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     קרנבל בתל אביב של שנות השמונים–פורים בשינקין 

   קרנבל בתל אביב של שנות השמוניםינקין פורים בש
  

  מאת

  *ספיר- נילי אריה

  

קרנבלי פורים הראשונים . תל אביב, מאמר זה עוסק בקרנבלי פורים בעיר העברית הראשונה

כאשר העיר , בתל אביב התקיימו בין שנות העשרה לשנות השלושים של המאה העשרים

האירוע . ישראל-  הלאומית בארıובעיצומו של תהליך ההגשמה, נחשבה עדיין לצעירה

והתקיים ברחוב שינקין התל , פעמי- הקרנבלי התל אביבי הנוסף שבו עוסק המאמר הוא חד

  1.אביבי באמצע שנות השמונים
1  

העיר . ישראליים הוא כידוע בתל אביב- הארıהמחודשים מקורם של קרנבלי פורים 

ıששיא , אלית מחודשתישר- העברית הראשונה הייתה מרכז ידוע להתהוות תרבות אר

 בתקופה המדוברת התפתחו זיקות ברורות בין מפעלי .שנות העשרים והשלושיםבפעילותו היה 

  .התרבות השונים לבין אידאולוגיית ההגשמה הלאומית

אחד המפעלים המובהקים שבהם התממשו זיקות אלה היה מפעל העיצוב מחדש של חגים 

היו אחד האמצעים המובהקים שבעזרתם התכוונו החגים וסמליהם . מתוך מחזור השנה היהודית

לזרז את תהליך , במיוחד אלה שייצגו את הציונות הסוציאליסטית, האידאולוגים של התקופה

מי שפעלו בכיוון . עם שובו לארı אבותיו, הטרנספורמציה הזהותית שעבר אז העם היהודי

הם . באמונה התלותית באל, כפי שסברו, שיסודה, רעיוני זה שאפו לדחות את הדת המסורתית

אמנם בהתבססות , ביקשו לבנות במקומה מערכת ערכים מחודשת בעלת אופי לאומי עצמאי

שכן הבינו שיקשה עליהם לחולל , על המסורת ועל הזיכרון הקולקטיבי של עם ישראל

כן הבינו כי האמצעי היעיל . התחדשות מוחלטת ללא היסמכות על העבר הקולקטיבי של העם

זירוז המהפך הזהותי של הקבוצה השבה לארצה הוא עיצוב של מערכת סמלי מפתח ביותר ל

       
שלימדה אותי להאזין לקול האנושי , רוקם- אני מקדישה את המאמר בהערכה עמוקה לגלית חזן   *

 .במיוחד באמצעות שפתו המיוחדת של עולם הטקסים, באמצעות שפתה של היצירה העממית
באמצע שנות החמישים ואחר כך מידי פעם בפעם קרנבלים נוספים של פורים התקיימו בתל אביב   1

חגיגות פורים בשנים  –תל אביב בתחפושת וכתר , כרמיאל' ב: ראו) (1998-  ו1988, 1967בשנים (
 .המאמר לא יעסוק בקרנבלים אלה ).ט"תשנ תל אביב, 1935–1912
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שיעבירו אל הציבור מערכת של מסרים בהתאם לצורכי הזמן והמקום במסגרת טקסי , מחודשים

  2.הדגשה מאורגנים

ıישראל של אותה תקופה היה לה אופי לאומי - פעילות זו של חידוש החגים ומימושם באר

אם . כת לזמנים שבהם בנתה האומה הישראלית את עצמה מחדש על אדמתהוהיא שיי, מובהק

הרי שאותה קבוצה ', קהילה מדומה, 'בנדיקט אנדרסון לקבוצה לאומית אשתמש במינוחו של

ıלמרות שעדיין לא חייתה במדינתה שלה, ישראל- בעלת האידאולוגיה שחייתה אז באר ,

ניתן לציין כאן גם את דבריו של יו . נהג כךותחושת הידמות זו סייעה לה להת, הידמתה ללאום

  3.היא אכן הופכת ללאום, שכאשר קבוצה מדמה את עצמה ללאום, ווטסון- סיטון
2  

מתוך מחזור השנה היהודית נבחרו החגים שאותרו כבעלי פוטנציאל להפקת סמלים 

. בו בא"ג בעומר וט"ל, שבועות, פסח, חנוכה, ו בשבט"ט: מחודשים בעלי מסרים מתאימים

, כפי שמכנה זאת אריק הובסבאום', להמציא מסורת'היה במעשה מעצביהם מחדש ניסיון ברור 

כלומר לחדש מסורות מעברו של העם ולמסוך בהן חדשות במטרה לעצב את הקבוצה היהודית 

  4.המתחדשת כקבוצה בעלת זהות מאוחדת

. של חג הפוריםתרומתה המשמעותית ביותר של תל אביב לתהליך זה הייתה חידוש מהותי 

פורים לא נחשב מרכזי בין חגי מחזור השנה היהודית שאותרו כבעלי פוטנציאל להתחדש 

ואולם יזמי תרבות תל . אולי משום היותו חג מובהק של גלות, ולהפיק מתוכם מסרים לאומיים

הפך במשך החג . אביביים השכילו לאתר גם בו פוטנציאלים שהתאימו לצורכי הזמן והמקום

, ישראל ואף של יהודי העולם- של יהודי ארı, המדוברות לאירוע השיא של העירהשנים 

: זה להתקיים' מפעל פורים' פסק 1936 בשנת . אירועיומרכזהיו שלו  התהלוכות והעדלידותו

ı5.היו הגורמים המרכזיים לכך והמצב המידרדר באירופהסיבות כלכליות , המאורעות באר  

שהתקיימו בשנים מאוחרות יותר בתל אביב כבר לא ניכרו האירועים הקרנבלים הפורימיים 

- המציאות החברתית. בעצמה האידאולוגית של קרנבלי שנות העשרה עד שנות השלושים

       
 בתל אביב בשנותיה סיפורי טקסים וחגיגות: עיצובם של תרבות וחינוך עירוניים, ספיר- אריה' נ: ראו  2

 .43–36' עמ, )ו"תשס(דור לדור כו , הראשונות
 ,B. Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism:ראו  3

London and New York 1992, p. 6; H. Seton-Watson, Nations and States: an Inquiry into the 

Origins and the Politics of Nationalism, London 1977, p. 5 
 E. Hobsbawm and T. Ranger (eds.), The Invention of Tradition, Cambridge and New: ראו  4

York 1983  
 קרנבל פורים בתל אביב הקטנה נידון בהרחבה גם .121–120' עמ, )2לעיל הערה  (ספיר- אריה: ורא  5

חגיגות פורים בתל אביב , 'וא מתרכז בנושא זה בעבודת הדוקטור שלוה. בעבודותיו של חזקי שוהם
מסורות וספירה ציבורית בתרבות עממית , עיון מחודש במשמעותם של סמלים): 1936–1908(

 .כן כתב כמה מאמרים בנושא. ו"תשס, אוניברסיטת בר אילן, עבודת דוקטור', ציונית
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ארצה , עם זאת. ההיסטורית של העיר והמדינה כבר לא שידרה צורך באירועים מסוג כזה

יב לאירוע פורים קרנבלי לעסוק כאן בהשוואת אירועי פורים של שנותיה הראשונות של תל אב

