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? במה למחאה או כלי לביסוס היררכיות חברתיות :פורים תהלוכות  -01.2עיר שדה 

ולאירוע הציבורי המזוהה ביותר עם העיר ועם  30 -וה 20 -תהלוכות הפורים בתל אביב הפכו עד מהרה לחגה המרכזי בשנות ה 

תהלוכות הפורים . חברה טרסקסדי ממיי -המסורת של קרנבל פורים החלה בעקבות הצלחת המסיבות שיזם אברהם אלדמע. רוחה

ברוך מסיבותיהם נחוגו לצד החגיגות המפורסמות שערך . התאפיינו במעשי קונדס ותחפושות פרובוקטיביות, שערכו חברה טרסק

. בשל הפיכתן למוסד רווחי ביותר, אשר זכו לביקורת נוקבת מצד חברה טרסק על התמסחרותן,  אגדתי

הקרנבל התל אביבי נשא , תוקפנות ומחאה, הוללות מופרזת, רנבלים היו לאמצעי פריקת כל עולבהן הק, בניגוד למדינות אירופה

". נאותה"התאפיין דווקא בהתנהגות , "עדלאידע" –למרות השם שניתן מאוחר יותר , הקרנבל הראשי. בחובו מאפיינים אחרים

כגון איסורים להשתמש , וסדר" טוהר"על אותו על מנת לשמור , העירייה פרסמה מדי שנה הגבלות שונות על חגיגות פורים

אך למרות הצנזורה והסנקציות היו מספר תחפושות ותהלוכות . בחומרי נפץ ובעיקר להתחפש בתחפושות הפוגעות בדת או בלאום

. השתמשו בחגיגה הציבורית לביטוי מחאה חברתית והטביעו את חותמן על העיר, אשר חרגו מן הכללים הללו

כסמל )קנים  10הציגו חברה טראסק מנורה בת , "עשר שנים לבית הלאומי: "הלך אחד הקרנבלים שהנושא שלו היהבמ, 1928בשנת 

נשפי אחד מב". יהודים בפקידות הגבוהה, עלייה חופשית: "במקום כל נר הייתה אצבע משולשת וכתובת; (לעשור הצהרת בלפור

שיווי : "זכה אברהם אטקינד בתחרות התחפושות על תחפושתו 1927שנת ב( ועדון הנוסד על ידי חיילים משוחרריםמ) "מנורה"

כובעו של אטקינד נשא מאזניים וצילום של מעון הנציב הבריטי העליון בבניין ". משכורת הפקידים בממשלת פלשתינה-משקל 

ות הפקידים הבריטיים כמו גם שיר המבטא את חוסר שביעות הרצון מן הפער בין משכור, אוגוסטה ויקטוריה המפואר בהר הצופים

..  והמקומיים מכל העדות

הפרסומים השונים של הגדוד חולקו . השתמש בחג הפורים על מנת להציג ולהציף את הרחובות בחומרי תעמולה גדוד מגני השפה

 1929בשנת . ריתבחגיגות הפורים בעת מסע הקרנבל ומדי שנה הם ערכו תחרות תחפושות שעסקה בחשיבות ועליונות השפה העב

תחיית השפה תחיית : "מגדל שנישא על גבי עגלה רתומה לסוס ועליו הסיסמאות; "מגדל בבל"הופיע הגדוד בקרנבל עם המיצג 

". החיים והמוות ביד הלשון", "העם

היה ב על צווארו כתו. בובה בדמותו של היטלר רכוב על סוס כההוצגה על אחת מקרונות התהלו 1933בקרנבל הראשי של שנת 

ודרשה  בעניין הקונסוליה הגרמנית בירושלים שלחה מכתב לדיזנגוף. ולרגליו שני יהודים מתבוססים בדמם" מוות ליהודים"

הוצגה בובת מפלצת ועל , שנה לאחר מכן. אולם דיזנגוף ענה בתמורה שפורים הינו במה לביטוי חופשי של דעת הציבור, התנצלות

במהלכו , וביום החג נערך למפלצת משפט ציבורי –" מפלצת הספסרות"ובה ענקית שנקראה נבנתה ב 1935בשנת . גבה צלב קרס

הרס הישגי , בזבוז העושר של העם, רמאות: וייצמן וחנקין שהמפלצת אשמה בכל החטאים שייחסו לה, אוסישקין, פסקו דיזנגוף

על מנת להביע את " קס קלןקו קל"התחפשה ל ה קבוצה שלמה אשרבאחד הקרנבלים הופיע, בשנים מאוחרות יותר. החלוצים ועוד

.  ב"מחאתה כנגד הגזענות בארה

בעוד חגיגות החג היו לאירועים הציבוריים המרכזיים . ניתן לעמוד על אמביוולנטיות מסוימת באשר לחג הפורים התל אביבי

. תפקיד של הקרנבלים האירופאיםהחג מעולם לא קיבל את ה, בהם באו לידי ביטוי ענייני החברה הבוערים 30-וה -20בשנות ה

בניגוד למקורו . ולוגיות שולטותאידיאמסרים לאומיים וחגיגות פורים בעיקר דאגו לבסס , למרות החריגות, בסופו של דבר

בתל אביב החג נותר ממוסד , (השוטה הופך למלך ואילו המלך מוצג כשוטה ברחבי העיר" )עולם הפוך"המקראי בו הפורים מהווה 

  .על סוסו מדי שנהבו דיזנגוף רכב : ההיררכיה החברתית ושימר את
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