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סוער במפלגת 'המחנה הציוני': יו"ר המפלגה הרצוג נחקר השבוע; בהמשך השבוע סיפק התבטאות שגרפה גינויים מכל צדדי הקשת הפוליטית

יעקב אמסלם

לאחר הידיעה על פתיחת בדיקה משטרתית בעניינו של יו"ר 
יו"ר  )ראשון(  נקרא השבוע  הרצוג,  )יצחק(  בוז'י  האופוזיציה 
שנמשכה  באזהרה  ראשונה  לחקירה  הציוני'  'המחנה  מפלגת 
כחמש שעות. בהודעת היחידה הארצית של המשטרה נכתב כי 
העילה לחקירה הייתה "בגין חשד לביצוע עבירות של קבלת 
תצהיר  ומסירת  תרומה  קבלת  על  אי-דיווח  אסורה,  תרומה 
מפלגת  לראשות  המקדימות  לבחירות  בהקשר  זאת  כוזב, 

העבודה בשנת 2013".
בתרומות  עוסק  זה,  בשלב  הרצוג,  כנגד  החשדות  עיקר 
המפלגה  לראשות  הפריימריז  במהלך  כדין  שלא  שהתקבלו 
תוך עבירה על חוק מימון מפלגות. התרומות האסורות הועברו 
עת התמודד מול ח"כ שלי יחימוביץ' שכזכור, הובסה. על פי 
להכפיש  היה  שמטרתו  בחירות  מטה  הקים  הרצוג  החשדות, 
את חברת הכנסת שלי יחימוביץ'. את המטה מימן הרצוג, על 
בעת  קידם  ענייניהם  עסקים שאת  אנשי  באמצעות  פי החשד, 

כהונתו כשר במשרד הרווחה. 
גם  זו.  עבירה  על  הרצוג  נחקר  בה  הראשונה  הפעם  לא  זו 
בפרשת העמותות של ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, נחקר 
הרצוג, אך שמר על זכות השתיקה, עובדה שעמדה לו לרועץ 
במהלך כל חייו הפוליטיים עד היום. בזמנו החליט היועה"מ 
לעמדת  בניגוד  החקירה  תיק  את  לסגור  המדינה  ופרקליטת 
כי  הבדיקה,  בתחילת  כבר  הרצוג  התחייב  הפעם  המשטרה. 
ימסור לחוקריו גירסה מלאה על הפעולות שנעשו, כשלטענתו, 

לא הייתה עבירה על החוק. 
וביקשתי  הדגשתי  הבדיקה,  קיום  דבר  שהודלף  "מרגע 
לאפשר לי להגיב, על-מנת שאוכל להניח את העניין מאחוריי. 
על ההתנהלות  מודה  ואני  בגורמי האכיפה,  לי אמון מלא  יש 

המכובדת וההגונה", מסר הרצוג לאחר יציאתו מחדר החקירות 
בתחילת השבוע. 

  "מי שלא רגוע, כדאי שירגע"

כבר באותו הערב נפלה לידיו של הרצוג ההזדמנות להגיב 
"אתם  'העבודה'.  לחברי  כוסית  הרמת  בטקס  חבריו  בנוכחות 
סוגיית הבחירות  סוד שבכל פעם שעולה  לא  גם  יודעים שזה 
וטוב  ומשונות.  שונות  תלונות  צפות  הפנימיות  או  הכלליות 
שהדברים נבדקים כפי שנבדקו גם בעבר אצל ראשי אופוזיציה 
אתם  ותהיו  רגוע,  אני  לי  תאמינו  במשטרה.  שנחקרו  קודמים 
רגועים ואם יש מישהו במפלגה שאינו רגוע - אז כדאי שיירגע".

הורג  שלא  מה  "אבל  הרצוג.  הוסיף  קל",  לא  שזה  "ברור 
מחשל. ובבחירות הקרובות אני אנצח, ואתם תנצחו, והמפלגה 

תנצח".
היה  מדובר  רבים  לטענת  כי  אם  בו,  תמכו  למפלגה  חבריו 
כתבה  שהודלפה,  פנימית  בתכתובת  עין.  למראית  בתמיכה 
ח"כ  אתך".  אנחנו  ידיים.  חיזוק  "בוז'י,  מיכאלי:  מירב  ח"כ 
ביושרך  מאמין  לשמוע  שמח   - "בוז'י  הוסיף:  חסון  יואל 
ומאחל שיהיה מאחוריך ומאחורינו". גם ח"כ מנו טרכטנברג 
תמך ביו"ר המפלגה וכתב: "אנחנו אתך בוז'י, בטוחים ביושר 

וההגינות שלך".
נגד  בעבודה  בכירים  צוטטו  תקשורת  כלי  שבמספר  אלא 
של  בהשעייתו  התומך  במפלגה  בכיר  המפלגה.  ראש  יושב 
הרצוג אמר השבוע ל'הארץ': "הרצוג ממילא נמצא בצלילה. 
אני מניח שגם אם ייצא זכאי, הוא לא יצליח לשחזר את האהדה 
הציבורית כלפיו מחוץ לשורות המפלגה. אני מאמין שאלו הם 

שלהי ימי כהונתו, והוא לא יוביל אותנו בבחירות הבאות". 

צלמי מערכת:
עוזי ברק, בועז בן ארי, יוסי שחר, פוטו ציון

יו"ר ההנהלה: אריאל קוניק

גרפיקה:  יעל בראון, דיתי קויטנר,
שוקי קנר, רונן להט, מיכל יפרח

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

עורך ראשי: ינון פלח

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה: גרפופרינט

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

משרדים ראשיים:
דרך בן גוריון 19 ב"ב ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

טל: 02-5385353, פקס: 02-5385352
jerusalem@kav-itonut.co.il

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות 
הפצה?

סמנכ"ל שיווק ומכירות: סמדר הירש

המחנה הציוני: 
כולם נגד כולם

יו"ר האופוזיציה בוז'י הרצוג נחקר בתחילת השבוע במשטרה 
בעניין החשדות כנגדו, שעות לאחר מכן נאם הרצוג ואותת ליריביו 

הפוליטיים: "אם יש מישהו במפלגה שאינו רגוע - אז כדאי 
שיירגע"  מרבית חברי המפלגה תומכים פומבית, אך ח"כ 

יחימוביץ' הגיבה בחריפות: "אין ספק שחקירה באזהרה של יו"ר 
המפלגה מחמירה את הסיטואציה"  ההתגוששות בין השניים 

המשיכה לאחר התבטאותו האומללה של הרצוג: "חברי המפלגה 
אוהבי ערבים"  אפילו נפתלי בנט מיהר לגנות את הדברים

גינה את הדברים. בנט נעלב בשם הערבים. בהלול 
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  זעזוע וחשש כבד

עם זאת, הבכיר הביע אמון בחפותו של הרצוג ואמר: "לאף אחד 
בשלב  אותו  להחליף  פוליטי  אינטרס  אין  האחרים  מהמועמדים 
לפני  רב  זמן  הציבורית  התדמית  ולהסתכן בשחיקת  כך  כל  מוקדם 
נראים כרגע, זאת פרשה קטנה וספק אם  הבחירות. כמו שהדברים 
אפשר יהיה להוכיח קשר פלילי של הרצוג אליה. לא מחסלים יו"ר 

על דברים כאלה".  

  התבטאות אומללה

אם עד השבוע היה נראה כי המתחים בין חברי המפלגה, ישמרו 
שלישי,  יום  לערב  עד  נכון  היה  זה  שמצב  הרי  השטח,  מפני  תחת 
אז, הרצוג שגה במהלך נאום שנשא באירוע מפלגתי, נאום שעשוי 

להביא לסיום התמיכה שנותרה בו מבין חלק מחברי המפלגה. 
המפלגה  לפעילי  כוסית'  'הרמת  בכנס  הרצוג  נשא  נאומו  את 
באשקלון, שם טען כי צריך להפסיק את התחושה שחברי מפלגתו 
אוהבים ערבים. "בתמורות שעוברות על החברה הישראלית", טען 
הרצוג. "לפיד לוקח מאתנו היום בסקרים קולות. הוא נע יותר ימינה 
נכנסים  אנחנו  איפה  דיון.  מחייב  וזה  הלאומית,  בתודעה  מאתנו 
גם  אלא  הנסיון  רק  לא  שבידינו  שיאמינו  הציבור?  של  ללבבות 
היכולת לשנות את מצב המדינה, מבלי להפקיר את ביטחון ישראל 
חלילה, ומבלי לתת תחושה - שאני נתקל בה בפגישות אינספור של 
זה  אבל  מסובך,  ערבים.  אוהבי  תמיד  שאנחנו   - הישראלי  הציבור 
חלק מהעניין, זה חלק מהאתגר. אנחנו מפלגה שתמיד ידעה להיות 

מפלגת שלטון". 
חברת  מצד  חריפה  תגובה  וגררו  סערה  עוררו  כצפוי,  דבריו, 
מפלגתו שלי יחימוביץ' שכתבה בחשבון הטוויטר שלה: זו "תגובה 
הערתה  הקיצוני?".  הימין  להפגנת  האופוזיציה  ראש  של  הולמת 
זאת  ביחסים  יחימוביץ', מלמדת על החמרה  הסתמית לכאורה של 

מאחר שעד עתה שמרה יחימוביץ' ממלכתיות בהתבטאויותיה כנגד 
הרצוג. 

גם הסמן הערבי במפלגה, ח"כ זוהיר בהלול, תקף את הרצוג ואמר 
כי הדברים נאמרו "כנראה בהשראת 'הערבים נוהרים לקלפיות'. גם 
מ-20%  להתנער  שלו.  הבא  לקמפיין  עסיסית  סיסמא  מכין  הרצוג 
שקורץ  רך  לימין  להתחפש  כך,  כל  בוטה  בצורה  מהאוכלוסיה 
מייצרים  לא  ככה  תועה,  סקר  מכל  ולהלחץ  בכיכרות  למתלהמים 
אלטרנטיבה לשלטון. זוהי עוד התדרדרות מוסרית בלתי מובנת של 
מפלגת מורשתו של יצחק רבין, אני מגנה את דבריו של הרצוג ותובע 

התנצלות בשם החברה הערבית בישראל".
לזלזל  אין  כי  ואמר  הדברים,  את  לגנות  מיהר  בנט  נפתלי  אפילו 

בערבים, המהווים נתח משמעותי באוכלוסייה בישראל.
נבהלו מההתקפות, דוברו מסר: "אנחנו  בלשכתו של הרצוג לא 
לא מפחדים להתמודד עם בעיות שאנחנו מגלים ביחס של הציבור 
תחושה  היא  הבעיות  אחת  הציוני.  ולמחנה  העבודה  למפלגת 
מוטעית ומסוכנת שמנסים להדביק לנו, שאנחנו מתחשבים בצרכים 
מדובר  ואזרחיה.  ישראל  מדינת  של  הצרכים  לפני  הפלסטינים  של 
בתחושה מוטעית בעליל שעולה בעוצמה בקרב קהלים שלא הכירו 
את המפלגה בבחירות האחרונות וחשוב לנו להגיע אליהם במהלך 
מסע עמוק ורחב שאנחנו עושים לאורכה ולרוחבה של מדינת ישראל 

והקהילות החיות בה".
חבר  והרצוג.  ביחימוביץ'  מסתיימים  לא  במפלגה  המתחים 
המפלגה אראל מרגלית פרסם סרטון בוטה בו קרא להתפקד למפלגה, 

ככל הנראה עקב התמודדותו הצפויה על כס ראשות המפלגה.
בסרטון ניסה מרגלית להציג תדמית לוחמנית והאשים את מפלגתו, 
בצעד חריג, בכך שלטענתו היא 'פישלה' בהתנהלותה. מרגלית תקף 
גם את הליכוד אך לא חסך בביקורת מרומזת על המפלגה. "אנחנו 
פישלנו", קבע מרגלית. "פישלנו כי השארנו להם את הרחובות, כי 
תקפנו את מנשקי המזוזות במקום לנשק אותם, פישלנו כי שתקנו". 

הבא  בחודש  להתכנס  צפויה  העבודה  ועידת 
ייערכו הפריימריז לראשות המפלגה.  ולקבוע מתי 
מצוינת  הזדמנות  מהווה  החקירה,  פתיחת  עיתוי 
עבור מתנגדיו של הרצוג מתוך המפלגה להחליפו. 
אם כי, לעת עתה, אף מועמד לא הצהיר רשמית כי 
בכוונתו להתמודד, אך חמישה מחברי המפלגה ככל 
הנראה יתמודדו, החמישה הם: עמר בר לב, עמיר 

פרץ, שלי יחימוביץ', איתן כבל ואראל מרגלית.
תגובתו הראשונית של הרצוג לבדיקה שנפתחה 
הקיימת  הסכינאות  את  מחדש  הציפה  בעניינו, 
נחשבה  ומעולם  שמאז  'העבודה'  מפלגת  בצמרת 
הרצוג  טען  בתגובתו  ראשיה'.  אוכלת  כ'מפלגה 
לחיסול פוליטי מצד יריבים. "יש גורמים פוליטיים 
שמנסים להפיל אותנו". הרצוג איים ואמר כי "מי 
שעשה את זה, יקבל בעיטה פוליטית שתלמד אותו 

לקח להרבה שנים".
שונים,  דיווחים  פי  על  הרצוג,  בסביבת  החשד 
היה על חבר הכנסת אראל מרגלית הנחשב ליריבו, 
וככזה החפץ לרשת את ראשות המפלגה. מרגלית 
תקשורת  יועצי  כך,  אגב  האחרון,  בחודש  שכר 
המפלגה  לראשות  הקמפיין  את  שילוו  בכירים 
על  מדוייק.  תאריך  נקבע  לא  שעה  שלפי  למרות 
תמך  מרגלית  הפנימית שהודלפה,  בתכתובת  פניו, 

בהרצוג.
היא  להרצוג  מרה  יריבה  מרגלית,  אראל  מלבד 
יחימוביץ'  יחימוביץ'.  שלי  לשעבר  המפלגה  יו"ר 
החקירה,  במרכז  עומד  שמה  להשחרת  שהקמפיין 
כי  ואמרה  מפלגתה  מחברי  יותר  בחריפות,  הגיבה 
החקירה בעניינו "מחמירה את הסיטואציה". יומיים 
את  כשתקפה  מדרגה  יחימוביץ'  עלתה  מכן  לאחר 
לתת  להפסיק  צריף  כי  אמר  בו  נאומו  על  הרצוג 
ערבים.  אוהבים  המפלגה  שחברי  התחושה  את 
רותחים  של  לקיתון  הרצוג  זכה  יחימוביץ',  מלבד 
מחבר הכנסת זוהיר בהלול על דבריו אלו. ואם לא 
די בכל אלו, מרגלית פרסם השבוע סרטון שעורר 
לא  שבוודאי  מה  הציבור,  בקרב  חריף  אנטגוניזם 

מוסיף נקודות בציבור.
רע.  בכי  הוא  כעת,  הרצוג  של  הפוליטי  מצבו 
עם  יחד  שבאופק  והפריימריז  החקירה  עיתוי 
לרועץ.  לו  עומדים  מבית,  יריביו  מול  היחלשותו 
צירוף העובדה כי הסקרים מראים על תנודת קולות 
לו  מוסיפה  לא  עתיד',  'יש  של  לכיוונה  גדולה 
נקודות הן בקרב בוחרי המפלגה והן בקרב חבריה. 
הטענה הנשמעת בעניין היא בעיקר סביב העובדה 
כי המחנה הציוני לא מתנהלת כאופוזיציה לוחמנית 

לראש הממשלה בנימין נתניהו.
במשא  לפתוח  הרצוג  את  שהביא  הוא  זה  מצב 
שהבשיל  מהלך  אחדות,  ממשלת  הקמת  על  ומתן 
והגיע לישורת האחרונה, אך פתיחת החקירה גדעה 
השאלה  תקום,  לא  אחדות  ממשלת  באיבו.  אותו 
חקירת  אם  היא  כעת  נתניהו  מבחינת  הגדולה 
המדינה  את  ותוביל  הקואליציה  את  תערער  דרעי 

לבחירות, לעת עתה נראה שלא. 
לראשות  המירוץ  כי  לומר  ניתן  כך,  או  כך 
'המחנה הציוני' החל כבר השבוע, אם בתגובותיה 
הלוחמניות והמכוונות של יחימוביץ' ואם בקמפיין 

אותו החל ח"כ אראל מרגלית.

המרוץ 
לראשות

יעקב אמסלם

נמצא על הכוונת הפוליטית כעת. ח"כ בוז'י הרצוג                                                 )צילומים: הדס פרוש ויונתן זינדל, פלאש 90(
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השבוע: נעצרו 2 חוליות טרור שתכננו פעילות טרור בהר ברכה

שמעון דן

לאחר כתב האישום שהגישה הפרקליטות הצבאית בשבוע שעבר 
בגין הריגה כנגד צחבאן טיטי, שדרס למוות את אברהם חסנו לפני 
והחמירה  הפרקליטות  בה  חזרה  )שלישי(  חודשים, השבוע  מספר 
כרצח  הנחשבת  עבירה  בכוונה,  מוות  לגרימת  האישום  סעיף  את 

במישור הפלילי.
האלמנה, רותי חסנו מסרה בתגובה: "האמונה שהייתה לאברהם 
עד  הצדק  על  נלחמים  אנחנו  איתה.  הולכים  שאנחנו  האמונה  זו 
יצאה  האמת  ועכשיו  צדק  עשה  שהקב"ה  מאמינים  אנחנו  הסוף. 
לאור. כך היה גם אחרי הפיגוע, כשחשבו שלא מדובר באירוע על 
רקע לאומני. אנחנו מודים לקב"ה שנתן לנציגי הצבא את העיניים 

לראות את האמת".
עורך הדין של משפחת חסנו, אופיר סבאג, מסר בתגובה: "שמח 
לבשר שהצדק קיבל חיים חדשים היום. לאחר ישיבות אין סופיות 
באופן  התמונה  והבנת  החומרים  לעומק  צלילה  הפרקליטות,  עם 
מהריגה  התביעה  את  ושינו  טעותם  את  בפרקליטות  הבינו  עמוק 

לרצח כפי שבאמת היה וכפי הראוי.
יחד  שפעלו  האנשים  לכל  והערכתי  תודתי  את  כאן  מוסר  "אני 

למען  ונלחמה  רבות  כה  שסבלה  היקרה  ולמשפחה  בעניין  איתנו 
שהמחבל  על-מנת  הכל  ונעשה  לפנינו  חדש  שלב  כעת,  הצדק. 

