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,
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ירי תהלוכת האור :
יי " "
ן חנונה נחג לאומי
ן בתל  -אביב בשמם
ף

1936 - 1909

רקע היסטורי וחברתי
מאז שנותיה הראשונות של תל  -אביב ניכרו המאמצים הגדולים של ראשיה ושל מעצבי אופיה ליצור

.

בה ביטוי מושלם לרעיון הציוני  -הלאומי עם זאת רצו להקים בה מרכז תרבותי בין  -לאומי אשר ייפחת

.

אל דומיו בעולם  ,ויקיים עמם תקשורת כך התכוונו להגשים הלום כפול  :לייסד ישות עצמאית
מחודשת בארץ האבות עוד לפני שהצליחו להקים בה מדינה  ,וזאת תוך כדי עיצוב מהדש של זהות
לאומית  ,ובד בבד לטפה מקום שבו תתבטאנה הכמיהות להיות הלק מן התרבות הקוסמופוליטית ,
ותוך כדי כך לפרוץ את גבולותיו המצומצמים של העולם היהודי ,
אהד האמצעים ששיקפו בהבלטה ובעצמה את המגמות האלה היה מערכת האירועים הציבוריים

החגיגיים שהתקיימו בתל  -אביב באופן תדיר  ,ואשר הלכו והשתכללו במשך שנות העשרים

והשלושים .

אירועים ציבוריים חגיגיים אלה היוו

חלק בלתי נפרד מתהליך ההתחדשות

האידאולוגית של אותה תקופה  :בתל  -אביב התקיימה בשנותיה הראשונות פעילות מגוונת של כל

.

זרמי הציונות המגשימה אחד הזרמים האלה  ,אשר רלוונטי במיוהד לענייננו  ,הוא הזרם של
הציונות הסוציאליסטית  ,שאנשיו נמנו עם יוצרי ה ' סיפור הלאומי ' של הקבוצה הציונית בארץ -

מאמר זה מבוסס על פרק מתוך עבודת הדוקטור שכתבת ' בהדרכת פרופ ' גלית חזן  -רוקם  ' ,סיפורי טקסים וחגיגות

בתל  -אביב בשנים  , ' 1936 - 1909האוניברסיטה העברית כירושלים . 1997 ,
ברצוני להודות לפרופ ' עלי יסיף על ייעוצו בעיצובו מחדש של הפרק .

ן

קתדרה

3כ, 1

ניסן

תשס " ב ,

עמ '

 - 131כ15

נילי אריה  -ספיר

קתדרה 132

ישראל  ,מי שפעלו תחת דגלה של אידאולוגיה זו שאפו לדתות את הדת המסורתית  ,שיסודה
האמונה התלותית באל  ,ולבנות במקומה מערכת ערכים מחודשת בעלת אופי לאומי הילוני עצמאי ,
אמנם תוך התבססות על הדת המסורתית ועל הזיכרון הקולקטיבי של עם ישראל  :אידאולוגים אלה

.

הבינו שאין תקווה להתחדשות ללא היסמכות על העבר הקולקטיבי של העם כן הבינו כי האמצעי
היעיל ביותר לזירוז המהפך הזהותי של הקבוצה השבה לארצה הוא עיצוב של מערכת סמלים
מחודשים  ,אבל כאלה הנשענים על יסודות המורשת היהודית  ,סמלים שיעבירו אל הציבור במסגרת

והמקום .

טקסי הדגשה מאורגנים מערכת של מסרים בהתאם לצורכי הזמן

אנשי הציונות

הסוציאליסטית בחרו מתוך מחזור השנה היהודי את החגים שלדעתם היו בעלי פוטנציאל להפיק

מתוכם סמלים מחודשים בעלי מסרים בהתאם לצורכי הזמן  ,והם ט " ו בשבט  ,חנוכה  ,פסח

ושבועותי היה במעשיהם אף ניסיון ברור ' להמציא מסורת '  ,כפי שמכנה זאת אריק הובסבאום ,
היינו לחדש מסורות מעברו של העם ולמסוך בהן מסורות חדשות במטרה לעצב את הקבוצה

היהודית המתחדשת כקבוצת זהות מאוחדת .

2

במאמר זה אעסוק בחג החנוכה ואבהן כיצד צוין החג על מערכת סמליו בעיר העברית הראשונה  ,ואם

.

וכיצד שיקף את דמותה ואת תכונותיה הייחודיות בתוך מפעל ההתחדשות שהתרחש אז בארץ כן

אבקש לברר מה תרמה תל  -אביב לעיצובו של החג בדורות הבאים .
בדיוני בשאלות אלה אתרכז בנקודות מבטם של מידענים שחוו את הנוכה בתל -אביב בראשיתה
ושסיפרו לי את חוויות החג שלהם  ,בתיאורים ובסקירות של מקורות עיתונאיים בני התקופה וכן בתומר

.

חזותי מן התקופה הנדונה החומרים השונים יידונו זה בצד זה ואף יושוו זה לזה מתוך כוונה לאתר את
מאפייניהם של טקסי חנוכה ושל סמליהם  ,את משמעויותיהם ואת המקום שקיבלו בהקשר החברתי

.

ההיסטורי בן התקופה ולעומתו אצל המידענים בהווה אנסה אפוא להשיב על השאלה אם ובאיזו דרך

השתמשו העיתונות בת התקופה והמידענים בהווה בטקסי החנוכה כדי לשדר מסרים על פי צורכיהם .
בחרתי בחג החנוכה כמקרה דוגמה ראוי לעיון זה בגלל אופיו הקונטרוברסלי  ,המייצג לדעתי היטב
את סוגי המהפכים הזהותיים שעברו על קבוצות של יהדות מזרח אירופה בסוף המאה התשע  -עשרה

ובראשית המאה העשרים .
כדי להבין את תהליך הפיכתו של חג החנוכה מחג דתי לתג לאומי יש לעיין בתחילתו של התהליך ,

שהתרחשה במזרח אירופה ובמרכזה בסוף המאה התשע  -עשרה .
קולות ראשונים שביקשו להבליט את מעשי הגבורה של ההשמונאים ולדחות את המשמעות הנסית של

חנוכה נשמעו כבר בספרות ההשכלה .
1

ראו :
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1983 ,
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ראו  :ד ' ביתן  ' ,און שגיא פורח '  ,ד ' אוחנה ור " מ ויסטריך ( עורכים )  ,מיתוס וזיכרון  :גלגולה של התודעה
הישראלית  ,ירושלים  , 1996עמ '  ; 188 - 169א ' לוז  ' ,על מיתוס התהייה של המכבים '  ,האומה  ( 56 ,כסלו תשל " ט ) ,
עמ '  ; 52 - 44הנ " ל ( עורך )  ,מקבילים נפגשים  ,תל  -אביב תשמ " ה  ,עמ '  ; 171 - 169ע ' שוחט  ' ,שמות סמלים והווי
בחיבת ציון '  ,שיבת ציון  ,ב  -ג ( תשי "א  -תשי " ב ) . 250 - 228 ' DY ,

הלוכה האור  :חנוכה כחג לאומי בתל  -אביב בשנים

מראנו !

אמנם מה עלוב
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1936 POP
1

באומות לא

מתווה של זאב רבן
לסביבון ' יהודה

השבויה  -יהודה
המשתחררת ' , 1928 ,
ספיה ודיות על

.

13 6

קטוביץ  ,שהתכנסה בשנת  , 1884הציע הרב שמואל מוהליבר  ,מראשוני ' חובבי

ציון ' ומי שעמד בראש ועידותיה  ,להפוך את חג החנוכה באופן רשמי לחג

.
להבליט את הפן הלאומי של התנועה.

כללי של ' חובבי ציון ' הצעתו לא נתקבלה  ,אולי משום שמשתתפי הוועידה
לא חפצו

6

למרות זאת הפכו נשפי

חנוכה השנתיים לאירוע החשוב והמרכזי של האגודות הציוניות באירופה
.

, ,, ,

. , ,, ,, , .
,,

,

.

,

וגם בארצות  -הברית אגודת ' קדימה ' הווינאית  ,שחגגה את החג כל שנה
בעריכת נשפים  ,ושהשפעתה ניכרה גם מחוץ לווינה  ,שינתה את שמו בשנת

,

1883

לחג המכבים .

7

לסטודנטים היהודים של ' קדימה ' חשוב היה מאוד לשמור על כבודם  :רבים מהם  ,כמו סטודנטים
יהודים בקיסרות ההבסבורגית ובגרמניה  ,הושפעו מערכי הלאומיות והלאומנות הגרמניים  ,שטיפחו

.

את הכוה  ,העצמה והגבורה בשנות התשעים ההליטו הברי ' קדימה '  ,בהשפעת הכיוונים האידאולוגיים

גבורתם .

האלה  ,לשמור על הכבוד היהודי בכך שיציגו עצמם כצאצאי המכבים  ,וכמי שירשו את

4

ראו  :ל ' פינסקר  ,אוטואמנסיפציה ! ירושלים תשי " ב ,

עמ ' . 50

.

ביתן הדגיש כי גם אליעזר בן  -יהודה ראה בגבורה

ערך עליון ואיתר את מקור הערכים הלאומיים בעבר הלאומי הוא כיוון אל העבר  ,לדברי ביתן  ,בצורה ששירתה

את טיעוניו  ,בהדגישו ש ' הדם ששפכו היהודים בארץ  -ישראל  . . .הוא  -הוא הזיכרון הקולקטיבי שלהם הכרוך בה .
'

.

בין הגיבורים הלאומיים שפעלו בכוה אקטיווי ונטלו גורלם בידם הוא הציב כמובן גם את החשמונאים בן  -יהודה
היה אולי הראשון שהיבר את ' נרטיב העל ' של העם במטרה לחדש את מהותו ואת זהותו תוך הדגשת סיפורי גבורה
וצמצום סיפורי אבות שאינם היסטוריים  ,אלא שבזמנו עדיין לא נתקבלו דעותיו בקרב הציונים  ,שמאוחר יותר

.

פיתחו בעצמם את אותם כיוונים אידאולוגיים וראו למשל  :א ' בן  -יהודה  ' ,ועוד מוסר לא לקהנו '  ,כל כתבי

אליעזר בן  -יהודה  ,א  ,ירושלים  , 1941עמ '  ; 24 - 17הנ " ל  ' ,בזמן עבודתנו '  ,המליץ ,
ראו  :ביתן ( שם )  ,עמ '  ; 173 - 172שוחט ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ '  ; 248לוז ( לעיל  ,הערה

; ) 1891 ( 276

5
6

ראו  :שוחט

(

שם .
)

, )3

וכן  :ביתן

עמ ' 169

(

.

שם .
)

על פי ביתן מנהיגי ' איבת ציון ' נזהרו מלהבליט את הנוכה כחג לאומי וזאת על רקע טענות כי

אידאולוגיה מקסימליסטית של ' חיבת ציון ' מעוררת את התורכים לבלום אפילו את מאמצי ההתיישבות

.

