתונה ,היה ר' איציק שאמש דופק על דלתות הבתים
במקלו .ובני הבית היו יוצאים אליו [ ]...וכך עמד והכריז" :ר' משה
ואשתו לאה מזמינים אתכם לחתונת בתם מרים עם בחיר לבה
אריה שיהיה בשעה טובה ובמזל טוב"' 63.על פי עדות זו ההזמנה
הפומבית נעשתה יום לפני החתונה עצמה.
לעתים ,כמו שתיארה דבשה ארליך את יום חתונתה עם המורה
אשר ארליך ,בשנת  ,1905באו אנשים בלי הזמנה' :קבוצות קבוצות
של חוגגים היו מתכנסות ומביאות עמהן דברי מאכל ומשקה לכל
הקרואים ,שלמעשה אינם קרואים כלל ,הואיל ואיש לא טרח
כלל לקראם ולהזמינם; אין מזמין ואין מוזמן ,אלא הכל מזמינים
והכל מוזמנים ומזדמנים לעתים מזומנות לישב בצוותא' 64.אם כן
האורחים חשו שותפים לאירוע אף אם לא קיבלו הזמנה.

ו .החתונה כטקס מסורתי

למעלה :הזמנה
לחתונה בזיכרון־
יעקב 26 ,במרס
1913
למטה :טובה
לבית כהן ויעקב
חיילובסקי (גרשוני)
לאחר נישואיהם
(קריית־טבעון ,ארכיון
התצלומים ,יד יצחק
בן־צבי ,אלבום משפחת
חנה ועמרם גרשוני)

טקסי החתונה התקיימו בדרך כלל במקום מרכזי במושבה ,בבית
הכנסת או בבית העם ,ומשם המשיכו בתהלוכה למקום המסיבה,
בדרך כלל בית משפחת החתן או הכלה .בראשון־לציון התחיל טקס
החתונה בבית העם ,שהוקם בשנים תרנ"ו‑תרנ"ז (,)1897‑1896
ומשם יצאה הצעדה בשיתוף כל בני המושבה לכיוון בית הכנסת:
'ברור שהחתונה תתחיל בבית העם .זה המרכז החילוני [ ]...והקירות
הם רק הלבוש היוצר את האווירה ,כי העיקר הוא בכותל הדרומי הפונה לעבר הבמה .שם יש לבנות
את השער ,כאילו לרמוז למתחתנים כי הנה הם עתידים להיכנס לחיים חדשים [ ]...ומובילים את הזוג
דרך הרחוב הראשי בכיוון בית הכנסת' 65.מעניינת הבחנתו של הכותב ,בן המושבה זרובבל חביב ,בין
62
63
64
65

שילה (לעיל ,הערה  ,)35עמ' .82
ארגוב (לעיל ,הערה  ,)55עמ'  .59כך היה נהוג גם בירושלים באמצע המאה התשע־עשרה — כרוז היה מכריז על
הנישואים ומזמין את הקהל .ראו :שילה (לעיל ,הערה  ,)35עמ' .82
ד' ארליך ,דבש מסלע ,תל־אביב תשכ"ה ,עמ' .16
ז' חביב ,ציונה :לקט רשימות ,מאמרים ואגרות ,ראשון־לציון תשמ"ט ,עמ'  .42חביב ציין כי את עמודי החופה היו
מחזיקים נערים צעירים 'הצמאים לראות מקרוב טכס נישואים ולהרהר הרהורים נסתרים ואסורים' (שם).
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המרכז הדתי ,בית הכנסת ,ובין המרכז החילוני ,בית העם .יש בכך כדי להעיד על הרוחות החדשות
במושבות.
החופה ,שהיא טקס דתי ,התקיימה בדרך כלל במרכז הדתי ,בבית הכנסת ,והרב או השוחט של
המושבה ערך את החופה 66.החתונה הראשונה בראשון־לציון ,חתונתם של הביל"ויי חיים חיסין
ופאניה פריזר ,נחגגה בשנת תרמ"ג ( ,)1883אך בניית בית הכנסת במושבה החלה רק בשנת ,1885
ונמשכה עד  .1889החיפושים אחר מקום מרכזי לקיים בו את האירוע הובילו לראש גבעה ,המקום
שכיום נמצא בו בית הקברות הישן של ראשון־לציון ,שקבורים בו המייסדים' :שניים מאנשי ביל"ו []...
מצאו כי אין בסביבה מקום נאה יותר ,מרהיב עין באילנו הבודד ,מאשר גבעת הג'ומיזה ,אשר אולי
שרדה מאז חיו כאן אבות אבותיהם של בני ישראל' 67.ההחלטה להינשא תחת העץ ביטאה הזדהות
עם נוף ארץ־ישראל ועם אבות האומה.
עריכת חופות בתוך בית הכנסת הייתה מנהג עתיק באשכנז .אולם במהלך ימי הביניים ובראשית
העת החדשה באירופה הקפידו היהודים לערוך את החופה תחת כיפת השמים ולא בבית הכנסת,
מפני שהנוצרים נהגו לערוך את נישואיהם בכנסיות 68.במושבות רבות בארץ־ישראל התנהלו על
פי המסורת הזו וערכו את החופות בחצר בית הכנסת ,כפי שתיאר למשל אליהו שייד ,המפקח
הראשי של המושבות מטעם הברון רוטשילד 69.ואולם באותו תיאור ציין שייד כי בזיכרון־יעקב
המצב שונה' :בזכרון יעקב הכל נעשה בבית הכנסת ,והרב מסדר את החופה וקידושין' 70.תיאור זה
של שייד יכול להסביר את המכתב שכתב הרב קוק בשנת תרס"ח ( )1908אל חברי ועד המושבה
זיכרון־יעקב:
והנה אחד המנהגים הגרועים ,אשר תקעו יתדם במושבה [ ]...היא העמדת חופות בבית הכנסת ,עם כמה
מנהגים אשר לא לרוח ישראל וקדושת תוה"ק [תורתנו הקדושה] המעורבים עם מנהגי החופה ,כמו פריצות
איזה גדרי צניעות ביחש המינים [ ]...ובכל אופן כבר גזרו אומר כל גדולי ישראל ,שהחופות תהיינה דווקא
תחת כיפת השמיים בחצר בית הכנסת וכיו"ב71 .

הרב קוק הוכיח את ועד זיכרון־יעקב על שלא נהגו על פי המסורת המקובלת .כאשר ביקר הרב
קוק במושבה בשנת תרע"ד ( ,)1913במסגרת מסע הרבנים ,הוא התייחס בנאומו לעניינים שונים
66