הנאלח יימק בכלא", הוסיף עורך הדין.
חסנו נרצח בעת שנהג המשאית, בן 27 תושב חברון - דרס אותו 
בצומת 'אל פאוור' סמוך לחברון. אבנים נזרקו על מכוניתו של חסנו 
שיצא החוצה, ואז נדרס. המשאית נמלטה מהמקום ולאחר מספר 
שעות הסגיר הנהג הדורס את עצמו לידי המשטרה וטען כי מדובר 

בתאונה ולא בפיגוע. למרות טענותיו, במשרד הביטחון החשיבו את 
האירוע כאירוע איבה. מה שהרחיב את הביקורת כלפי הפרקליטות 

שבשבוע שעבר האשימה את הנהג בהריגה בלבד ולא ברצח. 
בכתב האישום שהוגש בשבוע שעבר נכתב כי "הדורס לחץ על 
דוושת הדלק של המשאית בחוזקה והאיץ את מהירות נסיעתו לעבר 
המנוח, המשיך בנסיעה וגרר את המנוח תחת גלגלי המשאית לאורך 
של כ-37 מטרים. לאחר מכן נמלט הנאשם מהמקום, בעודו מותיר 

מאחור את המנוח מתבוסס בדמו".
עוררה  בלבד,  בהריגה  הנהג  את  להאשים  המוקדמת  ההחלטה 
סערה ושיח רחב שקרא להעמיד לדין את הנהג על רצח, בהתאם 

להחלטת משרד הביטחון להכיר בנרצח כנפגע פעולת איבה. 
"לא  כי  שעבר  בשבוע  אמר  הי"ד,  אברהם  של  בנו  חסנו,  מידד 
בהריגה  רק  יואשם  שלי  אבא  את  ורצח  שדרס  שהמחבל  ייתכן 
כמשפחה  בנו  שיכירו  בשביל  נלחמה  שלנו  המשפחה  ברצח.  ולא 
מרגישים  אנחנו  ועכשיו  קרה,  זה  ואכן  איבה  פעולות  נפגעי  של 
לא  זה  המומים.  פשוט  אנחנו  שוב.  להילחם  צריכים  שאנחנו 
גל  בעקבות  את אבא שלי".  לרצוח  כדי  בא  הזה  – המחבל  ייתכן 
כי היא תבחן שוב את תיקון  הביקורת, הודיעה התביעה הצבאית 
כתב האישום ולהאשימו ברצח ולא בהריגה. השבוע כאמור, חזרה 

בה הפרקליטות מהקביעה והחליטה להאשימו ברצח.

שמעון דן

שירות  של  משותפת  בפעילות  כי  לפרסום  הותר  )ג'(,  שלשום 
החודש  במהלך  נעצרו  ישראל,  ומשטרת  צה"ל  הכללי,  הביטחון 
הסמוך  בורין',  'עראק  הכפר  תושבי  טרור,  פעילי  מספר  שעבר 
שמירה  בעמדת  דקירה  פיגוע  בביצוע  חשודים  הפעילים  לשכם. 
בשומרון.  ברכה  הר  ליישוב  סמוך  וחצי,  כחודש  לפני  צבאית, 

בפיגוע נפצעו שני חיילי צה"ל באורח קל ובינוני.
שניים מהעצורים, נערים כבני 15, הודו בחקירתם כי ביצעו את 

נחשפה  בחקירה  קדושים".  "מות  למות  במטרה  הדקירה  פיגוע 
בפיגוע  במעורבות  הודה  אשר  בפיגוע  נוסף  נער  של  מעורבותו 

הדקירה יחד עימם.
במקביל, נחשפה חולייה נוספת, שחבריה הודו בתכנון פיגועים 
חוסאם  סעד  הוא  מהעצורים  אחד  ברכה.  מהר  מתיישבים  כנגד 
"החזית  של  הטרור  ארגון  עם  המזוהה   1986 יליד  פקיה,  עאהד 

העממית לשחרור פלסטין".
פיגוע  קאדוס,  מאלכ  עם  ביחד  לבצע,  תכנן  כי  עלה  מחקירתו 
אסירים.  שחרור  על  מיקוח  לצורך  ברכה,  הר  תושב  של  חטיפה 

את  יכבול  בהם  אמצעים  וכן  מסתור,  מקום  הכין  לפיגוע  כהכנה 
החטוף. בנוסף, עלה במהלך החקירה כי תכנן פיגוע דקירה וחטיפת 
נשק מחיילי צה"ל. מאלכ קאדוס, זוהה עם חמאס ומחקירתו עלה 
כי תיכנן לבצע פיגוע ירי לעבר חיילי צה"ל ופיגוע דקירה בו תכנן 
לדקור חיילים ולחטוף את נשקם. בפעילות זו היה מעורב גם נער 

נוסף, בן 14.
"יועברו  השב"כ.  בהודעת  נכתב  המעורבים",  חקירת  "ממצאי 
נגדם  לגבש  על-מנת  הצבאית,  התביעה  לגורמי  הקרובים  בימים 

כתבי אישום".

לאחר ההחלטה התמוהה להאשים את דורס אברהם חסנו בהריגה ולא ברצח, בתביעה הצבאית התקפלו: המחבל יואשם 
בגרימת מוות בכוונה  האלמנה: "מודים לקב"ה שנתן לנציגי הצבא את העיניים לראות את האמת"  כתב האישום: 

"הדורס לחץ על דוושת הדלק של המשאית בחוזקה וגרר את המנוח תחת גלגלי המשאית לאורך של כ-37 מטרים"

כוחות הביטחון עצרו 2 חוליות טרור, שחבריה ביצעו את פיגוע הדקירה בהר ברכה לפני כחודש 
וחצי  מפרטי החקירה עלה כי חוליה נוספת, תכננה לחטוף אזרח תושב הר ברכה לצורך מיקוח 

לשחרור אסירים  ממצאי החקירה יועברו לשם הגשת כתב אישום

הוחמר האישום נגד המחבל הדורס
פרשת דריסת אברהם חסנו הי"ד - הסערה וההתקפלות

תכננו 
לחטוף 

פחד ביישוב. צעיר לומד ליד ישיבת 'הר ברכה'                      )צילום: אביר סולטן, פלאש 90(אזרח

חסנו הי"ד, רגע לפני שנדרס ולאחר שכיפתו נפלה ממנו



הזמן קופץ כשנהנים...

נסיעה קצרה לקיבוץ צובה ואתם בעולם אחר. על פסגה ירוקה, באוויר הצלול של הרי ירושלים 
לקפוץ! מוזמנים  אתם  נשכחת.  ובלתי  קסומה  משפחתית  חוויה  לכם  וגם  לילדים  מחכה 

לפרטים והזמנות: 02-5347952

אולם מכונות
המשחק והתותחים

המשחקיה קרוסלתסירות אבוביםמכוניות מתנגשותהרכבת
הפיראטים

קרוסלת סוסים

צובה - הר של חוויות!
יקב צובה

חדש!
סירה בסערה

וג’ימבורי ממונע
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יעקב פלדמן

חוק  אכיפת  נגד  העסקים  בעלי  עתירת  לאחר  שבועות  מספר 
העזר העירוני האוסר להפעיל מרכולים בשבת, פסקו שופטי בג"ץ 
השבוע לטובת העירייה וראש העיר ניר ברקת וקבעו כי העתירה 

נדחית והמרכולים יישארו סגורים בשבת.
מנהליים  לעניינים  לבית המשפט  לראשונה  בעתירה שהוגשה 
העיר  ראש  של  ההחלטה  נגד  המרכולים  בעלי  קבלו  בירושלים, 
ניר ברקת לפיה תיערך אכיפה משמעותית כנגד מרכולים שיפתחו 
כי "ההחלטה משנה  את שעריהם בשבת. בעלי המרכולים טענו 
סטטוס קוו של שנים ומהווה כפייה דתית שפוגעת בחופש העיסוק 
ומבקרים  תושבים  אלפי  מאות  של  מדת  ובחופש  העותרים  של 

חילוניים בירושלים".
לאחר דחיית העתירה בבית המשפט לעניינים מנהליים בבירה, 

כאמור,  השבוע,  לבג"ץ.  דומה  עתירה  המרכולים  בעלי  הגישו 
העתירה נדחתה ושמירת השבת תיאכף בבירה. 

החלטתו  את  הסביר  העתירה  את  שדחה  פוגלמן  עוזי  השופט 
המרכולים  ובעלי  מאחר  הדרגתית  היא  העירייה  שמדיניות  בכך 
מקבלים תחילה מכתב התראה טרם קבלת הקנס. "בית המשפט 
עומד על כך, כי בשלב הנוכחי לא ברור אילו אמצעים קונקרטיים 
יינקטו נגד המבקשים, וכי מכל מקום, ככל שיינקטו צעדים כאמור 
עומדים לרשותם מנגנוני ההשגה הקונקרטיים שנקבעו לכך בדין".
חבר מועצת העיר מטעם סיעת ש"ס, נחמניאל סבן, מסר ל'כל 
מתחילים  בה  נכונה  לדרך  יוצאת  "ירושלים  בתגובה:  ישראל' 
המנוחה,  לימי  העירוניים  העזר  חוקי  מסודרת  בצורה  להיאכף 
לחוק.  בניגוד  היום  עד  שפעלו  המרכולים  סגירת  שמשמעותם 
עד  להם  בג"צ שאמר  ידי  על  במקומם  הועמדו  בעלי המרכולים 
כאן. כנבחרי ציבור, עלינו לעמוד על המשמר לגבי קדושת השבת 
בירושלים ולא רק בנושא המרכולים, אך אין ספק שזהו צעד קטן 

במערכה גדולה".
מאגודת הפעילים החברתיים, הפועלת לצמצם את היקף בתי 
העסק העובדים בשבת, נמסר: "החלטת בית משפט העליון מהווה 
ניצחון לכל אותם עובדים שקופים ועסקים קטנים הנאלצים לעבוד 
בשבת, וקולם לא נשמע. בית המשפט סתם בהחלטתו את הפתח 
אותו ניסו טייקונים, בעלי מתחמי הקניות הפועלים בשבת, לנצל 
לצורך המשך פעילות מסחר בשבת בכל רחבי הארץ. זוהי קריאת 
השכמה לממשלה, שעליה להפריד את המסחר בשבת מהתרבות 
והפנאי ביום המנוחה השבועי, ולקבוע את ההבדלים בין בתי קפה 

ומסעדות למרכזי מסחר ורשתות מזון המוניים".
גם שר הבריאות יעקב ליצמן הגיב להחלטה ואמר: "החלטת 
בג"צ לסגירת מרכולים בשבת, מחייבת את כל הרשויות בישראל 
מאפשר  אינו  שהחוק  הבין  המשפט  בית  גם  בירושלים.  רק  ולא 

פגיעה בשבת קודש".

פרשת "ההון השחור"

ניצחון 
השבת

עתירת בעלי המרכולים נגד החלטת ראש עיריית ירושלים ניר ברקת לאכוף את שמירת 
השבת בעיר - נדחתה  השופט פסק: הצעדים בהם נוקטת העירייה - הדרגתיים 

לפני שנה וחצי החלה חקירה גלויה בפרשת הון שחור בה מעורבים גם חרדים  החשודים העבירו 
את הכספים במדינות שונות תוך שימוש בשיטות להסתרת הכספים  המשטרה: יוגשו כתבי אישום

שמעון דן

שנה וחצי לאחר פתיחת חקירת פרשת ההון השחור בה מעורבים 
עולם",  וחובקת  מסועפת  כ"פרשה  הוגדרה  אשר  חרדים  עשרות 
כנגד  ראיות  וגיבוש  החקירה  סיום  על  המשטרה  השבוע  הודיעה 
עשרות מעורבים בביצוע עבירות מרמה, הלבנת הון ומס במאות 

מיליוני שקלים.
עלה  הארצית של המשטרה,  ביחידה  שניהלו  הסמויה  בחקירה 
ישראלים, חלקם תושבי מדינות שונות בעולם  כי אזרחים  החשד 
כספים  להלבנת  רשת  יחד  ניהלו  העולם,  מרחבי  זרים  ואזרחים 
בהיקפי ענק, תוך שימוש במגוון רחב של שיטות להסתרת מקור 
הכספים ומסלולם. עוד עלה חשד לכך שהמעורבים ביצעו שורת 

עבירות מרמה וזיוף וכן עבירות מס, בניסיון להימנע מדיווח.
וחקירתם  עם מעצרם  וחצי  כשנה  לפני  הגלויה החלה  החקירה 
ממאה  למעלה  נחקרו  החקירה  שלבי  בכל  רבים.  מעורבים  של 
חיפושים,  בוצעו  עדויות,  נגבו  באזהרה,  מהם  עשרות  מעורבים, 
בנק  וחשבונות  רכוש  נכסים,  נתפסו  וכן  מוצגים  עשרות  נתפסו 

לצרכי בקשת חילוט.
החשדות  את  מבססים  החקירה  ממצאי  כי  אומרים  במשטרה 
בעניינם של עשרות מעורבים ומצביעים על כך שמספר ישראלים, 
מתן  בתחום  העוסקים  גורמים  ובמרכזם  בחו"ל  מתגוררים  חלקם 

של  ומסועפת  משומנת  רשת  ניהלו  )צ'יינג'ים(,  מטבע  שירותי 
כספים  להלבנת  העולם  רחבי  בכל  פעלו  אשר  מעורבים,  עשרות 
שמקור חלקם בעבירות מרמה, תוך הימנעות מדיווח על הכספים 
החקירה,  חומר  פי  על  לרשויות.  כדין  מס  ומתשלום  ומסלולם 
הסתירו המעורבים את מסלול הכסף ונמנעו מדיווח, בין היתר של 

העברות כספים בסכומי עתק במספר מדינות בעולם.
ראש  של  שמותיהם  מופיעים  נעצרו,  שחלקם  החשודים,  בין 
החרדי.  בציבור  צ'יינג'ים  בעלי  מספר  וכן  מוכר  חסד  ארגון 
החשודים  סך  לחקירה.  פעמים  מספר  נעצרו  כאמור  החשודים 

החרדים בפרשה עומד על כ-25 מעורבים.
"בסיומה של החקירה", מסר דבור המשטרה. "עמדת המשטרה 
ובהן  עבירות  שורת  לביצוע  ראייתית  תשתית  התגבשה  כי  היא 
בנסיבות  זיוף  כוזב,  רישום  הון,  הלבנת  איסור  חוק  על  עבירות 
מחמירות ועוד – זאת על ידי עשרות מעורבים ובהיקפים הנאמדים 
הקרובים  בימים  יועבר  החקירה  תיק  שקלים.  מיליוני  במאות 
את  ליוותה  אשר  וכלכלה,  מיסוי  אביב  תל  מחוז  לפרקליטות 

החקירה, לעיון והחלטה".

המשטרה חשפה: 200 מיליון דולר הולבנו - במעורבות עשרות אנשים

בג"ץ דחה את עתירת בעלי המרכולים וקבע: שמירת השבת תיאכף בבירה

)צילום אילוסטרציה: לואיס פישר, פלאש 90(

ניצח בבג"ץ. ראש עיריית ירושלים ניר ברקת )צילום: יונתן זינדל, פלאש 90(



רשימת המותגים הכשרים לפסח: 
טיים ⋅ גולף  )לא כולל גולף סלימס( ⋅ נובלס ⋅ מונטנה ⋅ אירופה ⋅ שרתון ⋅ נלסון ⋅ ברודווי ⋅ מוסטנג ⋅  רויאל

מרכז רבני אירופה

חג חירות 
כשר ושמח!

הסיגריות של חברת 'דובק' הינן כשרות לפסח 
ולכל ימות השנה ואינן מכילות חמץ וקטניות

ח
ל.

ט.
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קבוצת  האחרונים  בחודשים  חשף  השב"כ  כי  לפרסום  הותר 
פשעי  שביצעה  יהודי''  טרור  כ"חוליית  שהוגדרה  ימין  פעילי 
'נחניאל'  ביישוב  המתגוררים  החשודים  ושומרון.  ביהודה  שנאה 
פלסטינים  בבתי  לפגוע  ניסו  מיעוטים,  בני  תקפו  בנימין,  במערב 
וכן השחיתו רכבים בכפרים פלסטיניים סמוכים למקום מגוריהם. 

בשב"כ אמרו כי "השחזורים שבוצעו בשטח והודאות הנחקרים 
שיטתי  באופן  פגעה  אשר  ואלימה,  קיצונית  התארגנות  חשפו 
בפלסטינים ורכושם מתוך מודעות מלאה לאפשרות שיפגעו בחיי 

אדם, גם לאחר תוצאות הצתת הבית בדומא ואף בהשראתו". 

במסגרת הפרשה, נעצרו עשרה חשודים, מתוכם שלושה לוחמי 
גם ארבעה  עדיין במעצר, כמו  וקצין צה"ל. אחד החיילים  צה"ל 
משפחותיהם,  בני  לטענת  עליהם,  נאסר  אשר  נוספים  חשודים 
שניים מהעצורים  ימים.  למעלה מעשרה  דין במשך  עורך  לפגוש 
העצורים  אחד  בלוד.  המחוזי  המשפט  בית  בידי  הבוקר  שוחררו 
נזקק במהלך המעצר לטיפול רפואי ובית המשפט מתח ביקורת על 

המשטרה שנמנעה מלעדכן את בני משפחתו בנעשה עמו.
הקרובים  בימים  מרכז,  מחוז  פרקליטות  ע"י  לוותה  החקירה 
צפויים להיות מוגשים כתבי אישום חמורים כנגד חברי ההתארגנות.
טלמונים,  בגוש  הטרור  התארגנות  חשיפת  כי  אמרו  בשב"כ 
האחרונות  בשנים  שפעלה  ה"מרד",  חוליית  לחשיפת  מצטרפת 
נכונות  ומתוך  קיצונית  אידאולוגיה  ברחבי הארץ. "שפעלו מתוך 

לפגוע בפלסטינים עד לכדי רציחתם. מהחומר המודיעיני שנאסף 
נער  לבין  בנחליאל  ההתארגנות  חברי  בין  קשר  קיים  כי  עולה 

גבעות, תושבי גבעות השומרון החברים בתשתית "המרד".
בתגובה לחשדות אומר עו"ד אהרון רוזה המייצג את העצורים: 
"רוב רובן של העבירות שנחקרו בתיק הזה, אין בהן שום פגיעה 
לסוג  קשר  ללא  אנשים.  בין  לקטטה  מעבר  לא  ורובן  אדם,  בחיי 
בכל  עו"ד  עם  מפגש  מניעת  של  הזו  השיטה  שנחקר,  העבירות 
ולא  תקינה  לא  ביטחונית,   חקירה  היא  שלה  שהכותרת  חקירה 
נכונה. בדיעבד, כשאני נפגש עם הלקוחות ברגע שמוסרת מניעת 
המפגש,  את  למנוע  ממשית  סיבה  היתה  שלא  רואה  אני  המפגש 
מעורך  שמבודדים  נחקרים  על  מאוד  קשה  לחץ  להפעלת  מעבר 

דינם והפכים להיות שבויים בידי חוקריהם".