  .ובכל זאת שידר מסר אידאולוגי ראוי לעיון, שהתקיים בעיר בשנות השמונים
3  

 ıרחוב שינקין התל אביבי הוא אחד המרכזים החברתיים המשמעותיים ביותר שנוצרו באר

תהליך הפיכתו של הרחוב משולי למרכזי הוא תופעה יוצאת דופן . בשלושים השנים האחרונות

בחרתי לבחון את המקרה . ומעניין לעיין במשמעויותיה ובמסריה, תל אביבי ובכללבהקשר ה

  1984.6 שיזמו תושבי הרחוב בשנת פוריםהשינקינאי באמצעות התבוננות באירוע של קרנבל 

היה לא ו, עסקים קטניםשל בינוני והמעמד בני הרחוב של במשך עשרות שנים היה שינקין 

תחילת שנות השמונים  ובבסוף שנות השבעים .ירית כלשהאתר של התרחשות תרבותית ציבו

עיריית תל אביב החלה לפעול לשינוי אופיו של . לגוועויום שלו להזדקן - םהחלה שגרת היו

ולסייע לצעירים , המטרה הייתה לפנות את המשרדים. שהחל מתמלא במשרדים, האזור

נקים לצעירים לרכישת להשתכן באזור באמצעות תמיכה בשיפוı בניינים ישנים ומתן מע

סביבותיו מקום מגורים בשינקין וב אכן החלה אז לראותה צעירה יאוכלוסי 7.דירות באזור

.  משכו אותם,נעימי היושן, המיקום המרכזי והבתים הגדולים, מחירי הדירות הזולים: מועדף

אז בו משפחות צעירות ואוכלוסיות שנחש,  רביםצעירי שינקין של אותה תקופה מנו סטודנטים

 .לסבית- הומואמני אוונגרד ובני הקהילה ה, הוריות-  כמו משפחות חד,יוצאות דופןעדיין ל

 לגיטימיים לנהל חייםלאנשי הקהילה האווירה הליברלית והסובלנית ששררה באזור אפשרה 

  8.חופשיים ממגבלותו

: ב מכנה משותף רחצעירי שינקין החלו יוצרים ברחוב ובסביבתו קהילה בעלת מגמות עם

והיו ביניהם פעילים רבים למען שוויון , אידאולוגיות שמאליות ואנטי ממסדיותהחזיקו ברובם 

ביצירות ובפרויקטים של אמנות אוונגרד השקפות עולמם האמנים שביניהם יישמו את . חברתי

שבצד האינטרס , חנויות ספרים ובתי קפה, החלו להופיע בשינקין גלריות: שמיסדו באזור

) אמנם, מאוחרת( כמובן ניכרה כאן השפעה 9.פוליטיים- מסרים חברתייםשידרו  המסחרי שלהם

       
 .12' עמ, 18.3.1984דבר ', שינקיןפורים ב, 'שביט' ד: על הקרנבל בשינקין ראו  6
 .197' עמ, 2005באר שבע , מיתוגרפיה היסטורית: תל אביב העיר האמיתית, עזריהו' מ: ראו  7
עיר : ההיסטוריה של תל אביב ד, ביגר' שביט וג' י: על תהליך ההתחדשות של רחוב שינקין ראו  8

ניין אופי הקהילה הנבנית והולכת פירוט לע. 105' עמ, ג"תל אביב תשס, )1993–1974(מטרופולין 
 ).13להלן הערה (קיבלתי מנציגים של קהילת שינקין 

 .'כפר עירוני'יש מאנשי שינקין שמכנים עד היום את אותה קהילה . 187' עמ, )שם(שביט וביגר : ראו  9
,  שבעליה',+פלסטיק 'חנות למוצרי פלסטיק מקוריים בשם בשינקין המתחדש בין השאר נפתחה 

 דני ,האחים האמנים.  לאמני אוונגרד רבותארגנו בה תצוגות, הנס פלדהום אילנה הרשנברג האמני
, 'תת רמה'  גלריית ואת,בית קפה וגלריה, 'אין- שינק' ושותפיהם פתחו בשינקין את ,ואורי דותן

מאה 'תמי ברגר פתחה את חנות הספרים . 'תת רמה'והוציאו לאור את העיתון האמנותי הייחודי 
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מן הדיירים  רבים 10.של קבוצות דומות באזורים עירוניים דומים בארצות הברית ובאירופה

ומציאותם של ילדים קטנים עוררה , החדשים שאפו לשפר את איכות החיים באזור המתיישן

  11.חינוך החלודה של שולי העיראת מערכת הכלל אותם גם לשאיפה לש
4  

עבודת השדה שלי עם מי שחידשו את רחוב שינקין וסביבתו התבצעה למעלה מארבע 

למרות העובדה שחלק ניכר . עשרה שנה אחרי שלבי השיא של פעילותם במתחם לב העיר

 רבים מן הראיונות התנהלו באזור, כבר לא גרו באותה עת ברחוב או בסביבתו' מחדשי שינקין'מ

כל המרואיינים התחברו  .שעדיין תפס מקום מרכזי בחייהם ובזיכרון הקולקטיבי שלהם, הרחוב

שמעתי מפיהם . והרבו דברים על חוויות לב העיר שלהם, מיד ובעצמה אל קולות העבר שלהם

אשר ממנה נבע מכנה משותף רחב בעיקר לעניין הזהות , את האמת הפרגמטית שלהם

אף על פי שנסיבות חייהם ,  היום הם אוחזים באותן אידאולוגיותונראה שגם, הקהילתית שלהם

בעיצומם של תהליכי כי ,  כמה מן הפעילים המרכזיים של שינקין החדש סיפרו12.כבר השתנו

שמטרותיהם המורכבות ,  החדשה החלו לחוש'קהילת שינקין'ההתארגנות וההיווצרות של 

רת גם מחוı לגבולות אזור מגוריהם תושגנה רק אם יצליחו להפוך לקהילה מוצהרת ומוכ

 פנימית מסוימת כדי לחזק את הזהות 'דחיפה'שיש צורך גם ב,  עם זאת הבינו13.ופעילותם

את תחושת הקולקטיביות ואת המוטיבציה לפעולה חברתית אצל אנשי המקום , המקומית

 מסוגלת לפעול למען עצמהתהיה הם שאפו להפוך לקבוצה שכונתית אשר . החדשים עצמם

וכן לסייע לשיפור אופייה , ולדחוף קדימה את יזמותיה האידאולוגיות וגם המסחריות לסוגיהן

  .בכללואולי של החברה הישראלית תרבותי של תל אביב ה- החברתי

הקטע , רצינו להיות קהילה שלוקחת גורלה בידיה ומעצבת אותו': טוב- סיפרה נעמי סימן

רצינו לעורר את העירייה שתעזור לנו . לאומיהתארגנות קהילה לא על בסיס , של ֲאֵחרּות

  חשבנו . אינטרס קולקטיבי. יש לנו כוח להראות להם. בואו נראה לעירייה. לעזור לעצמנו

       
 ',טרה'כמו הפעילויות של תאטרון (מיצבים ותאטרוני רחוב ,  כמו מיצגים,פרויקטים שונים. 'ועשרים

. ברחובמועמדים  החלו ,)ל ואסתי זקהיים"ז  ביוזמתם של דני',בבל' והמיצג ,מייסודו של דורון פולק
ם מוסיקת ניגנו הרכבים שונישישי מידי יום .  נפתחה שם',האוזן השלישית' ,חנות התקליטים הנדירים

 .וקהל גדול בא להאזין, אז בגינת שינקין'ג
אני רואה את לב תל ': הצהיר, שהיה אחראי על תכנית ההתחדשות של שינקין, האדריכל אדם מזור  10

