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חוקראתהשוהם,חזקיפרום׳
ישראלית.ותרכותהיסטוריה

מע־העצמאות,יוםערם

ניין

$TS1$מעניין$TS1$

$DN2$מעניין$DN2$התחילהמאיפהלהכין

והמגגלהנפנוףמסורתככלל
הישראלי.

המדינההקמתשל"בימים

ניסיונותביןמתחהיהואחריה,

לאומיסיפורלהנחילהמדינה

למי־טקסיםבאמצעותהרחבלציבורלאומייםוערכים

ניהם,

$TS1$,למיניהם$TS1$

$DN2$,למיניהם$DN2$מהשטח.מלמטה,שנעשותהעםשלפעולותלבין

ה־05שנותובתחילתתפסו,ממשולאהמדינהניסיונות

בביתישבואנשיםשעמום.שליוםהיההעצמאותיום

לעשות.מהידעוולא
ספו־באופןלהיווצרהחלהה־05שנותסוף"לקראת

נטני

$TS1$ספונטני$TS1$

$DN2$ספונטני$DN2$לגינות׳לפלוש׳החלואנשיםפיקניק.שלתרבות

יותר,ומאוחריםלחופיעירוניים,לפארקיםציבוריות,

שביישובלזכורחשובקק"ל.ליערותגםה־06,בשנות

מתרבותחלקהיהלאכללפיקניקהמנדט,בתקופת

להיותהפךהמנגלארוך,מאודתהליךאחרירקהבילוי.

העצמאות".יוםשלסמלמעין
מהמנגלהתלהכולאוהאליטותשהמדינהאלא

העצמאות.ליוםהלאומיהסמלכתור

כדברנתפסואלהכלהרעש,הלכלוך,העשן,"נכון

בתופעתשנאבקמיהיהעודה־08בשנותוולגרי.המוני,

ולהגבי־התופעהאתלמפותניסיונותונרשמוהמנגלים,

לה.

$TS1$.ולהגבילה$TS1$

$DN2$.ולהגבילה$DN2$בתרבותהתקבעהזההמנהגה־08שנותבסוףאבל

בסופיהאולטימטיבילבילויהפךוהמנגלהישראלית,

העצמאות".ביוםממששללאומיולסמלוחגים,שבוע

מעמדיים.הכדליםכאןיצרהמנגלכן,לפניעוד

ובשנותנעלה,בילויכתרבותנתפסלא"הפיקניק

כדיאבללמשל.טיולים,אליולהצמידהתחילוה־06

הבינונימהמעמדאנשיםוכך,רכב.נדרשטיוללקיים

בפיקניק,משולבלטיולנסעואשכנזים,ברובםוהעליון,

בסמוךלבלותנאלצונמוכיםממעמדותשאנשיםבשעה

העירו־בפארקאוהשכונתיתבגינהמגוריהםלמקום

ני.