שמעון דן
 

הברית  ארצות  לנשיאות  במרוץ  המקדימות  הבחירות  מערכת 
הגיעה השבוע לאחת מנקודות השיא שלה עם הפריימריז במדינת 
יורק, הנחשבת למדינת הבית של שני המתמודד הרפובליקני  ניו 
היו  השבוע,  של  הגדולים  המנצחים  טראמפ.  דונלד  המוביל, 
משמעותי  הישג  מיריביהם  למנוע  שהצליחו  וקלינטון  טראמפ 

במערכת הבחירות הנוכחית.
פורסמו  לרביעי,  שלישי  שבין  בלילה  הקלפיות  סגירת  לאחר 
הוא  כן  ועל  מהקולות  כ-60%  גרף  טראמפ  לפיהם  התוצאות 
המועמד הרפובליקני שזכה במדינה זו. מושל אוהיו ג'ון קייסיק, 
המתמודד אף הוא על המשבצת הרפובליקנית, ניצב במקום השני 

עם כ-25%, ואילו הסנאטור טד קרוז, שניצב במקום השני במרוץ 
הכללי במפלגה, הגיע למקום השלישי והאחרון עם כ-15% בלבד. 
טראמפ הודה לתומכיו וכתב: "תודה ניו יורק, אני אוהב אתכם". 
הצירים   95 כלל  מתוך  צירים   90 גריפת  היא  נצחונו  משמעות 

שהועמדו לבחירה.
בארצות  כי  טראמפ  אמר  יורק,  בניו  תומכיו  קהל  בפני  בנאום 
הברית "יהיו גאים, בקרוב מאוד. אין לנו כבר כל כך מרוץ, קרוז 
כבר מתמטית מחוץ למרוץ. נחגוג שעתיים, ובבוקר נקום ונתחיל 

לעבוד שוב".
יריבה  על  ניכר  בפער  סיימה  קלינטון  הדמוקרטית,  במפלגה 
סנדרס במדינת הבית שלה, וגרפה כ-58% מהקולות. בכך, עצרה 
שרת החוץ לשעבר את רצף הזכיות האחרון של סנדרס, שניצח עד 
הפער  למרות  בלבד.  כ-42%  יורק  בניו  וקיבל  מדינות,  ב-16  כה 

הניכר, בשל שיטת הבחירות אצל הדמוקרטים, הפרש הצירים בין 
השניים קטן יותר. מתוך 247 צירים שמקצה מדינת ניו יורק, שרת 
החוץ לשעבר אספה לפחות 170 צירים ואילו סנדרס קיבל לפחות 

מאה.
"לכל  לתומכיה:  קלינטון  כתבה  ניצחונה,  לאחר  קצר  זמן 
מהלב  ועבדו  שהשקיעו  שלנו,  והתומכים  המארגנים  המתנדבים, 

שלהם בניו יורק – זוהי הזכייה שלכם". 
איל  בין טראמפ לקלינטון עלתה השבוע שלב כאשר  היריבות 
מודעות  על  הון  מבזבזת  הרמאית  קלינטון  "הילרי  כתב:  הנדל"ן 
נגדי. אני האדם שמולו היא לא רוצה להתמודד. יהיה כזה כיף". 
קלינטון לא טמנה ידיה בצלח והגיבה לדברים בתחנת רדיו מקומית 

שם אמרה על טראמפ כי "צריך להיאבק בו כמו סרטן".

הותר לפרסום כי השב"כ חשף קבוצת פעילי ימין שביצעו 
פעולות כנגד פלסטינים ביהודה ושומרון  החשד: זריקת 

רימון גז, השחתת רכבים ותקיפת בני מיעוטים, כשבין 
החשודים: חייל צה"ל  פרקליטם: "רוב רובן של העבירות 

שנחקרו בתיק הזה, אין בהן שום פגיעה בחיי אדם"

הפריימריז במדינת ניו יורק הביאו את המתמודדים המובילים לנקודת רתיחה במהלך קמפיין הבחירות במדינה הנחשבת למדינת 
הבית של המועמד המוביל דונאלד טראמפ  בתום ספירת הקולות, המנצחים הגדולים היו טראמפ וקלינטון

המנצחים: 
קלינטון 
וטראמפ

שב"כ עצר שבעה פעילי ימין - החשודים בהתארגנות טרור

המירוץ לנשיאות ארה"ב: טראמפ וקלינטון ניצחו בהפרש גדול בניו יורק

חדשה

פרשת
'טרור יהודי'

טרור יהודי חדש? כתובת על מסגד                                                      )צילום: ארכיון(

טראמפ השבוע אחרי הניצחון בניו יורק
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שאירעה  כפי  אדמה  רעידת  אקוודור  ידעה  לא  שנים  עשרות 
בסולם   7.8 של  בעוצמה  הורגשה  הרעידה  האחרונה.  בשבת  בה 
ניסו במדינה הדרום אמריקנית לצמצם  ובימים האחרונים  ריכטר, 
את הנזקים הכבדים שנגרמו. ברעידה נהרגו מאות אנשים, ובימים 
שחלפו מאז הרעידה, המשיכו כוחות החילוץ במאמציהם וכל העת 

עולה מספר ההרוגים עם פינוי המבנים.
מדובר ברעידה החזקה ביותר שהייתה במדינה מאז שנת 1979. 
מוקד הרעידה היה 170 קילומטרים צפונית מערבית לבירה קיטו. 
מלבד הרעידה המרכזית שחוללה את ההרס הרב, פקדו את המדינה 
לתושבים  שנגרם  הנזק  היקף  את  שהגדילו  משנה  רעידות  כ-230 
נוספת במקום בעוצמה  ולמבנים. אתמול )רביעי( הורגשה רעידה 
הים, פורסמה אזהרת  6.2. עקב סמיכותה של הרעידה לחופי  של 

צונאמי.
המדינה,  לגבולות  מחוץ  הרעידה  בעת  ששהה  אקוודור  נשיא 
שמאפשר  מה  לאומי,  חירום  מצב  על  ולהכריז  אליה  לשוב  מיהר 
לעלות,  צפוי  עוד  ההרוגים  "מניין  מיוחדים.  בתקציבים  שימוש 
מיליוני  על  תעמוד  השיקום  "עלות  הנשיא.  אמר  ניכר",  ובאופן 
ותדע  הלאה,  להמשיך  יודעת  האקוודורית  הרוח  אבל  דולרים. 

להתגבר על הרגעים הקשים ביותר הללו".
הרעידה  כי  סיפר  טוויל,  אוריאל  הרב  למקום,  חב"ד  שליח 
המקומי.  חב"ד  בבית  שהתקיימה  ערבית  תפילת  בעת  התרחשה 
לקראת  שבת  במוצאי  "היינו  הדרמה,  רגעי  את  שחזר  טוויל  הרב 
יש רעידות של עד 30  סיום תפילת ערבית בביהכנ"ס. בדרך כלל 
שניות, הרעידה הזו ארכה שתי דקות ובעוצמה רבה. יצאנו החוצה, 
אספנו במהירות את הילדים מהחצר והתיישבנו על הדשא לאיזור 
שבו מתאספים בשעת חירום. התחלנו להגיד תהילים, והילדים בכו 

בפאניקה. זה נמשך לערך כשתי דקות ארוכות. 

"אח"כ ראינו במצלמות איך הכלים נפלו במטבח, והספרים נפלו 
בארונות בבית הכנסת. ממש רעידה חזקה. אנחנו די קרובים הרעש 
בגואיאקיל  כאן  אבל  מכאן  שעות  כמה  אסמרלדה  בעיר  בעיקרון 
הרגישו היטב את הרעידה. אצלנו בגואיאקיל קרסו גשרים, אפילו 
כמו שציינתי  גרוע,  תקרות. המצב ממש  בהם  קניונים שקרסו  יש 
ניתן  שלא  איזורים  ישנם  כאלו.  לאירועים  ערוכה  לא  המדינה 
בגלל  קשה  הגישה  גם  תקשורת.  ואין  חשמל  אין  אליהם  להגיע 
לא  ישראלי  אף  הנס,  למרבה  שנפגעו".  וכבישים  שקרסו,  גשרים 
מטיילים  כ-200  עת  באותה  שהו  שבאיזור  למרות  ברעידה,  נפגע 

ישראלים. 
שליח חב"ד בעיר קיטו הסמוכה סיפר עוד כי "לא פעם ראשונה 
הייתה.  לא  עוד  חזקה  כזו  אבל  אדמה,  ברעידת  נתקלים  שאנחנו 
אנחנו כעשרה בבית כולל תינוק שנולד לפני שבועיים והיה חשוב 
והרעידה  מתנדנדות  התמונות  כל  את  וראיתי  קמתי  רוגע.  לשדר 
לחדר  יצאנו  ואנחנו  מהרחוב  אימים  צרחות  שמענו  המשיכה. 

מדרגות ועמדנו שם עד שזה עבר. והמשכנו להתפלל לטוב".

  החשש: רעידת אדמה בישראל

קלה  רעידה  הורגשה  באקוודור,  האדמה  רעידת  קודם  שעות 
היה  ניתן  שלא  חלש,  כה  היה  הרעש  המלח.  ים  באיזור  בישראל 
למדוד אותו במספרים. בשנה שעברה, הורגשה רעידה נוספת בכל 
סוף  בים  היה  הרעש  מוקד  דרגות.   5.5 של  בעוצמה  הארץ  רחבי 

במרחק של 90 ק"מ מדרום לאילת.
של  עניין  היא  בישראל  אדמה  רעידת  מומחים,  הערכות  פי  על 
שנים  למאה  אחת  כי  קובעת  הסטטיסטיקה  היסטורי,  במבט  זמן. 
מתרחשת רעידת אדמה משמעותית בישראל. האחרונה התרחשה 
בשנת 1927, בעוצמה של 6.2 ומוקד הרעש היה גם אז בים המלח. 
הרעידה גרמה לנזקים כבדים ליישוב היהודי שהיה אז בחיתוליו. 

מאות מבנים נהרסו בירושלים, יריחו, רמלה, טבריה, שכם ועוד. 
תתרחש  אם  כזו,  רעידה  כי  האחרונות  בשנים  קבעו  מומחים 
בישראל, תהיה בעוצמה של 7.2 בסולם ריכטר, ועשויה לחולל הרס 
רב בעיקר בירושלים, הקרובה לאיזור השבר ומתאפיינת בבניינים 

ישנים שאינם מאופיינים בחיזוקים עבור רעידות אלו.
את ההיערכות המשמעותית לרעידות החלה המדינה כבר בשנת 
1999, אז התרחשה רעידה בטורקיה. וועדת ההיגוי הבינמשרדית 
 2011 בשנת  דו"ח  פרסמה  אדמה,  לרעידת  להיערכות  שהוקמה 
כ-45,000  הרוגים,  כ-7,000  תכלול  בישראל  רעידה  כי  הקובע 
הערכת  בנוסף,  גג.  קורת  חסרי  ו-170,00  לכודים   9,500 פצועים, 
מומחים על היקף ההרס עומדת על כ-28,000 בניינים פגועים קשה 

וכ-290,000 בניינים פגועים באופן קל עד בינוני.
בסוגיית  מסויימת  היערכות  הורגשה  האחרון  בחודש  ואכן, 
החוף  קו  לאורך  שלטים  הציבה  ישראל  מדינת  האדמה.  רעידות 
החודש  בתחילת  נערך  במקביל,  צונאמי.  אזהרת  נכתבה  ובהם 
אימון בחוף אשקלון לתרחיש רעידת אדמה בזמן אמת. המתרחצים 
פונו מהחוף וממערכת הכריזה נאמר: "התרעת צונאמי עקב רעידת 

אדמה, כולם מתבקשים לפנות מהחוף".
"עד כה אני יכול לומר שמדובר בהיערכות מצוינת", אמר אפי 
עברה  הנפגעים  "קליטת  העיר באשקלון.  ראש  מקום  מור, ממלא 
בצורה חלקה ומתן הסיוע מתבצע לפי ההנחיות. כל גורמי ההצלה, 
ספק  לי  ואין  מעולה  יכולת  הפגינו  השכונתיים  והמטות  הביטחון 

שהתרגיל הזה יהווה דוגמה לתרחישים מהסוג הזה בעתיד".
ראש רשות החירום הלאומית במשרד הביטחון, בצלאל טרייבר 
אמר כי "רשות החירום הלאומית אמונה על הכנת העורף האזרחי 
הייעודיים למגוון רחב של תרחישי חירום. תחילת  וגופי החירום 
ההתגוננות  ותרגיל  בחופים,  האזהרה  שלטי  להצבת  הפיילוט 
בתכנית  הראשון  השלב  הם  אפריל,  בתחילת  שנקיים  הראשון 

להכנת האוכלוסייה להתגוננות מפני תרחיש של צונאמי".

  רעידת האדמה שהתרחשה לפני כשבוע באקוודור, חוללה הרס רב והביאה למותם של מאות אזרחים
במקביל, בחודש האחרון גוברת ההיערכות לרעידת אדמה בישראל  המומחים קבעו: רעידת אדמה - עניין 
של זמן  על קו החוף נתלו שלטים המזהירים מפני צונאמי, ובדרום כבר תרגלו תרחיש עם עשרות נפגעים

רעידת אדמה קשה בישראל
החשש:

מאות הרוגים ברעידת אדמה באקוודור - והרס עצום ברחבי המדינה
בישראל 

נערכים. נזקי 
רעידת האדמה 

באקוודור



מרן הראשון לציון

הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א
הרב הראשי לישראל

יקבל את פני העולים לרגל בחג הפסח התשע"ו

במוצאי שבת קודש ויו"ט ראשון של פסח, 
ט"ו בניסן התשע"ו [23.4.16] 

בבית הכנסת "תפארת ירושלים" לעדת היזדים
רח' אדוניהו הכהן – 26, ירושלים

במסגרת שיעורו השבועי, החל מהשעה 21:30
השיעור יועבר ברדיו ובלווין לכל חלקי הארץ.

ניתן להאזין ברדיו מורשת של קול ישראל 
 FM 104.8 105.1 105.3 90.8 בתדרים

FM 93 -וברדיו קול חי 92.8 ו

בברכת חג פסח כשר ושמח
תזכו לשנים רבות נעימות וטובות

כיבוד קל במקום    הציבור מוזמן

בס"ד

״הקבלת פני רבו ברגל״

בס"ד

הננו שמחים להודיעכם כי

מרן הגאון הרב דוד לאו שליט"א
הרב הראשי לישראל

ונשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל
יקבל את פני הקהל 

ביום שני י"ז בניסן התשע"ו 
ב' דחול המועד פסח ]25.4.16[ 
בהשתתפות רבנים, שרים, ח"כ ואישי ציבור

בבית הכנסת "ישרון" בירושלים 
רחוב המלך גורג' 44

בין השעות 17:00 - 19:00
תפילת מנחה בשעה 17:00

בברכת מועדים לשמחה

״להקביל פני רבו ברגל״

תפילת שחרית בשעה 8:45
ברכת כהנים של שחרית בשעה 9:30

תפילת מוסף בשעה 10:00
ברכת כהנים של מוסף בשעה 10:15

תתקיים אי“ה:
ביום שני  י"ז בניסן תשע"ו ב' דחול המועד (25.04.16)

בחול המועד פסח התשע“ו
ברכת כהניםברכת כהנים

The Western Wall Heritage Foundation

 

הראשון לציון הגאון
רבי יצחק יוסף שליט"א

הגאון
רבי דוד לאו שליט"א

הגאון רבי שמואל רבינוביץ שליט"א
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

יקבלו את פני עולי הרגל ברחבת הכותל המערבי בירושלים
לאחר ברכת הכהנים

בין השעות 10:45-12:00 לפני הצהריים

הרבנים הראשיים לישראל:

הרבנים הראשיים יקבלו אורחים:
הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

יקבל את פני העולים

הגאון רבי דוד לאו שליט"א
יקבל את פני הקהל 

ביום שני י"ז בניסן ב' דחוה"מ פסח התשע"ו (25.04.2016)
בבית כנסת "ישרון" בירושלים רח' המלך ג'ורג' 44

בין השעות 17:00-19:00, תפילת מנחה בשעה 17:00

במוצאי שבת קודש ויו"ט ראשון של פסח, ט"ו בניסן התשע"ו (23.04.2016)
בבית הכנסת "תפארת ירושלים" לעדת היזדים, רח' אדוניהו הכהן 26, ירושלים

במסגרת שיעורו השבועי, החל מהשעה 21:30

סיורים לקהל הרחב באתרי הכותל [מנהרות הכותל | 'המסע לירושלים' | 'מאחורי הקלעים' – תגליות
הכותל החדשות ו'מיצג שרשרת הדורות'] יתקיימו לאורך היום בהזמנה ובתשלום מראש.

מוקד שירות הלקוחות יהיה פתוח להזמנות בין השעות 9:00-17:00 בטל: 5958* 
www.thekotel.org :ניתן לבצע הזמנות גם באתר הכותל

מניין תהילים קבוע מתקיים מדי יום בימים א'-ה'
על ידי הקרן למורשת הכותל המערבי אל מול מקום קדש הקדשים.

לשליחת שמות לתפילה: thekotel.org/kotel/tehillim או בפקס: 02-6273114

לעסקים מקפצהאפילו עסק קטן מהבית?רוצה לפתוח עסק?
ולהתפרנס!להקים עסק עצמאי לכל המעוניינים תכנית חובה 

עד גיל 35תכנית מיוחדת לצעירים 

שיווק ומכירות | ניהול פיננסיהכרת הסביבה העסקיתבין הנושאים הנלמדים: 
מיד לאחר חג הפסחקורס לגברים ייפתח רשויות המס | היבטים משפטיים 

התכנית כוללת:
• קורס ניהול והקמת עסק
 שעות 

 •
צמוד לשנתיים• מנטור עסקי • חונכות וייעוץ עסקי12 מפגשים, 48

400 ש״ח בלבד!אטרקטיבי ומסובסדמחיר הקורס 

מט״י 
ירושלים
מרכז טיפוח יזמות

: ל ו א ש  , ה מ ש ר ה ל ו ם  י פ ס ו נ ם  י ט ר פ ל
1-800-23-20-23 | 02-5315118
shaul@mati.org.il | www.mati.org.il |  חפשו אותנו ב

שלך. העסק  זה  פרנסה. 