67
68
69
70
71

כך היה לדוגמה בגדרה' :על יד בית הכנסת פרושה החופה על עמודים ,מתחת עומדים החתן ושושביניו' (אריה [לעיל,
הערה  ,]52עמ'  ;)133בבית הכנסת בראש־פינה עמדה חופה קבועה על ארבעה כלונסאות ,וכשהתקיימה חתונה היו
מוציאים את החופה לרחבת בית הכנסת ומקיימים שם את טקס החופה והקידושים .ראו עדותו של עמיהוד שוורץ:
ד' ניב (עורך) ,ראש פינה בת מאה ושלושים (תרל"ח‑תשס"ח) ,ירושלים תשע"א ,עמ'  .127גם במזכרת־בתיה הועמדה
החופה ברחבה שלפני בית הכנסת .ראו :מ' נאור ,ספר למזכרת :מזכרת בתיה־עקרון —  100השנים הראשונות ,ירושלים
תשע"א ,עמ' .107
חביב (לעיל ,הערה  ,)65עמ' .41
קליין (לעיל ,הערה  ,)25עמ' .28
א' שייד ,זכרונות ,ירושלים תשמ"ג ,עמ' .113
שם.
אי"ה קוק ,אגרות הראי"ה ,א ,ירושלים ,תשכ"ב ,עמ' ר .הרב קוק בהיותו רב המושבות ורבה של יפו ()1914‑1904
גם ערך חופות .לדוגמה הוא ערך את החופה של אסתר־לאה ,בתה של סבתה ליבה ,ומשה .ראו :ס' ליבה ,זכרונות,
ראשון־לציון תש"ז ,עמ' .48
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הנוגעים למצבה הדתי ובין היתר יצא נגד קיום חופות בתוך בית הכנסת .לאחר ויכוח ארוך בין
הרבנים ובין ועד המושבה פרשו הרבנים לאכסניה ,ואנשי הוועד המשיכו לדון בנושאים השנויים
במחלוקת72.
גם בקבוצת הביל"ויים היו החתונות מסורתיות .בקרב בני זמנם נחשבו חברי ביל"ו כמי שאינם
שומרי מצוות ,וחלקם אפילו נחשבו כאפיקורסים להכעיס 73.אך בפועל ניהלו רוב הביל"ויים בארץ
אורח חיים דתי וקיימו מצוות ,כמו אנשי המושבות האחרות 74.מהעדויות עולה כי החתונות בגדרה
התנהלו על פי כללי המסורת :החופה הועמדה מחוץ לבית הכנסת ,השוחט ערך את הטקס ,שושבינים
ליוו את החתן והכלה ,ונכתבה כתובה75.
כאשר לא נערכה החופה בבית כנסת (או לידו) ,היא נערכה בבית הורי אחד מבני הזוג ,ולאחריה
המשיכו בחגיגה .מאפיין בולט בתיאוריהם של בני התקופה הוא הצעדות והריקודים שליוו כל חתונה,
ושהיו ביטוי נוסף להיבט הציבורי־המושבתי של החתונות 76.לא פעם נמשכו חגיגות החתונה שבוע
שלם ,ובמהלכו נפגשו בני המושבה כל ערב בבית אחר ,סעדו סעודה חגיגית ורקדו עד שעות מאוחרות.
בחתונות השתתפו תזמורות ,שליוו את החתן והכלה לחופה והמשיכו להנעים לחוגגים את הזמן.
כך היה לדוגמה בראש־פינה:
תזמורת מיוחדת במינה נקבעה והורכבה להובלת הזוג לחופתו [חתונתם של ירוחם פישל רובינשטיין ומלכה
בלום .]1883 ,המנגן הראשון להפליא היה ר' שמואל כץ בכלי הנגינה שלו ,משפך של פח .השני היה אבי
הכלה ,ר' בנימין בלום ז"ל ,וכלי הנגינה שלו שני פמוטי נחושת ,שהוא מקיש זה בזה ,והשלישי ר' ראובן
רוטנברג ז"ל רווק שחרחר ,שזוף כבר משמשה של א"י [ארץ־ישראל] ,בעל כישרון תפיפה על פח בשני מקלות
[ ]...התזמורת הזאת הלכה בראש והלהיבה את הלבבות והתכונה היתה רבה77 .
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א' רוזנק ,הרב אברהם יצחק הכהן קוק ,ירושלים תשס"ז ,עמ' .114
י' שלמון' ,תנועת הביל"ויים' ,אליאב (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .140
שוחט ובודק שבא לגדרה בשנת תרמ"ח ( )1888כתב אל הרב נפתלי צבי יהודה ברלין (הנצי"ב)' :לא מצאתי בהם
ובמנהיגיהם שום דבר דופי נגד חוקי תורתנו הקדושה' (ש' לסקוב ,הביל"ויים ,ירושלים תשל"ט ,עמ'  .)305באותה שנה
אף הכניסו מתיישבי גדרה ספר תורה .ראו :שם .על הכנסת ספר התורה לגדרה ראו :ש' בן־ציון ,ייסוד גדרה ,תל־אביב
תש"א ,עמ'  .67‑61אחד מצאצאי ראשוני גדרה אמר כי 'הם לא היו דתיים ,אך הייתה שמירת מסורת' (אריה [לעיל,
הערה  ,]52עמ'  .138גם חיים חיסין התייחס למצבה הדתי של גדרה בביקורו שם בשנת  .1890ראו :ח' חיסין ,מסע בארץ
המובטחת ,תל־אביב תשמ"ב ,עמ' .186‑184
לאה הנקין תיארה את חתונתה עם מרדכי בשנת תרנ"ו (' :)1896באורח פלא נזדמנו למקום שני "כליזמרים" בעלי
מום מיפו :הפיסח מכה בפייקל־תוף וחברו הצולע פורט על כינור .ולאחר שהשו"ב [השוחט ובודק] מאיר קפלן (נפטר
בתרפ"ד) נתן חופה וקדושין בצריף בית הכנסת־ביה"ס [בית הספר] ,החל מסע החתונה לבית הקיצוני במערב המושבה,
וברקודי עם' (י' הגדרתי,
בית הזוג ,ברחוב המשובץ באבנים ,ראשית נטיעת האיקליפטוסים ,מלווה שירים מסורתיים ִ
'כך שמחו פעם אצלנו ,'...ללא תאריך ,אצ"מ .)A164/62/2 ,וכך תיארה הררי את חתונת הביל"ויי יהודה צלליכין עם
חאשקה' :נִ שאתי ליהודה כנגד רצוני .אנחנו הבילויים גרנו בבית שעמד בפרדס ערבי ,בסביבות יפו ,הגברים ישנו על
הרצפה ,הנשים על אצטבת קרשים מלמעלה .פעם נשבר הקרש שלי ונפלתי על צלליכין ,החברים החליטו שזה אות מן
להנשא לו ,ובו ביום בלי שאול את פינו העמידו חופה והשיאו אותנו .אין אני מצטערת על הקרש שנשבר'
השמים שעלי ִ
(הררי [לעיל ,הערה  ,]54עמ' .)52
דוגמה לתיאור תהלוכה כזו נמצאת בזיכרונות שכתבה בתו של מרדכי מאירי מפתח־תקווה .ראו :זיכרונות בתו של
מרדכי מאירי (מוטל מער) ,שפרה ענברי־מאירי ,ארכיון פתח־תקווה ,תיק .3.73.03/73
י' בנדל' ,החתונה הראשונה בראש פינה' ,בוסתנאי ,א ,ח ( 29בינואר  ,)1929עמ'  .17‑16תיאור דומה ראו :טרגר (לעיל,
הערה  ,)51עמ' .115‑112
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בעדות השונות בעם היהודי היה נהוג שביום החתונה רוקדים לפני הכלה והחתן כדי לשמחם.
עם השנים פיתחה לה כל עדה ריקודים משלה ,שהגבירו את השמחה ,ושהעניקו לחתונות צביון
מיוחד 78.במזרח אירופה היה מקובל שתהלוכה שכללה תזמורת ליוותה את החתן והכלה בשעת
החתונה 79,וכך היה נהוג גם ב'יישוב הישן' בירושלים 80.חוקר התרבות יעקב שביט הסביר
שהעולים ממזרח אירופה המשיכו את מסורת הריקודים בחתונות כחלק מיצירתה של 'תרבות
עממית לא רשמית' ,כלומר 'מסורות של תרבויות עממיות של בני היישוב ,בדרך כלל מסורות
בעלות אופי דתי־עממי ,שהיו חלק בלתי נפרד מההוויה החברתית התרבותית הכוללת של היהודים
בארצות מושבם ,מסורות אשר העולים הביאו לארץ והן המשיכו להתקיים בה' 81.החידוש של בני
המושבות ,שהבדיל בין ריקודי החתונה שלהם לאלו שהיו מקובלים במזרח אירופה ,היה ריקודים
מעורבים (ראו להלן)82.
לא תמיד ידוע ֵאילו שירים שרו בני המושבות בחתונות ,ואם היו אלה שירים ארץ־ישראליים
חדשים או שמא שירים שנהגו לשיר גם באירופה .רק בחלק מן העדויות נזכרו שירי החתונה.
למשל יהודית הררי תיארה שבחתונתה שרו את השירים המסורתיים 'כיצד מרקדין לפני הכלה'
ו'כלה נאה וחסודה'; 83בחתונה שהייתה בגדרה נוגנו 'ניגונו של הרבי' ו'מנגינות שערעלע' ('מחול
המספריים' ,שהיה נהוג בחתונות יהודיות בעדות אשכנז) ,והשירים היו 'משירי ארץ מוצאם ,על
וולגה ודובינוצ'קה'; 84בחתונה במזכרת־בתיה נוגנו נעימות רוסיות 85.להערכתי בחתונות שנערכו
במושבות ,ושבהן התחתנו שני בני מושבה — להבדיל מחתונות שבהן אחד מבני הזוג היה ממגזר
הפועלים בני העלייה השנייה — נוגנו לרוב שירים וניגונים מסורתיים ,דומים לאלו שהיו מתנגנים
בחתונות במזרח אירופה ,אך החלו לשיר גם שירי ארץ־ישראל .על פי רשימותיו של מנחם בן־אריה
מראש־פינה ,נכד למייסדי המושבה שעסק כל חייו באיסוף חומר ארכיוני הקשור למושבה ,בחתונות
הראשונות במושבה לא ידעו לשיר ,אחר כך למדו שירים עבריים כדוגמת 'חושו אחים חושו' (שיר
שחיבר יחיאל מיכל פינס בשנים  )1883‑1882ושירים צרפתיים שהביאו תלמידים מ'מקווה ישראל'.
לדבריו בחתונות כמעט לא שרו ,למעט שירים חסידיים86.
78
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הכהן (לעיל ,הערה  ,)20עמ' .25
צ' שרפשטיין ,חיי היהודים במזרח אירופה בדורות האחרונים (מסוף המאה הי"ט עד מלחמת העולם הראשונה),
תל־אביב תשל"ג ,עמ' .188
שילה (לעיל ,הערה  ,)35עמ' .88‑85
י' שביט' ,הרובד התרבותי החסר ומילויו :בין "תרבות עממית רשמית" ל"תרבות עממית לא רשמית" בתרבות העברית
הלאומית בארץ ישראל' ,ב"ז קדר (עורך) ,התרבות העממית :קובץ מחקרים ,ירושלים תשנ"ו ,עמ' .331
כך תוארו הריקודים בחתונתם של לאה גינצבורג והביל"ויי מרדכי הנקין' :שבוע לפני החתונה ,בשבוע החתונה וגם
שבוע לאחר מכן נמשכה שמחת הנישואין .רקדו בבית רקדו ברחוב ,רקדו גם ברחבה הגדולה החשופה ,עליה מתנוסס
עתה בית הכנסת הגדול ,וכל גדרה של אז י"ד בתים' (י' הגדרתי' ,ס"ה לכפר הבילויי גדרה' ,הבוקר 18 ,בדצמבר .)1947
בהזמנה לחתונתם של צבי ולאה הורביץ מגדרה נרשם כי החופה תתקיים בשעה החמישית לפנות ערב והמחול מהשעה
העשירית .ראו :ג' גרא ,חמדת אבות ,תל־אביב תשמ"ב ,עמ' .28
הררי (לעיל ,הערה  ,)54עמ' .203‑202
אריה (לעיל ,הערה  ,)52עמ' .134‑133
נאור (לעיל ,הערה  ,)66עמ' .107
מנחם בן־אריה' ,שמחות וחתונות בראש פינה' ,עמ'  ,27‑25אצ"מ.J33/86/3 ,
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במחקרים על התפתחות שירי ארץ־ישראל אין התייחסות ספציפית לשירי חתונה .השירים הקיפו
את כל תחומי החיים ,וכל פעולה ראשונית שנעשתה במושבות לוותה בשירים ובריקודים .יש להניח
שעם השנים חלו שינויים גם בתחום זה ,וגדל חלקם של השירים הארץ־ישראליים בחתונות (ראו
להלן)87.

