למרות האובר ־ פורים צבעוני ברחובות ישראל

מאות אלפים פקדו השנה  -כמשתתפים וכצופים  -את חגיגות העדלאידע
השונות ■ הגדולה שבהן התקיימה בחולון בכיכוב דמויותיהם של דונלד
טראמפ ,בני הזוג נתניהו וכמובן ליאו מסי ■ בחברון התעמתו מארגני
העדלאידע עם תחקירן"בצלם" שצילם את אלאור אזריה יורה במחבל הגוסס
משה כהן
האובד הבבד ששרר ברחבי המדינה לא
פגע באירועי פורים ,ומאות אלפים חגגו בשלל
תהלובות עדלאידע ,קרנבלים ופסטיבלים
ססגוניים .רבים נהרו לקניונים ,למרבזים
קהילתיים ,לחופי רחצה ולאתרים בטבע ,שהיו
שוקקי מטיילים וחוגגים.
חגיגת העדלאידע הגדולה ביותר התקיימה
כמיטב המסורת בחולון 200 .אלף איש הגיעו
לצפות בתהלוכה שעברה לאורך רחוב סוקולוב
בעיר זו השנה ה־ 25ברציפות .ראש העירייה
מוטי ששון נתן את האות לתחילת התהלוכה ,ובה
השתתפו השנה  5,000חוגגים מכל רחבי הארץ.
עומס תנועה כבד נוצר בכבישים המובילים
למרכז חולון ,והיה קשה למצוא מקום חנייה
לרפואה" .הגעתי עם שני הילדים מתל אביב",
סיפר בהומור אבי ,תושב שכונת נחלת יצחק" .כל
השנה באים אלינו לחגוג ,והפעם אנחנו הולכים
לחגוג אצל השכנים".

בין הבובות והבלונים הענקיים שהוצגו
בעדלאידע בחולון היה אפשר לאתר את נשיא
ארה״ב דונלד טראמפ ,את ראש הממשלה בנימין
נתניהו ורעייתו שרה ,ואת השרים מירי רגב,
נפתלי בנט ואביגדור ליברמן .לצדם כיכבו
דמויותיהם של דוד בן־גוריון ,אילן רמון ,אלברט
איינשטיין ,זאב רווח ,ציפי שביט ,שושנה דמארי
להקת החיפושיות המיתולוגית ,ואיך לא  -כוכב
ברצלונה ליאו מסי ,שעורר געגועים ל־1:6
ההיסטורי מיום רביעי מול פאריס סן ז׳רמן.
באשקלון התקיימה תהלוכת עדלאידע
ססגונית ,שכללה עשרות מיצגים מהאגדות
ומאות רקדנים על רקע עשרות אלפי צופים,
שרבים מהם הגיעו מחופשים .הילולת העדלאידע
המסורתית בהרצליה ,שאותה הזניק ראש העירייה
משה פדלון ,התמקדה בסיפורי התנ״ך .בעדלאידע
כיכבו  2,500ילדים מחופשים לדמויות מוכרות
ובהן משה רבנו ,בת פרעה ,יוסף וכתונת הפסים,
החיות מתיבת נוח ו־ 12שבטי ישראל.
בנתניה התקיימה תהלוכה ססגונית

בהשתתפות אלפים וכותרתה הייתה "פורים
מהספרים" .בגבעתיים התקיים קרנבל ססגוני
ברחוב כצנלסון ,שהשתלב בחגיגות לציון 95
שנים להיווסדה של העיר 15 .אלף משתתפים
הגיעו לאירוע .לא הרחק משם ,פקדו  20אלף
חוגגים הפנינג עשיר במופעים ובמיצגים ,שכבש
את כיכר אורדע ואת רחוב ביאליק ברמת גן.
מאידך ,רבים מתושבי המרכז העדיפו לחגוג את
פורים בנמל תל אביב ,שנכבש במגוון תחפושות.
גם בחברון חגגו מאות מתושבי היישוב היהודי
את פורים כמדי שנה בעדלאידע המסורתית.
התחפושת הפופולרית ביותר השנה הייתה של
אלאור אזריה ,שבדיוק לפני שנה ,בחג פורים,
ירה למוות במחבל פצוע בחברון .לטענת מארגני
העדלאידע ,תחקירן "בצלם" עימאד אבו שמסייה,
שהנציח לפני שנה את אזריה יורה במחבל הפצוע,
הניף דגלי אש״ף בביתו .קבוצת פעילי ימין ,ובהם
איתמר בן גביר ,בנצי גופשטיין ועופר אוחנה,
עלו לביתו כדי להוריד את הדגלים ובמקום פרצה
מהומה.

ויייייוי

בני הרצייה
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