קורסים נפרדים לנשים ולגברים | מספר המקומות מוגבל!



חג הפסח תשע"ו12

לאחר שנתיים של שקט, השבוע נרשמה התפתחות משמעותית בגבול רצועת עזה עם חשיפתה של מנהרה התקפית שנבנתה לצורך פגיעה באזרחים וחיילים ישראלים  המנהרה נחשפה הודות לטכנולוגיה 
חדשנית שפותחה עבור איום המנהרות  עם זאת, בצה"ל רחוקים ממתן מענה מידי לאיום הטורד את מנוחתם של תושבי עוטף עזה: "תוך שנתיים יוקם מכשול שייתן מענה מוחלט"

יעקב אמסלם

כי  שיאמרו  יש  עזה,  רצועת  בגבול  השקט  נשמר  שנתיים 
פגיעה  ארגון החמאס, שספג  מניסיונות השיקום של  נבע  הוא 
קשה במבצע 'צוק איתן' ויש שיאמרו כי הדבר נבע מההרתעה 
שהשיגה ישראל במהלך הלחימה שגבתה את חייהם של עשרות 
מנהרה  לראשונה  נחשפה  כך, בתחילת השבוע  או  כך  חיילים. 
התקפית של ארגון החמאס, מנהרה שהייתה אמורה לשמש את 

ארגון הטרור לפגיעה בחיילים ואזרחים. 
המנהרה שפתחה נתגלה כמה עשרות מטרים בשטח ישראל, 
פתחה  צה"ל.  בידי  שפותח  טכנולוגי  לפיתוח  הודות  נחשפה 
יונס  עזה, באיזור חאן  רצועת  נמצא בצפון  השני של המנהרה 
ועומקה של המנהרה עמד על כ-30 מטרים. לחשיפת המנהרה 
קדמו מספר ימים  של שמועות על התפתחות ביטחונית באיזור 
האחרון  השבוע  במהלך  שמעו  כי  סיפרו  תושבים  הדרום, 
רעשים שונים, וכשהותרה הפרשה לפרסום, ייחסו את הרעשים 

לפעילות צה"ל בנושא. 
לעורר  צפויה  לא  המנהרה  של  חשיפתה  כי  אומרים  בצה"ל 
הסלמה בקו הגבול עם רצועת עזה. "חמאס מבין שאם הוא יגיב 
בצורה  נגיב  "אנחנו  ביטחוני.  גורם  אמר  המנהרה",  גילוי  על 
להידרדרות.  נגיע  אחת  מנהרה  שבגלל  חושב  לא  אני  חזקה, 
שהוא  יבין  חמאס  מנהרות,  עוד  נגלה  אם  נכס.  איבד  חמאס 
מאבד יכולות אסטרטגיות ויעמוד בדילמה כיצד לפעול. אנחנו 

ערוכים למצב שחמאס יפתיע אותנו." 
כי  בכיר  קצין  הבהיר  המנהרה  של  חשיפתה  לאחר  שעות 
המנהרה מנוטרלת, "לא היינו אומרים זאת אם היה סיכוי שהיא 
גילוי  כי  ואמר  הוסיף  הדרום  בפיקוד  בכיר  מנוטרלת".  לא 
המנהרות כעת אינו דומה בשיטת הפעולה במהלך 'צוק איתן', 
"לפני צוק איתן גילינו מנהרות באופן אקראי, כאן זה לא גילוי 
אקראי, אלא שיטה - מערכת שהנחנו בקרקע ושהצליחה לזהות 
את המנהרה. הוכחנו יכולת לזהות ויכולת לפגוע בה. זה אתגר 

ענק".
לאחר  עיתונאים  עם  שוחח  נתניהו,  בנימין  הממשלה,  ראש 
את  לחשוף  לצה"ל  שאיפשר  מה  כי  וסיפר  המנהרה  חשיפת 
המנהרה היא 'פריצת דרך טכנולוגית' ייחודית, "אנחנו מייצרים 
סוג של הגנה ויכולת סיכול מנהרות שאינן קיימות בשום מקום 
בעולם ובדקנו את כל העולם. תושבי עוטף עזה יכולים להיות 

רגועים".
גם שר הביטחון משה )בוגי( יעלון הגיב להתפתחות והבהיר 
נותקף מהאוויר, מן הים, מהקרקע  "נגיב בעוצמה רבה אם  כי 
או מתחת לקרקע. אנחנו לא מעוניינים כרגע בהסלמה וגם הם 
לכוונות  בנוגע  לנו אשליות  אין  כרגע בהסלמה.  לא מעוניינים 

של חמאס".
הרמטכ"ל, רא"ל גדי אייזנקוט, הביע סיפוק מחשיפת המנהרה 
ומהשמדתה שלדבריו, היא "תזכורת לאיומים בגבולות המדינה, 
וביטחונם  שלומם  להבטחת  לפעול  צה"ל  למחויבות  גם  אך 
סדר  בראש  המנהרות  אתגר  את  מעמיד  צה"ל  האזרחים.  של 

העדיפויות שלו ויוסיף להשקיע בכך מאמץ מודיעיני, טכנולוגי 
ומבצעי."

טיפה  רק  הוא  ישראל  ידי  על  ל"מה שהוכרז  הגיבו  בחמאס 
בים ממה שהכינה ההתנגדות כדי להגן על העם הפלסטיני, על 

מקומותיו הקדושים, על אדמתו ועל אסיריו".
בחמאס אמרו בתגובה לחשיפת המנהרה כי "ישראל חשפה 
מנהרה מזרחית לעיר רפיח, אך לא העזה לפרסם את כל הפרטים 
לכסות  כדי  הישג  להציג  מנסה  האויב  עמה.  לבני  האמת  ואת 
על האימה בה הוא שרוי. לאויב הציוני לא היה האומץ לפרסם 
את  שומרים  אנו  ההתנגדות.  למנהרת  בנוגע  הפרטים  כל  את 
הזכות לפרסם את כל המידע אותן מסתיר האויב הציוני בזמן 
המתאים". לדבריהם, "מה שהאויב הודיע עליו, אינו אלא טיפה 

בים לעומת מה שההתנגדות הכינה כדי להגן על העם".

  תוצאה של ניסויים רבים

"פיתחנו יכולות להתמודד עם מנהרות תת-קרקעיות, ואנחנו 
מוות  מנהרות  שיהיו   – הללו  המנהרות  את  להשמיד  יודעים 
לחמאס", כך אמר קצין בכיר בפיקוד הדרום לכלי התקשורת. 
אמירתו זו מגלה טפח ומכסה טפחיים, חשיפת המנהרה בוצעה 
בידי  עתה  עד  נחשפה  לא  אשר  חדשנית  לטכנולוגיה  אודות 

מערכת הביטחון. 
ההערכה היא כי הפיתוח הטכנולוגי שסייע באיתור המנהרה 

לראשונה מאז 'צוק איתן': נחשפה מנהרה התקפית בדרום הארץ: כך תתמודד ישראל עם איום המנהרות

חושך בקצה המנהרה
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לאחר שנתיים של שקט, השבוע נרשמה התפתחות משמעותית בגבול רצועת עזה עם חשיפתה של מנהרה התקפית שנבנתה לצורך פגיעה באזרחים וחיילים ישראלים  המנהרה נחשפה הודות לטכנולוגיה 
חדשנית שפותחה עבור איום המנהרות  עם זאת, בצה"ל רחוקים ממתן מענה מידי לאיום הטורד את מנוחתם של תושבי עוטף עזה: "תוך שנתיים יוקם מכשול שייתן מענה מוחלט"

לראשונה מאז 'צוק איתן': נחשפה מנהרה התקפית בדרום הארץ: כך תתמודד ישראל עם איום המנהרות

חושך בקצה המנהרה
תוצאה של שנים  והוא  בידי אלביט מערכות,  פותח  הנוכחית, 
קיבלו  הביטחון  במשרד  שונים.  פיתוחים  נוסו  במהלכם  רבות 
נדחו  רובן  אך  המנהרות,  לחשיפת  ורעיונות  הצעות  אינספור 

וההצעות הרלוונטיות הועברו לבדיקה. 
בין ההתקנים שנבחנו היה התקן דמוי מברג המלא במים, אשר 
במקביל,  למיטוטן.  להביא  ובכך  המנהרות  את  להציף  מטרתו 
נוסה פיתוח החושף את קיומן של המנהרות באמצעות סיבים 
אופטיים האמורים לחוש כל שינוי המתבצע בקרקע לעומק של 
עשרות מטרים. כמו כן, בצה"ל שקלו להציב כלונסאות ברזל 
לעומק של 30 מטרים שיחסמו פיזית את הגישה לשטח ישראל 
בעומק זה. כל הפתרונות הללו ורבים נוספים נדחו על ידי בכירי 

מערכת הביטחון מסיבות שונות.
בימים אלו נבחנות אופציות נוספות להתמודדות עם מנהרות 
צפוי  צה"ל  שנתיים  תוך  בצה"ל,  גורמים  פי  ועל  גדר,  חוצות 
להציב מתקנים שיספקו מענה לאיום. המערכת תורכב ממספר 
הגנה  יספק  יחד,  שילובם  כי  סבורים  שבצה"ל  טכנולוגיות 

מירבית לתושבי עוטף עזה. 
בכיר  קצין  אמר  במנהרות",  טוב  יותר  לטפל  נדע  "בעתיד 
בפיקוד הדרום. לדבריו, "תוקם גדר למנוע איומים על הקרקע 
וחומה תת-קרקעית. זה אירוע מסובך ומורכב, ואנו מתכוונים 
להתחיל ליישם את הקמת המכשול. בדרגים הבכירים הבטיחו 
לנו שאין שום מכשול תקציבי בעניין. אנחנו נמצאים בשלבים 
ואני מקווה שתוך שנתיים  האחרונים של בדיקת הטכנולוגיה, 

נשלים  אנו  לאיום.  בהתאם  מוחלט  מענה  שייתן  מכשול  יוקם 
אותו לאט-לאט".

מקור  השבוע  ציטטו  ניוז",  "דיפנס  האמריקני,  בשבועון 
עבור  אמריקני  לסייוע  זקוקה  ישראל  כי  שאמר  בכיר  ביטחוני 
השקיעה  ישראל  המקור,  לדברי  במנהרות.  הפעילות  מימון 
בפיתוח  דולר  מיליון  מ-60  למעלה  האחרונות  בשנים  רק 
מצפה  וישראל  המנהרות  באיום  לטיפול  שונות  טכנולוגיות 
מימון  לצורך  הקרובות  בשנתיים  מארה"ב  כפול  סכום  לקבל 
צפויה  במנהרות  לטיפול  המערכת  עלות  בתחום.  הפעילות 
טרם  עתה,  ולעת  שקלים,  מיליארד  כ-2.7  של  לסכום  להגיע 

הוגדר הסעיף התקציבי במשרד האוצר ממנו תמומן הפעילות.
"האמת המכוערת היא", אמר סא"ל פיטר לרנר, דובר בלשכת 
דובר צה"ל. "שחמאס מוסיף להשקיע מיליוני דולרים בבניית 
ישראל  באחרונה  שחשפה  המנהרה  ומוות.  טרור  של  מנהרות 
מדגימה את סולם העדיפויות המעוות של חמאס ואת מחויבותו 
להשקיע ביכולות לשימוש באלימות". חמאס משקיעה על פי 

הערכה, כ-3 מיליון דולר על כל מנהרה. 
אלו  לפעולות  מתנגדים  מסתבר,  כך  עזה,  מתושבי  חלק 
הממומנות על חשבונם. "לא היה עדיף להשקיע את החמישה 
לאוכל  לדאוג  בתושבים?  המנהרות  של  מיליונים  העשרה  או 
חוששים  כאן  "האנשים  השבוע.  עזה  תושב  אמר  לאנשים?", 
להגיד את אשר על לבם. כלי התקשורת ברובם נתונים בשליטת 
ועלול  מוחרם  המצב,  נגד  ברמז  ולו  שיוצא  מי  וכל  החמאס, 

למצוא את עצמו במעצר. כל הזמן תולים את האשמה בישראל, 
שמחזיקה אלפי אסירים ולא נענית לדרישות לשחרר אותם".

  "הנייה לא פוחד מבנט" 

ידיהם ותקפו  זו נציגי האופוזיציה לא טמנו את  גם בפרשה 
אמר  הרצוג  יצחק  האופוזיציה  יו"ר  הממשלה.  התנהלות  את 
ממשלות  בישראל  היו  "בעבר  כי  המנהרה  חשיפת  ביום 
בישראל  יש  האחרונות  בשנים  חטף.  והאויב  שראשיהן שתקו 
צוק  "אחרי  לדבריו,  והאויב מחטיף".  מדברות  ממשלות שרק 
לשנים  ושקט  הרתעה  שתהיה  הפטפטנים  לנו  הבטיחו  איתן, 
ארוכות, אבל מסתבר שהנייה לא פוחד מבנט ומוחמד דף לא 
בישראל  ממשלה  להקים  הזמן  הגיע  לנתניהו.  חשבון  עושה 

שראשיה ישתקו ויתנו לאויב בראש".
יו"ר מפלגת 'יש עתיד', ח"כ יאיר לפיד, אמר: "מה שאנחנו 
רואים היום זה חוסר טיפול מובהק של הדרג המדיני בסוגיית 
המנהרות ברמה ההסברתית וגם ברמה ההרתעתית". ח"כ אראל 
מרגלית )המחנה הציוני( בחר גם הוא לתקוף את ממשלת ישראל 
תושבי  חיי  את  מסכנת  נתניהו  של  ההפקרות  "ממשלת  ואמר: 
ישראל. במקום להצטלם בגולן כמו קאובוי, מוטב שנתניהו יגן 

על תושבי הדרום, לפני שיהיה מאוחר מדי".

נמצאה באמצעים 
טכנולוגיים. חיילים 
מקיפים פתח מנהרת 
חבלה )צילומים 
ארכיון: דו"צ, 
פלאש 90(
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מתכונים חגיגיים 

אורז פרא 
בסגנון פרסי 

מרכיבים: 
 1 כוס אורז פרא 

 2.5 כוסות מים 
 2 תפוחי אדמה גדולים 

 מלח, פלפל, כורכום – לפי הטעם 
 חופן פטרוזיליה

 חופן כוסברה
 חופן שמיר

אופן ההכנה:
 1. מבשלים בסיר את האורז עם המים, הפטרוזיליה, 

הכוסברה, השמיר והתבלינים, מביאים לרתיחה      
    ומנמיכים את להבה עד שהמים נגמרים בסיר. 

 2. חותכים את תפו"א לפרוסות ואופים בתנור בחום 
    של 200 מעלות כחצי שעה – עד להתרככות.

 3. מרכיבים את המנה: מניחים את תפוחי האדמה
     בתוך כלי הגשה מרכזי או בתוך רינג אישי, שופכים

    מעל תפוחי האדמה את האורז ומהדקים היטב.

מרק ירקות עשיר
מרכיבים:  ל-6 מנות:

 1בצל יבש גדול קלוף
 4 תפוחי אדמה גדולים קלופים 

    ומחולקים לרבעים
 3 גבעולי סלרי עם העלים

 צרור עלי פטרוזיליה טריים 
 צרור עלי כוסברה טריים

 5 שיני שום
 4 עלי דפנה

 5 ס"מ שורש כורכום )לאוכלי קיטניות בלבד(
 מלח לפי הטעם

 2 כפות חוואיג' למרק )לאוכלי קיטניות בלבד(
 2 כפות שמן זית

 1.5ליטר מים

אופן ההכנה:
1. מכניסים לסיר את כל המרכיבים למעט 

    החוואיג' ומביאים לרתיחה.
2. כשהמים רותחים מוסיפים את החוואיג', מנמיכים 

    את האש ומבשלים כחצי שעה על  אש קטנה.

לחמניות טופו 
ללא גלוטן 

 מרכיבים: 
 340 גרם טופו משי רך )חבילה( 

 170 גרם קמח תמי כתום, ללא גלוטן
 כפית אבקת אפייה
 כפית מלח שטוחה

 3 כפות גדושות זעתר
 חופן זיתים מגולענים

אופן ההכנה:
קוצצים את הזיתים לחתיכות קטנות, מכניסים  .1 
      לקערה עם כל שאר המצרכים ומערבבים עד 

     לקבלת בצק דביק
 2. מרטיבים את הידיים במים ויוצרים לחמניות עגולות

     בגודל כדור טניס.
 3. מניחים על תבנית עם נייר אפייה ואופים בחום של
     180 מעלות למשך 30 דקות או עד שהן מזהיבות.

דפי אורז במילוי 
ירקות מוקפצים 

מרכיבים: 
 חבילת דפי אורז 

 1 פלפל כתום
 1 פלפל אדום
 1 פלפל צהוב
 1 פלפל ירוק

 1/4 כרוב לבן
 1 בצל לבן גדול

 1/2 כוס רוטב סויה
 2 כפות שמן זית

 קערה גדולה עם מים קרים

אופן ההכנה:
1. קוצצים את הבצל, הפלפלים והכרוב לרצועות דקות.
 2. מחממים מעט את שמן הזית בווק ומקפיצים פנימה

     את הירקות החתוכים: ראשון הבצל, אח"כ הפלפלים
     ולבסוף הכרוב.

 3. מתבלים ברוטב הסויה ומערבבים היטב עד
    שהירקות חצי מבושלים. 

 4. טובלים את דף האורז במים הקרים למשך 20 שניות
    ומניחים על השולחן.

 5. כשהירקות צוננים לוקחים חופן ומניחים על דף 
     האורז בחלק התחתון שלו ומקפלים את הדף על 

    הירקות כך שדף האורז יכסה את הירקות. מקפלים 
     את דף האורז על הירקות גם משני הצדדים

    ומגלגלים עד קצה דף האורז.

הצעת הגשה:
ניתן לצרוב על מחבת פסים את דפי האורז הממולאים 

בירקות המוקפצים.