 .197' עמ, )7לעיל הערה (עזריהו : ראו. 'יורק- בניו' אביב הופך משהו דמוי הווילאג
 .ודני דותןפלדה - רשנברגאילנה המובילי הפעילות של קהילת שינקין היו   11
 : על כך ראו. היא האמת המציגה את תפיסת המציאות האישית של המרואיינים' אמת פרגמטית'  12

K. Cothran, ‘The Truth as a Lie – The Lie as Truth: a View of Oral History’, Journal of the 

Folklore Society of Greater Washington 3,1–2 (1972), pp. 3–6 
- נורית טולנאי ונעמי סימן, דני דותן, פלדה- הדברים נאמרו בראיונות עם האמנים אילנה הרשנברג  13

  .ראו להלן, 2001–1998שאת רובם קיימתי בין השנים , טוב
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5    

  איור  
  1984, קרנבל פורים בשינקין

  צלם לא ידוע, +אוסף פלסטיק
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ר לעצמנו את רצינו ליצו': פלדה-  אמרה אילנה הרשנברג14.'ששכונות אחרות יבואו אחרינו

אף אחד לא יכתיב לנו מה . חזון לוקלי, זה היה סוג של חזון קטן. סביבת החיים האוטופית שלנו

  15.'ככה בא לנו וככה אנחנו רוצים את זה, לעשות
6  

ובעקבות תצוגת סריגים אמנותית של אנשי שינקין החדשים - מתוך פעילותם החברתית

אנשי ,  ביזמת אילנה הרשנברג והנס פלדהאין- שהתקיימה בגלריה שינק, ואביזרי פלסטיק

לדעתם יכול היה אירוע כזה לשרת . עלה הרעיון לארגן ברחוב קרנבל פורים גדול', +פלסטיק '

שכן הם השתמשו בחלקי אויקוטיפ של החגיגה המובהקת , את כל מטרותיהם שהוזכרו לעיל

-  אילנה הרשנברגאמרה 16.ושבין השאר הפכה אותה לעיר מרכזית, ביותר שידעה תל אביב

אנחנו פה , תחושת הקהילה':  אמרה נעמי סימן טוב17.'חשוב היה שזה יהיה שכונתי' :פלדה

עם זאת  19.'להיות חלק מן המקום הזה: המסר':  אמרה נורית טולנאי18.'דברים בכיף, ביחד

למקם את , שהלכה והתפתחההקולקטיבית תוצאה של זהותם המקומית , הייתה בהם שאיפה

יה בשרשרת של הזיכרון הקולקטיבי התל אביבי וליצור קשר מהותי בין עברה של עצמם כחול

געגוע למה שהיה ':  אמרה אופירה אבישר.העיר לבין ההווה שלה באמצעות הקרנבל הפורימי

  21.'סוג של געגוע מאוד רומנטי':  אמרה נורית טולנאי20.'פעם

וכת פורים הראשונה בתל אזכור זה מחייב אותנו לשוב ולעיין קצרות באירוע של תהל

בגייסו את ,  אברהם אלדמע',הרצליה'מורה הגימנסיה העברית  1912שנת אותה יזם בש, אביב

אלדמע ותלמידיו היו קבוצה איכותית מאוד בתוך תהליך . תלמידיו לתהלוכת פורים מחודשת

ıסמלי  .ישראלית בתקופה של הגשמה לאומית- ההתחדשות התרבותית העירונית ואף האר

       
 .ספיר- נילי אריה, ארכיון אישי, 2001 בפברואר 7, מתוך ראיון עם נעמי סימן טוב  14
 .ספיר- נילי אריה, ארכיון אישי, 1998 באוגוסט 31, פלדה- מתוך ראיון עם אילנה הרשנברג  15
אשר הסתגל , אמור בתכונותיו הגנטיות של צמח, השאול מתחום הבוטניקה', אויקוטיפ'המונח   16

קרל וילהלם פון סידוב אימı . וכך השתנה במשהו מבני מינו, לסביבה מסוימת על ידי סלקציה טבעית
שהועברה ממקום ,  העשויים להתרחש ביצירה עממיתמונח זה כאשר רצה להסביר את אופי השינויים

לאורי הונקו פיתח קו . כאשר היא מצויה בתהליך של הסתגלות למסגרת מסורתית חדשה, למקום
מחשבה זה בעת פירוט צורות ההסתגלות האפשריות של יצירה עממית העוברת ממסורת למסורת 

ועוצבו בהתאם לצורכי , ביבתם החדשההאויקוטיפים מוגדרים מוטיבים שהסתגלו לס. וממקום למקום
 .C.#W. Von Sydow, ‘Folktale Studies and Philology: Some Points of View’, A: ראו. החברה

Dundes (ed.), The Study of Folklore, Berkeley 1965, pp. 219–242 .ארבע צורות של , 'הונקו' ל
 .156–139' עמ, )ב"תשמ(ג מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי ', הסתגלות למסורת

  .ספיר- נילי אריה, ארכיון אישי, 1998 באוגוסט 31, פלדה- ראיון עם אילנה הרשנברג: ראו  17
 .ספיר- נילי אריה, ארכיון אישי, 2001 בפברואר 7, ראיון עם נעמי סימן טוב: ראו  18
 .ספיר- נילי אריה, ארכיון אישי, 2001 בינואר 2, מתוך ראיון עם נורית טולנאי  19
 .ספיר- נילי אריה, ארכיון אישי, 2001 בינואר 11, מתוך ראיון עם אופירה אבישר  20
 .ספיר- נילי אריה, ארכיון אישי, 2001 בינואר 2, מתוך ראיון עם נורית טולנאי  21
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-  עבור קבוצת יהודי ארıשהיו חשובים ביותר שידרו מסרים קולקטיביים 1912הלוכה של הת

שהדגישו מקראיות בתהלוכה צעדו דמויות : אבותיה  בארıהאת מציאותה ישראל אשר חידש

ששידרו , נרמזו אירועים אקטואליים. את הזיקה אל מציאות העבר העצמאית של היהודים

כן .  מה שלא התאפשר במשך אלפי שנות גלות,קורה אותובקשר להתבטאות חופשית של העם 

ואפשרות ,  קשר בלתי ניתק אל המורשת היהודית–שמשמעותן , צעדו דמויות מן המגילה

,  השימוש בכלי של תהלוכת תחפושות קרנבלית.הישענות על העברבד בבד עם להתחדשות 

היפתח לתרבות ביטא את כמיהתם של התל אביביים ל, פרי השפעה של מקורות זרים

  .קוסמופוליטית
7  

שהלכה , ששיקפו מערכת ערכים, האירוע הקרנבלי הציבורי הזה על מסריו המגוונים

ıמאיר דיזנגוף, אזהוועד ואת ראש   את הקהל העירוניףסח, ישראל כולה- ונבנתה אז באר ,

ז זרבבחינת הוא הבין את ערכו של האירוע : שהבטיח לתמוך בחגיגת פורים של השנה הבאה

, כן זיהה את הפוטנציאל של קרנבל פורים העברי במסגרת התפתחותה התרבותית. אידאולוגי

מאז הלכו תהלוכות הקרנבל בפורים בעיר והתפתחו . כלכלית של העיר תל אביבהחברתית וה

בחג התקיימו . 1935–1932עד שהגיעו לשיאן בדמות העדלידות שצעדו ברחובות בשנים 

כן הייתה . תחרויות היתוליות ועוד אירועים משעשעים רבים,  רחובברחובות העיר גם תאטרוני