ז .ניצני חילון וחידושים
בטקסי החתונה באו לידי ביטוי הן האופי הלאומי־המושבתי של האירוע והן ניצני החילון .הביטוי
הבולט ביותר לניצני החילון בחתונות היה הריקודים המעורבים .מקורות רבים במסורת היהודית
עוסקים באיסור ישיבה מעורבת באירועים חגיגיים 88,אך מקורות אלו אינם מתייחסים דווקא
לחתונות .אורה כהן ציינה כי אחת ההתפתחויות הקשורות לאיסור ישיבה מעורבת בשעת אכילה היא
המנהג שלא לברך ברכת חתנים' ,שהשמחה במעונו' ,בסעודה שיושבים בה גברים ונשים יחד .לדבריה
לא ברור מתי החל המנהג ,ועד הדורות האחרונים לא הייתה הנחיה הלכתית מפורשת בעניין זה89.
מכל מקום בקהילות רבות בפולין ובליטא נהגו לערוך בחתונות שולחן לגברים ולהושיב בראשו את
החתן ,וכן ערכו שולחן לנשים ובראשו ישבה הכלה 90.אף ב'יישוב הישן' בירושלים הייתה הקפדה על
הפרדה מלאה בין גברים לנשים בסעודת החתונה91.
אשר לריקודים מעורבים בחתונות ,בקהילות אירופה התקיימו ריקודים מעורבים בהזדמנויות
שונות ,במיוחד בחתונות — 92כך עולה מדברי תוכחה בסוגיה זו 93.המקור לריקודים בחתונה הוא
המנהג העתיק לרקוד לפני הכלה' :כיצד מרקדין לפני הכלה [ ]...כלה נאה וחסודה' 94.על פי המקורות
שבידינו בתקופת התנאים רקדו לפני הכלה בעיקר גברים 95,אך לאחר חורבן בית שני החלו חכמים
להסתייג מכל צורות הבידור החילוניות ,למעט ביטויי שמחה הקשורים בענייני קודש או בקיום
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על התפתחות השירים הארץ־ישראליים ראו :ט' אלירם ,בוא ,שיר עברי :שירי ארץ ישראל :היבטים מוזיקליים
וחברתיים ,חיפה תשס"ו; נ' שחר ,שיר שיר עלה נא :תולדות הזמר העברי ,תל־אביב תשס"ז.
כך למשל נכתב בגמרא על שמחת בית השואבה כי 'בראשונה היו נשים מבפנים ואנשים מבחוץ ,והיו באים לידי קלות
ראש ,התקינו שיהו נשים יושבות מבחוץ ואנשים מבפנים ,ועדיין היו באים לידי קלות ראש ,התקינו שיהו נשים יושבות
מלמעלה ,ואנשים מלמטה' (תלמוד בבלי ,סוכה נא ע"ב) .וכן נפסק ב'שולחן ערוך'' :חייבים בית דין להעמיד שוטרים
ברגלים ,שיהיו משוטטים ומחפשים בגנות ובפרדסים ועל הנהרות ,שלא יתקבצו שם לאכול ולשתות אנשים ונשים
ְ
ויבואו לידי עבירה .וכן יזהירו בדבר זה לכל העם ,שלא יתערבו אנשים ונשים בבתיהם בשמחה ,ולא ימשכו ביין ,שמא
יבואו לידי עבירה ,אלא יהיו כולם קדושים' (שולחן ערוך ,אורח חיים ,סימן תקכט ,סעיף ד).
א' כהן' ,חברה מעורבת :הלכה ומנהג' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר־אילן ,תשס"ג ,עמ' .182‑181
קליין (לעיל ,הערה  ,)25עמ' .45
שילה (לעיל ,הערה  ,)35עמ' .87
ד' שפרבר ,מנהגי ישראל :מקורות ותולדות ,ו ,ירושלים תשנ"ח ,עמ' שמג .עוד על ריקודים מעורבים בחתונות ראו:
פרידהבר (לעיל ,הערה  ,)5עמ'  ;40‑29כהן (לעיל ,הערה  ,)89עמ'  .212‑190כהן הביאה במחקרה דוגמאות רבות
לריקודים מעורבים בקהילות יהודיות בעולם.
על פי מחקרה של כהן אין בספרות חז"ל איסור הנוגע ישירות לריקוד ובפרט לא איסור על ריקוד מעורב .אולם חכמים
בדורות הרבים הרבו להביע את מחאתם בנושא .ראו :כהן (לעיל ,הערה  ,)89עמ' .194‑193
מסכת כלה רבתי ט ,א (מהדורת מ' היגר ,ניו־יורק תרצ"ו ,עמ' .)324‑323
כהן (לעיל ,הערה  ,)89עמ' .192
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מצווה ,כמו ריקוד שמטרתו לשמח חתן וכלה 96,ובמרוצת הדורות הפך הריקוד הזה לריקוד כשר או
לריקוד מצווה97.
רבנים באירופה בימי הביניים התנגדו לריקודים מעורבים שלא היו ריקודי מצווה ,תיקנו תקנות
שאסרו ריקודים כאלה ואף גזרו חרמות על המשתתפים בהם 98.בקהילה היהודית האורתודוקסית
בגרמניה במאה השמונה־עשרה התקיימו ריקודים מעורבים במסיבות נישואים של משפחות
אורתודוקסיות ,דבר המעיד ,על פי כהן ,על 'השפעת התמורות מרחיקות הלכת שחלו בחיים היהודיים,
והמגע הבלתי אמצעי עם הסביבה הלא יהודית' 99.השפעה זו ניכרה גם בקרב בני המושבות בארץ,
שהיו שומרי מצוות אך לא קיימו אורח חיים שמרני כמו אנשי 'היישוב הישן' .העולים לארץ המשיכו
למעשה את אורח החיים הדתי האורתודוקסי ,אך קלטו השפעות חילוניות ומודרניות הן באירופה
לפני עלייתם והן בארץ לאחר בואם של פועלי העלייה השנייה.