טיפוסים הגדיים
לארבעת  מאתגרת  פרשנות  קבלו  הפסח,  חג  לכבוד 
הבנים שבהגדה. אחד חכם טכנולוג שיש לו גאדג'ט 
גם להכנת חביתה, אחד רשע שמעדיף לתקתק איזו 
ארוחה, אחד מקצוען שלא שואל יותר מידי שאלות 
כולנו  ומאמא.  מהמסורת  מתרחק  שלא  תם  ואחד 
מכירים את הטיפוסים האלה, עם מי מהם אתם הכי 
 מזדהים ומהו המתכון שהיה מאמץ כל אחד מהבנים?

'רשע' מתקתק עבודה 
להרים  זמן  אין  ועומס.  בלחץ  תמיד  קרייריסטים, 
אווי.  טייק  היא  מושקעת  הכי  הארוחה  ארוחות, 
עושים כמה דברים במקביל. סבלנות- אין. פרקטיות 
זה השם הנרדף שלהם ואם אפשר להזדרז אז עדיף. 
פתרונות קלים וזמינים שיתאימו לאורח חיים המהיר 
המצרכים  הכרח.  הם  לבית  מחוץ  רבות  ולשעות 
מהעבודה  זמן.  לאורך  העמידים  אלו  הם  המועדפים 
לפני  זריז  משהו  מתקתקים  אבל  עייפים  מגיעים 
שיוצאים לעוד פגישה או לימוד, הילדים חייבים את 
חייהם למיקרוגל שמאכיל אותם באופן קבוע. אוכל 
מבית  חוזרים  כשהם  העיקרית  התזונה  זו  אינסטנט 
הספר והם עדיין בעבודה – נדרש תפעול קל ובטיחותי 
למקפיא  השבוע  כל  עבור  לשבת  מבשלים  לילדים, 
שולטים  השבוע,  במהלך  האוכל  את  ומחממים 
ולא  מצטיינים  בשלנים  לא  רחוק",  ב"שלט  במטבח 
חובבים בישול, המטבח הוא עוד פינה בבית שנכנסים 
הדרך.  על  לחטוף  משהו  ומחפשים  כשרעבים  אליה 
תמיד  זה  לבשל,  מחליטים  הם  ברירה  כשבלית  גם 
יהיה משהו פשוט ללא מאמץ. אם אתם מוצאים את 
המתכון  זה  אז  הללו,  להגדרות  מתאימים  עצמכם 

המומלץ בשבילכם:

'חכם' טכנולוגי 
הראשונים לאמץ את הצעקה הטכנולוגית האחרונה. 
חכם  תנור  ועד  סלולארי  ממכשיר  בהכל.  מעודכנים 
ומדיה בלנדר. מתמצאים בכל הפיתוחים הטכנולוגים, 
בגאדג'טים ובטרנדים החדשניים. הייטק זה בנשמה. 
טכנולוגית  מעצמה  הוא  אוכל  רק  לא  הוא  המטבח 
עצמאית. מוצרים חדשניים מרגשים ומלהיבים אותם, 
הם רואים בהם כלים שישנו להם את החיים.  נהנים 
להציג למכרים כל מוצר טכנולוגי פורץ הדרך האחרון 
סלידה  ומחמאות.  מופתעות  תגובות  ולגרוף  שרכשו 
יהיו  תמיד  הם  זמנם.  שעבר  ומודלים  ישנים  מדגמים 
ראשונים בלהתחדש כל הזמן, מבחינתם זו חובה, אחרת 
ומשתעממים.  מאחור  תקועים  שנשארים  מרגישים 
במונח  מהסמארטפון  שקוראים  ממתכונים  מבשלים 
על תחנת עגינה ייעודית בכיריים. כמו שיטות הבישול 
החביבים  המתכונים  גם  כך  המתוחכמות,  והאפייה 
עליהם מתקדמים בחשיבה ונוחים לתפעול. אם אתם 
מוצאים את עצמכם מתאימים להגדרות הללו, אז זה 

המתכון המומלץ בשבילכם:

'תם' ומסורתי 
המנחה.  הקו  הם  ושמרנות  פאשן  אולד  בייסיק, 
מחוברים למסורת ולשורשים. מעדיפים לא להסתבך 
אל  הערכה  )טכנופובים(.  מתקדמת  טכנולוגיה  עם 
חובבים  אתגר.  זה  שינויים  המוכר-הידוע-והפשוט. 
שהיה  למטבח  ומתגעגעים  מבשלים  נוסטלגיה. 
בסיסי  בנוח עם מכשור  הכי  לאמא שלהם. מרגישים 
לתבשילים  מתחברים  פעם.  של  כמו  לתפעול,  וקל 
וחגים. האוכל מוגש תמיד  מסורתיים ולמאכלי עדות 
בישול  דורות.  במשך  במשפחה  שעברו  הגשה  בכלי 
אוכל טרי ופשוט מידי יום זו השגרה. מיקרוגל נמצא 
אוהבים  בחוץ.  לאכול  אוהבים  לא  אחרונה.  בעדיפות 
עיצוב פשוט מחומרים טבעיים ובעיצוב וינטג'. האוכל 
שהם מכינים לא מתחכם, הם מחוברים מאוד לטבע 
ושורשיים,  עליים  ירקות  חובבים  כך  ומתוך  ולאדמה 
פירות ומאכלי בריאות. אם אתם מוצאים את עצמכם 
המומלץ  המתכון  זה  אז  הללו,  להגדרות  מתאימים 

בשבילכם:

'שאינו יודע לשאול'- המקצוען
בצורה  בישול  ולימוד  לתחביב  מעבר  הוא  הבישול 
בעולם  וניסיון  מקצועי  ידע  ורכישת  מקצועית, 
שאיפה  זו  )טבח/שף(  עבודתם  במסגרת  הקולינריה 
אנשים.  של  רב  למספר  לבשל  רגילים  ניצחית. 
פיתחו  מקצועית  במסגרת  תעשייתי  בבישול  הניסיון 
בוריו.  על  הבישול  עולם  את  מכירים  הכישורים.  את 
מכירים את היתרונות והחסרונות של כל מוצר ובעיקר 
יודעים מה הם צריכים )כיריים הכי גדולים, קולט הכי 
את  ורק  בקפידה,  מוצרים  רוכשים  מקרר(.  מגה  חזק, 
במטבח  שלהם  היכולות  את  ביטוי  לידי  שיביאו  אלו 
וישמרו אותן. מכירים טוב את שוק המוצרים ומחפשים 
בין  במסעותיהם  שראו  איכות+פרקטיות+דברים 
עם  טוב  אוכל  להעריך  יודעים  מלון.  ובתי  מסעדות 
טוויסטים ומאכלים שלא ניתן למצוא בכל מקום. אם 
הללו,  להגדרות  מתאימים  עצמכם  את  מוצאים  אתם 

אז זה המתכון המומלץ בשבילכם:

 המתכונים באדיבות 
רויטל אדמוני 

מחברת תכנית הלימודים 
"אוכלים בריא", בעבור 
משרד החינוך ומבעלי 

"דרך החושים" המתמחה 
בחינוך לאורח חיים 

בריא לילדים

קטניותלאוכלי 

לאוכלי 

טניות
ק

לאוכלי 

טניות
ק
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לחג הפסח ולימי חול המועד 
שוק טלה בערמונים 

מאת: שף אלעד שירזי מקבוצת ISS ישראל 

מרכיבים:
 1 שוק טלה 

 50 גרם ערמונים טריים / קנויים כמבושלים וקלופים
 50 גרם גזר פרוס

 20 גרם סלרי פרוס דק
 20 גרם בצל אדום פרוס דק

 1 שן שום
 1 גבעול רוזמרין טרי

 1 גבעול תימין טרי
 2 כפות רום )לא חובה(
 2 כפות יין אדום מתוק 

 2 כף שמן זית
 מלח ופלפל שחור גרוס

אופן ההכנה:
1. מחממים מראש תנור ל-180 מעלות. 

 2. שוטפים את שוקי הטלה היטב ומייבשים אותם
    במגבת נייר. 

3. מועכים בעלי ומכתש את הפלפל השחור עם 
    עלי הטימין,  הרוזמרין ושיני השום. 

4. מוסיפים לתערובת התבלינים את שמן הזית, מערבבים, 
    בוזקים על  הנתחים בתבנית אפייה ומעסים הכל. 

5. בקערה נפרדת מערבבים את הבצל, הגזר והסלרי עם מעט שמן, ממליחים, מפלפלים ומוסיפים לתבנית האפייה סביב הבשר.
6. מכניסים את התבנית לתנור שחומם מראש כאשר התבנית מכוסה בנייר כסף. ממתינים כשעה וחצי. 

7. לאחר שהכנסנו את שוקי הטלה לתנור, מרתיחים את הערמונים במי מלח, מקלפים ומוסיפים לתבנית שכבר נמצאת בתנור.
8. לאחר כשעה וחצי מוסיפים את הרום ואת יין המרסלה לתבנית האפייה. משאירים בתנור כחצי שעה נוספת 

    בחום של 170 מעלות ללא כיסוי.
9. במהלך הבישול יש להפוך מדי פעם את שוקי הטלה. הצעת הגשה: ניתן להגיש על מצע פירה.

עוגיות קוקוס מדהימות וקלות
מאת: השף של רשת גרג

מרכיבים:      
 7 חלבונים של ביצה

 400 גרם סוכר
 200 גרם קוקוס

 גרידת לימון

 אופן ההכנה:
 לשים בסיר את כל המרכיבים ולערבב, להניח את הסיר על אש קטנה 

    )לערבב מידי פעם( עד אשר התערובת הופכת לצמיגית. 
 לקרר את התערובת ולהכניסה למקרר למשך לילה.

 להזליף את התערובת על מגש עם נייר אפייה ולאפות בתנור אשר 
    חומם מראש ל-160 מעלות כ-20 דקות עד אשר העוגיות קבלות גוון זהוב. 

 לגיוון ניתן להוסיף לתערובת פצפוצי שוקולד חום/לבן.

קבב דגים )15 קציצות( - 5 מנות 
מאת: אביב משה

מרכיבים לקבב דג:
 אמנון טחון-400 גר

 קרפיון טחון פעמיים ללא עור ועצמות- 100 גר'
 פטרוזיליה קצוצה- 30 גר'

 כוסברה קצוצה- 30 גר'
 בצל לבן קצוץ - 1 יח'

 גרידת לימון –1 יח'
 עגבניה קוביות ללא קליפה וגרעינים - 1 יח'

 מלח 
 כמון טחון - 3 כפות )לאוכלי קיטניות בלבד(

 חציל שרוף על אש גלויה- 3 יח'
 נענע- 15 עלים

 זוקיני פרוס דק מאוד- 2יח' 
 מיץ לימון טרי - 3 לימונים

 עלי שומר- משומר 1
 שאלוט קלוף רבעים - 5 יח'

 צ'ילי אדום פרוס לאורך- 3 יח'
 זיתי טאסוס מגולענים-10 יח'

 עגבניות אדומות 4- יח'

אופן הכנה:
 שורפים חצילים על אש גלויה, מקלפים ומשתמשים בלב החציל בלבד.

 פורסים זוקיני דק מאוד, מסדרים בצלחת ויוצקים מעט שמן זית, מיץ לימון 
    ועלי נענע קצוצים, משרים כרבע שעה.

 טוחנים עגבניות אדומות במעבד מזון למרקם חלק, מתבלים במעט מלח .
 מחממים מחבת עם מעט שמן זית וצולים את רבעי השאלוט עד קבלת צבע שחום.

 מכינים את תערובת הקציצות, מחממים מחבת עם שמן זית וצולים אותם היטב.

להרכבת המנה:
מסדרים על צלחת הגשה את ליבת החציל  מניחים על את קבב הדג 

 מגלגלים את דפי הזוקיני  רבעי שאלוט צרוב
זיתי טאסוס   קולי עגבניות טריות  עלי נענע  שומר ונגיעות של טחינה 

גולמית ולימון כבוש
חזה עוף צלוי בזיגוג משמש 

מאת: שף עופר פישמן מקבוצת ISS ישראל 

מרכיבים:
 100 מ"ל שמן

 30 גרם שיני שום
 60 גרם סוכר חום

 100 גרם ריבת משמש 
 60 גרם רוטב צ’ילי מתוק 

 400 גרם חזה עוף )אפשר להכין עם נתחי עוף או פרגיות(
 קורט מלח ופלפל שחור גרוס

אופן ההכנה:
1. מחממים תנור ל-190 מעלות, מרפדים תבנית ברדיד אלומיניום ומשמנים בכף שמן.

2. מחממים שמן במחבת, מוסיפים שום ומטגנים דקה עד הזהבה. 
3. מוסיפים סוכר, ריבה וצ’ילי, מערבבים ומסירים מהאש. מתבלים במלח ופלפל.

4. מניחים את העוף בתבנית. יוצקים מעל את הזיגוג ואופים כ-15 דקות. 
5. מומלץ להגיש על מצע אורז )לאוכלי קטניות( ובליווי סלט ירוק מרענן. 

מרכיבים: 
 בשר טחון 

 קוביות בצל בגודל בינוני 
 קוביות בצל בגודל קטן  

 פרוסות של סלרי
 ביצים 

 מיץ  לימון טרי 
 קוביות תפו"א 

 מנגולד שטוף וחתוך גס

טאג'ין כדורי בקר בלימון 
מנגולד ושומר 

)טאג'ין היא מנה דומה לחמין המבוססת על בישול איטי ומיצוי טעמים 
בעזרת בישול על חום נמוך לאורך זמן(. 

מאת: שף איציק פיינשטיין מקבוצת ISS ישראל 

 שומר נקי וחתוך לרצועות
 פטרוזיליה 

 מלח
 פלפל 

 כמון 
 כורכום

 מעט אבקת מרק עוף
 שום

אופן ההכנה:
 1. הכנת הקציצות: יש להכין בקערה את תערובת הקציצות עם
     הבשר, בצל )קוביות קטנות(, פטרוזיליה קצוצה, ביצים ושאר

    התבלינים. יש לעבד היטב עד קבלת מסה אחידה.
2. בסיר מתאים יש לטגן את הבצל )קוביות בגודל בינוני(, 

    ולאחר מכן להוסיף את הסלרי והחומוס )יחד עם הנוזלים 
    בהם בושלו גרגרי החומוס(.

 3. להוסיף תבלינים ואת מיץ הלימון ולהביא לרתיחה. את

    הקציצות יש לסדר בנוחות בסיר כך שהנוזלים יכסו את 
    כל הקציצות. לאחר מכן יש להביא לרתיחה נוספת. 

 4. יש להנמיך את החום ולבשל כחצי שעה. לאחר מכן להוסיף
    את תפוחי האדמה, המנגולד והשומר ולבשל עד ריכוך. 

    לקשט בפטרוזיליה ולהגיש. 
 5. לנוחיותכם, את כל התהליך ניתן לעשות בסיר/מחבת/

    בתבניות בתנור )בתנור יש לכסות את התבניות ולאפות 
    במצב משולב(. 

עריכה: הילה פלאח

קטניותלאוכלי 
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מלח וציפורים
במהלך חול המועד פסח חברת "מלח הארץ" 
פותחת שעריה ומזמינה אתכם לביקור במרכז 
חגיגית  פעילות  שיקיים  שלה,  המבקרים 
הפעילות  משך  המשפחה.  לכל  וייחודית 
"מלח  של  המבקרים  במרכז  שתתקיים 
ייהנו  ובמהלכה  כשעתיים  בעתלית,  הארץ" 

המשתתפים ממגוון חוויות:
בסמוך  השוכן  המבקרים  במרכז  ביקור   .1
המרכז  החברה.  של  ולמפעל  המלח  לבריכות 
מציע חוויה מרתקת המשלבת בין ההיסטוריה 
של המפעל החלוצי לבין העידן המודרני, תוך 
המלח  של  הייחודיות  תכונותיו  עם  היכרות 

בהיבטים רבים. 
2. תצפית מרהיבה על בריכות המלח היפייפות 

והסבר על תהליך ייצור המלח 
חקר  פעילות   - ציפורת"  את  "מחפשים   .3
חווייתית בעקבות דיירי הקבע בברכות המלח. 
המשמשות  המלח  בריכות  בין  מהפנט  סיור 
וציפורי  קינון עבור מגוון עופות  גם כמושבת 
מים נדירות. מומלץ מאוד להצטייד במשקפות 

להעשרת חווית הצפרות.
בארץ  המלח  יצרנית  הינה  הארץ",   "מלח 
ארץ  של  המשובח  המלח   .1922 מאז  ישראל 
ישראל,  מופק בתהליך טבעי ממימיו הצלולים 
טבעי  נפלא,  ים  מלח  מניב  האדום,  הים  של 

וטהור
במרכז  הפעילות  הפעילות:  ושעות  ימי 
במהלך  תתקיים  הארץ"  "מלח  של  המבקרים 
 24-25 ושני,  ראשון  בימים  פסח,  חוה"מ 
באפריל, בשעות: 09:30 / 12:00 / 15:00 וכן 
ביום רביעי ה-27 באפריל, בשעות : 09:30 ו- 

.12:00
מחיר: לילד- 20 ₪, למבוגר- 30 ₪, לגמלאי- 

15 ₪  )הסיור מתאים לילדים מגיל 8 ומעלה(
להרשמה ותיאום: 04-9549561  

איך ממציאים תרופה
על  והתנסותית  חוויתית  לפעילות  המלצה 
הריפוי  תהליך  ועל  התרופה  ייצור  תהליך 

בנאות  אינטראקטיבית  הפעלה  באמצעות 
מאפשר  טבע  של  המבקרים  מרכז  חובב. 
ועל  התרופה  ייצור  תהליך  על  הצצה  למבקר 
דיאלוג  מודל של  בעזרת  בגוף  הריפוי  תהליך 
תרופה  ממציאים  איך  לתעשייה.  סביבה  בין 
החומר  מהו  תרופות?  מייצרים  איך  חדשה? 

שמרפא? מהי תרופה גנרית?
טבע-טק  מפעל  בתוך  הקימה  טבע  חברת 
שבנאות חובב, ליד באר שבע, מרכז מבקרים 
מבוגר  או  ילד  כל  בפני  דלתו  את  שפותח 
וללמוד  בישראל כדי שיוכלו לבוא, להתרשם 
ברמות שונות את דרכה של התרופה- מהרעיון 
הראשוני ועד הפצתה בשווקים השונים בעולם.
בגוף  התרופה  דרך  על  טבע  של  סיפורה 
חוויות  בסדרת  המבקרים  במרכז  מוצג  האדם 
מגע  משחקי  דרך  מימד,  בתלת  מסרטים   –
המתאר  ענק  לריאקטור  כניסה  ועד  וטריוויה 
את דרכה של התרופה ודרכה של טבע. הסיור 
לב  אל  דופן  יוצאת  להצצה  הזדמנות  מהווה 
ליבה של תעשיית התרופות  בישראל ובעולם 

כולו.
מה כולל הסיור? 