המצומצמת שהתלה אז בארץ  -ישראל  ,וכי שימוש בסמל גבורה יפגין כוונה לממש את הציונות בכוח הזרוע ראו :

ביתן ( שם ) ,
7

עמ '

72נ .
עמ ' 172

שוחט ( שם )  ,עמ '  ; 248ובמאמרו של לוז ( לעיל  ,הערה

ראו  :ביתן ( שם ) ,
הסטודנטים היהודי הלאומי הראשון  ,נוסד בווינה בשנת
; 173 -

; 1882

)3

 ,עמ ' . 46

' קדימה '  ,ארגון

מקימיו היו ראובן בירר  ,משה שנירר ונתן בירנבאום .

ארגונים דומים הוקמו לאחר מכן באוניברסיטאות רבות במערב אירופה ראו  ' :קדימה '  ,א " ע ,

כס  ,טור . 154

%

20

נייר ,

ס "מ

מימין  :הסביבון

שבמתווה  ,יציקה
עופרה בידי משת
מורו  , 1996 ,על פי
הלגט המקורי גשגהב
משנה

, 1929
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אגודות נוער יהודי באירופה אימצו גישה זו  ,ושמותיהן מעידים עליה  -אגודה לוחמת בשם

' חשמוניאה ' הוקמה בצ ' רנוביץ ' בשנת  , 1891אגודת ' מכביאה ' הוקמה בפראג בשנת

' גמלא ' הוקמה בווינה בשנת

. 1895

1893

ואגודת

הכמיהה של כל אלה לקשור עצמם אל מיתוסים של גבורה

ולהפנים מוטיבים של 'אקטיביות  ,הקרבה וכוה '  ,נבעה מן הצורך לפצות עצמם על ההולשה היהודית

ולבנות זהות יהודית הדשה  ,אמיצה והרואית .

8

נשפי חנוכה שקיימו אגודות שונות של ' חובבי ציון '  ,ושדיווחים עליהם הופיעו בעיתוני שנות
השמונים והתשעים של המאה התשע  -עשרה  ,כללו
את כל סממני הטקס הדתי  ,לרבות פרקי הזנות  ,אך גם שירי געגועים לציון ונאומים על החג ותולדותיו ,

.

שתוכנם לאומי ולאומי  -דתי לעתים הוצגה בנאומים אלה ההירות הלאומית כמטרת המרד  ,אך לרוב הובלט
בהם המאבק בהלניזם ובהתייוונות ונגד גזרות הדת  ,שנתפש על ידי הנואמים כמאבק לאומי להצלת

.

היהדות מהתבוללות ומסכנת הכחדה נס פך השמן אוזכר רק לעתים רחוקות  ,והודגש  ,שניצחון המכבים

.

.

היה פרי יוזמתם  -הם וגבורתם  -הם מוטיב ' מעטים מול רבים ' לא היה שכיח בנאומים אלה גבורת המכבים
נתפשה כמייצגת את האמונה הלוהטת של ההלשים שבכוחה גברו על ההזקים  ,ולא במשמעות המאוחרת

בהרבה  ,של המעטים הנועזים ( והמתקדמים ) המנצחים את הרבים הפחדנים

(

והמפגרים תרבותית .
)

9

הנאומים קראו למאבק בהתבוללות וליישוב ארץ  -ישראל  ,אך לא רמזו למימוש גבורה לוחמת בצורת

.

כיבוש צבאי לדברי דן ביתן  ,נראה שהייתה זו גישה מכוונת  ,שלא נבעה רק מחשש מן השלטונות

העות ' מאניים והרוסיים  :החג הלך והפך מחג דתי לחג מעורב מבהינת משמעויותיו  ,כלומר נוסף לו

.

היבט לאומי חילוני  ,אך עדיין לא הוכחש המסר של אמונה בנם האלוהי הברי תנועת ' חיבת ציון ' ,
שרובם היו אורתודוקסים מתונים  ,ושהיה להם צורך בתכנים חדשים  ,לא ראו סתירה בין הדגשת הגבורה

.

לבין השמירה על היסוד הדתי  -הנסי של התג אולם ככל שהתגברה המגמה להפוך את חנוכה לחג לאומי ,

.

כן גבר המאבק בין שוללי ' חיבת ציון ' לבין ' חובבי ציון ' לסוגיהם בעניין זה נציגי האורתודוקסים
התנגדו להבלטת הגבורה האנושית של המכבים וטענו לניצחון המכבים רק במשמעות הדתית  -על פי
תפיסתם המכבים ניצתו כיוון שהיו צדיקים  ,ניצחונם נועד להציל את הדת והוא הושג על ידי נס

אלוהי  .למרות המאבק עם האורתודוקסים לא טושטשה וצמתו של התג המתחדש בתנועות הציוניות .
 .באותה תקופה קמו אגודות נוספות שנקראו בשמות של גיבורי האומה  ' :בר
ראו  :ביתן  ,שם  ,עמ
10

8

' 178 - 176

)

גיורא '  ' ,עקיבא '  ' ,יהושע '  ' ,שמשונים ' ועוד ( ראו  :זיכרונותיו של ש ' הלוי גליקסברג  ' ,שארית הציונות הדתית ' ,
הצופה  ,כ " ט בכסלו תשי " ב ,

עמ ' . ) 4

הלאומית כעם עצמאי העומד בזכות
9
10

ראו  :ביתן ( שם ) ,

עמ '

הדבר שיקף את הכמיהה לחדש את אופיו של עם ישראל ולהזק את זהותו

עצמו .

. 173
.

ראו  :ביתן ( שם )  ,עמ '  ; 176 - 175 , 175ובמאמרו של לוז ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '  48 - 47ההתעוררות הלאומית
והמחלוקת בנושא זה בין האורתודוקסים לציונים באה לביטוי גם במציאות המורכבת של יהודי ירושלים בגיליון

.

יונאס  ,לכבוד חג

י של ' הצבי '  ,עיתונו של אליעזר בן  -יהודה ( ט " ו בכסלו תרנ " ד )  ,נדפס מאמרו של חותנו  ,שנ " ה
המנוכה במאמר זה תבע יונאס מן העם ' שלא להתייאש מן הפורענות  ,לחוס על כבודנו  ,לעמוד על נפשנו וללכת

.

.

קדימה ' יונאס הטיף במאמר  ,כדברי יהושע קניאל  ' ,ללמוד את לקחי העבר ההיסטורי המפואר '  ,כלומר את לקחי
גבורת המכבים ותושייתם  ,ולחדש את מאבקם בהווה  ,הפעם מול השלטון העות ' מאני  .מאמר זה הביא ל ' מהאה
גלויה ' שפרסמו הרבנים של העדה האשכנזית בירושלים  ,נציגי ' היישוב הישן '  ,הרב שאול אלישר והרב שמואל
מלנט במסגרת מחאה זו הם הסירו מעל עצמם את האחריות לכתיבת המאמר וציינו כי הם עבדים נאמנים

.

.

למלכות כאשר נודעו אירועים אלה לשלטונות  ,נאסרו בן  -יהודה וחותנו  ,נשפטו לשנת מאסר ושוחררו בערבות

תהלוכת האור  :חנוכה כחג לאומי בתל  -אביב בשנים
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1936 - 1909

חג הנוכה הלך והתבסס בתודעה הציונית בעיקר כחג הגאולה הלאומית  ,והמכבים הפכו סמל של הגבורה

.

האנושית המתחדשת מול הדתיות הפסיווית  ,נציגת הגלות  ,התייצבה החילוניות האקטיווית  ,המובילה

.

לגאולה המוטיב הדתי של הנס  ,שסתר בעיני המאמינים בנס האלוהי את האקטיוויות ההרואית  ,הלך
ונדחה

11 ,

בתהליך שעבר חג החנוכה מחג דתי משפחתי לחג לאומי בא לביטוי הדחף ההולך וגובר

לחידוש דמותו של עם ישראל ולחיזוק זהותו הלאומית על חשבון זו הדתית .

12

דברים אלה מובילים

.

אותנו לדיון באופיו של חג החנוכה כפי שנחוג בתהילת המאה בארץ  -ישראל  ,בתל  -אביב הצורך ליצור
זיקה בין עברו היסטורי וההרואי של עם ישראל לבין ההווה של העם  ,אשר שב אל מולדתו ונאבק בה

על תידוש עצמאותו  ,התגלה כאן בעצמה ניכרת .
אופן התגלמותו של החג מהזק את התזה של יעל זרובבל שתהליך יצירת העבר אצל קבוצה מתחדשת
הוא סלקטיווי מאוד  :ה ' סיפור הלאומי ' של העבר בא לידי ביטוי במיתוסים  ,ההופכים את העבר
לטקסטים סמליים ; המבנה המיתי מחזק את ההעדפה של מסר אידאולוגי על דיוק היסטורי ותורם

לשלמותו של ה ' סיפור הלאומי ' .
חגיגות חנוכה

13

בתל  -אכלב

בתל  -אביב צוין חג חנוכה בעיקר במרהבים החיצוניים של העיר בטקסים קבועים  ,שכללו ביצוע

.

סמלי של חנוכה הלאומי המסרים הלאומיים שבאו לביטוי בנאומים של ראשי התנועות הציוניות

השונות ובשירים ששרו בנשפי הנוכה פרצו עתה אל הביצוע הטקסי  ,האקטיווי בתהלוכות לפידים .
טקסי תנוכה המשפחתיים ואלה הציבוריים שנערכו במסגרת נשפים פנימיים עברו טרנספורמציות

והותאמו לצרכיה של ההברה הארץ  -ישראלית של אותה

עת ,

14

תהליך עיצובו של חג החנוכה בתל  -אביב נמשך כארבע  -עשרה שנה ; בתחילה עדיין נהוג בנשפים
פנימיים  ,לעתים תוך שילוב של המסר הלאומי במסר הדתי ; הזהות הלאומית של הקבוצה המתחדשת

באה לביטוי מלא רק בשנות העשרים .
.

לצורך הגשת ערעור  .עיתון ' הצבי ' נסגר  ,ובן  -יהודה ישב שוב בבית הסוהר עשרה ימים בית הדין שפסק את דינם

.

של בן  -יהודה ויונאס שפטם על יסוד הוקי העונשים כקושרי קשר ראו  :י ' קניאל ( עורך )  ,אליעזר בן יהודה בבית
האסורים  -חנוכה תרנ " ד  ( 1893איגרות )  ,ירושלים תשמ " ד .
11

ראו במאמרו של לוז ( שם )  ,עמ '

51 - 50

.

על חנוכה הלאומי בתקופת ' תיבת ציון ' ראו גם  :ב " צ דינור  ' ,חג

ההשמונאים '  ' ,תנוכה '  ,י " ס לוינסקי ( עורך )  ,ספר המועדים  ,ה  ,תל  -אביב תשי " ד  ,עמ '
12

198 - 197

.

על פי ביתן ולוז רבים מן המשוררים והסופרים של אותה עת  -ביניהם מ " י ברדיצ ' בסקי  ,ש ' טשרניחובסקי וה " נ

ביאליק העריצו את הגבורה המכבית ואת הגבורה האקטיווית בכלל בהקשר היהודי .

אגב  ,תיאודור הרצל היה לדברי ביתן זהיר בדבריו על אודות המכבים  ,אם כי התבטא כתומך ביזמותיהן של

תנועות הנוער השונות שגילו גישה אקטיווית  .ראו  :ביתן ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ ' , 171 - 170

של לוז ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ
13

ראו :

London 1995 ,

214 - 221
14

ש

' 51 - 49

; 185 - 176

ובמאמרו

.