$TS1$.העירוני$TS1$

$DN2$.העירוני$DN2$אתמחקיםהנמוכיםהמעמדותכללבדרךמה?אלא

במנגלהגבוהים.המעמדותשלוהפנאיהבילויהרגלי

ואומץלמעלהמלמטהזרםהמנהגההפך:בדיוקקרה

הגבוהים".המעמדותידיעל

-י

?niu ?jiin

היסטוריון
תרבותוחוקר

ישראלית

במכוןמחקרעמית

הרטמן.שלום

בתוכניתמרצה

הבין־תחומית

פרשנותללימודי

באוניברסיטתותרבות

בר־אילן

מעמדות.פעריעלמעיד"מנגל"השםגם

למשל,לברביקיובניגודעממי,ככינוינתפס"מנגל
המילהשדווקאמצפההייתושוב:יותר.יוקרתישנחשב

קוס־ניחוחעםמילההיאכיבציבור,תתפשטברביקיו

מופוליטי,
$TS1$,קוסמופוליטי$TS1$

$DN2$,קוסמופוליטי$DN2$,המילהההפך:קרהאבליוקרתיאמריקני

הלאומיתשהחובהיודעוהציבורנעלמה,כמעטברביקיו

כמובן".מנגל,לעשותהיא
שכזאת.פשוטהלתופעהיחסיתתוכןהרכה

תופעהלאבכללוזותוכן,המוןישובמנגל"בפיקניק

היהודיהעומקסיפורעליושבזהלדעתיבעיניי.ריקנית

שה־לואיס,ג׳ריהאמריקניהסטנדאפיסטלנסחשהיטיב

גדיר

$TS1$שהגדיר$TS1$

$DN2$שהגדיר$DN2$שר־אותנו,להרוג׳ניסוהיהודיים:החגיםאתכך

דנו,

$TS1$,שרדנו$TS1$

$DN2$,שרדנו$DN2$לכך,עדותהואהמנגללאכול׳.יאללהועכשיו
לאכול.יאללהועכשיואותנולהרוגשניסותרצה,אם

דמותעםהמנגלאתלקשרלעיתיםנוטההאליטהאגב,

הישרא־שלהלבנטיניותתסביךועםהמכוער׳׳הישראלי

לים

$TS1$הישראלים$TS1$

$DN2$הישראלים$DN2$המנגלשלשהקישורהיאהאמתאבלהעדות.מכל

בחוצותבשרצלייתכיהיסטורית,נכוןאינומזרחיותעם

משם".באלאזהבלבנט,מקובלתבילויצורתהיתהלא

מאיפה?אז

היוםאתשחוגגותבעולםמדינותהמשעלידוע"לי

ארה"ב,בחוצות:בשרצלייתבאמצעותשלהןהלאומי
משו־מהוישראל.אוסטרליהארגנטינה,אפריקה,דרום

תף

$TS1$משותף$TS1$

$DN2$משותף$DN2$לאומיותתנועותידיעלהוקמוהןהללו?למדינות

עםשלהיסטוריהבעלותמדינותלאכלומרמתיישבות,

אדמתו.עלשיושב

החגיגהלצורתמתאיםשלנוההתיישבות"אתוס

עברהאךמארה"ב,בעיקרהוהגיעהבישראל,שהונחלה

ברביקיועושיםהאמריקניםסביבתיים.שינוייםכמובן

משוכלל,ברביקיומכשירעםהפרטי,הביתבחצרבעיקר
אינדיבידואליהואהאמריקניההתיישבותאתוסכי

ההתיישבותאתוסלעומתם,בישראל,הקאובוי.החלוץ,

וקהילותמושביםקיבוצים,קולקטיביהואהישראלי
בעיקרבשרצוליםאנחנוולכןביחדשמתיישבות

הציבורי".במרחב

דווקאלאומיכסמלנתפסהמנגלכישראלזאת,וככל
הקוס־האמריקני,כדימויולאשלו,המזרחיכדימוי

מופוליטי,
$TS1$,הקוסמופוליטי$TS1$

$DN2$,הקוסמופוליטי$DN2$.כאמור

מעידזההמנגל,מקורשלהיסטוריתיאורמאשר"יותר

לכלנכוןוזההישראלים,שלהעממיהעצמיהדימויעל

מאודשעדןהישראליהאתוסועלוהעדות,המעמדות

מגיעהמנגלשלהמזרחיהדימויסנוביות.התנשאות,

שמקורובילויבתורהפיקניקשלהמקומיתמההיסטוריה

צורההיאבשרשצלייתהיאהאמתאבלהנמוך.במעמד

שא־שפע,לחברתהמתאימהבשר,הכנתשלבזבזנית

ליה

$TS1$שאליה$TS1$

$DN2$שאליה$DN2$המנגלשבההתקופהשהיתהה־08בשנותהפכנו

לאומי".לסמלהפך

התנגש""נתנוה,
המשואותהדלקתטקסמתקיימיםהמנגללפניעוד

הכנסת.יו"רשלונאומו

בסימ־להשתמשאוהבותבעולםלאומיות"תנועות

בוליקה
$TS1$בסימבוליקה$TS1$

$DN2$בסימבוליקה$DN2$לכיווןזהאתלקחההציוניתוהתנועהאש,של
בעו־חריגיחסיתטקסזהאגב,המשואות.הדלקתשל