• החלק הראשון כולל סרטון 
אשר  אינטראקטיבי  חלק  הוא  השני  החלק   •
המפעל  *דרך  עבודה:  תחנות  לארבע  מחולק 
ב-180  שמוצג  פנורמי  בסרט  תצפו  -בתחנה 
מעלות ומזמין אתכם אל פס הייצור של מפעל 
תכנסו  זו  בתחנה   - המדע  *דרך  טבע-טק. 
לכם  מחכה  הכימיה,  חוקרי  של  לנעליהם 
האקולוגיה  לפיצוח.*דרך  מדעית  משימה 
הסביבה  איכות  כנאמני  תפעלו  זו,  בתחנה   -
טריוויה  משחק  באמצעות  המפעל  של 
*דרך  ענקיים.  מגע  מסכי  על  אינטראקטיבי 
התרופה - בתחנה זו תובילו אתם על ידי משחק 
הפיתוח,  שלבי  בין  התרופה  את  ענק  ג׳יירו 

הייצור וההפצה.
ניתן  הסיור  של  והאחרון  השלישי  בחלק   •
בדיוק  מה  שיסביר  מימד  תלת-  בסרט  לצפות 

מתחולל בגופנו מרגע נטילת תרופה. 
הכניסה ללא תשלום
אורך הסיור: כשעה

השעות  בין  א׳-ה׳,  ימים  הפעילות:  שעות 
08:00-16:00 בתיאום מראש.

בחול המועד המרכז יהיה פתוח בימים א'- ד' 

בין 08:00 – 16:00
טק",  טבע  המבקרים  "מרכז  בוויז:  להגעה 

מועצה אזורית תעשייתית נאות חובב
טלפון: 08-6509400/ 08-6509670 

לעלות על האוטובוס הראשון
פותח  בחולון  אגד  מוזיאון  המועד  חול  בימי 
מ-80  למעלה  במקום.  חינם  לביקור  שעריו 
אגד  במוזיאון  המוצגים  ושלל  אוטובוסים 
בחולון, מספרים מעל 80 שנות היסטוריה של 
תחבורה ציבורית בארץ, שנים בהם היה "אגד" 

שם נרדף לאוטובוס. 
חלק  על  לעלות  יכולים  במוזיאון  המבקרים 
זאת  הילדים  עבור  הישנים.  מהאוטובוסים 
חוויה ולמבוגרים זאת נוסטלגיה. האוטובוסים 
הצבעים  עם  הקטן  הפרט  עד  וחודשו  שופצו 
אף  ורובם  המקורי  האבזור  המקוריים, 
ששירתו  רכבים  גם  נסיעה.  במצב  נמצאים 
כמו  ציבורית  תחבורה  כתומכי  אגד  את 
ללימוד  אוטובוסים  גרר,  אוטובוסי  מכליות, 
ומנקב  כסף  פורט  נהגים,  תיקי  ואפילו  נהיגה 

הכרטיסיות - זוכים לייצוג הולם. 
בחולון,  שומרון  דן  ברח'  הממוקם  המוזיאון, 
א'-ה',  בימים  פסח  בחוה"מ  שעריו  את  יפתח 
  ,8:30-12:30 השעות   בין  באפריל,   24-28
הכניסה חופשית וכך גם החנייה. במשך השנה 
פתוח המוזיאון בימי שישי בין השעות 8:00 – 
12:00, כאשר בימים ראשון עד חמישי פתוח 
בין  מראש  ובתאום  בלבד  לקבוצות  המוזיאון 
ביקור  לתאם  ניתן   .8:00  –  12:00 השעות  

במוזיאון בטלפון: 03-9142361 

בואו לבנות עיר בישראל 
מזמינה  חריש  החדשה  העיר  איכלוסה,  ערב 
מתחם  הכולל  וחינמי  ייחודי  להפנינג  אתכם 
פעילות לילדים, טיול אופניים, סיור באוטובוס 
סמוך  הארץ,  ואהבת  ממנוף  תצפית  פתוח, 
ההפנינג  במסגרת   .6 בכביש  עירון  למחלף 
בגובה  מנוף  על  לעלות  מוזמנים  המבקרים 
חריש  העיר  על  מתצפית  וליהנות  מטר,   50

ופרויקטים  אותה  המקיף  הטבעי  החורש   ,
שעתידיים להיבנות בה.  

לילדים:  יפעל מתחם תחנות  פעילות  במקום 
יכלול  המתחם  בישראל?"  עיר  בונים  "איך 
תשתית  המשתתפים  יבנו  בה  תשתיות  תחנת 
כבישים  בניית  צינורות,  חיבור  באמצעות  עיר 
וכלי  מלט  מקלקר,  לבנים  בעזרת  ומדרכות 
ופארקים  גינות  של  ויצירה  הקמה  עבודה, 
גני  ובניית  ועציצים  סינטטי  דשא  באמצעות 
נבנה  האחרונה  ובתחנה  מפלסטיק,  משחקים 

את הבית שלנו.  
אופניים  סיורי  העיר  ברחבי  יערכו  בנוסף, 
מודרכים בני חצי שעה וסיור באוטובוס טיולים 
מעצירה  גם  ייהנו  המבקרים  גג.  ללא  פתוח 
מרעננת באמצע הדרך עם עמדות שתיה ומילוי 
בקבוקי מים ומתחם ממוזג עם מיציים טבעיים 

וארטיקים, ללא תשלום. 
חריש, סמוך למחלף עירון בכביש 6

חוה"מ פסח, ימים שני ושלישי 25.4-26.4.16, 
10:00-18:00 רים 04-6186019

ללמוד על הדבורים 
הרחב  הציבור  את  מזמינה  הדבש  מועצת 
הפריחות,  מרבדי  בין  במכוורות  לביקור 
על  וללמוד  לחוות  לטעום,  דבוראים,  לפגוש 
חשיבותה  ועל  הדבורים  של  הקסום  עולמן 
ופירות  ירקות  פרחי  בהאבקת  הדבורה  של 

ההופכים למזון מן הצומח. 
מכוורות תיירותיות המזמינות לביקור במהלך 
חופשת פסח: דבורת התבור בשדמות דבורה, 
מכמנים  דבש  שמיר,  בקיבוץ  הגליל  מכוורת 
אבא,  באלוני  הדבש  יערת  מכמנים,  במצפה 
הדבש  בית  א',  בילו  בכפר  לין  דבורים  משק 
פורת  ומכוורת  מרדכי  יד  בקיבוץ  והדבורה 

בעין יהב.

סובב כינרת
ליהנות  מצוין  זמן  הינה  האביב  פריחת 
מהססגוניות שבטבע וממזג אוויר נוח המתאים 
ברשות  הכינרת.  הלאומי,  האגם  סביב  לטיול 

חול המועד פסח הוא הזדמנות נהדרת לצאת לטיולים משפחתיים וליהנות מיופייה של ארץ 
ישראל וממזג האוויר האביבי  מרכזי מבקרים, גן חיות, מסלול מים, היסטוריה ועוד המלצות 

מעניינות לטיולים משפחתיים  ואל תשכחו לקחת מצלמה

הילה פלאח
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המועד  בחול  המטיילים  את  מזמינים  הכינרת 
)ימים א-ד( ליהנות מסיורים מודרכים בשביל 
ותצפיות  האביב  פריחות  כינרת",  "סובב 
כל  נשימה אל הכינרת- ללא תשלום.  עוצרות 

המסלולים מתאימים למשפחות. 
 ,11:00 בשעה  א-ב  בימים  יתקיימו  הסיורים 
יום ג' בשעה 10:00 וביום רביעי בשעה 16:00, 
להשתתפות בפעילות - 55477*. מחיר: חינם.

יקב בזלת הגולן
משנת  להתעורר  מתחילים  הכרמים  בפסח, 
מזמין  הגולן",  "בזלת  בוטיק  יקב   החורף. 
בחוה"מ נופשים, מטיילים ואוהבי יין, למרכז 
המבקרים ולחוויה אל מול נוף הכנרת. הביקור 
היקב  על  הסבר  בסרטון,  צפייה  כולל  ביקב 
היקב,  יינות  ממבחר  יין  טעימות  והיינות, 

תהליך ייצור היין ועוד. 
ביקור + טעימה - 25 ₪ לאדם, שעות פתיחת 
מרכז המבקרים בחוה"מ -09:00-17:00 ביקור 
מודרך יתקיים כל שעה, בתאום מראש בלבד. 

יינות יקב "בזלת הגולן" כשרים למהדרין .

טיולי סוסים במרום גולן
מחוות  חלק  הינם  גולן  במרום  הסוסים 
גולן  מרום  בתיירות  הקיבוץ.   של  הבוקרים 
מציעים ליהנות מטיולי סוסים במרחבי הגולן, 
הפרי.  ומטעי  הבר  פריחות  המים,  ממאגרי 
מרכיבה  ליהנות  יכולים  הקטנים  הילדים 
מודרכת על סוס בשטח החווה )המאנז'( בליווי 
כמו  ונוחים.  מאולפים  הסוסים  ההורים.  אחד 
רחבים  טומקארים  לטיולי  להצטרף  ניתן  כן  

ובטיחותיים המתאימים לכל המשפחה. 
לפרטים - 04-6960483

טיולים מאורגנים ללא עלות
זולות,  אינן  החופשות  ואופציות  בא  פסח 
להרקיע  עלולה  טיול  ליום  יציאה  כל  וכאשר 
ונסיעות,  ארוחות  כולל  לא  גבוהים,  למחירים 
משפחות רבות מחפשות פתרונות איך להעסיק 
את עצמן בלי להיכנס לגרעון משמעותי. בשל 
כך, לקראת חול המועד פסח יצאו ב'אשכולות 
למען  מיוחדת  ביוזמה  סיור'  מרכזי  פורום   –
בחול  איכותי  בילוי  שמחפשות  משפחות 
המועד בלי לקרוע את הכיס. הפורום, שמאגד 
מפיק  הארץ,  רחבי  בכל  סיור  מרכזי  תחתיו 

טיולים מודרכים במספר רב של נקודות ברחבי 
הארץ, לטובת הציבור הרחב. באזור ירושלים, 
מוקדים,  במספר  יחכו  אשכולות  מדריכי 
וממתחם  שורש  מחלף  האלה,  מצומת  בהם 
יצאו  המודרכים  הסיורים  בירושלים.  התחנה 
מנכ"ל  ביום.  פעמים  כמה  המועד,  חול  בימי 
הפסח  "חופשת  דיקשטיין:  צחי  אשכולות 
היא הזמן המתאים בדיוק לצאת מן העיר אל 
מרחבי ארץ ישראל היפה. אנו שמחים לסייע 
מעט למשפחות שמעוניינות לחוות יחד בילוי 
משפחתי בטבע, בתוספת מדריך מקצועי, ללא 

עלות."  מוקד מידע ארצי: 02-6268727

משחקים ובונים
ומשווקת  המייבאת  יצירה'  'משחקי  חברת 
מזמינה  ומשחקים,  צעצועים  של  רחב  מגוון 
הפסח  חופשת  במהלך  ליהנות  הילדים  את 

מפעילויות בעיר ירושלים.
Play- בפלסטלינה  יצירה  מלחה-  בקניון 
מיוחד  ממתחם  ליהנות  יוכלו  הילדים   -  doh
עם מפעילה בו יוכלו ליצור מבצק פלסטלינה 
הדמויות  את   )Hasbro חברת  של  )פליי-דו 
פלסטלינה  בצק  פליידו-  עליהם.  האהובות 
רך  צבעים,  במגוון  רעיל  חומר  ללא  ריחני, 
שעות  בחינם.  הינה  הפעילות  לעבודה.  וקל 
פעילות: חול המועד פסח בין השעות -11:00

14:00 ובשעות 16:00-19:00
התחנה-  במתחם  ספורט  ג'ימבו  משחקיית 
 -Activigal במתחם  פליימוביל  פעילות 
פעילויות  מגוון  ספורט  ג'ימבו  במשחקיית 
מטרת  לילידים.  מאתגרות  ספורטיביות 
של  האישי  הביטחון  את  להעלות  הפעילויות 
גם  ניתן  במישחקייה  ספורט.  דרך  הילדים 
למעלה  ובה  פליימוביל  משחקי  פינת  למצוא 
מ-50 גרסאות של משחקי של פליימוביל לבנים 
ומשפר  מרגיע  בפליימוביל  המשחק  ולבנות. 
הכניסה  הילדים.  של  העדינה  המוטוריקה  את 
של  בתשלום  כרוכה  ספורט  הג'ימבו  למתחם 
ללא  הפליימוביל  פינת  את  וכוללת   ₪  15
המועד  חול  פעילות:  שעות  תשלום.   תוספת 

פסח, בין השעות: 11:00-19:00

מופע אקסטרים עוצר נשימה 
מדהימים,  דברים  לראות  אוהבים  כולנו 
בפסח  ומיוחדים,  הכלל  מן  יוצאים  מפתיעים, 
הזה יש לכם הזדמנות לקחת את כל המשפחה 

למופע כזה בדיוק.
לגני  מגיעים  המועד(  דחול  )ג'  ב-26/04 

  free-style-ה רוכבי  בתל-אביב  התערוכה 
בעולם  הטובים  וטרקטורונים(  )אופנועים 
חוקי  הכבידה,  כוח  את  שיאתגר  למופע 
הפיזיקה ואומץ הלב. במופע יעניקו הרוכבים, 
נשימה,  עוצרי  פעלולים  של  וחצי  שעה 
תיקח  אשר  קפיצות  ותחרות  ראווה  תרגילי 
המופע  היכולת.  גבול  לקצה  הרוכבים  את 
תותחי  פירוטכניקה,  של  בשילוב  נערך  כולו 
אש ומופע לייזר שיצבע את השמיים. בנוסף, 
לרוכבי האופנועים יצטרפו רוכבי "פרי סטייל" 

על טרקטורונים ורוכבי אש. 
תאריך : 26.4.16

שעה: 20:00
מקום: גני יהושע, תל אביב

כרטיסים: 2207*
BLU בחסות משקה האנרגיה

אביב בעמק המלך
לירושלים  המשרד  ירושלים,  לפיתוח  הרשות 
ירושלים  מזרח  לפיתוח  והחברה  ומורשת 
ביוזמה חגיגית המציעה פסטיבל אביב בעמק 
המשפחה  לכל  מיוחדת  הזדמנות  הנו  המלך 
לרגל  עלו  ממנו  ההיסטורי  במקום  לבלות 
וליהנות  הפסח,  חג  את  לחגוג  המקדש  לבית 
ופעילויות  סיורים  סדנאות,  מאטרקציות, 
לכל הגילאים: סדנה למחזור בגדים )מביאים 
חדשים(,  מוצרים  עם  ויוצאים  ישנים  בגדים 
סדנה  נגינה,  ולימוד  חלילים  ליצירת  סדנה 
על  רכיבה  בנחל,  ממונע  סיור  חרבות,  להכנת 
גמלים ובכל יום בשעה 13:30 מופע מרכזי - 
"הטירה" הצגה לכל המשפחה והכל- בחינם!

המבקרים  לרשות  יעמוד  אירוח  אוהל 
דוד  ולעיר  השילוח  לנקבת  כניסה  ותתאפשר 

במחיר של 15 ₪ בלבד. 
לפרטים נוספים: *6033

חול המועד פסח, ט"ז-י"ט בניסן תשע"ו, -27
24.4.16 בין השעות 17:00-11:00 

מגבעת  שעה  חצי  כל  חינמיים  שאטלים 
התחמושת לעמק המלך

בואו לראות, לגעת ולהנציח 
לבאים  מציע  לטרון  פארק  הקרוב,  בפסח 
עוצמה  היסטוריה,  המפגיש  ישראלי  ריגוש 
וגבורה לצד מרחבים ירוקים, יער חורש טבעי, 
מה  מכל  תשכחו  ועוד.  הפעלות  משחקים, 

שזכרתם ובואו לגלות עולמות חדשים. 
באתר תוכלו ליהנות מסיורים מודרכים, חינם 
בחסות בנק הפועלים, מותאמי גיל ומתערוכת 

תוכלו  בעולם.  הגדולה  הרק"מ  וכלי  הטנקים 
להשקיף, מעמדת התצפית, על הנוף הפנורמי 
עוצר הנשימה של עמק איילון ולשמוע סיפורים 
מרתקים, אודות המקום ואודות תקומת הלוחם 

היהודי במלחמת העולם השנייה.
לצעוד  הטבע,  בחיק  לבלות  תוכלו  כן,  כמו 
העצים  צלי  תחת  לנוח  הטיולים,  במסלולי 
וליהנות מפעילויות ומשחקים ייחודים למקום. 
שיפולי  על  המשתרע  השריון  עוצבות  פארק 
ארץ  של  בצומח  מתאפיין  יפיפייה  גבעה 
רקפות.  של  למרבד  בחורף  שהופך  ישראל 
בנוסף, במתחם מכ"מ הצפרות המקדם, תוכלו 
אל  המגיעות  נודדות  ציפורים  באלפי  לצפות 
ואף  בנדידתן  מרכזית  צומת  המהווה  העמק 

ליהנות מהשקיעה המדהימה באזור.
מהווה  איילון  בעמק  הנמצא  לטרון,  פארק 
יהודה. הגבעות  את הגבול הצפוני של שפלת 
והגלויים  הנחבאים  והמישורים  המתונות 
המשלבת:  במינה  מיוחדת  נוף  תבנית  יוצרים 
נוף קדומים לצד נקודות יישוב ופיתוח חקלאי 
בחובו  טומן  הזה,  הפסטורלי  העמק  מתקדם. 
בתולדות  רבה  משמעות  בעלי  קרבות  סיפורי 
דרך  בן-נון,  יהושוע  מתקופת  ישראל:  עם 
הימים  ששת  למלחמת  ועד  המכבי  יהודה 