Zerubavel , Recovered Roots: Collective Memory and National Tradition , Chicago

.י

 .קק

על הטרנספורמציה שעבר חג החנוכה בתקופת ההתיישבות המתחדשת בארץ  -ישראל ראו  :ר ' אלבוים  -דרור ,
י'

החינוך העברי בארץ  -ישראל  ,א  ,ירושלים תשמ " ו  ,עמ '  ; 590 - 587ז ' גורן  ' ,חגיו ומועדיו של היהודי ההילוני ' ,
רש ( עורך )  ,כזה ראה וחדש  ,תל  -אביב  , 19872עמ '  ; 272מ ' נאדל  ' ,חגי ישראל '  ,אנציקלופדיה למדעי החברה  ,ב ,

ץתדרה 136

נילי אריה  -ספיר

מחדשי תג החנוכה כחג לאומי פיתחו כמה סמלים מסכמים שנשזרו בטקסיו  ,ואשר כאמור השתכללו

.

במשך השנים תיאוריהם של המידענים שריאיינתי את אירועי החג בעיר משנות העשרה עד שנות
השלושים הוצגו בצורה תמציתית מאוד  :כל אחד מהם בתר להתייחס אל תוויה אחת או שתיים או אל
קובץ תוויות שהציגו בקצרה  ,ולהתמקד בסמל מסכם אחד או שניים שהרשים אותו במיוחד  ,אך

התיאורים האלה הביעו את מלוא משמעויותיו של החג מנקודת מבטם .

15

.

הם לא התעכבו בדבריהם על תהליכי ההתפתחות וההשתכללות של סמלי החג עם זאת העיון במכלול

דבריהם מאפשר להבין את אופן התפתחותם של ההג ושל סמליו בתל  -אביב  ,משום שכל אהד מהם

התייחס אל שלבים אחרים של התפתחות ההג .
ימימה טשרנוביץ  -אבידר 16התייחסה אל חגיגות תנוכה בגני הילדים ובבתי הספר בתל  -אביב  ' :נתנו

.

.

גוון הרואי לחגיגות התנוכה ההצגות היו יהודה המכבי ותנה ושבעת בניה ' לעומת זאת בעיתונו של

בן  -יהודה ' הצבי ' תוארו חגיגות החנוכה ביפו ובתל  -אביב בשנת
ההתחלה עשתה הגמנסיה

העברית . . .

בחלק הומרתי עלתה יפה

כלדקמן :

1910

שירת . . .

' ויהודי קטן

אני ' .

חבל  ,שאינם

טורחים לעבד ולשנות קצת את החרוזים הגלותיים שבשיר האחרון  ,שהרי תמוה הדבר  ,אם הילדים העומדים

על חופה של יפו משתפכים בצלצולי אהבה על ארצם ש ' במרחקים שם ' . . .

לא רע בחצוניותו היה גם המחזה

' החשמונאים ' של יצחק אפשטיין  ,אבל יפה מכל הייתה הטעמתו האהודה של תלמיד קטן ( קלינוקר ) את
השיר ' גבור

( כך ! )

.

אני ' י1

טשרנוביץ  -אבידר בחרה בדמויות המכבים וחנה כסמלים מסכמים שביטאו בעיניה בצורה היעילה

ביותר את המשמעות החד  -כיוונית שהוענקה לדעתה לתג באותה עת  ,היא לא פירטה דבר מעבר לזה :

מנקודת מבטה די היה בהזכרת הדמויות ההרואיות לביטוי המסר שלה .
העיתונאי  ,שכתב בזמן האירועים  ,התייחס אל טקס שהיה מצוי לדעתו בתהליך של התפתחות

.

והשתכללות  ,ושעדיין לא הגיע לשיאו מבחינת טיפוח הזהות הלאומית והאווירה ההרואית השיר

.

הגלותי פגם לדעת העיתונאי באחידות הרצויה של המסר של האירוע העיתונאי הרגיש כנראה שעליו
לבקר כל מה שחרג מן המסר הזה  ,שכן העיתונות בת התקופה שימשה מסגרת לפיתות ולגיבוש של

.

המסרים האידאולוגיים שבוטאו בטקסי החגים עם זאת העיתונאי הילל את צורת הביצוע של שיר ,

אשר שידרה מסר הרואי .
טור  ; 444ליבמן

ודון  -יקיא ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ

הן Kabakoff, 'Hanukkah

.ן

; 47 - 58

201 - 204 ; 8 . Lewis , History

16 - 19

15

16

 .עק

 .עק

 .קק

' ; 53 - 51

 Zionism ' ,תן

The Ilanukkah Antholo y, Philadelphia 1976 ,

.

.

ן))) .

Ph. Goodman

Israel ' ,

~
Remembered
Recovered, Invented, Princeton 1975 ,

.

רבים מן המידענים בתרו בדרך זו כדי להעביר את הוויות החגים שלהם ייתכן שעשו זאת בגלל קושי לזכור
אירועים ספציפיים  ,אך אפשר גם שהם התכוונו להדגיש את המסרים שלהם באמצעות העברת הוויה סיכומית

.

טשרנוביץ  -אבידר (  ) 1909 - 1998הייתה סופרת  ,משוררת ומתרגמת עבור ילדים בעיקר  ,שההלה את דרכה החינוכית
כגננת ומנהלת גן ילדים שהתה בתל  -אביב באמצע שנות העשרים ובתחילת שנות השלושים

.

17

' The Maccabean Spirit

) ) 4 . ( , H6
anukkah : The Feast o( Ligh , Philadelphia 1937 ,

 . Levyr-Amrת
1 . solis-Cohen

.

.

.

הצבי  ,כ " ט בכסלו תר " ע  ,עמ '  2את מילות השיר ' יהודי קטן אני ' כתב י " מ פינס  ,והלחין אותו א ' אידלסון את המידע
מסר לי ד " ר נתן שחר אפשטיין (  ) 1943 - 1862היה מורה  ,מהנך ולשונאי בין השאר עסק בהוראת המבטא הנכון  ,הרצה

.

.

.

והדריך בסטודיות תיאטרוניות ברחבי הארץ פרסם מאמרים רבים בנושאי ארץ  -ישראל והציונות ובנושאי חינוך

.

ולשון כן עסק בתרגום  ,ותרגם בין השאר את מחזהו של י " מ וייס ' ההשמונאים '  ,שלא היה אם כן מחזהו שלו  ,כפי

תהלוכת האור  :חנוכה כחג לאומי בתלואביב בשנים

אלישבע ריגר  -אבולעפיה 18סיפרה  ' :בבית  -הספר לבנותיי חידשו כל חג . . ,

1936 - 1909

בחנוכה רצו להעביר את

.

רמת הביטחון העצמי  ,חיפשו דמויות מה היה יכול להזק את הביטחון שאפשר לצאת ממצבים
קשים ?

.

הנוכה  ,כי משפחה אחת הרימה את נם המרד בהמחזה המחישו את נס כד השמן וגם את

הגבורה  . . .שתי קצוות  :רוח ונם . . . .

' ריגר  -אבולעפיה היא היחידה מבין המידענים שהצביעה על מסר

.

דו  -כיווני של חגיגת תנוכה בתל  -אביב היא אמנם הדגישה את המעשה האמיץ של משפחת
המכבים  ,שהפכה לסמל ולדוגמה לעם המתחדש  ,שהיה עליו להתגבר על מכשולים רבים בדרך

.

להשגת מטרתו  ,אך לצד ' נס המרד ' שהרימה משפתת המכבים ציינה גם את ' נס כד השמן ' על פי

דבריה של ריגר  -אבולעפיה נראה שהיה עדיין צורך להיסמך גם על כוחו של האל ולא להתעלם מן

המורשת הדתית .

20

העיתונאי שכתב סקירה וביקורת על חגיגות חנוכה ושייצג את המגמה הלאומית המליץ לסלק
מחגיגת החנוכה כל רמז לנוסטלגיה אל העבר הגלותי  ,שהדת המסורתית וההישענות על האל היו

.

ממאפייניו ריגר  -אבולעפיה לעומתו קיבלה את שני המסרים ההפוכים זה מזה שהוצגו בחגיגת חנוכה
בתל  -אביב כשני צדדים של אותו אירוע גדול של גאולה  ,שלדעתה לאו דווקא סתרו זה את זה  ,כפי

שהציעה במשחק המילים ששיבצה בדבריה  :נישא ' נס המרד ' והומחש גם ' נס כד השמן ' .
דברי העיתונאי מהד גימא ודברי ריגר  -אבולעפיה מאידך גיסא מייצגים את המגמות השונות באותה

תקופה  :עיתונאי שהטיף ללאומיות מול בית  -הספר לבנות  ,שהינך ללאומיות אך גם לאמונה באל.
ריגר  -אבולעפיה הציגה בדבריה חוויה נוספת  ,ששמורה הייתה בזיכרונה מחגיגות חנוכה בגימנסיה

...

' הרצליה ' בשנות העשרה  ' :חנוכה היה חג עצום  ,פתאום את התחלת לחיות בגלל ה הצגות  ,להתכונן

לחג החנוכה בגימנסיה זה לקה שבועות  . . .היה רעש  ,הייתה תכונה  ,ההצגה הייתה התרגשות עצומה . . .
היינו ברחובות שרים ורוקדים בלי סוף  . . .הכול היה קשור בבניין הארץ '  .ריגר  -אבולעפיה מאפשרת
לנו לעקוב אחר שלבים שונים בהתפתחות חגיגות החנוכה בתל  -אביב  ,שכן בדבריה אלה  ,הנוגעים

לשנות לימודיה בגימנסיה  ,הצביעה כבר על מסר אחיד של חגיגות חנוכה בתל  -אביב  -היא קשרה

.

אותן באופן בלעדי להגשמה הלאומית נשפי הנוכה היו מנהג קבוע בגימנסיה ' הרצליה ' משנת

הקמתה ( תרס " ו ,

) 21

אך חשובה לענייננו הזיקה שריגר  -אבולעפיה יצרה בין האירועים שהתרחשו בין

שמצוין בכתבה  .ראו  :ג ' קרסל  ,לכסיקון הספרות העברית החדשה  ,א  ,תל  -אביב , 1967

קלינוקר .

לאתר את זהותו של התלמיד
18

19

ריגר  -אבולעפיה ( נולדה ב  , 1903 -והייתה תלמידה בגימנסיה משנת
שנותיה בתל  -אביב  ,נפטרה ב . 1996 -
בשנת

1892

עמ ' 141

142 -

.

לא הצלחתי

1910

ואילך )  ,הייתה מורה  ,בילתה את רוב

.

נוסדו בית הספר לבנים ובית הספר לבנות ביפו שני המוסדות היו בבעלות כי " ח והוועד האודסאי

.

השתתף אף הוא במימון פעולתם המורים העבריים בשני המוסדות היו מעוניינים בבית ספר עברי לגמרי  ,אלא

.

שיסודות החינוך של הכי " ח היו בעלי אופי מתבולל  ,ואנשי כי " ח דרשו שההוראה תתנהל גם בצרפתית הנהלת בית

.