חתונת עמליה
הורוביץ והלל הלל
על מדרגות בית
הכנסת הגדול
בראשון־לציון ,סוף
המאה התשע־
עשרה‑ראשית
המאה העשרים

(אוסף 'ישראל נגלית לעין',
ראשון־לציון)

96
97
98

99

שם ,עמ' .193
קליין (לעיל ,הערה  ,)25עמ'  .35על ריקודי מצווה ב'יישוב הישן' בירושלים במאה התשע־עשרה ראו :שילה (לעיל,
הערה  ,)35עמ' .87
כהן (לעיל ,הערה  ,)89עמ'  .202‑200לעומת זאת יום החתונה באיטליה בראשית העת החדשה תואר כיום קרנבל,
שאפשר לעשות בו דברים שאסורים בימים רגילים ,כמו משחקי הימורים ,להטוטים וריקודים .ראו :וינשטיין (לעיל,
הערה  ,)14עמ' .289‑287
כהן (לעיל ,הערה  ,)89עמ' .208
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על פי העדויות של בני המושבות מקובלים היו בחתונות ריקודים מעורבים וכן ישיבה מעורבת.
הריקודים המעורבים היו ביטוי למודרניזציה וחילון ,אך גם לחינוך המעורב שרווח במושבות .עם
זאת הייתה הבחנה בין ריקודים של זוגות נשואים לריקודים מעורבים של צעירים רווקים .כך לדוגמה
תיארה בת גדרה ריקודים מעורבים של זוגות נשואים בחתונות:
נשים וגברים זוגות זוגות
יוצאים במחולות.
והדוקטור חיסין עליז ,מתאונן,
לפני סבתא גיטל קד קידה,
ואיתו ,שלובת זרוע,
לרקוד הלנסה צעדה100.
התופעה של ריקודים מעורבים של זוגות לא נשואים או של קבוצות רווקים שרקדו במעגלים נתקלה
לא פעם בהתנגדות מצד רבנים בארץ .בעקבות חתונה שהתקיימה ביפו בשנת תרנ"א ( )1891התעורר
פולמוס בעניין זה ,והוא היה רלוונטי גם לבני המושבות .לפני החופה ניגש החתן לרב של יפו ,הרב
נפתלי הרץ הלוי 101,וביקש ממנו שיקדש אותו ואת ארוסתו .הרב הסכים אך התנה שלא יהיו בחתונה
ריקודים מעורבים ,בהתאם לתקנה שתיקן הוא עצמו מיד עם הגיעו לעיר' ,לבלתי תת לבחורים
והבתולות לצאת במחולות משחקים שלובי זרוע' 102.החתן לא הסכים להתחייב שלא יהיו ריקודים
מעורבים ,והרב סירב לקדש את הזוג .החתן ביקש משמשו של הרב שיערוך את הקידושים ,אולם גם
הוא סירב ,מאחר שהרב אסר עליו לקדש ,ובסופו של דבר קידש אדם אחר (האדון מיצקין) את הזוג.
לאחר החתונה החל פולמוס בעיתונות .בעיתון הירושלמי 'חבצלת' הביעו הסכמה עם הרב' :הכל
מודים כי טוב עשה הרב בזה שלא רצה לסדר קידושין לאיש שלא רצה להבטיח לו כי ימנע מביתו
ריקודין נערים עם בתולות ,כי החובה על רב לעדת ישראל באה"ק [בארץ הקודש] לנהל את צאן
מרעיתו על פי מנהג ישראל הישן שהוא מעוז ומחסה לדתנו הקדושה' 103.אחד הכותבים בעיתון
'האור' יצא נגד החלטתו של הרב לאסור על שמשו לערוך את הקידושים' :הרב שיחי'[ה] לא רצה
שיחילו אנשים ונשים יחד? טוב מאוד [ ]...אבל למה לו לאסור לאחר לסדר הקדושים? האם באמת
בשביל זה צריך לבטל הנשואים? וכי בשביל זה יבוטל השידוך?'104.
הכותב הרחיב את הסוגיה וסיכם באמירה כללית על החברה הנוצרת ביפו ועל ההבדל בינה
לחשֹב כי יפו [היא] ירושלים .וכמו שהתנהג עד לפני חצי
ובין 'היישוב הישן'' :על כבוד הרב [ ]...לא ׁ
 100אריה (לעיל ,הערה  ,)52עמ' .134‑133
 101על הרב נפתלי הרץ הלוי ראו :ד' תדהר ,אנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניו ,א ,תל־אביב תש"ז ,עמ' .103‑102
 102ציטוט זה ממכתב שכתב הרב הרץ הלוי ראו :ח' רם' ,היישוב היהודי ביפו למן המחצית השנייה של המאה השמונה־
עשרה עד לשנים הראשונות של שלטון המנדט הבריטי' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר־אילן ,תשמ"ב ,עמ' .218
 103חבצלת ,כא( 22 ,כ"ו באדר א' תרנ"א 6 ,במרס  ,)1891עמ' קעד.
 104איש נעמי' ,סער בצלוחית של מים' ,האור ,ז( 22 ,י' באדר ב' תרנ"א [ 20במרס  ,)]1891עמ' צב .איש נעמי הוא אלימלך
וקסלר־בזדרקה ( ,)1919‑1842סופר ומדקדק שעסק גם בחקר המקרא.
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שנה בסבלנות כן עליו להתנהג גם עתה ,ולתקן דברים מועילים ,טובים .אבל רק ברצון טוב ,בארך
אפיים [ ]...בני יפו אינם תלויים בדעת אחרים .אינם מקבלים לא תמיכה ,לא עזרה ,לא "חלוקה"
מאוסה' 105.הכותב ניצל את האירוע שהתרחש ביפו על מנת להביע את דעתו בנושא מסורת מול
חדשנות ועל ההבדלים בין 'היישוב החדש' ל'יישוב הישן'.
ארבע שנים לאחר מכן ,בשנת תרנ"ה ( ,)1895התרחש אירוע דומה ברחובות .בכתבה על החתונות
המעורבות במושבות שפורסמה בעיתון 'חבצלת' באותה שנה נכתב:
מנהג מחולות התערובות ,למרות כל הסער והשאון שהעיר מפאת המתנגדים לו ,ולשמחת לב ברזלי־מתקן־
המנהג־היפה־הזה ,התפשט והתאזרח ביפו וביחוד במושבות (לבד פתח תקווה  )106בכל תוקף ועוז ,גדל והצליח
במלה אחת,
ועשה פרי נכבד .נקבעה הלכה זו לדורות עד כי בכל יומא דפגרא בכל חתונה ושמחה של מצוהִ ,
בכל מקום אשר בחור ובתולה נקבצים יחד ,נוטלים מחולות התערובות חלק גדול בראש107 .