ושחרור ירושלים. 
פארק לטרון יפתח חינם לאורך כל חול המועד 

פסח )ט"ז -כ"א ניסן(
 שעות פעילות: ימים א'-ה' בין השעות -8:30

16:00, ימי ו' וערבי חג 8:30-12:00 
לבירורים: 08-6307407/8

waze:  משטרת לטרון יד לשריון

פסטיבל הנייר הגדול בישראל 
פסטיבל  את  שרונים  מתחם  יארח  השנה 
הדס  האומנותית  האוצרת  של  בניצוחה  הנייר 
הצצה  שיאפשרו  ימים  חמישה  איצקוביץ. 
של  ומופלא  מרתק  עולם  נייר,  שכולו  לעולם 
עשייה ויצירה. במסגרת חגיגות הפסח מתחם 
לחגיגות  הרחב  הקהל  את  מזמין  שרונים 
Paper  art"" פסטיבל הנייר הגדול. פסטיבל 
חדשני וייחודי בו ייקחו חלק אמנים ומעצבים 
אומנות  מיצירות  התחומים,  בכל  בנייר 
)פיסול קונבנציונלי(,  נייר  קלאסיות של עיסת 
קיפולי נייר )אוריגמי(, נגזרות נייר )קאטריגמי 
קלאסי שמחזיר אותנו לחוויות ילדות(, גלגולי 
של  מודרניות  עבודות  מול  אל  )קווילנג(  נייר 
מעצבים ישראלים מתחומים שונים כמו מיצג 
יריד  תערוכה,  נייר,  סדנאות  מנייר,  אופנה 
מכירות וכדומה. המתחם מציע שלל פעילויות 

ללא תשלום לילדים ולמבוגרים.
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הפסטיבל בין התאריכים - 24.04-28.04.16  
שעות הפעילות:  10:00-20:00 וביום חמישי 

15:00 – 10:00
הכניסה חינם

מתחם שרונים, הרקון 2 הוד השרון

סנפלינג על חומות ירושלים
לפיתוח  והחברה  ירושלים  לפיתוח  הרשות 
וראשונה  מיוחדת  בהפקה  ירושלים  מזרח 
החומות  בטיילת  החומות.  טיילת   - מסוגה 
בניית  ציון:  לשער  יפו  משער  הדרומית, 
וסנפלינג  מעץ,  בלבנים  החומה  חומות-על 
אתגרי. בטיילת החומות הדרומית והצפונית: 
החומה  על  יטיילו  היסטוריות  דמויות 
ויפתיעו עם סיפורה של העיר העתיקה )מותר 
להצטלם!(. במערת צדקיהו: הרכב כליזמרים 
המבקרים  של  זמנם  את  ינעימו  מוארים 

במערה.
טיילת החומות היא אטרקציה ייחודית: טרק 
היסטורי ואתגרי לכל המשפחה, המעניק מבט 
ממעוף הציפור וההיסטוריה אל העיר הישנה 

מול החדשה. 
לשער  יפו  משער  דרומית:  טיילת  מסלול 
טיילת  ציון(. מסלול  )יציאה בשער  האשפות 
)יציאה  האריות  לשער  יפו  משער  צפונית: 
צדקיהו,  ומערת  שכם  בשער  החדש,  בשער 
קופות  האריות(.  ובשער  הפרחים  בשער 
פתוחה  החומות  טיילת  יפו.  שער  ועלייה: 
 ,17:00  -  9:00 השעות  בין  למבקרים 
מוגבלויות  לבעלי  מונגשים  אינם  המסלולים 

ולעגלות. ילדים קטנים עדיף לשאת במנשא. 
ומים.  הליכה  נעלי  בכובע,  להצטייד  מומלץ 

משך הסיור: כשעה )כל צד(. 
חול המועד פסח, ט"ז-י"ט בניסן תשע"ו, -27

24.4.16 בין השעות 16:00-11:00 
 .₪  10 מבוגר   ,₪  5 ילד  בתשלום:  כניסה 

כרטיסים בקופות בשער יפו

יצירות זכוכית מרהיבות 
הביאנלה המוקדשת כולה לאמנות הזכוכית, 
יותר  הכוללת  מרהיבה  ענק  תערוכת  היא 
אמני  עשרות  שיצרו  אמנות  יצירות   150  - מ 
העיסוק  הארץ.  רחבי  מכל  בולטים  זכוכית 
באמנות הזכוכית הולך וצובר תאוצה בימינו. 
קבע  דרך  מוצגות  מזכוכית  אמנות  יצירות 
נחשבים.  בינלאומיים  ובמוזיאונים  בגלריות 
השימוש  ומתיחת  גבולות  חוצה  הדמיון 
בזכוכית באמצעות טכנולוגיות מתקדמות ע"י 
מעצבים ואמנים מפיקים תוצרים של עבודות 
לזכוכית  הביאנלה  ומרתקות.  נדירות  זכוכית 
הינה הזדמנות להכיר מקרוב אמנות ייחודית 
ומרתקת, דרך מגוון רחב של טכניקות לעיבוד 
בתערוכה  וצורות.  צבעים  בשלל  זכוכית 
מסורתיות,  עבודות  עשרות  מוצגות  השנה 
לצד יצירות אמנות עכשוויות, עבודות עיצוב 
כולן  מדהימות,  פיסוליות  ויצירות  שימושי 
פיוזינג,  ויטראז',  שיטות:  במגוון  מזכוכית 

סלמפינג וניפוח. 
הכניסה  הגילאים.  לכל  מיועדת  התערוכה 

חופשית

חיים,  בקריית  נגלר  ואמנות  לתרבות  המשכן 
חיפה

טיגריס לבן מחכה לביקורכם
גם  שיפתח  החיות  בגן  לבקר  צפויים  אלפים 
הגן  הפועלים.  בנק  בחסות  בחינם  השנה 
נחל  של  הצפוניים  שיפוליו  על  הממוקם 
לוטם, שמורת טבע מן היפות בכרמל, מציע 
צפייה במאות זנים של בעלי חיים. לצד חיות 
קופים  צבוע,  זאב,  דוב,  )נמר,  "מסורתיות" 
ממינים שונים ואוכלי עשב( מגוון מרשים של 
נחשים וזוחלים מהארץ והעולם. האטרקציה 
הלבן  הטיגריס  כמובן  היא  החיות  גן  של 

היחיד מסוגו בארץ. 
בחינם  פתוח  יהיה  חיפה  הלימודי  החיות  גן 

לציבור בחוה"מ פסח 
ראשון עד רביעי בין השעות 10:00 – 15:00

חמישי בין השעות 10:00 – 13:00

רכבת הרים וג'ימבורי ממונע 
מתקני  ב-5  התחדשה  קיפצובה  משחקיית 
השדרוג  בלונים.  וחדר  ממונע  ג'ימבורי 
של  הראשונה  בשורה  הג'ימבורי  את  מעמיד 
המשחקיות לגיל הרך בארץ, הג'ימבורי כולל 
נדנדת  פעוטות,  קרוסלת  מסתובבת,  חבית 
שקי אגרוף, חללית מסתובבת, מגדל מספרים 

וחדר הבלונים שמהווה אטרקציה מיוחדת.
- 29-30/4 תערך תחרות  ו  בתאריכים 23/4, 
קפלה  מכפיסי  מקוריות  פירמידות  בניית 

לזוכה  מובטח  משפחתי  כניסה  כרטיס   –
בפירמידה היצירתית ביותר.

פארק קיפצובה - המיני לונה פארק הראשון 
עם  משפחתית  חוויה  מציע  ירושלים.  באזור 
מגוון פעילויות לטווח רחב של גילאים: מגוון 
קרוסלה,  אבובים,  סירות  בריכת  מתקנים, 
ג'מבורי,  כדורים,  בריכת  מתנגשות,  מכוניות 
בקיץ  ועוד.   פלייסטיישן  תחפושות,  חדר 
ומיוחדת  חדשה  הרים  רכבת  נחנכה  האחרון 
 X 12  באורך של 140 מטר במתחם שגודלו
וקרוסלת סוסים  28 מטר  שיובאה מאיטליה 
חדשה. בנוסף שודרגה המשחקייה הממוזגת. 
 19:00  –  10:00 השעות  בין  יום  כל  פתוח 

ובימי שישי מ- 10:00 עד 17:00
לפרטים: 02-5347952

משחקים ללא קופסה
בחול המועד פסח יהפכו פארק אריאל שרון 
משחקים  למגרש  חירייה  המיחזור  ופארק 
ענק, חוויתי, ושמח הכולל: סדנאות, סיורים, 
מהבית  צאו  אז,  נוספות.  והפתעות  משחקים 
ולהתרגש  ליהנות  לשחק,  ובואו  ומהקופסה 
ומשעשעות  מהנות  פעילויות  ממגוון  אתנו 

לכל המשפחה.
ה"לונה- את  תגלו  חירייה  המיחזור  בפארק 

כולו  במינו,  ומיוחד  ענק  מתחם  ג'אנק": 
וביתית  תעשייתית  פסולת  חירייה",  "תוצרת 
למתחם  והפכה  הפסח  בניקיונות  שנזרקה 
את  המצית  ומפתיע,  הומוריסטי  משחקים 
לשימוש  יצירתיות   דרכים  ומראה  הדמיון 

אגמון החולה )צילום: תומאס קרומנאקר(

גן חיות חיפה

טבע טק

הגן הסולארי

יקב בזלת הגולן

מוזיאון אגד )צילום: צבי וינשטוק(

מוזיאון הזכוכית - חיפה

חריש במבט מלעמלה )צילום: יוסף כהן(
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בפסולת.
כבר מרחוק תבחינו במגדלור העשוי משאריות 
מיון  ממפעל  היישר  שהגיעו  אוורור  צינורות 
האשפה הסמוך. מהמתקן תוכלו לדוג פסולת 
כן,  כמו  הפסולת.  מיון  על  וללמוד  מ"הים" 
העשוי  במגרש  כדורגל  לשחק  תוכלו  בסמוך 
מתופי עץ של כבלי חשמל ולזחול תחת מבוך 
ישנות,  דלתות  במתחם:  עוד  מאתגר.  חבלים 
מזרונים, ופריטים נוספים שהופכים למשחקי 

כדור, דמקה ועוד.
עבור  במיוחד  ונבנה  הותאם  כולו  המתחם 
חוזר  בשימוש  ומחומרים  הפסח  אירועי 

בלבד!
מודרכים  סיורים  בפארק:  יתקיימו  בנוסף, 
"בעקבות משאית הזבל" וסדנאות "עשה זאת 
ב-100%  המבקרים  ישתמשו  –בהן  בעצמך" 

מוצרים בשימוש חוזר.
מיוחד  צביון  כולו  יקבל  שרון  אריאל  פארק   
מתחם  יוקם  ההר  וברחבי  פעם"  של  ב"טעם 
משחקי קופסה ענקיים )ללא הקופסה(, בהם: 
פלונטר, הולה הופה, קלאס, סולמות וחבלים, 

דמקה ועוד.
לסיפורו  תחשפו  בפארק  הביקור  במהלך 
המשוקם,  הפסולת  הר  של  והמיוחד  המרתק 
ציפורים  מטיבוע  צפר,  עם  ממפגש  תיהנו 
כמו  עירוני.  וטבע  הבר  צמחי  על  ומהסברים 
של  מרהיבה  מתצפית  ליהנות  תוכלו  כן, 
וממיצג  דן  גוש  נופי  עבר  אל  מעלות   360

מולטימדיה מרהיב: "סיפורו של הר". 
• הפעילות מותאמת לכל המשפחה יחד תוכלו 
במיוחד  משעשעת  ילדות  מחוויית  ליהנות 

באווירה שמחה וצבעונית.

• 24-27.4.16 ימים א'-ד' בין השעות -10:00
ובפארק  חירייה  המיחזור  בפארק   18:00

אריאל שרון.
• מחירים: מחיר לכרטיס בודד- 35 ₪ / מחיר 
למשפחה )5 נפשות(– 130 ₪ / ילדים מתחת 

לגיל 3 חינם.
הפארקים.   לשני  כניסה  מקנים  הכרטיסים   •
 / מאורגנת  בהסעה  המגיעים  עובדים  *ועדי 

20 ₪ למבקר
דרום  לכיוון   4 כביש  דרך  הגעה:  הוראות   •
ביציאה  ולהיכנס  הימני  לנתיב  להיצמד   ,

הראשונה מימין. 
• כתובת ב-waze   : חירייה / פארק אריאל 

שרון.
 
 

חוגגים אביב באגמון החולה
פארק הטבע והצפרות אגמון החולה- -קק"ל, 
אחד  המהווה  החולה,  עמק  של  בליבו  נמצא 
ביותר  החשובים  הציפורים  נדידת  מצירי 
ואביב(,  )סתיו  נדידה  עונת  בכל  בעולם. 
ציפורים  ממיליארד  למעלה  מעלינו  חולפות 
נודדות. אלפים מהן נשארות באגמון בתקופת 
החורף, ואחרות בוחרות לקנן בעונות האביב 
והקיץ. באזור האגמון התפתח מערך אקולוגי 
ובינלאומית.  אזורית  חשיבות  בעל  ייחודי 
הפארק הוא אתר דגל בנושא תיירות אקולוגית 
בארץ ובעולם, ומהווה מודל לשיתוף פעולה 
אפשר  באתר  וחקלאות.  תיירות  טבע,  בין 
רכבים  שונים,  אופניים  באמצעות  לסייר 

המסתור  בעגלת  מודרכים  סיורים  חשמליים, 
ספארי  זריחה,  סיורי  כמו  מיוחדים  וסיורים 
לילה, סיורי צלמים ועוד, בהתאם לעונה. צוות 
ייחודית  לחוויה  אתכם  מזמין  החולה  אגמון 
באלפי  לצפות  מחיצות.  ללא  בטבע  וקסומה, 
הציפורים, בעלי החיים והצמחייה הייחודית, 
החג  ימי  כל  במהלך  הטבעי.  גידולם  בבית 
וחוה"מ יתקיימו באגמון סיורים מיוחדים, אז 

אל תפספסו את האביב.
1. על צמחים, פרפרים וחיות אחרות

ולבלוב..  חדשים  חיים  איתו  מביא  האביב 
פינת  הינו  החולה-קק"ל  באגמון  הבוטני  הגן 
קסם ייחודית בה ניתן לראות את צמחי הביצה 
המלבלבים ופורחים והחיים המסתוריים שהם 
דגים, פרפרים  מושכים: שפיריות, צפרדעים, 

ועוד.
כל יום בחול המועד פסח בין השעות -09:00

17:00 . ללא תשלום
2. סיור דמדומים

כשהיום והלילה נפגשים השקט יורד על עמק 
החולה, האור מתרכך והקסם מתחיל. ציפורי 
היום מתאספות אל אתרי הלינה במשק כנפיים 
מתעוררות  הלילה  חיות  אחרון,  ופטפוט 
תנשמות,  ביצה,  חתולי  לצייד;  ומתכוננות 

עטלפים, תנים בשירתם ועוד הפתעות.
משך הסיור כשעתיים.

בהרשמה מראש: 04-6817137
מבוגר 85 ₪, ילד )עד גיל 12( 65 ₪, תשלום 

מגיל 3 
3. סיור זריחה

בעגלת  נצא  ראשון,  אור  עם  בבוקר  השכם 
המסתור לסיור ייחודי המאפשר הצצה קרובה 

העמק  מתכסה  לעיתים,  הציפורים.  ללהקות 
מעטה ערפל המתפזר אט אט, ככל שמתקדם 
הסיור, והוא מוסיף לאווירה מסתוריות וקסם. 
 – – כשעתיים. בהרשמה מראש  הסיור  משך 

04-6817137
מבוגר 85 ₪, ילד )עד גיל 12( 65 ₪, תשלום 

מגיל 3   
4. שירת הציפורים

הציפורים.  שירת  מסתורי  אל  מיוחד  סיור 
בסיור נלמד לזהות את שירתן, ננסה להבין את 
משמעות הצלילים השונים, נשתמש בחושים 

השונים ונבין את מורכבות התקשורת בטבע.
בשעה   )24-27.4.16( פסח  חוה"מ  א-ד  ימים 

17:00
 – מראש  בהרשמה   - כשעתיים  הסיור  משך 

04-6817137
 , גיל 12( – 10 ₪  )עד  ילד  מבוגר – 22 ₪, 

תשלום מגיל 3

בואו להפעיל חשמל סולארי
במהלך חול המועד פסח יתקיימו בגן הסולארי 
תחרויות  למשפחות;  סיורים  בבנימינה 
בהפעלת מכוניות וחרקים סולאריים; תרגילים 
ומשחקים מפתיעים בחשמל ובאנרגיה; חידון 
משפחתית  הדרכה  מיוחדים;  פרי  עצי  על 
מכשירי  הפעלת  ביתית;  באנרגיה  בחיסכון 
אביזרים  ובניית  יצירה  סולאריים;  חשמל 
מצחיקה,  והדרכה  ממוחזרים;  מחומרים 
הסביבה,  איכות  על  ומחכימה  מעשירה 

אנרגיה, מיחזור וקיימות.

)Haigh photography :מופע אקסטרים - מוטור )צילום

טיולי סוסים אל הפריחות האביביות ממרום גולן 
)צילום: ויליאם עג'מי(

מכוורת  גליל קיבוץ שמירמי קדם

פארק לטרון

מלח הארץ עתלית  )צילום: יוסי אשבול(מלח הארץ עתלית  )צילום: דני מילר(
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הגן  אתר  דרך  מראש  בתיאום  הביקורים 
הסולארי. הסיורים למשפחות יתקיימו בחול 
המועד - 24-29 לאפריל בין 10:00 ל-12:00. 
לכל  שקלים   40 והפעילות  הכניסה  עלות 

מבקר מעל גיל 4.
טלפון: 072-261-2211

סיורי אביב בחרמון 
המועד  חול  במהלך  יתקיימו  החרמון  באתר 
עם  תשלום(,  )ללא  מודרכים  סיורים  פסח 
מיטב מורי הדרך של החברה להגנת הטבע, 
החרמון,  במרומי  והצומח  החי  להכרת 
מזווית  השטח  את  להכיר  נהדרת  הזדמנות 
לפני  לשלב  ניתן  מופלא.  אויר  במזג  חדשה 
במגלשות  מהנה  פעילות  הסיור,  אחרי  או 

האקסטרים. 
ביום  פעמיים   .29.4  –  24.4  – חוה"מ  ימי 
ליד  )נפגשים  ו-13:00.   11:00 בשעות 

הקפיטריה(
הסיורים ללא תשלום, מלבד  העלייה ברכבל 

המבקרים )49 ₪ למבוגר ו-42 ₪ לילד( 
1599-550-560

ויפוצו מעיינותך
בשטח פארק המעיינות מגוון אפשרויות טיול 
כל  הנובעים  היפהפיים  המעיינות  ובילוי, 
נחל הקיבוצים, בריכות הדגים,  ימות השנה, 
הציפורים  חקלאיים,  שטחים  מורשת,  אתרי 
אפשר  ומים.  טבע  נוף,  חגיגת  הנודדות, 

להביא אופניים לרכיבה בדרכים בפארק וניתן 
לסביבה  ידידותיים  רכבים  בתשלום  לשכור 
האוויר  במזג  בחום  מומלץ  אופניים.  או 
חינם    – לפארק  והחנייה  הכניסה  האביבי.  