לם
$TS1$בעולם$TS1$

$DN2$בעולם$DN2$ב־2591שנוצרהמסורתזוהקהל.אהדתמבחינת

המדינה.ידיעל

שלשבפרספקטיבהמכונן,אירועקרההזו"בשנה

היהבן־גוריוןמה.במידתכביזאריאפילונתפסשנים

הע־מאודלאהואהשנה.באותההעצמאותביוםבהו"ל

ריך

$TS1$העריך$TS1$

$DN2$העריך$DN2$,הנוהגנוצרכךבמקומו.דיברהכנסתויו"רטקסים

היהזהכךכדיעדבטקס.מדברלאהממשלהשראש

הזו,האקראיותבגללדווקאטובמנהגזהבעינייאקראי.

פוליטיים.ענייניםבגללב־8102שונהשהואליוחבל

שנים,ארוכותמסורותשלקיומןבעצםיפהמשהויש

שישהקונצנזוסאתבמעטסדקהזההמהלךולדעתי

הישראלים,עלמהחביביםאחדשהואלטקס,מסביב
רייטינג".אחוזילכ־07וזוכה

פופולרי?כההטקסלדעתךמדוע

הריכימרהיב,מיצגבושישבגללבהכרהלא"זה

הפו־יותר.מרשימיםמופעיםהגלובוסברחביקיימים

פולריות

$TS1$הפופולריות$TS1$

$DN2$הפופולריות$DN2$ביחסחריגבאופןשבישראל,לכךקשורהשלו

בהתאםבבוקרולאבערבמתהיליםהחגיםלעולם,

ב־3לישוןהולדאדםלמשל,בארה"ב,העברי.ללוח

אלדרמטימעבראיןהחג.לתוךבבוקרומתעוררביולי

החגיםבכלנכוןזהאותו.הוויםשאנחנוכפיהחגכניסת

לעצמאות.הזיכרוןמיוםבמעברבמיוחדאבלוהמועדים,
ביותרהקשההיוםהואהזיכרוןיוםמאיתנו"לרבים

מיידיתלעבוריכוליםלאשהםמרגישיםואנשיםבשנה,



8691בן־גוריון,

שמונהקרייתהאש,על

המשואותהדלקתטקסדברים.לעבדבליהעצמאותליום

שמרכךפעולותסדרישהזההצורךעלבדיוקעונה

למשלהעצמאות,ליוםהזיכרוןמיוםהחריףהמעבראת

הכנסת".יו"רונאוםהדגלהנפת

בפומאופיינוהמרכזייםשהטקסיםראינובעבר

אחרים,לטקסיםגםעדיםאנחנוהיוםמסוימת,פוזיות

תהליךאיזהבמחלוקת.שנוייםטקסיםאלטרנטיביים,

הישראלית?החברהשעברהמראהזה

הפכההישראליתושהחברהשהתבגרנו,מראה"זה

להריכולההיאשלה.ובקיוםבעצמהיותרבטוחהלהיות

אחיד".בקוללדברולאמגוונתיותרלהיותלעצמהשות

הראהרבנותאתבעברהאשיםליבוביץישעיהו

איןהעצמאותליוםשקבעהשלמנהגיםבכךשית

אלמנטיםקיימיםהאםהלכתית.משמעותבאמת

"מסורותשםישכמהועדהעצמאות?בחגיגותדתיים

ממאמריך?באחדזאתמכנהשאתהכפימומצאות",

ואניאותה,שהמציאמישהוישמסורתלכל"תראה,

הזה.בענייןשטחיתעולםתמונתהציגשליבוביץחושב

מששאינוקבועדברהיאמסורתכאילושלו,המחשבה

הבסיסיההיסטוריתהביקורתבמבחןעומדתלאתנה,

בסדרמלאכותימאודמשהוחשאניגםמנגד,ביותר.