הכותב המשיך ותיאר חתונה מעורבת ברחובות שגררה עימותים בין הצעירים למבוגרים במושבה:
'ברחובות היה הייתה ביום שבת העבר חתונת אחד האיכרים ,דעת לנכון נקל כי הצעירים בני ראשון־
לציון שבאו לקחת חלק בחתונה ,השתמשו בעת הכושר לזכות את הנאספים במחולות התערובות',
כלומר צעירים מראשון־לציון ראו באירוע זה הזדמנות עבורם לרקוד ריקודים מעורבים ולמעשה
להפגין את עצמאותם אל מול דור ההורים .והמשיך הכותב' :הדבר הזה העיר התלוננות והתרגשות
מהאכרים בני הדור הישן ,ויחלו להתקוטט עם הצעירים הנלהבים מצדדי המחולות
חזקה בין אחדים ִ
כחפצם למחות בידם ,אך האחרונים בקנאתם הגדולה אשר ִקנאו להמחולות ,וביחוד לעלמות
המחוללות ,לא נסוגו אחור ויעמדו על כבודם עד אשר לאחרונה ניצחו הצעירים את הזקנים ויצאו
במחול בחורים ובתולות יחד וישישו ויעלזו כל הלילה'108.
האיכרים בני הדור הישן ביקשו לשמר את המסורת השמרנית של הפרדה .למעשה נוצר מתח בין
הדור הישן לדור החדש בשאלה אם החיים בארץ־ישראל כרוכים בהמשך ההקפדה על צניעות כפי
שהייתה מקובלת במזרח אירופה .בני הדור הישן חשו אולי שהם מאבדים את השפעתם על בני הדור
הצעיר ,שהחלו להפגין עצמאות .מהכתבה עולה שההתנגדות הייתה של מיעוט קנאי ,שחוזק על
ידי רבנים .כאמור גם במקומות מסוימים באירופה היו מקובלים ריקודים מעורבים בחתונות ,על אף
ניסיונות של רבנים להילחם בתופעה .וצעירי ארץ־ישראל ,כאחיהם במזרח אירופה ,חיו את חייהם
מתוך רצון לחדש ולשפר על פי ראות עיניהם את אורח חייהם המסורתי.
נחמה פוחצ'בסקי תיארה חתונה של בת המושבה ופועל שהתקיימה ברחובות בשנת תרס"ח
( ,)1908וגם בתיאור זה בולט העירוב בין המינים בשעת החתונה והריקודים' :כשבאתי אני אל החתונה
 105שם( 23 ,י"ד באדר ב' תרנ"א [ 24במרס  ,)]1891עמ' צו.
 106פתח־תקווה ומזכרת־בתיה היו בעלות אופי שמרני ומסורתי יותר משאר המושבות .ויש להניח ,כפי שנכתב בתיאור
העיתונאי ,שבפתח־תקווה היו ריקודים מעורבים מקובלים פחות .דוגמה לאופי השמרני של פתח־תקווה אפשר למצוא
בסערה שהתחוללה שם בשנת  1909לאחר שהתברר שרופא המושבה ,ד"ר יעקב ברנשטיין־כהן ,העביר לבני הנוער
שיעורים על היגיינה וענייני אישות .ראו :גרין (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .151‑150
 107מגלה טמירין' ,יפו' ,חבצלת ,כה( 22 ,י"ב באדר תרנ"ה 8 ,במרס  ,)1895עמ' .177
 108שם.
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חתונה ערבית,
סוף המאה
התשע־עשרה

(ארכיון התצלומים,
יד יצחק בן־צבי,
אלבום בית עמנואל ,יפו)
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מצאתיה [את הכלה] ,כשהיא כבר פתחה בשיר
והתחילה לרקד בעיגול .בתחילה משך אחד
את השני ,השני את השלישי וכו' עד שנהייתה
שרשרת אחת גדולה ,עגולה ,חיה ומתנענעת,
שהעירה כל נשמה חיה להדבק אליה והריקוד
הלך והתלהב ,והשלשלת גדלה והתחזקה עד
אפס מקום בחדר'109.
הסוגיה של ריקודים מעורבים בחתונות
משקפת מאבקים תרבותיים שהתקיימו
ביישוב ,בין דור ההורים לדור הצעיר ובין
אנשי 'היישוב החדש' לאנשי 'היישוב הישן'.
המאבק בין המודרנה למסורת התנהל בכמה
חזיתות ,והחתונות המעורבות היו אחת מהן.
בבחירתם לרקוד ריקודים מעורבים בחתונות
ביקשו צעירי ארץ־ישראל ,במודע או שלא־
במודע ,לרענן את המסורת ולהתאימה להם.
ייתכן שהם חשו שבארץ בכוחם לקבוע את המנהגים — ואין הם זקוקים להסכמת הרבנים או ההורים —
ושהסיבות למניעת ריקודים מעורבים כבר אינן רלוונטיות או אינן מתאימות לאורח חייהם.
הסבר לתופעה אפשר למצוא בדבריו של משה סמילנסקי על פערי הדורות בין הצעירים למבוגרים
שמאן להגיד "שלום" לכל דבר שהמנהיגים הרשמיים אומרים
ברחובות' :אבל הנה קם דור חדש במושבה ֵ
"שלום" .בני הדור הזה ביקשו ליצור דעת־קהל עצמאית וחופשית ,בלתי תלוי בהוראות מגבוה ,דעה
חופשית מכל השפעה מוקדמת'110.
תופעה נוספת שחדרה אל טקסי החתונות במושבות היא אימוץ דפוסי החגיגות של החברה
הערבית .כאן אין מדובר בפגיעה במסורת אלא בתוספת לאירוע המסורתי .תופעה זו באה לידי ביטוי
ביריות שמחה ובמפגני רכיבה ,שהפכו לחלק מחגיגות החתונה .כך בתיאור חתונתם של ר' ירוחם
פישל רובינשטיין ומלכה בלום ,שהתקיימה כאמור בראש־פינה בשנת תרמ"ג (' :)1883ביום ההוא
הוחגה חתונתם של זוג צעירים מבני המושבה ,שהתחתנו עוד באניה ,בדרך נסיעתם לארץ־ישראל,
וביום הזה נועדה להיות החופה 111.כשישבנו ֻּכלנו סביב לשולחן ,הוגד לנו ,כי הביאו את הכלה מעיר
 109נ' פוחצ'בסקי' ,לילה ויום ברחבות' ,הפועל הצעיר( 10 ,תמוז תרס"ח) ,עמ' .13‑12
 110מ' סמילנסקי ,רחובות :ששים שנות חייה ,תר"ן‑תש"י ,תל־אביב תש"י ,עמ'  .35סמילנסקי ציין כי הצעירים ברחובות
היו מתאספים לערבי שירה וריקודים ו'דווקא בחורים ובחורות ביחד'; ואם לא היו מספיק בחורות ,הביאו בחורות
מראשון־לציון .ראו :שם ,עמ' .34
 111עמיהוד שוורץ ,בן למייסדי ראש־פינה ,כתב בזיכרונותיו כי הזוג התארס ברומניה ואת החופה העמידו בארץ־ישראל.
אולי כך ניתן להסביר את הסתירה בדבריו של שוב .ראו :ש' ור' דגן ,בדרך הראשונה לציון :מסיפורי מושבות העלייה
הראשונה ,חיפה תשנ"ט ,עמ' .59
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פנטזייה של
חברי 'השומר'
ברחובות1912 ,

(צילום :ליאו קהאן,
ארכיון התצלומים,
יד יצחק בן־צבי)