הספר לבנים קיבלה את רוב דרישותיהם  ,ואילו הנהלת בית הספר לבנות עמדה על דעתה בתחום זה בשנת

נקבע שבית הספר לבנים יישאר ברשות כי " ח  ,ובית הספר לבנות עבר בשנת

1903

לרשות ועד ' חובבי ציון ' באודסה ,

.

והפך לבית ספר עברי לגמרי ראו  :י ' עזריהו  ,החינוך העברי בארץ  -ישראל  ,ג  ,רמת  -גן תשי " ד  ,עמ '
20

226 - 133

.

על חוסר היכולת להתעלם לחלוטין מן הרשות האלוהית תוך כדי תהליך ההתחדשות הלאומית ויצירת החגים
המחודשים ראו בעבודת הדוקטור שלי

21

1902

(

לעיל  ,הערת כוכבית  ,עמ ' . 84
)

ראו  :ב ' בן  -יהודה ( עורך )  ,סיפורה של הגימנסיה ' הרצליה '  ,תל  -אביב תש " ל ,

עמ ' 364 - 362

.
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נילי אריה  -שפיו

כתליו של המוסד לבין התכונה ואווירת החג ברחובות העיר  :היא סיפרה כי אירועי החג פרצו אל

חוצות העיר  ,ועל פי דבריה שיא ההתרחשות היו השירים והריקודים בחוצות  .היציאה מן הבית החוצה
ושירים וריקודים אכן היו מאפיינים משותפים של החגים שהתחדשו אז בארץ  ,והוענקה לכך משמעות
סמלית של יציאה ממגבלותיה המעיקות של הגלות אל החופש ואל העצמאות תוך ביטוי קולקטיבי
של שמהת

ההגשמה ,

22

כך הגדירו את התהליך רבים מן המידענים שעמם שוההתי .

ריגר  -אבולעפיה לא פירטה את תוכני הצגות החג ולא סיפרה אילו חגיגות התרחשו ברחובות  ,אך
בביטויים המפליגים שנקטה ובחזרות ובהדגשות בדבריה היא המחישה את רמת הריגוש הגבוהה של

.

החוגגים תוך כדי ההכנות לתג ובמהלכו ההתרגשות הגדולה יסודה היה  ,לפי דברי המידענית  ,ב ' בניין

.

הארץ '  ,כלומר במעשה ההגשמה  ,שכבר ההכנות להג הציבו אותו במרכז התודעה במילים אחרות ,

נאמר כאן כי אירועי החג הדרמטיים ( הטקסים  ,החגיגות  ,ההצגות ) היוו סיבה להיות  ,כלומר לפעול

.

למען בניין הארץ דווקא בנטלם הלק באירוע שמשמעותו סמלית תשו ההוגגים את החיים האמתיים ,

.

את היי ההגשמה  ,שהייתה בעיניהם מרכז ההוויה שלהם באותה תקופה דרך ההתבטאות הזאת רומזת

לחשיבות הרבה של המערכת הסמלית בתקופה הנדונה מנקודת מבטה של המידענית .
תל  -אביב הוצבה כאן באמצעות תיאור ההגיגה הלאומית שהתרחשה בה במרכז המסכת הכללית של

.

חיי ההתחדשות הלאומית בארץ  -ישראל תיאור השמחה שהתממשה בחוצותיה הוסיף לתמונת דמותה
ריגושיות 23
כעיר שפעלה להגשמה מתוך עצמו

.

"

בדבריה של ריגר  -אבולעפיה משתקפת הזיקה הברורה והמידית בין הפרט לבין הכלל שהייתה קיימת

.

לדעתה בתקופה הנדונה תחילה אמרה :

' את התהלת

לחיות '  ,אך עברה מיד לתיאור קולקטיבי של

.

השמחה  ' :היינו ברחובות שרים ורוקדים בלי סוף ' היה כאן גם ניסיון להחיל עלי את תחושותיה

( ' את

התהלת לחיות ' )  ,המרואיינת השתדלה אם כן להחיות באמצעים מילוליים את תחושות החג בהווה

במסגרת המעמד האינטימי שביני לבינה .
צילה איון  -זוכוביצקי  -זקיף 24קישרה גם היא בדבריה את חג החנוכה התל  -אביבי למסכת הכללית של
היי ההגשמה הלאומיים בארץ  -ישראל  ' :בגימנסיה היה

נהוג . .

 ,שנשף הבוגרים הוא הנשף של

הגימנסיה בחנוכה  ,כל המי ומי הוזמנו  . . .היו נשפים לטובת הייקרן הקיימת " . . .
היה דבר גדול  ,דבר חשוב מאוד  ,התייחסו לזה ברצינות תהומית ממש '  .גם

הקופסה הכחולה זה

בדבריה של איון -

זוכוביצקי  -זקיף הופיעו מילים מפליגות והדגשות וחזרות שנועדו להמחיש בסיטואציית ההווה

.

האינטימית את התחושה הקולקטיבית מן העבר על פי תיאור זה  ,המהזק את דבריה של ריגר -

אבולעפיה  ,תפסו הטקסים והחגיגות מקום מרכזי במערכת ההיים של אותה תקופה  ,מפני שהתבצעו

.

בהם מעשים משמעותיים למען השגת המטרה האידאולוגית  -הלאומית כפי שהזכרתי לעיל  ,למערכת

הסמלית שהתממשה בחגים הייתה באותה תקופה זיקה עזה אל מציאות היום  -יום  ,שבה התממשה

אידאולוגיית ההגשמה .
22
23

24

על אופי הפגים שהתחדשו אז בארץ ראו  :ליבמן ודון  -יחיא ( לעיל  ,הערה , ) 1
עמ ' , 10

ראו  :אריה  -ספיר ( לעיל  ,הערת פתיחה ) ,
איון  -זוכוביצקי  -זקיף ( נולדה ב  , ) 1910 -פעילת ויצ " ו
שהתה בתל  -אביב החל משנת

1924

.

14

.

עמ ' 49 - 48

.
,

ומנכ " ל ויצ " ו ישראל משנות השישים עד שנות השמונים

תהלוכת האור  :חנוכה כחג לאומי בתל  -אביב בשנים

139

1936 - 1909

.

איון  -זוכוביצקי  -זקיף דיברה על התרמות לטובת ה ' קרן הקיימת ' בחנוכה ואכן על פי דיווחים שפורסמו
בעיתונות במשך שנות העשרים הייתה מגמה לציין בחנוכה מפעלים עבריים לאומיים שונים  :בין השאר

צוינו במהלך החג יום הזיכרון לאליעזר בן  -יהודה ,
ה ' סרט '

העברי  ,יום הולדתה של ה ' קרן הקיימת ' ,

25

28

חגה של השפה עברית  26 ,שבוע הספר העברי ,

ויום ההסתדרות .

29

27

יום

הדיווחים בעיתונות על מועדים

אלה הדגישו את אופיו האידאולוגי הציוני  -הלאומי של החג  ,והעיר תל  -אביב הסתמנה כמרכז

האירועים .

30

התהלוכה
בשנת

1923

נכתב בעיתונות על תהלוכת אופניים ומכוניות שארגן ' גדוד מגיני השפה '

31

לזכרו של

.

בן  -יהודה  ,ואשר עברה ברחובות תל  -אביב בחנוכה התהלוכה כללה ' שלושים זוגות של אופניים

דיומא .

שהילכו בראש  ,ואחריהם מכוניות מקושטות בירק ובסרטים מענייני

במכוניות ישבו

מחצצרים  ,שניגנו את המנוני הגדוד  ,ונמצאו גם אנשים מן המוכן שזרקו תוך כדי נסיעה  ,כל מיני

.

כרוזים ופתגמים של בן  -יהודה ושל הגדוד לתוך הקהל התהלוכה הספיקה לעבור את כל רחובות תל -
25

מודעה על נשפים וחגיגות ליום בן  -יהודה  :דואר היום ,
יהודה ראו לעיל  ,הערה
26
27

28

.

נראה שמועד פטירתו של בן  -יהודה  ,כ " ו בכסלו תרפ " ג  ,נוצל לצורך חיזוק משמעותו הלאומית של החג ראו

4

23

בדצמבר , 1924

עמ '

1

.

.

על החייאת העברית כלשון לאומית ראו  :אלבוים  -דרור ( לעיל  ,הערה  , ) 14עמ
ראו לדוגמה  ' :ימי הנוכה  -שבוע של הספר העברי ! ' דבר  11 ,בדצמבר  , 1925עמ '
 , 1924עמ ' . 25

על פעילותו הלאומית של בן -

' 378 - 366

;1

.

וכן  :דואר היום ,

25

בדצמבר

ראו לדוגמה  ' :מהר  ,בחנוכה  ,יום הסרט המסורתי לקרן  -הקיימת  .הקהל מתבקש לתרום בעין יפה '  ,דבר ,

בדצמבר , 1925

עמ '

1

.

26

בעיתון האור התפרסם ב  -ג ' בטבת תרע " ב מנשר המבקש לזכור את ה ' קרן הקיימת ' בימי

החנוכה  ' :לזכר הימים האלה  ,ימי הנוכה המתחדש  . . .רגשות נרדמים  . . .בקרבנו . . .
כי בני עם גדול אנסנו  . . .והרגשנו את קרבת דם ונפש לבהירי המכבים . . .
תנו לעתידנו  . . .זיכרו את מוסד הגאולה  ,את הקרן  -הקיימת  . . .ד " ר בודנהיימר  ,ראש הלשכה הראשית של הקרן -
וזכרנו את אשר שכחנו  ,והרגשנו ,

בימי הזיכרון לעברנו המזהיר  -אחים

.

הקיימת על יובל ה ' קרן הקיימת ' בחנוכה ראו גם  :דבר ,
29

על נשף שהתקיים ב ' בית
הארץ ,

30

25

בדצמבר , 1929

30

בנובמבר , 1926

העם ' מטעם ' הנוער העובד ' במלאות תשע

עמ '

;4

דבר ,

26

בדצמבר , 1929

עמ '

עמ '

!

.1

שנים להסתדרות העובדים ראו לדוגמה :

.3

על חנוכה כחג אשר נוצל לחגיגות ציוניות שונות ראו  :קבקוף ( לעיל  ,הערה  , ) 14עמ '

201

.

בחוברות שהוציאו

תנועות נוער אירופיות חילוניות בשנות העשרים והשלושים לקראת חנוכה מודגשים ומואדרים מפעלים ארץ -

.

ישראליים שעסקו בהגשמה עצמית כמו ההסתדרות וה ' קרן הקיימת ' ראו  ' :החלוץ הצעיר ' בפולין  ,לחנוכה וליום
ההסתדרות  ,ורשה

[ 1928

? ]  ,אה " ע ,

( ) 428

2ן; 43 -

ההנהגה הראשית של ' גורדוניה '  ,לחנוכה  ,לבוב תרצ " ה  ,ארכיון

.

' גורדוניה '  -מכבי הצעיר על שם פנחס לבון בהולדה  ,מכל  , 99תיק  6מעשה הגבורה של המכבים הוא שעמד
במרכז החג בחוברות אלה  ,הנס האלוהי לא הוזכר בהן כלל  .לעומת זאת בהוברת של ' בני עקיבא  ,תנועת תורה

.