  22.תל אביב ידועה בנשפי פורים המגוונים שלה

אשר תחדד את המשמעויות השונות של , כאן נדרשת השוואה בין שני האירועים המדוברים

לעומת קבוצת :  ואת השיח שבין ההקשרים לאירועיםבתוכם הופיעושההקשרים החברתיים 

 כי ,צמחה קהילת שינקין לא מתוך מרכז תל אביב, שהיו גאוות העיר והארı, די הגימנסיהתלמי

לקצוות אמנותיים או הרבה מאנשיה השתייכו :  שלההמקומות הפחות נשמעיםאם מתוך 

 נוסף לכך הם דחפו רעיונות 23.והם חיו באזור שעד אז נחשב כזכור לאפור ונשכח, חברתיים

חלקם . 'רשמי'חברתי הכי אם לעתים אף סתרו את הלך הרוח ה, שלא רק שלא ביטאו, ויזמות

מאופי התגשמותו שלהם תסכול מתחושת הותם הגדול ייצג אידאולוגיות שצמחו מתוך אכזב

  . והישראליישראלי- הארı, של החלום התל אביבי

אופי היזמות של האירועים הפורימיים ל ףמשותה המכנה להידרש אליש , עם זאת

מוטיבציה עזה להן בשני המקרים נבעו היזמות מקבוצות שהייתה : דיםמסריהם המיועול

       
 .130–102 'עמ, )2 לעיל הערה( ספיר- אריה: ורא  22
יומיים כיצרני - יים יוםמישל דה סרטו ניסח את התאוריה העוסקת בלגיטימיות של קולות אנוש  23

מגלים , משוררים של פעולותיהם הם, בלתי מזוהים'הם , לתפיסתו, יצרני התרבות האלמונים. תרבות
צרכנים המייצרים באמצעות , ונגל של רציונליות פונקציונליסטית'נאלמי קול של שביליהם בג

או " בלתי ישירים ""קווים נודדים"הפרקטיקות יוצרות המשמעות משהו שניתן להגדירו כדומה ל
 M. de Certeau, The Practice of: מתוך הספר. 'במסלולים המצייתים להגיונם שלהם" תועים"

Everyday Life, S.#F. Rendall (trans.), Berkeley, Cal. 1984, pp. xvii, xviii  
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לחזק זהות קולקטיביות קבוצתית ולמסור מסרים שיש , להגשים מטרות אידאולוגיות לסוגיהן

התרבות היוזמים שאפו סוכני ו, גם מחוı לגבולות הקבוצה המבצעתתרומה והשפעה להם 

עממי - ועים חגיגיים בעלי אופי תרבותילמימוש אינטנסיבי של מטרותיהם באמצעות איר

מסורתיים וגם , אקטואליים, בשני המקרים עמדו ביסוד הדברים מסרים מקומיים. קומוניקטיבי

  .כל מקרה כמובן תוך ביטוי ייחודו שלו ובהקשריו שלו, קוסמופוליטיים
8  

ידי בעיקר בפעילות הארגון של האירוע  הבאירוע שינקין של שנות השמונים נותרואולם 

תגובה ל, לדברי מרואייניי, זכתהכספי פנייתם אל העירייה בבקשה לסיוע : תושבי הרחוב וסביבתו

,  השקפת עולם ממסדית מאוד,לתפיסתם, תגובתה של העירייה שיקפה. חלקית מאוד ולא מספקת

 גם אם יש סיכוי שהן ,חסרת פתיחות ליזמות יוצאות דופן המתרחשות בתחומה, חסרת מעוף

כמה מן לדברי , שכאן היה מדובר, יש גם לזכור כמובן. תחדשנה את איכות החיים בעירתשפרנה ו

ידי קהילה שחפצה   על'נההתקוממות עממית קט'בביטוי מוחצן ועצמאי של  ,ים והמארגניםהיוזמ

  .את המוסדות העירוניים, לתפיסתם, דבר שהרתיע, לסייע לעצמה

נקין דווקא הועילה לקידום חלק אך תגובתה של עיריית תל אביב ליזמת אנשי שי

, גרפיקאים, צייריםנוהרים לאזור ולהפתעתם החלו ,  בעירותהיוזמים הפיצו מודע: ממטרותיהם

אנשי ארגון וכל מיני , מומחים בתחום הבישול והאפנה, מוסיקאים, אנשי תאטרון, פסלים

תאוצה קיבל רוע של האיתהליך ההכנה . הקרנבלארגון לסייע בכדי , רובם מקומיים, מתנדבים

החלו המתנדבים לעצב מופעי , כמעט ללא תקציב, באמצעים פשוטים לחלוטין: בלתי צפויה

במשך שעות בצוותא נהגו לשבת קבוצות  24.לארגן את העדלידע ולקשט את הרחוב, רחוב

בקשירת בגדים ישנים וסמרטוטים אל חבלים ארוכים ועבים לתלייה בין ולבלות בגינת שינקין 

.  ולצעידה בעדלידעהרחובבובות ענק הוכנו לקישוט . והמרפסות של בתי הרחובהחלונות 

, דוכני קליעה למטרה, דוכני מכירה לאוכל: אורגנו דוכנים ופינות המאפיינים ירידי חוצות

פינות לציורי , פינות לייעוı אסטרולוגי, לשירות הקהל' פאנק'מספרה בסגנון , פינות איפור

, ליצנים, קוסם, בימת בדרנים, רול- אנ- להקת רוק, תזמורת, שוק פרחים קטן, מדרכה

וכללו גם משפחות שלמות על , הצוותים העובדים היו מגוונים מאוד 25.פנטומימאים וכדומה

על אחת הפונקציות , בין השאר, השתדלו שהאירועים יענו, כפי שניתן להבין. ילדיהן

  .והיא שעשוע משפחות קולקטיבי, החשובות של האירוע

המוני הרעיונות שזרמו מכל , הדינמיקה הסוערת והבלתי פוסקת, ת העבודה הארוכותשעו

תחושת  תרומה גדולה לחיזוק ,לדבריהם של חלק ניכר מן החווים, כיוון ויושמו בשטח תרמו

       
דווקא זה הוא , שהם חומרים בפני עצמם, כי שימוש בחומרים פשוטים, גימבלט קובעת- קירשנבלט' ב  24

 :B. Kirsheblatt-Gimblett, Destination Culture: ראו. שהופך את האירוע החגיגי לאמתי יותר

Tourism, Museums, and Heritage, Berkeley 1998, p. 228 
 .6לעיל הערה : ראו  25
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. לייצוב הזהות המקומית של אנשי אזור שינקין ולתחושת שיפור באיכות חייהם ,הקולקטיביות

 טקסיות של ,סיפורי מקום,  כמו בדיחות משותפות,ית מקומיתמאפיינים של תרבות עממ

התלהבות נוצרו והלכו ב ותחושה של אחווה בין האנשים, הכנת האירועבעת ארוחות משותפות 

זאת הייתה עבודה מאוד ': אמרה נורית טולנאי 26. והולכתמוטיבציה מתעצמתבגדולה ו

  27.'בונה, מאחדת
9  

 בין עברה של העיר לבין ההווה שלה באמצעות הקרנבל כזכור התכוונו יוצרי האירוע לקשר

וזכרה של , מארגן נשפי פורים בתל אביב הקטנה, עלה בהם זכרו של ברוך אגדתי. הפורימי

 , נבחרה לאסתר המלכה באחד מנשפיו של אגדתי1928שנת שב, יהינערה תימנ, ציפורה צברי

 יוזמי .ה של דמויות מן המקראהתימנים אסוציאציעוררו דמויותיהם של שכן באותה תקופה 

לחזק את הקשר של העם המתחדש  הטקסים והחגיגות של שנות העשרים והשלושים השתדלו

ıבאמצעות העמדת דמויותיהם של בני העדה במרכז אירועים טקסיים ישראל המקראית- לאר 

  28.כדי שישמשו שם במשמעות סמלית

חיפשו ואיתרו אותה . וכננתהוחלט להציב את צברי במרכז העדלידע השינקינאית המת

אמרה . ןוהציעו לה לשוב ולקבל את תפקיד המלכה בקרנבל שינקי, בכרם התימנים בתל אביב

קיבלה  ציפורה צברי 29.'נתנו לציפורה את הכבוד להיות מלכת אסתר כמו פעם': נורית טולנאי