צפת אל המושבה .וכנהוג בבוא הכלה עם מלויה לפני המושבה רוכבים על סוסים ,יצא אחד האכרים
לקראתם וַ ִ ּייר בקנה רובהו לאות שמחה ולכבוד הכלה' 112.ובתיאור חתונתם של יהודית וחיים הררי,
בשנת תרס"ז ( ,)1907נכתב' :עם גמר הברכות ירו צעירי המושבה שבע יריות לכבוד הזוג הצעיר
ויצאו במחולות מחנים'113.
בועז לב־טוב ,שחקר את דפוסי הבילוי והתרבות של יהודים בארץ־ישראל בשנות העלייה הראשונה
והשנייה ,הסביר את התופעה בכך ש'עם חלוף המאות ובמהלך העשור הראשון של המאה העשרים,
הלכה והתבלטה במושבות שכבת הצעירים ,שנולדו בהן או גדלו בהן מגיל צעיר ,שזיקתן לרכיבי תרבות
ערביים ,יכולה כבר הייתה לנבוע מילדות בסביבה חקלאית ארצישראלית ,שהתאפיינה בקשרים יום־
יומיים רחבים ומגוונים עם האוכלוסייה הערבית' 114.לב־טוב הוסיף כי בני הדור השני נטו לאמץ את
דפוסי התרבות הללו באופן רחב ועמוק יותר מאשר בני הדור הראשון במושבות 115.ביטוי לכך אפשר
 112מ"ד שוב ,זכרונות לבית דוד ,ירושלים תרצ"ז ,עמ צו .חתונה זו נגמרה באסון — אחד הצעירים היהודים ירה בשוגג
בצעיר ערבי .ראו :פרידהבר (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .395‑394
 113הררי (לעיל ,הערה  ,)54עמ'  .202על פי עדות של אחד מבני המושבה רחובות ,בחתונתם של יהודית וחיים ראו
האורחים בפעם הראשונה כלה מתנשקת עם החתן בבית הכנסת .ראו :עדותו של אבינועם נחמני ,כנס ותיקים בבית העם
ברחובות ,1967 ,במלאת  77שנים לרחובות ,ארכיון רחובות .דוגמה נוספת היא סיפור חתונתם של בניה של שרה־איטה
פלמן .ראו :ש' שבא ,הימים היפים ,תל־אביב תשל"ב ,עמ' .33
 114ב' לב־טוב"' ,בילויים במחלוקת" :דפוסי בילוי ותרבות פופולארית של יהודים בארץ ישראל בשנים ,1914‑1882
כמשקפי תמורות חברתיות' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת תל־אביב ,מאי  ,2007עמ' .174
 115שם .ירי ורכיבה על סוסים במהלך חתונות היו מקובלים בקרב אנשי 'השומר' .ראו :פרידהבר (לעיל ,הערה ,)5
עמ'  ;406‑401סיני (לעיל ,הערה  ,)6עמ'  .131‑127דפוסי בילוי ערביים היו קיימים בכל אירועי התרבות של בני
העלייה הראשונה והשנייה ולא רק בחתונות .ראו :לב־טוב (לעיל ,הערה  ,)114עמ' .183‑171
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למצוא בסיפור חתונתם של מאיר אפלבוים מפתח־תקווה ובלה פסקל מזיכרון־יעקב .החתונה התקיימה
בשנת תרנ"ה ( )1895במושבה זיכרון־יעקב ,ולאחר האירוע נסע הזוג הטרי לפתח־תקווה ,שבה התכוונו
לגור ,ושם הקבילו את פניהם צעירי המושבה רכובים על סוסים וערכו לכבודם פנטזייה 116.אם כן את
החגיגה שכללה יריות שמחה ורכיבה על סוסים ,קיימו לא במושבה שבה נערכה החתונה ,ושמן הסתם
רבים מהאורחים בה היו בני הדור הראשון ,אלא במושבה שבה התכוונו בני הזוג לגור ובחברת צעירים
בני גילם 117.יש להניח שהפנטזייה התקיימה במושבה אחרת מחשש שהמבוגרים לא יראו בעין יפה את
המופע .לא מצאתי עדויות המסבירות אם ומדוע התנגדו המבוגרים למופעים מסוג זה ,אולם להערכתי
ההתנגדות נבעה בין היתר מחשש להשפעה ערבית על הצעירים118.

ח .החתונה כמעשה לאומי
מכל האמור לעיל עולה שככלל התנהלו טקסי החתונה במושבות על פי המסורת היהודית ,אך שולבו
בהם מאפיינים מודרניים וכאלה שמקורם בחברה הערבית .מאפיין מודרני שהחל לתת אותותיו טיפין
טיפין בטקסי החתונות ,ושהיה בעל חשיבות
רבה בקרב בני המושבות ,הוא הפן הלאומי ,שבא
לידי ביטוי בעיקר באמירות לאומיות.
הפן הלאומי נקשר לחתונות למשל במודעות
אירוסים ובברכות לחתן ולכלה שפורסמו
בעיתונות .מוטיב חוזר במודעות אלו היה
הודעה על סכום התרומה שתרמו המברכים
לאחד המפעלים הלאומיים לכבוד הזוג הצעיר.
במדור המודעות בעיתוניו של אליעזר בן־יהודה
מודעת אירוסים
תפסו מודעות הברכה מקום מרכזי .למשל לרגל נישואיהם של יהודה גרזובסקי (גור) ורחל ניימן,
של צבי הירשפלד
119
בשנת תרנ"ג ( ,)1893פורסמו בעיתונות ברכות רבות ,ומברכיהם גם הודיעו על תרומותיהם ,כאות
וברכה קרישבסקי
המכריזה על תרומה ברכה והוקרה לזוג הצעיר; בין מקבלי התרומות היו קופת 'קרן קיימת לתורה ולתעודה בארץ־ישראל'
ל'אוצר הלאומי',
השקפה 30 ,במאי
1902

 116א' שלוש ,מי היה אותו אפלבוים? גינות־שומרון תשנ"ט ,עמ'  .86פנטזייה היא חגיגה מקובלת בעולם הערבי ,הכוללת
שירה ,ריקודים ,תחרויות ספורט ,רכיבה ויריות באוויר ,והנמשכת לילה שלם ואפילו ימים אחדים .ראו :סיני (לעיל,
הערה  ,)6עמ' .129
 117שפרה ענברי־מאירי ,בתו של מרדכי מאירי מפתח־תקווה ,סיפרה כי לאחר טקס חתונתם של הוריה ,בשנת  ,1914חיכו
הצעירים בחוסר סבלנות עד שהורי הכלה הלכו לישון כדי שתתחיל 'החגיגה האמיתית בשירה וריקודים שנמשכו כל
הלילה' (זיכרונות ענברי־מאירי [לעיל ,הערה .)]76
 118עדות לחשש מפני השפעה ערבית אפשר למצוא בסערה שפרצה בפתח־תקווה בשנת  1902לאחר שאחד האיכרים,
אברהם שמעון ,נשא אישה שנייה על פני אשתו הראשונה .חיים יעקובזון הסביר בזיכרונותיו שטענת המתנגדים
למעשהו של שמעון הייתה' :האם כ"יהודייה" הערבית יעשו את פתח תקווה? הביגמיסטים של כפר־ענה המוסלמים לא
ישמשו בתור דוגמה למושבתנו היקרה' (ח' יעקובזון ,פתח תקווה בראשית המאה ,פתח־תקווה תשמ"ו ,עמ' .)56‑55
עוד על פרשה זו ראו :גרין (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .252‑250
 119לסיקור חתונתם ראו' :דברי ימי השבוע' ,הצבי ,ט( 47 ,י"ג באלול תרנ"ג [ 25באוגוסט  ,)]1893עמ' קעה.
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(אין זו 'קרן קיימת לישראל' ,שנוסדה בשנת  ,)1901בית החולים 'שער ציון' ביפו' ,בית אוצר ספרי
ישראל' בירושלים' ,בית הספרים לבני ישראל' בירושלים ועובדי אדמה בארץ־ישראל120.
הקישור שעשו המברכים בין הקמתה של משפחה חדשה בישראל ובין הרעיון הלאומי שהחל
להתממש בארץ מעיד שייסוד המשפחה החדשה נתפס כנדבך במפעל הלאומי .האמירה 'לבנות בית
נאמן בישראל' ,המציגה את אחת ממטרות החתונה ,מבטאת את התפיסה שחתונה אינה רק אירוע
פרטי של בני הזוג אלא משפיעה על העם .אולם בהקשר הלאומי כוונו הדברים לא רק להקמת בית
בעם ישראל ,אלא להקמת בית — באופן פיזי ורעיוני כאחד — כחלק מהגשמת הרעיון הלאומי.
מקריאת המודעות מתקבל הרושם שלאור תפיסה זו ראו מברכים רבים לנכון להזכיר בשעת השמחה
המשפחתית את המפעל הלאומי121.
תופעה זו לא הייתה ייחודית לארץ־ישראל .למעשה היא התקיימה בגולה ,וייתכן שמשם התגלגלה
לארץ' :חובב ציון נלהב נשא בגולה אישה ,וביקש מאורחיו כי במקום מתנות ירימו תרומה כספית
לפועלים בארץ־ישראל .החתן עמד על כך ששמות התורמים וסכום התרומה יפורסמו בעיתון.
בתחילה גיחכו עליו ועל רעיונו יוצא הדופן ,אך הדבר הפך לנוהג בנישואי זוגות בגולה' 122.ואכן
במודעות ברכה רבות לרגל נישואים שנדפסו בעיתונים שיצאו לאור בחו"ל ,כגון 'המליץ' ו'היהודי',
נכללו פרטים על תרומות של המברכים לארץ־ישראל ולמפעל הציוני.
ביטוי אחר לפן הלאומי אפשר למצוא במכתב שכתב יהושע בן־אריה מראש־פינה אל מבש"ן
(הסופר מנחם ברונשטיין ,איש העלייה השנייה שעלה לארץ בשנת  ,)1913ושפורסם בעיתון 'הצפירה'
בשנת תר"ן (:)1890
והנני לספר לך דברים אשר בם תדע ותשפוט את רגש הרוחני אשר לבני ראש פינה :זה לא כבר בא איש צעיר,
ובמקום אשר
אשר הוא גנן פה ,בברית האירושין עם עלמה בת אחד הקולוניסטים [המתיישבים ,האיכרים] [ִ ]...
ברומניה ישחקו הקוראים לשמחה כזאת בשחוק הקוביא והלוחות וימלאו בטנם מגדנות ,יין וקוניאק בחרו
האנשים לשמוח בשמחה רוחנית ולהעלות את כבוד בת ציון על ראש שמחתם ,וישתעשעו בתחיית השפה
ויסדו חברה 'שפה ברורה' [ ]...דברים כאלה יגידו עדים ע"ד [על דבר] מצב הרוחני של בני מושבתנו ודי לך
לדעת כי יש רגש ואם יש רגש יש חיים123 .