ועבודה בפולין ' משנות השלושים הוזכרו כמובן שני אגפי המגבש הסמלי של חנוכה  -נס פך השמן וגבורת

המכבים  ' :ראשית מעשי החשמונאים אחרי הנצחון  -חנוכת בית המקדש וטהרת

.. . .. .

המקדש . . .

הנס בפך השמן -

הדלקת הנרות כסמל התחדשות הארת תורת ישראל ' ; ' גאול את האדמה שהשקוה ההשמונאים נהלי

דם . . .

שאיפתנו  :יצירת מדינה עברית בארץ  -ישראל ברוח התורה על  -ידי
כלוחמים בעד ארץ  -ישראל דתית ' ראו  ' :בני עקיבא '  ,תנועת תורה ועבודה בפולין  ,ההנהגה הראשית  ,חנוכה ,
לבוב [  , ] ? 1936אה " ע 3 - 65 ) 438 ( ,ג
' גדוד מגיני השפה ' נוסד באייר תרפ " ג במטרה להפיץ את העברית ולהפכה לשפה הבלעדית בארץ  -ישראל ועסק
בפעילות תעמולתית וחינוכית מגוונת ראו  :בן  -יהודה ( לעיל  ,הערה  , ) 21עמ ' 264 - 262

. ...

31

העבודה . . .

המכבים של ימינו ותפקידם

.

.

.
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נילי אריה  -ספיר

אביב ועשתה רשם חזק ' .

באירוע שולבה גם פעילות סמלית בעלת פונקציה כלכלית  :נמכרו לקהל

סרטי כחול  -לבן עם תמונת בן  -יהודה .

32

בדיווח העיתונאי תואר בהרהבה הטקס  ,שבו הוצגו כמה וכמה מרכיבים סמליים בנושא השפה

העברית ובן  -יהודה  ,העיתונאי הקפיד לתאר גם את מכירת הסרטים לקהל שהתבצעה במסגרת אותו
טקס  ,וששירתה צרכים כלכליים דחופים  ,הכותב התכוון כנראה לחזק אצל קהל הנמענים שלו את
הזיקה בין הסמל לבין המציאות  ,ולהמחיש בפניהם שלתהלוכה הסמלית הייתה פונקציה חברתית

.

ישירה וברורה במישור המעשי תהלוכה זו סימנה שלב נוסף בתהליכי ההחצנה של אירועי חג החנוכה

.

בתל  -אביב העיתונאי ציין שהיא עברה 'את כל רחובות תל  -אביב ועשתה רושם חזק '  ,כלומר הוא תיאר

.

אותה כאירוע מרכזי בעיר  ,שהרשים מאוד את הקהל הצופה צורת תיאור מגמתית כזאת הגדילה את

.

השיבותם של מסרי התהלוכה בעיני קהל הקוראים לפנינו ביטוי למימוש של זיקה בין התהלוכה לבין

המיקום שלה  :סמלי התהלוכה התחזקו כתוצאה מן הדומיננטיות המרחבית שהוענקה לה.

33

מאמצע שנות העשרים דיווחו מקורות כתובים בני התקופה על תהלוכות ילדי בתי הספר שצעדו

בחנוכה ברחובות תל  -אביב והציגו את סמליו המרכזיים של

החג ,

תהלוכות הפכו לאהד המאפיינים של החגים שהתחדשו באותה עת  ,ובתל  -אביב היה להן מקום מרכזי
בחגים כמו ט " ו בשבט  ,פורים

ושבועות .

34

תהלוכות הן טקסים בעלי פוטנציה גבוהה במיוחד להעביר מסרים ערכיים אל קהל גדול בעת ובעונה
אחת באמצעות סמלי מפתה הממחישים צרכים וערכים

קולקטיביי 0

.

35

בתקופה שבה אני דנה חשוב

.

היה במיוחד לעורר במהירות את פתיתותו של הקהל כלפי מסרים ערכיים הדשים תהלוכות שצעדו

ברחובותיה המרכזיים של תל  -אביב התאימו מאוד לאופיה כעיר מרכזית בעלת פן ציבורי

מודגש .

בסעיף זה אבקש לבחון את אופי ההוויות שהפיקו צופים ומשתתפים מן התהלוכות ואת הצורה שבה

.

32

ראו  :דואר היום ,

33

על חשיבות המסלול של תהלוכות והאתרים שבהם הן עוברות ראו למשל :

.

6

בדצמבר  , 1923עמ '

2

Gladden Kelton, 'New York city

.ו

(  1985ע51 . Patrick' s Day Parade: Invention 01 Contention and Consensus' , The Drama Review , 29 , 3 ) ] 8
93 - 105

 .קע

.

]

. [Processional:

קלטון מתארת תהלוכה העוברת באזורים היוקרתיים ביותר של ניו  -יורק

.

במטרה לבטא את הזהות האירית  -האמריקנית של משתתפיה ראו עוד  :תו

.

Sciorra , ' Religious Processions

7.

 . 65 - 81קע 14 . ,לן  Italian Williamsburg ' ,סקיאורה מתאר תהלוכה העוברת ליד מקומות מגורים ובתי עסקים של
האוכלוסייה הנמענת שלה כדי לקבל תרומות ראו גם  8 . McNamara , 'Processional :ש
3

.

ק 1 14 ,

"

 Introduction ' ,תג . Performance :

.

8 . IGrshenblatt- Gimblett

קירשנבלט  -גימבלט ומקנמרה טוענות כי המוקר המשמעותי של

האירוע הטקסי עשוי להיות התהלוכה בלבד  ,אך גם שילוב של ' תהלוכה ומיקום '  ,כלומר של התהלוכה ושל

מקומות מסוימים שבהם היא עוברת ועוצרת לשם אירועים חשובים  .עוד ראו :
the Festival ,
223 - 224

 .קק

ת , Time out 01 Time: Essays 0ן4 .ט) Falassi

AJbuqerque 1976 ,

.ג

Semiotic

 8ת0

Marin , 'Notes

].

Approach 10 Parade , Cortege and Procession ' ,

על פי מרין התהלוכה בוחרת היכן לעבור  ,ויש לכך משמעות מבחינת המסר שהיא

.

מבקשת להעביר על חשיבות הנוכחות של קהל צופים ועל מעורבות הקהל באירועים ציבוריים מסוג זה ראו למשל :
]
G . S . Milraux . , ~ of Feasts and Carnivals' , Cultures, 3 , 1 , ) 1976 ( [Festivals and Carnivals: The: Malor
,
' '

,

תן " International Kayak Festival
99 - 229ן

 .קק " 4. ( , Text, Play and story, Washinton 1984 ,

ומקנמרה ( שם ) ,
34

35

 8תן Ironic Play 01 Tropes

עמ ' - 2

5

Fernandes , ' Convivial Attitudes -The

) ; Northern Spain' , ] . Bener

.ו

; 8-9

 .קק

קירשנבלט  -גימבלט

.

ראו  :אריה  -ספיר ( לעיל  ,הערת כוכבית ) ,
על כך ראו  :מרין ( לעיל  ,הערה  , ) 33עמ

עמ '

. 263 - 81

' ; 228 - 223

קירשנבלט  -גימבלט ומקנמרה ( לעיל  ,הערה , ) 33

עמ '

.9 - 5

תהלוכת האור  :חנוכה כחג לאומי בתל  -אביב בשנים

תוארו

909נ 1936 -

בעיתונות  ,וכתוצאה מאלה את האופן שבו שירתו הסמלים שהופיעו בהן  ,על פי הטקסטים

השונים  ,את הכמיהות האידאולוגיות של מייסדי תל  -אביב ושל חלוצי ארץ  -ישראל בכלל.
תל  -אביב לא הייתה היישוב הראשון בארץ  -ישראל שבו התקיימה תהלוכת תנוכה  .תהלוכת לפידים
 .יוזמה היה יהודה לייב מטמן  -כהן  ,מייסד
של ילדי בתי הספר נערכה בראשון  -לציון בשנת
הגימנסיה ' הרצליה '  ,ששימש אז מורה במושבה  .האירוע עורר התנגדות מצד בני המושבה  ,אשר
הששו שהשלטון התורכי יפרש את נשיאת הלפידים והדגלים בתהלוכה כהכרזת מרד .
1905

36

לעומת זה בתל  -אביב  ,על פי עיתונות התקופה  ,נקלטו היטב אירועי תנוכה הציבוריים שהתקיימו

.

בחוצות בתקופה הנדונה הייתה נטיה לתאר את תל  -אביב כמרכז הלאומי של ארץ  -ישראל  ,וכאשר

כתבו על הרוה המכבית שבציונות נהגו להדגיש את תהלוכות חנוכה התל  -אביביות  ,סקירת עיתונות
התקופה מהזקת נתון זה  ,שכן עולה ממנה כי עד אמצע שנות השלושים לא נערכו תהלוכות לפידים

במקומות אחרים בארץ  -ישראל .
מרואיין אשר ביקש שלא להזדהות סיפר בצורה תמציתית על חוויות חנוכה שלו בתל  -אביב  ' :חנוכה
היה חוויה עצומה  ,מאוד לאומית  ,של כל העיר  ,כולם התרשמו מהתהלוכה  ,למרות שזה היה חג של

בתי הספר . .
ראו אותן  .השתדלנו
,

התהלוכות הגדולות  ,העצומות של חנוכה היו כל כך סמליות  ,כל כך לאומיות  -וכולם

.

שהילדים יקלטו את כל הלאומיות הזאת ' בתיאור קצר אך טעון השתדל

המרואיין להמחיש בפני עד כמה תרמו התהלוכות לביסוס האווירה הקולקטיבית ולפיתוח המודעות
הלאומית בעיר כולה אף על פי שמדובר היה בחג של מערכת החינוך  ,מרואיין זה אף לקת אותי לסיור
ברחובות שבהם צעדו התהלוכות  ,וכך המהיש בהווה את העבר שבו התרחשו הטקסים

והחגיגות .

בהשתמשו במילים ' סמליו ' ו ' לאומיהץ  ,זו לצד זו העביר גם הוא את המסר שסמלי החג הם שהיוו

את תכניה האמתיים "
והחשובים של המציאות בת התקופה .

המרואיין המשיך ותיאר את הוויית החג שלו  ' :בשנים הראשונות היו תהלוכות בכל הרחובות  ,זה היה

.

.

עצום  ,עצום  ,עם הנרות כאילו הורידו את השמים למטה איך שהילדים היו הולכים וגם המבוגרים

בצדדים עם לפידים  ,ושירה  ,ותזמורת  ,מכל בתי הספר  . , ,זה היה חג כל כך ציוני שקשה לתאר ' .
כאן הופיע לראשונה  ,ובהדגשה  ,סמל האור של חנוכה  ,שפרץ אל החוצות  ,ושקיבל משמעות

לאומית .

7

'

.