 של תחילת  וכך סייעה לחידוש מאפיין מרכזי ומשמעותי של קרנבלי פורים,ההצעהבשמחה את 

הפעם היא תרמה למטרתם . מעניין להבחין בשינוי שעבר השדר הסמלי שעלה מדמותה .המאה

שרצו כאמור לחזק את הזיכרון הקולקטיבי התל אביבי ולעוררה , של מעצבי קרנבל שינקין

את  אפוא התשינהסמליות של דמותה . חוגג ומושך אליו קהלים גדולים, כמרכז פתוח

  .מערכת ההקשרית שהשתנתהבהתאם ל יהתיומשמעו

השוואה בין תהליכי היצירה של פורים בתל אביב ומשמעויותיהם בתחילת המאה ובסוף 

 בשנים הניבהיזמתו הראשונית של אברהם אלדמע  :המאה מעלה שוב נתונים מעניינים

שעבדו מטעם עיריית תל , עבודת צוות מורכבת ומתוכננת של אליטת אמני העירשלאחריה 

סמלי מפתח רבי וליצירת  חג הפורים של הוקדשו לעיצובו מחדש עבודה ארוכות שעות. אביב

את המסרים ,  במיוחד באמצעות תהלוכות פורים והעדלידות, אשר ישדרו אל הקהל,עוצמה

ıהאמנים. השונים שהיו חשובים כל כך ליצירת הטרנספורמציה הזהותית שהתרחשה אז באר ,

אותה ש, מעצבי התרבות העממית הלאומית שלושראו עצמם מחדשי תרבות העם בארצו ו

       
, 2012 בפברואר 15, דני דותן, 1998 באוגוסט 31, פלדה- מתוך ראיונות עם האמנים אילנה הרשנברג  26

 .ספיר- נילי אריה, ארכיון אישי, 2001 בפברואר 7, טוב- ונעמי סימן, 2001 בינואר 2, נורית טולנאי
 .ספיר- נילי אריה, ארכיון אישי, 2001 בינואר 2, מתוך ראיון עם נורית טולנאי  27
 .27–26 'עמ, )2 הערה לעיל( ספיר- אריה: ורא  28
 .ספיר- נילי אריה, כיון אישיאר, 2001 בינואר 2, מתוך ראיון עם נורית טולנאי  29
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  30.ו את מלאכתם כמלאכת קודשסתפ, 'תרבות עממית רשמית' שביט יעקבמכנה 
10  

רשמית של  אנטי, גררה התנדבות ספונטנית לחלוטין, לעומת זאת, יזמת אנשי שינקין

 אמנים בהםהיו :  לאליטה של אמני העיר– לפחות בחלקם – שלא שויכו, אמנים שונים

כן התנדבו תושבים ללא הכשרה אמנותית . או כאלה שעדיין חיפשו את דרכם, תחיליםמ

 כמו בקרנבל כל מגמה לעיצוב סמלי מפתח כבדי משמעותלהם לדבריהם לא הייתה . כלשהי

השונים תוך פסיפס האירועים  מבעיניהם רק חלקהייתה  העדלידע .פורים של תל אביב הקטנה

 השתדלו שההתרחשויות כולן תהיינה קלילות מאוד ולא  הם. ולא המרכזי שבהם–שיזמו 

 )כמובן, פעמי- בשינקין באופן חד(גם כאן וגם כאן , עם זאת. מחייבות ריכוז או הזדהות עמוקה

מאחדת ומחזקת את המסרים אשר , השלב הסמוי של הכנת האירוע חוויה ייחודיתהיה 

  .החברתיים שעמדו ביסוד הדברים

ת איכויותיהם הקרנבליות של אירועי פורים של תחילת המאה יש לבחון ולהשוות אעתה 

חברתיים ה-  לשם הבנה נכונה של מהויותיהם על רקע ההקשרים ההיסטוריים,ושל סוף המאה

 רק קרנבלי פורים בתל אביב הקטנה מתאימים להגדרת הקרנבל המקובלת. בהם התקיימוש

 ,יומיים ובפריצתם- םות היו בהיפוך של חוקי המציאיםמתייחדים קרנבלאירועי : חלקית

למערכת הערכים בעלת מאפיינים כאלה הנוגעת  כל קבוצה מבצעת פעילות םובמהלכ

הפונקציה המשותפת הרחבה ביותר . לצרכיה ולהקשרי הזמן והמקום הספציפיים, היסודית שלה

המתרחש כתוצאה מן , יומית- םלאירועים כאלה היא חיזוק הקבוצה לקראת המשך השגרה היו

 היה באירועי פורים אלה בתל אביב, אכן 31.החוויה הקרנבליתבעת ור שחשים אנשיה השחר

שכן פורים התל אביבי הפך את , היפוכםבפריצתם וביומיים - םשחרור זמני מחוקי המציאות היו

  גם זריםועמו, בו הצטופף קהל יהודי מכל הארı והעולםש ,הרחוב העירוני לשטח דומיננטי

הסרת הגבולות בריקודים ושירים , בתחפושות, חגג כקולקטיבאשר , )אנגלים וערבים(

פתיחת הגבולות , השחרור, עם זאת. יומיים לסוגיהם- םסילוק הקונפליקטים היובווהמדרגים 

חלק בכך שחברתי ניכרו באירועי פורים התל אביביים סימני מדרג : והשוויון לא היו מוחלטים

המציאות התבצע מוסכמות היפוך , כן. צעיםמן הנשפים שנערכו אז נועדו רק לקהל בעל אמ

       
תרבות עממית לא " ל"תרבות עממית רשמית"בין : הרובד התרבותי החסר ומילויו', שביט' י: ראו  30

קובı : התרבות העממית, )עורך(קידר ' ב, 'ישראל-  בתרבות העברית הלאומית בארı"רשמית
 .346–327 ' עמ,ו"תשנירושלים , מחקרים

–438טורים , 1964תל אביב , ב, נציקלופדיה למדעי החברהא', חג, 'כהן' א: ראו לדוגמה  31
447;M. Bakhtin, Rabelais and His World, H. Iswolsky (trans.), Cambridge and London 1965, 

pp. 178–196; R. Briffault, ‘Festivals’, Encyclopedia of the Social Sciences, New York 1931, 

pp. 198–201; P. Burke, ‘The World of Carnival’, Popular Culture in Early Modern Europe, 

London 1978, pp. 178–204; L. Stoeltje, ‘Festival’, International Encyclopedia of Communications, 

II, New York–Oxford 1989, pp. 161–166   
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, הקהל נדרש לשמור על סדר: ידי המוסדות שארגנו את הקרנבלים באופן יזום ומחושב על