העצמאות".ליוםהראשיתהרבנותשקבעה

האזרחיתהדתכפיית
המעניינותהשאלותאחתעלונדברנשובבוא

יוםאתמלכתחילהמצמידיםבעצםמדועביותר:

במורעאחלכךאיןהריהעצמאות?ליוםהזיכרון

אחרים.קומות

תמוהה,היאהזוהישראליתההצמדההשוואתי,"במבט

ערב,מדינותכוללבעולם,המדינותרובומוזרה.חריגה

העמיוםהזיכרוןיוםאתמפרידותואמריקהאירופה

והעצמאותהזיכרוןימיכךהתקבעואיךבדקתיצמאות.

מאוד.אותיהפתיעשגיליתיומה

רשמיתקבעהלאכללהמדינהשניםבמשך"ראשית,

ביום.3691בשנתרקבחוקנקבעהואהזיכרון.יוםאת

במקומותהתקיימו,9491בשנתהראשון,העצמאות

שבומצביצרזהספונטניים.זיכרוןטקסיבארץשונים

במקומותבעודחגיגות,מתחילותמסוימיםבמקומות

קיוםשלנוהגנוצראט־אטזיכרון.טקסינערכיםאחרים

במטרהדווקאהעצמאות,יוםלפניזיכרוןטקסיאותם

אלהטקסיםכך,מהחגיגות;הזיכרוןטקסיאתלהפריד

כיום".אותומכיריםשאנחנוכפיהזיכרוןליוםהפכו

שמחהשלערבובמלמטה,תנועהעלמראהגםזה

היהודי.העםאתשמאפייןותיקדפוסועצב,

להזכירכדיבחתונתוכוסששוברחתןלמשל"נכון,

אחתהכנסת,בביתשבחגים,אוירושלים.חורבןאת

היהודיבדנ"אמשהויש'יזכור'.היאהמרכזיותהתפילות

ושמחה".עצבשלערבובעםבנוחשמרגיש

כהיהיווהעצמאותהזיכרוןשימיבעיניךנכוןזה

סמוכים?

אבלברורה,הבעייתיותאחרת.אופציהרואהלא"אני

הישראבפסיכהשלנו,בתרבותחזקכךכלהתקבעזה

זה".עםלהתמודדיודעיםוהיהודיםלית,

היוםיותר.מצומצםאולימופנם,היההשכולפעם

כך.לאזה

להציגאמוריםהיוהלאומייםהימיםמשהו.בזה"יש

השואה,ביוםלהתחיללשמחה:מעצבהדרגתימעבר

העצמאותליוםלהגיעובסוףהזיכרון,ביוםלהמשיך

יוםהואהרגשיהקליימקסבפועל,הדרמטי.השיאבתור

התפרקותשלסוגיששבוהעצמאות,יוםולאהזיכרון

עלמצביעזהבעינייהזיכרון.יוםשלוהמועקהמהמתח

הישראלית.בחברהפסימירוחהלך

סמלימקוםלשכולנותניםאנחנושכחברה,חושב"אני

עליתרלפסימיהופךשלפעמיםהלאומי,בנרטיבמוגזם

קצתבעינייהזיכרוןיוםשלהדרמטיהטוןכן,אזהמידה.

שזהמובןאבלהעצמאות,יוםשללפורקןביחסמוגזם

הזה".ביוםמתאבללאשאניאומרלא

ומהווה,הדרמטי,לטוןנוספתעדותהיאהצפירה

עולמי.תקדיםאולי,

שמשמיעותבעולםמדינותהרבהעודעלליידוע"לא

הציהמרחבעללחלוטיןשמשתלטהזה,באופןצפירה

אחתכלומכריחשתיים,אולדקההחייםאתעוצרבורי,

הזיכרון,עלמדבריםבחו"לדום.לעמודמאיתנוואחד

הפרטיהמרחבגםממש.שלכפייהישבישראלאבל

מוקדשיםהמשדריםכלפרסומות,איןלחלוטיןנעצר

טיפוסייהודידפוסזהמשתנים.והמוזיקההטוןלנושא,

הפרט".רשותאלהזיכרוןאתבכוחשמחדיר

קשה.מילהזוכפייה.במילההשתמשת

מקונשנהניתדתהאזרחית,הדתשלדתיתכפייה"זו
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