איש מן המרואיינים לא הזכיר את התהליך ההדרגתי של השתכללות סמל האור בתל  -אביב בעיתונות
התקופה הופיע סמל זה לראשונה בביטוי ' הליכת אור ותאורה '  -שמשמעותו אינה ברורה  -בקשר
36

ראו  :י ' מטמן  -כהן  ' ,תחנתי הראשונה באר " י  -ראשון לציון '  ,ד ' יודלוביץ ( עורר )  ,ראשון לציון  -התרמ " ב  -התש " א ,

ראשון  -לציון תש " א  ,עמ '  ; 213ד ' חביב  -לובמן וז ' חביב  ,קורות ראשון לציון מיום ייסודה עד פרוץ מלחמת ששת

הימים  ,ראשון  -לציון תשל " א ,
37

עמ ' ; 77

פרוטוקול הוועד  ,כ " ח בכסלו תרס " ה  ,ארכיון ראשון  -לציון .

אורות החנוכה קיבלו משמעויות רבות  :הם פורשו כאורות הישות האלוהית  ,החוק האלוהי  ,פנימיות האדם ,

.

החיים  ,האמת  ,רוח הטוב  ,ההכמה  ,הרוח היהודית והאמונה היהודית  ,כאורו של המשיה ועוד ראו :
Origins

)

יל

175 - 188 ; 0 . Shaw Rankin ,

 .קק

,

 Custom and Tradition , New York 1950 ,מ Purim and Hanukkah

.

 Eternit/: fewishש 133 - 156 ; H. L Selig, 'ftanukkah ' , [ inks

New York 1957

.Holidays and

' Festivals ,

שגברה על הרוחנית  -דתית .

Th.H . Gaster ,

 .עק

orthe Festival o( Hanukkah , Edinburgh 1930 ,

בארץ  -ישראל המתאדשת קיבלו אורות החנוכה משמעת היסטורית  -לאומית ,
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מימין  :בית תכניות
הגדול ברחוב אלנבי
בליל שבת
משמאל  :חנוכייה
בראש מגדל המים

השלושיםשגות
' החדש' ,
( צילום  :וילהלם

הסה )

לאהד מנשפי חנוכה של

1913

.

38

אחר כך הזכירה העיתונות

את יציאתו של האור אל חוצות העיר עם התקנת מנורות החג
באתרים מרכזיים שונים בעיר  ,ולראשונה על מגדל המים

הגבוה והבולט .

39

המידענים שהתייחסו אל סמל האור בחגיגות החנוכה בתל -
אביב סיפרו רק על הופעתו בתהלוכות האורים  ,כלומר על

השלב שבו התגלה בשיא עצמתו בהקשר זה  .יתר על כן  ,אף
על פי שבמסגרת הריאיונות עמם התבקשו להתייחס אל יישומם של מנהגים מסורתיים במסגרת
הטקסים הציבוריים שחוו  ,איש מהם לא הזכיר את טקסי הדלקת מנורות התנוכה שנערכו  ,על פי
המופיע בעיתונות בת התקופה  ,בבית הכנסת הגדול
ציבוריים ,

41

ואחר כך באתרי הוצות כמו מגדל המים

בכיכר צינה דיזנגוף

38

ראו  ' :כתבות מיפו '  ,האור  ,ל ' בכסלו תרע " ג ,

39

ראו  :הארץ ,

40

ראו  :דבר ,

41

42
43

44

( 44 ) 1934

ובמרכז האזרחי

22

18

בדצמבר , 1924

בדצמבר  , 1927עמ '

4

,

( 42 ) 1929

ליד בית הכנסת הגדול

,

( 43 ) 1932

.

( 45 ) 1935

עמ ' . 3

עמ '  1 ; 1בדצמבר

בעיר 40ובחגיגות הנוכה בתוך מבנים

, 1924

עמ '

.1

.

ראו  :דבר  2 ,בדצמבר  , 1926עמ ' . 4
ראו לדוגמה  :דבר  26 ,בדצמבר , 1929
ראו לדוגמה  :דבר  25 ,בדצמבר  , 1932עמ ' . 1
ראו לדוגמה  :הארץ  3 ,בדצמבר  , 1934עמ '  1כן ראו  :הזמנה למרכז ארגון המורים  ,מרכז הסתדרות המורים ,
עמ '  27 ; 1בדצמבר

, 1929

עמ '

.1

.

הנהלת קרן היסוד  ,הנהלת הקרן הקימת  ,הסוכנות היהודית ועוד  ,לחגיגות חנוכה אשר תתקיימנה בכ " ה בכסלו

.

תרצ " ה ברחבת צ ח דיזנגוף שעליה חתום יהודה נדיבי מזכיר העיר תל  -אביב  ,כ " ג בכסלו תרצ " ה

1 / 33 /ה.

 , ) 1934הטיבה  , 4תיק
45

ראו לדוגמה  :דבר ,

22

 , 1935חטיבה  , 4תיק

בדצמבר , 1935

1 / 33 /ח ;

עמ '

.6

( 30

כן ראו  :י ' נדיבי  ,מזכיר העיר  ,אל הקצין סטפורד ,

מ ' דיזנגוף אל נציג ממוז הנגב ,

19

בדצמבר , 1935

שם .

17

בנובמבר

בדצמבר

תהלוכת האור  :חסכה כחג לאומי בתל  -אביב בשנים

1936 - 1909
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כיכר
צינה דיזנגוף
בשנות השלושים

בתיאור של חגיגת הנוכה של בתי הספר בבית העם באחד העיתונים באותה תקופה הוזכר כי מקהלת
ילדים שרה את ' מעוז צור

ישועתי ' .

46

המסר הנובע מתיאור זה ובמידה מסוימת גם מתיאור הדלקת

מנורות החנוכה בחוצות העיר הוא שזירת המשמעות הדתית של טקסי חנוכה בסמלים הלאומיים שלהם

( דגלי הילדים ושירת

' התקווה ' .
)

ייתכן שהמידענים לא התייחסו אל המשמעויות הדתיות של טקסי

החנוכה שעליהם סיפרו לי משום שביקשו להבליט בפני את ייחודה של תל  -אביב כעיר בעלת אופי

.

לאומי כן ייתכן גם שהם קלטו את תוצאות ההדגשה המגמתית  -דידקטית של סמלי מפתח לאומיים -

הילוניים  ,שכן המידענים שדיברו עמי על אורות החנוכה התרכזו רק במשמעות הלאומית של הסמל

.

הזה אורות התהלוכה תוארו על ידי המידען הנזכר על סוגיהם באמצעות מילים מפליגות  ,חזרות ופירוט

רב .כן שיבץ בדבריו דימוי חי מאוד ( ' כאילו הורידו את השמים למטה ' )  ,שמאפשר למאזין לדמיין את

.

הסיטואציה הזאת  ,שעל פי התיאור כבשה בבת אחת את העיר בעצמתה ובצביונה הקסום המידען עסק
בדבריו בטיפוחו של סמל מסכם  ,ותיאר כיצד הוצג הסמל הזה באופן שהזניק את תודעתם הלאומית של
הצופים לשיא

(

'זה היה חג כל כך ציוני שקשה לתאר ' .
)

הקטנים שנשאו הילדים ובצדם הלפידים שנשאו

הוא תגבר את הסמל באמצעות תיאור הנרות

המבוגרים .

הזכרת השירה והתזמורת היזקו את

התרשמותי מעצמתו של האירוע  ,מן הדברים התקבל הרושם שמספר הצועדים היה גדול מאוד  ,וכן

.

שהתהלוכה הייתה בעלת אופי קולקטיבי ( צעדו ילדים מכל בתי הספר וגם מבוגרים ) לדברי המידען לא
היו בפיו מילים לתיאור האופן שבו הצליחה התהלוכה להפיק את המסר הציוני  ,אך דווקא התבטאות זו

סייעה להבין היטב את כוהו של הסמל.
תיאורים דומים הופיעו גם בעיתונות התל  -אביבית בסוף שנות העשרים :
למעלה

תלמיד ותלמידה על דגליהם ומחלקותיהם עברו בסך בחוצות העיר עם נרות בידיהם ,

מ 6000 -

חנוכית לפידים גדולה בראשם ותזמורת מלווה אותם . . .

לפידים לצידם ,
46

חייתית התיכה
 , 1926עם ,

4

.

מבית העם ממגרש התהלוכה יצאו

.

קיבלו עם השנים אופי קולקטיבי יותר משום שבתי  -ספר רבים הגגו יחדיו ראו  :דבר ,

2
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לק התהלוכה ובמרכז העיר נפגשו . . .
העירה תזמורת המשטרה מנגינות עם . . .
שהצטופף מצדי הרחובות .

באהבה ובשמחה לוו שורות הנוער הארוכות על  -ידי קהל אלפים

ואלפים מן הקהל שבאו והביאו ילדים

ותינוקות . . .

המראה היה מרהיב

ביותר .

בקרן רחובות הכרמל ונחלת בנימין ,

47

שורות אבוקות בשתי שדרות התלמידים ויער נרות

.

קטנים בידי התלמידים בשורות ומחוצה להן כשהתקרב ראש התהלוכה ברהוב אלנבי אל קרן גרוזנברג
ברזה עיריבית
המזמינה את
התושבים לטקס
הדלקת נרות חנוכת
ולתהלוכת

תאורים ,

עוד לא נגמר קצה ברחוב 'אחד העם  ,ולב הקהל פחד
ן

1

י

1

תיאורים אלה משקפים בבירור את מגמתם של העיתונאים התל  -אביביים להמחיש בפני קוראיהם
באמצעים מילוליים את המסרים רבי העצמה שנבעו מן הסמלים שבטקס ולזהותו ? מם  ,כפי שהתכוון

כ "  1בכילו תרצ " ג
(  25בדצמבר )1931

ורהב .

ש4

.

לעשרת המידען אשר תיאר את התהלוכה בפני לשם כך הדגישו העיתונאים את המאפיינים המרכזיים

.
נג
:
ן

ן

 , , , ,לי,
ך

[

,

,
,,
(

ן

ך

ן
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.

בכתבה הראשונה תוארו הילדים שצעדו ' על דגליהם ומתלקותיהם ' ניתן לפרש שהם סימלו צבא קטן ,

.

.

שהוא עתידו האיתן של העם בארצו הם נשאו בידיהם את האור  ,שסימל גם הוא כות ועוז התיאור

 ,עמ ' . 3

47

ראו  :דבר ,

14

בדצמבר

48

ראו  :דבר ,

26

בדצמבר , 1929

1928

עמ '

.6

תהלוכת האור  :חנוכה כחג לאומי בתל  -אביב בשנים
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1936 - 1909

מעלה כמובן אסוציאציה של בני המכבים שממשיכים את העבר ההרואי ומבטיחים עתיד הרואי  ,אם

.

כי המילה מכבים איננה מופיעה בתיאור זה בתיאור השני השתמש הכותב בביטויים מטפוריים
( ' שדרות התלמידים ' ו ' יער הנרות ' ) שעוררו אסוציאציה של קשר אל האדמה  ,מסר שטופח מאוד
באותה תקופה

המידען והעיתונאים לא כינו את התהלוכות האלה מצעדים  ,אך תיאוריהם רמזו

49 ,

.