עוד  .הוצבו גבולות ברורים בין הצופים לבין התהלוכות שצעדו ברחובות העיר המרכזייםו

ות ששולבו שהופיעו בתצוגות הענק המעוצב ,לפענח סמלי מפתח מורכביםנדרש הקהל 

יומית של חלום ההגשמה - םאל המציאות היו  אותוושחלקם הגדול דווקא חיבר, בתהלוכות

 גם חלק גדול מן .כמו שאמור לקרות בדרך כלל בקרנבלים,  אותו ממנהו ולא שחרר,הלאומית

התחפושות של הקהל שידר משמעות לאומית שהתחברה לתהליך ההגשמה שהתרחש אז 

ıיום - םפשר ערעור על קשיי היון של התצוגות הסמליות אכן ִא חלקן הקט, עם זאת. באר

שיש להם מסר ,  כפי שמקובל בקרנבלים,חתרניים ,ושחרור מהם באמצעות מיצגים סטיריים

אלימלך הורוביı עמד על המסורת הפורימית העתיקה . עוין נגד שלטון שנוא או אויב כלשהו

של , לרוב היתוליים, ביצוע מעשי איבהעל ידי יומית -  היוםהיפוך המציאותשחרור תוך של 

,  מסורת זו המשיכה והתעצמה בתל אביב לממדים ציבוריים ופומביים32.אויביהםבהיהודים 

צי ההתמרמרות הופנו נגד השלטונות הבריטיים הרשמיים ונגד ביטויים אנטישמיים בארı וִח 

 33.אלהכחופשיות סוף איש לא הגביל או העניש את היהודים על התבטאויות  ובעולם כשסוף

מאפיינים שבאירועים קרנבליים מתבטאים , המארגנים עודדו אמנם את הקהל לשמוח ולצהול

שהתכוונו , מהלכים מתוכננים היה מדובר בכאןאלא ש ,ספונטני לגמרי ולא מתוכנןבאופן 

כלומר התנהגות ספונטנית של הקהל שתבוא בעקבות ', ספונטניות יזומה'מצב של ליצור 

  34.גונית יזומה מאודפעילות אר
11  

של מן המוזכרים לעיל בקרנבל פורים של רחוב שינקין ניכרו הדגשים שונים , לעומת זאת

הרחוב נפתח לשמחה ולצחוק :  האחריםלזמן ולמקום, כמו כן, שהותאמו, מאפיינים קרנבליים

ן ביוולא ניכרו גבולות בין המשתתפים בתהלוכה או בתצוגות השונות , ופשיים לחלוטיןח

 איש לא ; החוגגים התחברו אל שעשועי הרחוב השונים;הקהל התחפש כאוות נפשו; הקהל

 כאשר הצטרפו כל ,יום נפרצו לגמרי- ם וחוקי היו,ניווט את התנהגות הקהל והמשתתפים

, לדבריהם, שהיו בה, 'יחד'תחושת בהנוכחים בצעידה משוחררת לתהלוכה ורקדו ברחוב 

 קרנבל פורים בשינקין לא נוצר מתוך הישענות ממוקדת 35.מאפיינים ברורים של קומיוניטס

ומארגניו לא הקפידו ,  העשריםומוצהרת על אידאולוגיות מוגדרות כמו אלה של תחילת המאה

השקפות העולם , עם זאת. על עיצוב הקרנבל ומסריו כמו גיבורי התרבות של תל אביב הקטנה

       
 'עמ, )ד"תשנ(ציון נט , 'יגות פוריםיהודים מול שונאיהם בחג: "ונהפוך הוא"', הורוביı' א: ורא  32

129–168. 
 .113–109' עמ, )2לעיל הערה (ספיר - אריה: ראו  33
 .149 'עמ,  שם:ורא  34
 ,’V.#W. Turner, ‘“Liminal” to “Liminoid”, in Play, Flow and Ritual:  לדוגמהוקומיוניטס רא העל  35

Process, Performance and Pilgrimage: a Study in Comparative Symbology (Ranchi Anthropology 

Series 1), New Delhi 1979, p. 42  
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כנזכר בחומרים  יוצרי הקרנבל השתמשו, לדוגמה. של יוצריו ניכרו היטב בתהליך התהוותו

הסיבה הראשונית . פינות הבידור המתוכננותו העדלידע וליצירתהרחוב לקישוט פשוטים מאוד 

מן רבים אך פתרון זה גם התאים מאוד לאופי פעילותם של , לכך הייתה כמובן מחסור בכסף

שהוקמה בלב תל אביב , 'טרה'ביניהם היו גם אנשי קבוצת . האמנים המעורבים בהכנת האירוע

 הקבוצה התמחתה 36.'הילה' על ידי איש התאטרון דורון פולק וחברי סדנת תאטרון 1983בשנת 

מגמה לשלב את הקהל העובר ב ,שימוש בחומרים מצוייםבבמשחקי תאטרון רחוב מאולתרים 

כוונת המשתתפים הייתה לגרות עוברי אורח לתגובה וליצור .  שלהםברחוב בפעילות

זאת מתוך . בין אנשים החיים באותה סביבהשאפשר יה פתוחה וזורמת עד כמה קומוניקצ

לדעת אנשי . נוטים לנהוג כזרים זה כלפי זה, ובמיוחד בעיר גדולה, שעוברי אורח, ההנחה

לסייע להשגת  היה השימוש בחומרים פשוטים מאוד בפוזיציות יוצאות דופן עשוי, 'טרה'

מכנה משותף הם ) חבלים ועוד, בדים, ארגזים,  עיתונים,ניירות(חומרים כאלה : המטרה הזאת

לחזק את הפתיחות ההדדית , לדברי אנשי הקבוצה,  היועשויים, לכןו, חיי כולם בבית וברחובל

שהתבטאה נים רבים שחוו את הקרנבל דיברו על תחושת הבית ימרואי, אכן. בין אנשים

כתוצאה ,  זאת בין השאר.חתיותוהגבירה את אווירת האינטימיות והמשפ, רחובה באירועי

להוציא את הבית 'הניסיון . קירבו אותם זה לזהאשר  ,יומיים שהודגשו- םיוקווי שיתוף  אותםמ

מאפייניה של ך את ו ולקשר ביניהם יש בו איכות קרנבלית משום מגמתו להפ'אל הרחוב

אחת א לבטשכאן ניסו אנשי שינקין , עם זאת נראה.  המתרחשת ברחוביום- םמציאות היו

שהרחוב יהפוך לביתם השני של והיא , יום שלהם- םאופי מציאות היויהם באשר לכמיהותמ

כן התכוונו מארגני האירוע לפתוח אותו לחלוטין . תושביו ולמקום ידידותי ומשפחתי למבקריו

 את ,לדעתם, שאפיינוקבוצתיים - ולגבולות הביןהנוקשים המדרגיים כתגובת נגד למבנים 

  . של השנים המדוברותהחברה הישראלית
12  

סמלי אבל לא ניכר שם כל מאפיין , הי נגד העירי'מרד שכונתי'אמנם היה אירוע שינקין 

 של השתחררות  כללילתחפושות היה בעיקר מסר. נגד מוסדותיהשהופנה סטירי או אירוני 

 מבחינת המארגנים הוכחה שיש היו ,תו השמחה וההמוני,עצם ההתרחשות. ופריצת גבולות

, זו הייתה אמירת המרד שלהם, לדבריהם. אירוע עירוני גדול בעצמםלארגן כולתם בי

ממקימי שינקין המתחדש ,  כפי שאמר דני דותן37.לו היו זקוקיםששהביעה את השדר 

       
הם הציגו הרבה .  עסקו בדרך כלל בנושאים אקטואליים חברתיים ופוליטיים'טרה'אנשי קבוצת   36