הכותב השווה בין החתונות שהיו מקובלות ברומניה ,ושבהן היו המשתתפים משחקים במשחקי קובייה
ושותים לשכרה ,ובין החתונה במושבה ,שהשמחה בה הייתה שמחה רוחנית ולאומית — המשתתפים
בה בילו בהקמת חברה לאומית להפצת השפה העברית ,וכך נקשרה החתונה למפעל הלאומי .מבחינת
הכותב מלמד הדבר על אופייה הרוחני של המושבה ,והרוח שנשבה במושבה בעת החתונה הייתה רוח
לאומית וציונית.
גם תיאור חתונה שהתקיימה ברחובות בשנת תרס"ח ( ,)1908פרי עטה של פוחצ'בסקי ,מעלה
מגוון היבטים לאומיים שבאו לידי ביטוי באירוע אחד .פוחצ'בסקי ציינה כי לאחר שהתעייפו החוגגים
 120שם ,עמ' קעח; שם( 49 ,כ' באלול תרנ"ג [ 1בספטמבר  ,)]1893עמ' קפב.
 121עוד על תופעה של הלאמת המשפחה לטובת המפעל הלאומי ראו :גרין (לעיל ,הערה .)30
 122ע' דניאלי ,מלכה ללא כתר :סיפור על מושבה ומשפחה ,ירושלים תשס"ו ,עמ' .107
' 123מכתבים מאה"ק' ,הצפירה ,יז( 72 ,י"ט בניסן תר"ן [ 9באפריל  ,)]1890עמ' .301
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מהריקודים הם החלו לשיר שירים לאומיים 'שירי תחייה ,מלאי גבורה ועֹז; נוקבים ויורדים הם תוך
הנפש בזרמם החם ,זרם של תקווה ,ובאמיצות הלב של העם הנִ דח' 124.חתונה זו הייתה יוצאת דופן
בהוויי הלאומי שלה ,וייתכן שיש לייחס זאת לאחווה ששררה ברחובות — אך לא בכל המושבות —
בין אנשי המושבה לחבורת הפועלים 125.אפשר לראות בחתונה זו גם ניצנים של המודרנה ,בריקודים
המעורבים ובשירים הלאומיים ,שהושרו באופן יוצא דופן ,נוסף על אלה המסורתיים .השילוב הזה
אפיין מן הסתם את הזוג שהתחתן — בת המושבה ופועל .כאמור מן העדויות עולה כי בחתונות
במושבות שרו לרוב שירים וניגונים מסורתיים ,שהיו מקובלים גם במזרח אירופה.
תיאור ספרותי דומה לזה של פוחצ'בסקי כתבה יהודית הררי בסיפורה האוטוביוגרפי 'מן המרתף
אל הרפת' ,שפורסם בעיתון 'העומר' בשנת :1906
ופתאום קם צעיר אחד ובישר לאמי כי בעוד שני שבועות תבוא כלתו לארץ־ישראל ,והוא מבקש לחוג את
חתונתם כאן במרתף הזה .מיד קיבלה אמי על עצמה תפקיד 'מחותנת' וכל הקהל הריע [ ]...הכל היה מוכן,
הכלה הובאה לביתנו ביום החמישי ,והחתן בלווית חבריו באו ביום השישי ,והחתונה החלה .ניגנו בפה ,ויצאו
הזמנה לחתונת משה במחולות ,העמידו את החופה ויסדרו את הקידושין [ ]...ועל הכל הריעו בשיר 'התקווה' ,אשר לפזמונו 'עוד
ולאה ניימן ,עקרון ,לא אבדה תקוותנו!' רעד המרתף כולו [ ]...והשמחה היתה גדולה .חתונת חובב ציון בארץ ישראל תחת כיפת
1903
שמי הספיר עם כוכבי זהב הקורצים בתקוה טובה לזוג הצעיר ולכל הקרואים יחד [ ]...שמש אהבה ואחווה
(באדיבות משפחת ארקין,
האירה את קהל החובבים מעל פני הרי יהודה הנישאים126 .
מזכרת־בתיה)

חדירת הלאומיות לחיי הצעירים באה לידי ביטוי גם ביעד
שאליו נסעו בני הזוג לירח הדבש שלהם .אמנם עצם היציאה
לירח דבש שיקפה רעיונות מודרניים ורומנטיים שהשפיעו על
הצעירים ,אך הבחירה להיכן לצאת הייתה קשורה לפן הלאומי.
למשל לאה ומרדכי הנקין מגדרה ,שנישאו בשנת תרנ"ו
( ,)1896יצאו לטיול עם חבריהם יום לאחר חתונתם' :ולמחרת
החופה ,נרתמו עגלות והזוג הצעיר וחבר מלוויו ערכו את "מסע
ירח הדבש" במשך יום תמים בכרמים הראשונים של גדרה
שנִ טעו על שלש גבעות' 127.דוגמה נוספת היא הטיול שערכו
לאה ומשה ניימן ממזכרת־בתיה ,שנישאו בשנת תרס"ג (:)1903
'למחרת [החתונה] יצאו הזוג הצעיר ל"טיול דבש" (במקום ירח
דבש) עם חלק גדול מבני הדור הצעיר במושבה .הם הלכו
לחפירות תל גזר שהתבצעו באותם ימים על ידי הארכיאולוג
מקאליסטר מחלוצי הארכיאולוגיה בארץ שם קיבלו הסבר על תולדות האיזור בתקופה הקדומה'128.
 124פוחצ'בסקי (לעיל ,הערה .)109
 125פרידהבר (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .400
 126י' ברלוביץ ,סיפורי נשים בנות העלייה הראשונה ,תל־אביב תשמ"ה ,עמ' .141‑140
 127הגדרתי (לעיל ,הערה .)82
 128ש' רובינשטיין וד"ה שפירא ,מלח הארץ :ספור חייהם של בני מזכרת־בתיה לאה ומשה ניימן ,ירושלים  ,1992עמ' .31
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דוגמאות אלו מלמדות שהמעורבות של בני המושבה בשמחת הזוג לא הסתיימה בתום טקס החתונה
אלא נמשכה גם בטיול ירח הדבש.
העדויות שהובאו לעיל מלמדות כי השפעת הלאומיות ,שהורגשה במושבות בתחומים שונים —
כמו החינוך הלאומי ,החזרה לטבע והקשר לארץ־ישראל — עדיין הייתה מצומצמת בחתונות בתקופה
הנדונה .אפשר להסביר זאת בכך שטקס החתונה הוא טקס דתי ששמר על אופיו המסורתי דורות רבים,
וקשה היה לשלב בו רעיונות חדשים .בתקופה הנדונה עדיין היו השינויים מעטים; התפרים בין ישן
לחדש ,בין מסורתיות למודרניות ובין דתיות ללאומיות היו דקים ועדינים.
עם זאת התקבלה בחתונות התפיסה שהזוג מקים בית עברי בארץ־ישראל .הקמת בית בישראל
תמיד נחשבה מעשה יהודי חשוב ,הוספת לבנה לבניית בית המקדש .בארץ־ישראל קיבל רעיון
זה משמעות נוספת ,לאומית — הקמת בית בארץ משמעותה הוספת נדבך לבית הלאומי שביקשו
העולים לבנות .ביטוי לכך אפשר למצוא בדברים שכתב חביב בסיכום תיאור חתונה בזיכרונותיו:
'ההילולה הגיעה לקיצה .על המושבה משתרר הסוד המבטיח חיים נוספים [ ]...משפחה חדשה
נוספה'129.