לתהלוכה מובנית מאוד בעלת אופי צבאי  ,סמל של צבא העתיד של עם ישראל התזמורת שהוזכרה

אצל המידען ובאהד מן התיאורים העיתונאיים הוסיפה לרושם זה .
תהלוכות בעלות אופי של מצעדים צבאיים שמשתתפיהן נשאו לפידים  ,דגלים  ,תמונות וכדומה היו
מאפיין טקסי נהוג במערכת התרבות העממית המתחדשת של עמים שהיו מצויים בתהליך עיצוב

.

זהותם הלאומית אנו מכירים מאפיינים אלה מן המערכת הטקסית של גרמניה מסוף המאה התשע -

.

עשרה ואילך ושל רוסיה מתחילת המאה העשרים בגרמניה למשל ביקשו מארגני הטקסים לאחד את

הציבור באמצעות סמלים כוחניים  ,המעוררים הערצה והזדהות במיוחד כאשר הם מוצגים בתלל גדול

.

שקהל גדול כובש אותו הנתת היסוד הייתה כי רק פסטיוולים שיזמו השלטונות  ,ואשר הכילו את
הסמלים הנדונים  ,יוכלו להניע את ההמונים לכיוונים אידאולוגיים הרצויים להנהגה ,ממחקרים

הדנים בטקסים אלה מתברר כי הקהל חויב לצפות בטקסים ולהזדהות עמם .

50

בתיאורים בעל  -פה של מידענים בהווה ובאלה הכתובים שמקורם בעיתונות בת התקופה ניכרת מגמה
להציג את תהלוכות החנוכה בצורה שונה מן הנזכר לעיל  :המתארים העבירו את המסר של הזדהות

עמוקה ואמתית של הקהל עם סמלי האירוע ועם מסריו  ,כך שלא היה צורך לכפות צפייה בתהלוכות .
נאמר  ' :באהבה ובשמחה לוו שורות הנוער '  .העיתונאי  ,שמתיאורו
בתיאור העיתונאי משנת
% 928

ניתן להבין שחדר אל נקודת המבט הקולקטיבית של הקהל הצופה  ,ביקש להדגיש אפוא גם את
היחסים הרגשיים והתמים שנוצרו בין הצועדים לבין

הצופים .

נראה כי הכוונה הייתה להסביר

שההזדהות המלאה עם הסמלים נבעה מן הצורך הפנימי של בני העם  ,אשר חשו בהתרחשותה של
הגאולה ; לא היה צורך במערכת סמלית אשר תשנה את השקפת עולמם  ,כמו שניסו לעשות הרבה
ממארגני הדתות האזרחיות באירופה  ,אלא רק בכזו אשר תיתן לגיטימציה או חיזוק לצרכים שהיו

קיימים בהם כבר .

51

נראה  ,אם כן  ,שדמותן של תהלוכות הלפידים בחנוכה התל  -אביבי הושפעה מאירועים דומים של
עמים מתחדשים באירופה  ,זאת במסגרת נטייתם של מעצבי התרבות התל  -אביבית לתת לעיר אופי

49

על הגדרת מצעד ראו  :מרין ( לעיל  ,הערה , ) 33

עמ '

222

למשמעות התהלוכה ראו  :ו) סז Imperial Germany, New
89

.ק

Oiord 1985 ,

( ט " ו בשבט )  ,עמ
50

 Ideaמם

,

ת ) Culture: Socialist Labor

.

ש  .על טיפוח הזיקה אל אדמת הארץ ראו  :אריה  -ספיר ( לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ

' ( 176 - 148

שבועות .

' 147 - 119

)

על תהלוכות לפידים של עמים מתחדשים ראו לדוגמה :
184 - 191

.

על השתתפות של בני נוער בתהלוכה ועל תרומתם
V L . Lidtke, The~ .

 .עק .Rites o( Rulers, Cambridge 1981 ,

Lane , 'Analysis of Soviet Ritual Symbolism' , The

על תהלוכות לאומיות בכלל ראו :

Nationalism : The Nature and Evolution 0

Ch.

.

G L . Mosse, ~ Mass Politics

.

4 ( ,ט ) and Political Liturgy of Nationalism ' : 2 . Kamenka

 . 39 - 41קק , Canberra 1973 ,
51

על הולדת הרעיון הציוני עקב משבר היסטורי שאירע לעם ולא מתוך תאוריה שנכפתה עליו ראו  :מ ' בובר ,
נתיבות באוטופיה  ,תל  -אביב תשמ " ד  ,עמ '

31

.

ץתדרה 146

נילי

אריה  -ספיר

קוסמופוליטי נוסף על זה הלאומי  .אך אופיין של התהלוכות התל  -אביביות הותאם למערכת

הצרכים והערכים של העם היהודי המתחדש בארצו בתהליך של סיגול תרבותי .
הופיע המשפט ' ולב הקהל פחד ורתב '  .הביטוי ' פחד ורהב ' מופיע בישעיה ס  ,א
בתיאור משנת
1929

בהקשר של גאולת ציון  ,אשר תזכה לאור האלוהים  ,ומקושר כאן אל סמל האור הגדול

בתהלוכה.

.

שיבוץ של ביטוי כזה בתיאור של סמל לאומי כל כך מעורר תשומת לב האם היה העיתונאי מודע
לרגישות שבשימוש בביטוי המדגיש את הרוה האלוהית בהקשר של תיאור אירוע

ייתכן

לאומי ?

שלעתים הייתה עיתונות התקופה שותפה לתחושה שהרשות האלוהית עדיין עומדת במרכז האמונה
של העם היהודי גם תוך כדי תהליך רכישת זהות לאומית לעם ,

52

אף על פי שהמסרים הלאומיים -

ההילוניים הודגשו יותר ויותר  ,ייתכן גם שהעיתונאי ביקש לשבץ ביטויים המעלים אסוציאציה של
קדושה דווקא בסיטואציה שיש לה משמעויות לאומיות  -חילוניות כדי לכוון את הקורא לכך שגם

.

מציאות לאומית  -חילונית יכולה להתאפיין בקדושה סיטואציית התהלוכה הסמלית הבליטה את
המשמעויות של ההגשמה הלאומית ואת השיבות הקבוצה המגשימה בהקשרים של התקופה הנדונה ,

והעיתונאי הניה כפי הנראה שהתיאור הריגושי  -המגמתי יחזק משמעויות אלה .

53

האור כסמל לאומי
בתצלומים ובקטעי סרטים מאירועי תנוכה בשנות העשרים והשלושים בתל  -אביב נראית שורת אורות

.

ארוכה בחושך באחד התצלומים של התהלוכה משנת תרצ " ו מופיע הדגל הלאומי במרכז התהלוכה ,

ובצד הדרך  -בית הכנסת הגדול  ,שמנורתו דולקת וחלונותיו מוארים

(

ראו בעמ ' ממול .
)

התצלומים

שצולמו באותה תקופה היוו גם הם  ,כמו העיתונות  ,אמצעי מגמתי להעברת המסרים האידאולוגיים

הציוניים  -הלאומיים ולהעצמתם  .צלמים השתדלו להבליט בתצלומיהם את מאפייני הטקסים אשר בהם

.

הודגשו סמליהם בצורה הבולטת ביותר כך עסקו  ,בדומה לעיתונאי התקופה  ,בניווט מגמתי של

תודעת המעיינים בהם .

54

מי שצילמו את הנוכה בתל  -אביב הציבו אפוא גם הם את סמל האור במרכז סמלי החג  ,ובמיוחד השוב
היה להם להראות את האורות שהתעצמו ויצאו אל החוצות  ,שהרי בגולה היה חג החנוכה ידוע כחג
 55הדרך היתידה שבה
משפחתי מאוד שטקסיו נערכו בתוך הבתים  ,לאחר שנאסר לקיימם בחוצות ,
יכלו החוגגים בגולה להגיע לרמה מסוימת של הזדהות קולקטיבית עם סמלי התג הייתה בהצבת

.

חנוכיות  ,ובהן נרות החג הדולקים  ,על אדני חלונות בתיהם הפירוש ההלכתי שניתן למנהג זה היה
52
53

ראו  :אריה  -ספיר

(

לעיל " ,

,

ראו :

19 , 3

201 - 209

55

)

.

הציונות הסוציאליסטית
54

ערת

פתיחה .

ראו  :א ' דון יחיא  ' ,הילון  ,שלילה ושילוב תפיסות של היהדות המסורתית ומושגיה בציונות הסוציאליסטית ' ,
כיוונים  8 ,קיץ התש " ס )  ,עמ '  41לדברי דון  -יחיא העפ היהודי וארץ  -ישראל קיבלו בהקשר האידאולוגי של

 .קע

,

משמעות של נושאי קדושה כשלעצמם .
(Landscape ' , History o

Israel (Auhlmn 1995 ( ,

",

Constructing 8

'Zionist Photography , 1910 - 41 :

.

Oren

.א

[Photography

על פי אברהמס קדמו למנהגי~ חנוכה המשפחתיים בחגיגות שנערכו בתוך הבתים מנהגים טקסיים ציבוריים

.

שקוימו בחוצות קודם שאסר זאת החוק ראו :

10

.ק

Abrahams, Festival Studies, London 1906 ,

.

]
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במסגרת התחדשות החגים של מחזור השנה היהודי והפיכת הנוכה לחג לאומי ניתן היה סוף סוף
לפרוץ את גבולות האיסור שהטילו עמים זרים שהיהודים היו נתונים לשליטתם  ,להעצים את האור

ולהוציאו אל החוצות .

57

הזכרתי כבר את המגמה באותה תקופה להוציא את אירועי החגים החוצה

.

ובכך לבטא את תחושת החופש והעצמאות באווירה קולקטיבית מן המקורות הטקסטואליים שבידי

עולה כי בהקשר של תנוכה ואירועיו שהתרחשו בתל  -אביב התחזקו משמעויות אלו במידה רבה ,

.

משום שאורות החנוכה שיצאו החוצה והתעצמו הפכו לסמל לכות לאומי ולביטחון החוץ קיבל אם כן

משמעות ייחודית במקורות הטקסטואליים השונים שהציגו את סמל האור של הנוכה .
אירועי תנוכה המחודשים מוצגים במקורות השונים כמותאמים במיוחד לאווירתה של תל  -אביב  ,העיר
שהוצגה אז כישות לאומית  ,וכמשקפים אווירה

זו ,

הטרנספורמציה של סמל האור והתממשותו בטקסי חנוכה בתל  -אביב מוצגת היטב בדבריו של השתקן
משה תורגל :

58

טקט את חג דרורים  ,הדלקנו נדות  ,אני אומד  ,בגולה ראיתי מבעד ה . . .
נרות  .על פי רוב על אדן החלון  .אבל חג אורים כזה כמו כאן  ,בישראל  . . .אני באתי בחג האורים  ,בדצמבר ,
זה חג האורים ! זה  ,באמת  ,חג המכבים  . . .אתה הרגשת את זה ברחוב  ,היו כבר אז לפידים  ,כן לפידים . . .
היו לפידים ,הילדים  ,השירים שלהם  ,ובכן  ,זה הכל היה חדש בשבילי  ,שלא זכיתי לשמוע את זה בפולניה .
חלונות הקפואים ,

DK

ראינו . . .

הורגל סיפר את סיפורו האישי של עולה חדש מפולין אשר הווה את מנהג הדלקת נרות החנוכייה
במקום מוצאו ,

ועלה לארץ בדיוק בחנוכה  .את תוויית החג הראשונה שלו בארץ חווה בתל  -אביב .