אך פעילותם המגוונת גלשה אל אירועים במקומות אחרים בתל אביב ובארı , ברחוב שינקין עצמו
עם מפגשים , ימי סטודנט, אירועי פתיחה חגיגיים, הפעלות ילדים, גלריות, תפסטיבלי חוצו: כולה

האמנים שהשתתפו . מיצגי הסברה ועוד, מופעים בפני נכים, אירועים פוליטיים, אמנים יוצרים
 ). בארכיונו האישי של דורון פולקו רא'טרה'על ( בפעילויות אלה עשו זאת בהתנדבות מלאה

 .13ראו לעיל הערה   37
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רק שיהיה הרבה רעש , אף אחד לא ציפה שיראו שם משהו': ומיוזמי קרנבל פורים במקום

  38.'אנטי ממסדיותושמחה ותחושה של 
13  

קרנבלי יותר מחגיגות פורים של תל אביב , אולי, ירוע פורים בשינקין נראה לנוא

עם . אשר היו יזומות ומעוצבות על ידי הממסד ואנשי התרבות הגבוהה של התקופה ,הקטנה

, אז חלק בלתי נפרד מקולו של העם המתחדש בארצוהיו רבים ממעצבי אותן חגיגות , זאת

אני מסכימה . ימו לביטוי צרכיו וכמיהותיו הקולקטיבייםיצר אירועים אשר יתאיוהשתדלו ל

 ,יוצרים מוגדרים עבור קבוצת העםיזמו אירועים האלה שאת ה, שהעובדה, עם דברי שביט

זה של וייחודי אמנם באותו הקשר מסוים  ,עדיין לא מונעת מהם להיחשב לאירועים עממיים

מאפיינים קרנבליים , בכל זאת,  באירועי פורים של תחילת המאה היו39.עם שנוצר מחדש

החשוב היה להתאים את אופי האירועים אל ההקשר הייחודי של , ומכל מקום, למדיבולטים 

ישראלית של שנות העשרים והשלושים הייתה זקוקה - ארı– הקבוצה היהודית;הזמן והמקום

 סמלי מפתח ותשישודרו אליה באמצע , ונעליםלמשל למסרים אידאולוגיים מוגדרים

את המסרים , לדברי החווים, שהפך, וותם באירוע קרנבלי פתוחאך אהבה לח, שיםמודג

, אנשי לב תל אביב של שנות השמונים היו זקוקים לאירוע קרוב, לעומתם. לאטרקטיביים יותר

  .משפחתי ופתוח, אינטימי

 עשויה לחדד את המשמעויות תהשוואה בין תפישות שונות של מוטיב השמחה הקרנבלי

יו לאירועי פורים בתקופות השונות בעיני גיבורי התרבות שלהם ואת ההקשרים השונות שה

  .מתוכם צמחושהחברתיים 

, שהיה אחראי על ארגון ועל עיצוב העדלידע בתל אביב בשנות השלושים, משה הלוי

  :התבטא בנושא משמעותה של השמחה היהודית בעיניו

י ובכוסית משקה כדי להגיע האיטלקים והצרפתים מוכנים להסתפק בכובע נייר צבעונ

ליהודי דרושה . היהודים, לא כן אנחנו [...] להתרוממות רוח ולצאת במחול ברחובות

 ליהודי דרושה התרוממות הרוח – סיבה יותר עמוקה בשביל לעורר שמחה בלב

  40!אידיאה! מחשבה! תוכן! שביסודה מונח רעיון

  :דני דותןבניגוד להלוי אמר 

רצינו להתחבר אל מה . ריקודים, שמחה, ים של פתיחותהיו לנו בראש הרבה מסר

    [...]לגמרי פרטיזני[...]  אוכל חוצות, מוסיקה,  חופש– שהיה הכי מדליק בתל אביב
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  41.רצינו שהעיר תרקוד דרך הלב הפועם של שינקין

ואילו בעיני אנשי שינקין הייתה שמחת האירוע , אידאולוגית,  נעלה שמחהאפואהלוי חיפש 

  .בהם חפצושאמצעי להעברת המסרים ,  התלויים בהנעליםללא רעיונות , מהכשלעצ
14  

אלה שהתקיימו , אפשר לפתוח דיון בשאלה מי מן האירועים התאים יותר להגדרת הקרנבל

שבשני המקרים ניתן , נראה שהתשובה תהיה. בתל אביב הקטנה או זה שהתקיים ברחוב שינקין

ת ההבדלים המשמעותיים בין שני האירועים המתוארים למרו. להגדיר את האירועים קרנבלים

שהוא פריצת , התאימו למאפיין היסודי של קרנבל, כל אחד בדרכו, נראה ששניהם, כאן

שכל אחד מהם שיקף , ההבדלים נבעו מכך. יום והיפוך זמני של סדרי המציאות- גבולות היום

רנבלי פורים בתל אביב לעומת ק: החברתי בכל תקופה- את צורכי הזמן והמצב ההיסטורי

- ששיקפו את כינון הזהות המחודשת של העם היהודי השב אל המציאות הארı, הקטנה

שיקף קרנבל פורים בשינקין את שאיפתם של אנשי הקהילה , הישראלית שאליה כמה

הלוחמת למען , כקהילה עצמאית' לשים את עצמם על המפה'המקומית למרוד בממסד ו

, עומת יוצרי הקרנבלים ומעצביהם בשנותיה הראשונות של תל אביבל. אידאולוגיות ליברליות

ופעלו בדרך שהתאימה להם להעברת , היו אנשי קהילת לב העיר מנותקים מן הקול המוניציפלי

  .השיח האידאולוגי האישי שלהם

שם בהצעה לארגן תושבי הרחוב פנתה עיריית תל אביב אל קרנבל שינקין בשנה שאחרי 

את הפוטנציאל הגלום ביזמה הזאת עבור העיר ו שזיההיות , זאת כנראה. ף נוסקרנבל פורים

הם זכרו את יחסה הבלתי קואופרטיבי של העירייה מן השנה : הסתייגו וסירבוהתושבים . כולה

ששוב ייפול , חששוייתכן גם ש. ולא רצו לעבוד בשיתוף פעולה עם הממסד העירוני, הקודמת

להפוך את אירוע שלהם המוטיבציה העצומה : תפיהםרוב משקלה של מטלת הארגון על כ

 ,במידה מסוימת השיג האירוע את המטרות שיעדו לו, אמנם. פורים בשינקין למסורת נגנזה

קישוטי הרחוב נותרו תלויים זמן רב אחרי החג מתוך געגועים . ויוזמיו נהנים עד היום להיזכר בו

ועים גדולים ליכולת שהוכיחו אנשי אלה היו געג.  של פורים בשכונה'כיף הקולקטיבי'ל

הקרנבל .  קהילתםלפעול למען כלומר, בעצמם חגיגת ענק כזאתלהפיק השכונה ומסייעיהם 

שידר היטב את המסרים החברתיים שיועדו לו , יום- םשהיפך ליום אחד את חוקי היו, הפורימי

חלט לפורים בתל בניגוד מוואולם . אל קבוצת הדיירים המקומיים ואל אורחי האירוע גם יחד

תהליך ההיווצרות . שיח הרמוני עם המוסדות העירוניים- לא נוצר כאן דו, אביב בתחילת המאה