חתונת נח סטופנסקי,
במדי הגדוד העברי,
וזלדה לוי ,מזכרת־
בתיה 1919
(ארכיון מזכרת־בתיה)

 129חביב (לעיל ,הערה  ,)65עמ' .42
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ט .סיכום — טקסי אירוסים ונישואים כמבטאי רוח המושבה
מה ניתן ללמוד מטקסי האירוסים והחתונות על החברה במושבות? נראה כי טקסים אלה התנהלו
במושבות על פי המסורת הדתית ,אולם נוספו בהם מרכיבים חדשים בעלי משמעות חברתית עשירה,
יצחק ובריינה
סימנים שניתן ללמוד מהם על החברה העברית שהתעצבה במושבות בתקופה הנדונה ,ושבתרבותה
בירגר ביום
חתונתם ,ראשון־ השתלבו מסורת וחדשנות ,ישן וחדש וכן יהודי ועברי.
לציון 1909
על פי ההגדרה של גירץ שהובאה בתחילת מאמר זה ,בני המושבות ביקשו לספר באמצעות
(אוסף 'ישראל נגלית
לעין' ,ראשון־לציון)
הטקסים סיפור אחר ,דומה לזה שסיפרו הוריהם אך גם שונה ממנו .שלא כפועלי העלייה השנייה
ואנשי העלייה השלישית ,אשר אתגרו
את עצמם בכל הנוגע לטקסי הנישואים,
בני המושבות לא דנו בשינוי טקסים
אלו .הם לא ביקשו לשנות באופן מהותי
וודאי שלא חשבו לבטל את הטקסים; הם
ביקשו לערוך את הטקסים כבעבר .עובדה
זו תואמת את הידוע על בני המושבות,
שהמשיכו לקיים בארץ־ישראל אורח חיים
דתי ולשמור מצוות .עם זאת מן העדויות
עולה כי טקסי אירוסים התבטלו בחלקם,
אולם לא באופן גורף ולא מתוך אמירה
לעומתית נגד טקסים; פעמים רבות נבע
הביטול מאילוצים נקודתיים.
בעשור השני של המאה העשרים
ובעיקר בעשור השלישי החלו בני מגזר
הפועלים להוביל שינויים בכל הקשור
לטקסי חתונות .אנשי 'השומר' ביקשו לתת
לטקס החתונה נופך חדש ,כפי שהעידה
קיילה גלעדי ,שחתונתה עם ישראל הייתה
החתונה הראשונה שנערכה בין חברי
'השומר' ,בשנת תרס"ט (' :)1909התנגדנו
לטקס החתונה המסורתי ורצינו לחולל בו
שינוי "מהפכני"' 130.החידוש שהכניסו
חברי 'השומר' היה הפיכת החתונה למעמד
 130ראו זיכרונותיה של קיילה גלעדי :פרידהבר
(לעיל ,הערה  ,)5עמ' .402
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טקסי אירוסים ונישואים במושבות :מסורת מול חדשנות ()1914–1882

בעל אופי צבאי מובהק :חבריהם של בני הזוג באו רכובים על סוסים וחגורים כלי נשק ,את יריעות
החופה העמידו על חודי כידונים ,ולאחר שהחתן שבר את הכוס ירו חבריו שבע יריות באוויר .עם זאת
המהות של טקס החתונה הדתי נשמרה גם בחתונות אלו131.
בקרב בני הפועלים עלתה השאלה כיצד לבצע את ההתקשרות מבחינה טקסית .מוקי צור ציין
כי היו שהעדיפו טקס מסורתי צנוע ,היו שראו בחתונה אירוע אינטימי שאינו זקוק לאישור טקסי
(תפיסה הפוכה לחלוטין מזו של בני המושבות) ,והיו שראו בחתונה הזדמנות לחגיגה גדולה לציבור
הפועלים 132.בכל מקרה ההבדל בין האיכרים בני המושבות ובין הפועלים היה ברור :האיכרים לא
ערערו על עצם הטקס וביצעו אותו על
פי ההלכה ,ואילו הפועלים ביקשו לעצב
להם טקסים אחרים 133.דוגמה לכך הייתה
תגובתה של חיותה בוסל על דרישת אמו
של יוסף ,בן זוגה ,שהשניים יתחתנו בחופה
כדת וכדין' :ניסיתי להסביר לה שאין
תכלית בדבר ,משום שעלי לשוב לפתח
תקווה ויוסף הרי יישאר בדגניה [ ]...לטקס
נישואינו לא הוזמן איש מחברינו'134.
שינויים דרמטיים בכל הנוגע לטקסי
הנישואים התחוללו לאחר מלחמת העולם
הראשונה .דוגמה מעניינת להתלבטות
באשר לקיומו של טקס נישואים היא
סיפורם של הזוג עדה שרתוק ואליהו
גולומב ,שנישאו בווינה בשנת תרפ"ב
( .)1922שרתוק התנגדה לקיומו של הטקס
וביקשה שלא לקיימו ,אולם אמה ,פניה
שרת ,לא הסכימה לכך 135,ובני הזוג נאלצו
לקיים טקס נישואים.

 131על חתונות השומרים ראו :סיני (לעיל ,הערה .)6
 132צור ,זבולון ופורת (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .72
 133על טקסי הנישואים של ההתיישבות העובדת
בשנות העשרים ראו :מ' זעירא ,קרועים אנו:
זיקתה של ההתיישבות העובדת בשנות העשרים
אל התרבות היהודית ,ירושלים תשס"ב ,עמ'
.272‑265
 134צור ,זבולון ופורת (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .168
 135רוזנברג־פרידמן (לעיל ,הערה .)6
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אכן בקיבוצים כבר חלו שינויים גדולים ,עד כדי ביטול הטקסים לחלוטין .למשל בקיבוץ עין־
חרוד ,שנוסד בשנת  ,1921כלל לא התקיימו טקסי נישואים עד שנות החמישים של המאה העשרים.
זוגות רבים חיו יחד בקיבוץ זה ללא חופה וקידושין ,ומה שקשר בין בני הזוג היה הקשר הרומנטי
ביניהם ואף הרצון למשפחה ומעבר למגורים משותפים136.
לסיכום ,נראה כי בני המושבות ,שלא כחברי 'השומר' או פועלי העלייה השנייה ,לא ביקשו לערער
על המסורת או לשנות את הטקס המסורתי .אמנם היו חידושים בחתונות במושבות אולם הם נעשו
לא בהתרסה ומתוך רצון לשבור את הקיים ,כי אם בהשפעת רוחות המודרניות והלאומיות שחדרו
למושבות .כאמור אנשי המושבות היו שומרי מצוות ,והטקסים הדתיים היו חשובים עבורם ,כפי
שעולה מדיווח עיתונאי על אווירת החתונות ששררה במושבות:
בהמושבות עת דודים הגיעה .זה כארבעה שבועות ,שאין לך שבוע שלא יהיה חתונה או אירושים באחת מהן,
בגדרה ,בראשון־לציון ,בפתח־תקווה ,במזכרת־בתיה ,היא עקרון .כן ישמע תמיד במושבות יהודה ובחוצותיהן
קול ששון וקול שמחה ,קול חתן וקול כלה ,קול מצהלות חתנים מחפתם וקוצרים ובוצרים מכרמיהם ודורכים
מגתיהם ,קול מהללים את ה' על טובו וחסדיו שזכינו לראות אכרי ישראל עובדים אדמת קודשנו ,אמן137 .

 136ת' קמינסקי' ,נשות עין חרוד כמעצבות חברה מתחדשת ומשתנה ,'1948‑1921 ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר־אילן,
תשע"ב ,עמ'  .52‑51צעד זה של ביטול הנישואים היה ייחודי לעין־חרוד ,ולא הייתה זו תופעה רווחת בקבוצות
הראשונות ובקיבוצים .ראו :שם.
' 137דברי ימי השבוע' ,הצבי ,ד( 16 ,י"א בניסן תרמ"ח [ 23במרס  ,)]1888עמ' סב.
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