בדבריו הומחש הניגוד הגדול בין הגלות לבין ארץ  -ישראל באמצעות התיאור הציורי של סמלי
האור שם וכאן  :אורות מרותקים  ,אסורים מאחורי חלונות באווירת קיפאון בגולה מול אורות

.

הלפידים שנישאו בידי הילדים השרים בחוצות תל  -אביב  ,סמל גדול  ,חופשי וקרוב כאן הש תורגל

את התג בגלגולו החדש  ,הלאומי  -ההרואי  ,שהוא גלגולו הנכון  ,כפי שציין  ' :זה הג האורים ! זה ,

באמת  ,חג המכבים '  ,סמל האור כפי שהתבטא בתל  -אביב הלם את הצורך של הורגל בחופש

.

ובעצמאות דברים אלה מחזקים עוד יותר את הנאמר לעיל בדבר הסמל שעורר את הצורך הזה

ונתן לו לגיטימציה .
מן הראוי לציין שאף אחד מן המנהגים המשפחתיים הנוספים שנהגו בחנוכה לא הודגש בדברי חורגל

.

ולא בדברי איש מן המידענים האתרים כמאפיינים של התג  ,וזאת למרות שאלותיי בנושא ידוע כי
תנוכה בצביונו המשפחתי המשיך להתקיים בארץ  -ישראל בתקופה המדוברת  ,אך סעודות ומסיבות ,

57

על אורות הנוכה הביתיים שהפכו

לציבוריים ראו  . 29 -37 :עק  . Druker, 'Lights' , Hanukkah , New York 1980 ,ע.
.

על החייאת מנהגים עתיקים לצורך התחדשות לאומית ראו :

:זט,

יסק

Ch .A. Binns , 'The Changing Face of

 2 ' , Man , 15 , 1פאק  the Development of the Soviet Ceremonial System :תRevolution and Accoaodation 1
 American History ' ,ת
117- 139
)2

58

.

 .עע

) 1976 ( ,

,

Founh Of uly

~,

'

1 . Cohn, '' ationalI Celebration - theן .עד ן - 155סן . 1עע  ,לסן9ן (March
 ; Cultures , 3 , 1 [Festiva and Carnivals: The:הןבסבאןם ( לעיל  ,הערה
~

הורגל (  , ) 1990 - 1901שהקן בסטודיו הדרמטי של מנחם גנסין ,
' הקאמרי '  ,עלה לארץ בשנת

1925

ב ' קומקום '  ,ב ' מטאטא ' והחל משנת  1953בתאטרון

מלודז '  ,ושהה בתל  -אביב החל משנת

1926

.

תהלוכת האור  :חנוכה כחג לאומי בתל  -אביב בשנים

אכילת
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1936 - 1909

סופגניות  ,המשהק בסביבון  ,משחקים בקובייה ודמי הנוכה לא תפסו כנראה מקום מרכזי

בתוויותיהם של המספרים מחנוכה בתל  -אביב בשנים

הנדונות .

59

ייתכן שיש בכך ביטוי למסר

שהשתדלו להעביר יוזמי החגים המחודשים ומעצביהם במסגרת ניסיונם ליצור בארץ  -ישראל  ,כדברי
יעקב שביט  ,תרבות עממית רשמית וגבוהה ולהשתחרר מן המנהגים העממיים ששיקפו לדעתם את

האווירה הגלותית .

60

באהד התיאורים העיתונאיים של תהלוכת חנוכה בתחילת שנות השלושים נכתב  ' :בחג האורים . . .
מעטה הקפאון שאפף את העיר בתג הזה  ,נמס אמש בתומה של תהלוכת האורים  ,זרמי נהר האור

.

של טורי התלמידים גרפו את גושי הקרת מעל הלבבות עם מתן הנרות בידי תינוקות בית  -רבן

חזר האור ונאצל אל לבות ההורים הבוגרים ' .

61

העיתונאי השתמש בתיאור מטפורי במשמעות דומה

לזו שנקט הורגל  :האור הגדול שניתן בידי הילדים היווה סמל מורכב ועצום  ,שהצליה לתמם את
הלבבות הקפואים ולהשיב את האור במשמעות של מוטיווציה להמשיך לחיות  ,לפעול ולהתגבר

.

על קשיי המציאות העיתונאי השתדל להמחיש באמצעות תיאורו זה את כותו הרב של הסמל
שהצליה לשנות את האווירה העגומה  ,ולהוכיח כך את מרכזיותם של אירועי החג בתוך מציאות

ההיים היום  -יומית .
דברי המידענים  ,שסיפרו על חוויות הנוכה שונות בסיטואציות ריאיון בהווה  ,דומים לעולה מן

.

המקורות העיתונאיים והמצולמים שמקורם בעת הנחקרת בכל המקורות  ,מן העבר ומן ההווה  ,נעשה
מאמץ להחיות את ההתרחשויות בפני הקוראים  ,המעיינים ובפני באמצעים מילוליים וחזותיים

ובאמצעות סיור במקום ההתרחשויות .

62

לא קשה להמהיש באמצעות דיבור וכתיבה אירוע שהיה בעל

עצמה רבה  ,חלק מן המידענים ומן המקורות העיתונאיים בני התקופה הוסיפו לדבריהם  ,כל אחד
בדרכו  ,הדגשים מילוליים רבים כדי לגרום לכך שמלוא עצמתם של אירועי התג ומסריהם יהפכו
לתמונה חיה אצל המאזין ואצל הקורא  ,בכל המקורות תוארו סמלי הנוכה כמותאמים לתל -
אביב  -הם המציגים אותה כעיר לאומית  ,כמרכז של הגשמה  ,שהמעשה הגדול של מימוש החזון

הציוני התבצע בה מתוך הזדהות מלאה ובשמתה גדולה של יצירה  ,סמלים אלה חיזקו את דמותה של

תל  -אביב כפי שהצטיירה בעיני מייסדיה  ,אך גם נועדו להעביר את המסר שתל  -אביב יכולה לזרז

ולהעצים את מעשה ההגשמה באמצעות הסמלים הגדולים שהתפתחו בה.
59

על הנוכה המשפחתי בתל  -אביב באותה תקופה שמעתי בשיחות שונות ללא קשר לריאיונות שהתקיימו לצורך
עבודת מחקר זאת

.

60

ראו  :י ' שביט  ' ,הרובד התרבותי ההסר ומילויו  :בין " תרבות עממית רשמית " ל " תרבות עממית לא
עמ '

בתרבות העברית הלאומית בארץ ישראל '  ,ב " ז קדר ( עורך )  ,התרבות העממית  ,ירושלים תשנ " ו ,
על מנהגי הנוכה המשפחתיים ראו לדוגמה  :ע ' בן  -עזרא  ' ,חנוכה '  ,מנהגי חגים  ,תל  -אביב תשכ " ג  ,עמ '
נ ' וואהרמן  ' ,חנוכה '  ,הגי ישראל ומועדיו  :מנהגים וסמליהם  ,תל  -אביב  , 1970עמ '
של הנוכה '  ,בתוך  :ד ' ומ ' הכהן ( עורכים )  ,חגים ומועדים  ,ירושלים , 1980
עמ ' 245 - 225

.

; 97 - 96

עמ ' ; 78 - 73

רשמית "
347 - 327

.

; 140 - 134

מ ' הכהן  ' ,פולקלור

לוינסקי ( לעיל  ,הערה , ) 11

עמ ' . 4

61

ראו  :דבר ,

62

עם זאת יש כמובן הבדל בין מטרות העיתונות בת התקופה  ,שחפצה לעורר את הקורא אל התהליך המתרחש

10

בדצמבר , 1931

.

בארץ  -ישראל בזמן אמתי  ,לבין מגמותיהם של מי שסיפרו לי את הוויותיהם בהווה ראו על כך  :אריה  -ספיר
( לעיל  ,הערת פתיחה )  ,עמ ' 258 - 257

.

נילי אריה  -ספיר

ץתדדה 150

המידענים וכן העיתונות בת התקופה תיארו והדגישו בעיקר את סמל האור  ,המבטא את הגבורה

הישראלית המתחדשת  ,ולא התרכזו בדמויות המכבים ובמעשה הגבורה האקטיווי שלהם .

63

נראה לי

שסמל האור הובלט אצל המידענים ובעיתונות משתי סיבות מרכזיות  :הוא כלל בתוכו מנקודת מבטם

.

את משמעות גבורתם של גיבורי ישראל המכבים ומלבד זאת הוא עורר רושם עז אצל המידענים
בשעה שצפו בתהלוכות החנוכה ולכן עלה בזיכרונם ברגע שנשאלו על חגיגות תנוכה בתל  -אביב ;

לדעתם  ,כמו לדעת העיתונות בת התקופה  ,הייתה הוויית האור הזאת בעלת פוטנציאל להעביר מסר

מידי אל השומע ואל הקורא .
העיתונות בת התקופה והמידענים שסיפרו את זיכרונותיהם בהיגודים שהתקיימו בהווה היו שותפים

אם כן במגמה הברורה להמחיש ולהחיות את מסריו של חג החנוכה כפי שהתחדש בתל  -אביב

.

באמצעות מערכת של סמלים לאומיים רבי עצמה ובתוך ריטואל ציבורי מובנה העיתונות יצרה

.

תיאורים בעלי מגמה ברורה לזרז את המהפך הזהותי של האוכלוסייה בת התקופה המידענים  ,שדיברו
על עברם בהווה  ,שידרו מסרים אינדיווידואליים וקולקטיביים גם יחד  :הם התאמצו אולי להדגיש

.

בפני את היותם הלק מן המציאות הייחודית ונעלת הערכים עם זאת השתדלו להעביר באמצעותי
אל הדור הצעיר את האיכות והעצמה של אותו עבר  ,שהדור הצעיר נוטה להגדירו כמיושן וחסר

השיבות  .היטב ניכרו בתיאורי הסמלים השזירות בין המסורתי ללאומי ובין הקוסמופוליטי ללאומי .
סמלים אלה התחזקו והתעצמו בזכות התרחשותם באתרים התל  -אביביים  ,ובד בבד היזקו והדגישו את
מאפייניה המגוונים של העיר  ,שהיוותה בשנותיה הראשונות מטונימיה ארץ  -ישראלית

63

מובהקת ,

גבורת המכבים הייתה נושא מרכזי במערכת החינוכית הכלל  -ארצית באותה עת  ,ראו  :אלבוים  -דרור ( לעיל  ,הערה

 - , ) 14גם בארץ  -ישראל נוסדה אגודה בשם ' מכבי ' ( יפו  , ) 1912 ,שמקורה באגודת המתעמלים ' ראשון לציון ' ( יפו ,
; ) 1906

אגודה זו שמה לה למטרה לפעול לחיזוק הנוער ולהקמת דור יהודי איתן בארץ  -ישראל ( השוו לעיל  ,סמוך

להערה

. 65

)8

.

וראו  :נ ' בית  -הלוי  ' ,פרקי ספורט בתל  -אביב '  ,גזית  ,לג  ,ט  -יב  -לד  ,א  -יב ( אדר א ' תשמ " ד ) ,

עמ '