יחסים האילמים בין העירייה את ה, לדעת תושבי שינקין הצעירים, שיקףשל האירוע בשינקין 

של התעלמות של הממסד העירוני מן הצרכים האמיתיים החוסר ההבנה ואת , לבין תושבי האזור

הסתייגות של הממסד מקהילה שכונתית שנבטו בה כמיהות ליזום ולעשות את ההתושבים ו
       
 .ספיר- נילי אריה, ארכיון אישי, 1999 במאי 2, מתוך ראיון עם דני דותן  41
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לב העיר של תושבי . דרכהיפעלו על פי ואולי להשפיע אף על קהילות אחרות ש, למען עצמה

שיפור לשם השגת ה ימאבקים בלתי פוסקים בעירילקיים מספרים שהיה עליהם אותם זמנים 

 שבחלקם ,לא תמיד הצליחו המאבקים. מטרותיהםלקידום ת שלהם יומי- םבאיכות החיים היו

הצליחו בעיקר לשפר את תחומי החינוך והתרבות באזורם התושבים . נמשכו לאורך שנים

חלק ניכר אלא ש. ברחוב שינקיןגדול ס " להקמת מתנובהביאםגן ילדים ביזמתם בהקימם 

תרמו אשר ו, תל אביבי קטן' ילאגשביזמתם החל להיווצר בשינקין איסט ו, גיבורי התרבותמ

ייתכן שדווקא אירוע .  בשנים הבאות את לב העירעזבו, להיווצרות תרבות הרחוב של האזור

היה בין גורמי הנזק בתחום , 'על המפה העירונית' את שינקין שנועד לכתחילה להעלות, פורים

ן "סוחרי הנדלום  בעלי העסקים השכורי; מחדשיואך לא כפי שציפו, הרחוב הפך למרכז: זה

. העלו את דמי השכירות לדירות ולחנויותו,  העוצמה הכלכלית שיכלו להפיק מן מקוםזיהו

אך בחלקו הגדול היה זה קהל שחיפש בעיקר את הזוהר החיצוני , המון קהל החל לזרום לרחוב

  .הלב האידאולוגי של מחדשי שינקין כבר לא פעם כפי שקיוו שיקרה.  משםעולהשחשבו ש
15  

של המוסדות אידאולוגי למסר , בסופו של דבר, רנבלי פורים של תל אביב הקטנה הפכוק

ıאבותיו באמצעות כלי עממי - האר ıישראליים המתחדשים אל העם המתיישב באר

 1936שנת ב, כאמור, הם נקטעו.  שהותאם לצרכים ולערכים של הזמן והמקום,קומוניקטיבי

- ים בשינקין עורר תקווה להתעוררות תרבותיתהפרויקט העצמאי של פור. בגלל שנאת המן

חוסר בגלל מה שניתן להגדיר כמעט מיד אך פסק , אידאולוגית נוספת בתל אביב- חברתית

לפנינו שהרי : עצמאיתחברתית יזמה יכולת או חוסר רצון של עיריית תל אביב לזהות ולעודד 

אשר ניסתה לבטא , רותמקרה של קבוצה בעלת זהות מקומית דומיננטית ואידאולוגיות מוגד

תהליך של ב כלי עממי שחודש אותו,  בין השאר באמצעות אותו קרנבל,את צרכיה וכמיהותיה

אלא שתהליך זה של פולקלור . י על פי דרכםשאנשיה התכוונו שיהפוך למסורת, סיגול תרבותי

לות  לדרדור הפעי'סייעו'ש, מתהווה נתקל הפעם בכוחות פנימיים חזקים ודומיננטיים ממנו

חבל העלולה ל, שמא טמון כאן רמז המזהיר מפני ירידת ערכים פנימית. המקומית כולה

נראה שמצב כזה מכיל סיכון גבוה יותר ? ביציבות המערכת הזהותית שלנו כקבוצה מקומית

בדרך כלל מטרתם של קרנבלים היא כנזכר לשבור את המוסכמות . מאיום של כוחות חיצוניים

יומי ולחזק את הקבוצה - כדי להקל מן הלחı היום,  החוקים החברתייםהחברתיות או את מערכת

 כאן שידר 42.החוגגת ואת האינדיבידואלים שבה לקראת התמודדות עם המציאות המעיקה

יומית של אנשי שכונת לב - ששיקפה את תחושת המציאות היום, הקרנבל אמירה מרדנית

, ת החוקים העירוניים המעיקהיום שלהם חפצו לשחרר ממערכ- שהרי את חיי היום. העיר

חברה . ולהפוך לקהילה המתחזקת את עצמה בדרכה ומשחררת שדרים עצמאיים מתוכה

גם אם המטרה היא לעצב מציאות , דמוקרטית ויציבה אמורה לאפשר לאמירות כאלה להתבטא
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חברה שחוסמת אמירות כאלה ייתכן שהיא . של הקרנבל' זמן מחוı לזמן'אחרת לא רק ב

  .לשה וחוסר יציבות פנימיתמשדרת חו
16  

ראיונות עם , כמוזכר לעיל, במסגרת עבודת השדה שלקראת כתיבת מחקר זה ביצעתי

 בראיונות .שהתרחשלמעלה מארבע עשרה שנה לאחר מארגני האירוע השינקינאי ויוצריו 

את ההתרגשות וההתפעמות שאפיינו , כפי שציינתי לעיל,  המרואיינים עדיין חשים בתוכםאלה

שהזכירה במידה מסוימת את , ת תהליך יצירתו של האירוע ומדברים עליו בנוסטלגיה גדולהא

שראיינתי במסגרת מחקרי על פורים בתל , יוצרי אירועי פורים בתל אביב הקטנהתגובתם של 

, תושבי תל אביב הקטנהרבים מכמו , מתושבי שינקין של שנות השמוניםרבים . אביב הקטנה

הפעילים של שנות השמונים מבכים את חלומם שנמוג : וחלטת עבר והווהמנגידים בקוטביות מ

שלדעת חלקם חדרה באשמתם שלהם אל , שלונם לעצור את ההידרדרות הערכיתיואת כ

חלק מתושבי תל אביב . אותו ניסו לפרסם באמצעות קרנבל פוריםש, שינקין המתחדש עצמו

 מדורדר ערכים וריק יה שלדעתם ה, בתוך הווהיו בשנות חייהם האחרונותהקטנה גם הם ח

בהקשר זה על תל אביב שוחחו כולם  43.עברםאת לדעתם זה שאפיין מאידאליזם יוצר כמו 

,  לשדראך נראה שהם מתכוונים, שהתפתחה והתנווטה בניגוד לציפיותיהם, הסואנת והסוערת

 ם ערכיתשקיעהעוסק במסר , התל אביביתמציאות - הידרשות אל המיקרושוב באמצעות 

  .ישראלית הרבה מעבר לגבולותיה של העיר העברית הראשונה

שהיה אמצעי , משני המקרים יש להסיק את עצמותיו ויכולותיו של הקרנבל, מכל מקום

אשר סייע לקבוצות השונות להגדיר את עצמן ולהשמיע את קולותיהן בהתאם , מכונן זהות

עוד הוכחו יכולותיהם . גיבוההיסטוריים שבתוכם התקיימו ושאליהם ה- להקשרים החברתיים

של היוצרים והמשתתפים לעבוד כקולקטיבים המעצבים והולכים באמצעות הקרנבלים 

בעודם מקיימים שיח בלתי פוסק , אם לאורך זמן אם במשך זמן קצר, מציאות על פי כמיהותיהם

    44.עם סביבתם
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