.04-6881427

כך מכינים טלית
עז?  לצמר  הקשר  מה  הטלית?  עשויה  ממה 
ולמה היא כל כך חשובה? תשובות לשאלות 
המבקרים  במרכז  לכם  מחכות  ואחרות  אלה 
טליתות,  לייצור  בעולם  הגדול  המפעל  של 
משכן התכלת בבאר-שבע. בפסח הזה הציבור 
הרחב מוזמן לעקוב אחר התהליך המרתק של 
התפילין.  בייצור  חלק  ולקחת  הטלית  ייצור 
היחיד  המפעל  הוא  התכלת  משכן  מפעל 
בעולם שמייצר את הטלית על כל שלביה – 

משלב צמר העז ועד המוצר המוגמר. 
חוה"מ פסח, ט"ז-י"ז בניסן, ימים א', וב' -24

  25.4.16
עלות: 10 ₪ לאדם.

לתיאום סיורים: רפאל חורי- 054-5906661

מופע סוסים בקיסריה
בליווי  קיסריה,  הפאר  עיר  של  סיפורה 
בהיפודרום  מרהיב  סוסים  ומופע  שחקנים 
הגדול של קיסריה, מול הים. במהלך המופע: 
רוכבים מקצועיים בתרגילי ראווה על סוסים 
מאומנים. בנוסף, נמל קיסריה מציע שפע של 

מסעדות, בתי קפה וגלריות ציוריות. 

בימים  פסח  המועד  בחול  יתקיים  האירוע 
ראשון עד רביעי

בניסן.  י"ט  עד  ט"ז   ,  27/4/16  –  24/4/16
זמני המופע: 11:00, 13:30

במהלך ימי המופע יצאו סיורים ללא תשלום 
ומשער  )הנמל(  העתיקה  העיר  משער 
 .14:30  ,12:00  ,10:00 בשעות:  התיאטרון 
הכניסה  דמי  על  נוסף  תשלום  ללא  האירוע 
לפרטים:  תשלום.  ללא  מטמון  מנוי  לאתר. 

*3639 *6550

ללכת על המים
בילוי רטוב והרפתקני בתוך נקבת מים קדומה 
מהתקופה הרומאית. הנקבה שימשה להובלת 
מים מרמות מנשה לעיר הפאר קיסריה. כיום 
ההליכה  ומרתק.  מרענן  בילוי  האתר  מציע 
גובה  מדריך.  ובליווי  זקופה  בקומה  בנקבה 
המים עד 70 ס"מ. יש להצטייד בפנס, בגדים 
ונעלים להליכה במים ובגדי החלפה.                                             
חג  ערבי   .9:00-17:00 השעות  בין  פתוח 

 .9:00-14:00
לפרטים: 04-6388622

פסח בטעם תמר 
ולמבקרים  למטיילים  פעילויות  של  שפע 
ים  למפעלי  טיול  הבוטני,  בגן  סיור  ובהם 
ללא  היסעים  טיסנים,  פעילות הטסת  המלח, 
תשלום , פארק אקולוגי ועוד. פסח זה המועד 
הפראי  מהטבע  וליהנות  לבוא  המושלם 

והמקסים, ממזג האוויר המושלם וגם ממגוון 
פעילויות מדליקות לכל המשפחה שמקיימת 

המועצה האזורית תמר – ים המלח. 
למצוא  אחד  לכל  מאפשר  הפעילויות  שפע 
מכם  לאלה  עליו.  המועדפת  הפעילות  את 
חובבי הטבע והסביבה אתם מוזמנים לסיורים 
הגדול  הבוטני  הגן  של  ליבו  בלב  מרתקים 
בישראל, שנמצא בעין גדי ובו מיני זנים של 
צמחים מיוחדים, פריחות מרהיבות וגידולים 
מעניינים מקבלים מראה מיוחד בלב המדבר. 
עוד ניתן יהיה לצאת לסיורים בנחלי האזור: 
פרצים, רום ויזרח עם מדריכים מוסמכים של 
החברה להגנת הטבע, בית ספר שדה עין גדי. 
כל משפחה תוכל למצוא את הנתיב שמתאים 
טיול  ממסלולי  וליהנות  שלה  הקושי  לדרגת 
מעינות  לצד  מדבר  המשלבים  מיוחדים 
ונביעות. עוד במקום יתקיימו שירותי היסעים 
תשלום,  ללא  נבחרים  למסלולים  )שאטלים( 
ונוח למבקרים.  מה שהופך את הכל לפשוט 

)ההרשמה לטיול בתשלום - 10 ₪ לאדם(
הסקרנים שביניכם יוכלו לקבל הצצה לנעשה 
באחד מהמפעלים בישראל הכימיים הגדולים 
בעולם – מפעלי ים המלח ולעקוב אחר תהליך 
ייצור המינרלים, כיצד נוצר ים המלח ומדוע 
יורד המפלס. כל השאלות הכי מסקרנות על 
הנמוך  במקום  כאן,  שממוקם  הטבע  פלא 
בעולם. הסיור משלב כניסה לסדום ים המלח 
לסיור חקלאי מודרך, בו ניתן להתרשם כיצד 

ירקות בשרניים גדלים על אדמה מלחה.
הפעילויות יתקיימו בחול המועד פסח ה--24

28 לאפריל, במרחבי המועצה האזורית תמר 
– ים המלח

לפרטים נוספים 3977*

קיפצובה )צילום: הדר גל(

משכן התכלת  )צילום: עידן אסלן(פארק חירייהפסטיבל הניירפסטיבל בעמק המלך רכיבה על גמלים

פארק המעיינות

סנפלינג במזרח ירושלים
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מה נשמע?

לפרסום במדור שלחו ל"קו עיתונות" - בן גוריון 19 ב"ב 

מאי  יותר  בפריחה  נמצאת  היהודית  המוסיקה  בו  בעידן 
שתיקה  שובר  גרינוולד  פז  אביחי  והיוצר  הזמר  פעם, 
ברזומה  חדש.  אלבום  לקראת  ראשון  סינגל  ומשחרר 
מוסיקה  אלבומי  ארבעה  נמצאים  אביחי  של  המרשים 
וכן  תדע  לא  ולעולם  העולם  מן  לצאת  בינהם  משובחים, 
וכן לצד גדולי האמנים. לאחר הפוגה  שלל הופעות אישיות 
עם  פעולה  משתף  ולראשונה  משתדרג  הוא  קצרה,  לא 
המוסיקאיים דן ואסי איילון. סנונית ראשונה שרואה אור מתוך 
הפרוייקט שבדרך הוא השיר 'מנגינת ליבי', הנוגע לכל אחד 
יצליח לעורר  ליבי  ומייחל שמנגינת  "אני מקווה  הוא.  באשר 
בכול שומע את חיפוש המנגינה האישית שלו, בתוך הרעש 
וכוח  נחמה  יוסיף  ושהשיר  אלו  בימים  אותנו  שמקיף  הגדול 

לכול אחד במסע חייו".

טל ועקנין זמר ויוצר, חבר לגדול הזמר היהודי בעולם גד 
בהפקה  בקב"ה  ובטחון  אמונה  מלא  מרגש  לשיר  אלבז 
בינלאומית מושקעת במיוחד. TAL ביצע שיתופי פעולה 
הישראלי  הזמר  גדולי  עם  שונים  מוסיקליים  בפרויקטים 
והיהודי בניהם: יעקב שוואקי, ישי לפידות, יוסי אזולאי ועוד 
יכולות  עם  ומוערך  ענק  ויוצר  זמר  הוא  גד  וטובים.   רבים 
טל,  עם  העמוקה  חברותו  בעקבות  מדהימות,  ווקאליות 
“אמונה"  נרתם אליו.  ולכן הוא  גד  נגע בליבו של  הפרויקט 
שיר עוצמתי, הפורט על המיתרים הדקים ביותר של הלב. 
בקולם והגשתם הייחודית, גד וטל מצליחים להעביר בדיוק 
את הרגשות העמוקים הטמונים במילות השיר אותם כתבה 
הילדה ג’רין אסתר גורסי ז"ל מספר ימים לפני מותה, מילים 
ניו-ג׳רזי  שהיו למשנת חיה. ג׳רין נולדה ב- 2.3.1995 בדיל 
ארה״ב, ארץ ישראל תמיד הייתה בלבה הבית. ג׳רין אסתר 
נלקחה לבית עולמה ב- 27.4.2011 כג' בניסן והיא בת 16 
לניתוח  בקדם  להרדמה  אלרגית  מתגובה  כתוצאה  בלבד, 
את  מתארות  כתבה,  אותן  "אמונה"  השיר  מילות  פשוט. 
הייתה  וצוואתה  ושלום.  אהבה  תקווה,  אמונה,  חייה  משנת 

להפיץ ולהעביר את אהבת הזולת הלאה .

חנוך בוכניק תושב העיר בני ברק ואב לשניים, החל דרכו 
המוסיקלית דווקא בבמות אירועי משפחה קרובה ומשם 
יצא החוצה אל חתונות החברים מהישיבה, שגילו אותו דרך 
השבתות בהם שימש כחזן ופייטן בבתי כנסיות ברחבי הארץ. 
עם הזמן, חנוך נכנס לאולפן המקצועי של שי ראובני ויחד עם 
צ'ולי זכאי וגיל נגר שהיו אמונים על השיר החל להקליט את 
סינגל הבכורה שלו. השיר 'מקודשת' המרגש של בוכניק נולד 
מתוך רצון עז "להכניס כמה שיותר חתנים וכלות אל מתחת 
מבטיח  ישראל  עם  את  לשמח  רק  שרוצה  חנוך  לחופה..."  
מקוריים  חומרים  להוציא  ולהמשיך  הזה  בשיר  לעצור  לא 
"והיום את מקודשת  ואיכותיים שיושמעו ברחבות האירועים. 
כל  נפתחו  וטהורה,  זכה  למולי  פוסעת  את  חופה,  תחת  לי 
לך  אומר  הלב  זה  כל  ועל  דמעה  זלגה  ומעיני  שמחה  שערי 

תודה..."

אלירן אלבז יוצא שוב למסע של התרפקות על המוסיקה 
באלבום  גם  המסורת,  וכמיטב  הנוסטלגית.  המזרחית 
החדש "אלירן אלבז מארח חלק ב" יארח אלבז מגוון רחב 
ומעניין של אמנים, עם הרבה הפתעות. כשהסנונית הראשונה 
היא עם הזמר והיוצר אלעד שער שהוזמן להתארח באלבום, 
למחרוזת מרגשת שכולה 'שירים לאמא' מכל הזמנים. עיבוד 

והפקה מוסיקלית: אלירן אלבז ושמואל אהרון.

החידוש  את  סלומון  אופיר  הוציא  מאז  עבר  שבוע  רק 
לפיוט "שמח בני" וכבר משחרר אופיר את הסינגל החדש 
קליין  אילנה  הסופרת  כתבה  אותו  עולם",  "חובק  והמקורי 
קשת.   אלי  נבחר  העיבוד  כשלביצוע  רועה,  יוני  של  ללחן 
בכורה.  אלבום  להוצאת  שנה  של  יעד  לעצמו  הציב  אופיר 
כעת עם שני סינגלים בחוץ ועוד שלשה מוכנים שיצאו מיד 

אחרי העומר, החלום לא נראה כל כך רחוק.

חיים דניאל משיק את הסינגל החדש שלו  הזמר והפייטן 
תהיה  'אחי  בכורה:  אלבום  לקראת  במספר  והשלישי 
שמח'. חיים הוא בחור צעיר, רק בן 23 אך כבר מגיל 16 
החל להופיע על במות אירועים ולקבל פידבקים, בעקבות כך 
הוציא את הלהיט "בוא תרקוד". את שירת הפיוט למד מאביו 
הרב משה גברא, המוכר גם בתור היו"ר של איגוד הפייטנים 
אביו  עם  התכופות  לנסיעות  מתלווה  היה  חיים  הבינלאומי. 
לקהילות היהודיות בחו"ל שם התמקצע. את הסינגל החדש 
כתב  שנישא,  לאחר  מיד  חודשים,  כשלשה  לפני  שהוקלט 
חיים בעצמו, ללחן טורקי. על העיבוד הופקד חנן גדג' ולשאר 

היצירה נרתמו מיטב הנגנים.

"זמן חרותנו" להיט חדש ואנרגטי מבית היוצר של הראפר 
ומושקע  חדש  אלבום  מתוך  שני  סינגל  בלאק,  ניסים 
בהפקה בינלאומית שיראה אור בקרוב. לא מזמן הוא כבש 
מלך  "ה'  בשיר  התארח  כאשר  היהודי  העולם  את  בסערה 
2.0" של גד אלבז, השיר זכה להצלחה מסחררת בכל העולם 
וכיום  לישראל  עליה  עשה  חלומו  את  הגשים  ניסים  היהודי, 
שבועות.  חג  לקראת  שיצא  החדש  אלבומו  סיום  לקראת 
היה  מסיאטל,  שחור  הופ  היפ  וזמר  ראפר   - בלאק  ניסים 
מוכר בשם דמיאן בלאק ]D.BLACK[  גדל כמוסלמי וסומן 
מקרה  ובעקבות  בעולם  השחורה  במוזיקה  עולה  ככוכב 
טראגי שקרה לאחד מחבריו התחיל לחפש משמעות לחייו 
ואז עשה מהפך בחייו והתגייר. הוא שינה את שמו ל"ניסים" 
ויחד עם משפחתו המורחבת הפך לחסיד אמיתי ובחודשים 
הקליפ  בירושלים.  ומתגורר  לישראל  עליה  עשה  האחרונים 
צולם בבית שאן, בהפקתו של דני פינקלמן ביימו וערכו סוייר 

פורמן ובן אנדרסון.

הדי התופים נדמו, האולמות כבר ניקו את החמץ, הנגנים 
פסח  הארוך,  החופש  את  לחוש  מתחילים  והזמרים 
מתקרב ולאחריו ספירת העומר. ובכל זאת זה הזמן להזכיר 
וינוגן בכל האירוע החל מל"ג  לכם כי להיט החתונות שיושר 
ישמח  'חתן  הינו  המדובר  השיר  כאן.  כבר  הבעל"ט  בעומר 
של  לחתונה  במיוחד  יפת  שמואל  ע"י,  ועובד  שהולחן  בכלה' 
המנהל המוזיקלי וסולן תזמורת "המנגנים" מוישי רוט. שמואל 
הלחין חלק גדול ונכבד מפס הקול המפורסם של "המנגנים", 
יבנה  ו"הוא  "ומלאכים",  תערוג",  "כאייל  השירים  את  הכולל 
לוי-יצחק פלקוביץ.   | | שלמה כהן  בית". שירה: אלי הרצליך 
 | פיליפ  | אפרים  יענקי ברלינגר   - "בעלי המנגנים"  מקהלה: 

גרשון ישראלי | מוישי טיגרמן.

כותב, מלחין, מעבד ומבצע: הכירו את הכוכב הירושלמי 
יוצא  לשבוע  אחת  שבו  בעידן  המר.  יחיאל  מאיר  החדש 
סינגל חדש ואחת לשבועיים אלבום חדש, מאיר יחיאל המר 
מרקורד  נהנה  אך   25 בן  רק  הוא  ממש.  של  בשורה  הוא 
מוזיקאלי עשיר. המר, החל את דרכו עוד כילד רך שהפליא 
ארצה  עלה  וכשגדל  בלונדון  הקעמפים  במקהלות  בקולו 
יחיאל המר רשימת  והשתקע בירושלים עיר הקודש. למאיר 
לחנים ארוכה באמתחתו והוא מתכוון לשחרר את כולם לאוויר 
במוזיקה  ואנרגיות  משאבים  הרבה  "השקעתי  אי"ה.  העולם 
ובאולפנים" הוא אומר, "החלום שלי הוא להופיע בקונצרטים 
לכל הקהלים על מנת לקרב ולאחד בין כל הזרמים והחוגים. 

אם אצליח בזה, אז ההשקעה היתה כדאית והיה זה שכרי".

הציבורית  העשייה  שלצד  שנה  לארבעים  קרוב  כבר 
לתחביב  מתמסר  כצל'ה  כץ  יעקב  הממדים,  רבת 
 3 משיריו  הופקו  עתה  עד  שירים.  הלחנת  עליו,  האהוב 
אלבומים שרבים משיריהם, נוגנו רבות על גלי האתר וזכו 
ולידתו של  להיות מושרים בקהילות רבות בעולם. הורתו 
הרצון  הוא  כצל'ה",  של  השבת  "משירי  החדש  האלבום 
המושרות  השבת,  מזמירות  מזכרת  למשפחתו  להעניק 
בעיצומן  מהרה,  עד  בביתם.  השבת  שולחן  על  קבע  דרך 
של ההקלטות, רווחה התחושה כי הסגנון הייחודי בלחניו 
של כצל'ה, "הטעם של פעם", הינו "טעם" שיכול להעשיר 
כל העת  כץ, קשור  יהודי.  בית  כל  את שולחן השבת של 
לגדולי הדור מהרב שך זצוק"ל, הפני מנחם זצוק"ל והרבי 
זצוק"ל  וסדיגורא  מערלוי  והאדמו"רים  זי"ע  מליובביטש 
ויבדלו לחיים טובים האדמו"ר מבעלזא שליט"א והאדמו"ר 
את  פגשו  ותלמידהון,  החסידים  שליט"א,  סטולין  מקרלין 
כצל'ה בטישים ובמפגשים עם ה'גדולים', כשהם מארחים 
אותו אצלם, בחיבה רבה. המעבד והמפיק המוזיקלי יובל 
זאנוויל  רוט,  אברימי  כולו.  האלבום  את  עיבד  סטופל, 
וינברגר ושמחה פרידמן שרים באלבום, יחד עם מקהלת 

'ידידים' המצויינת. עיבוד קולי: הרשל בריסק.
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פסח: רעבים אבל עולים במשקל
פסח כבר מתדפק על דלת ביתנו ובנוסף למתח המיוחד השמור לחגים 

המשפחתיים הגדולים ולניקיונות הרבים, נוספת גם ההתלבטות – אילו מטעמים 
להכין? ד"ר מיכל גילאון, דיאטנית קלינית ואפידמיולוגית מסבירה מה קורה לנו 
בתחום הגסטרונומי בחג המצות ומייעצת בכל מה שקשור לקלוריות ובריאות הגוף

עריכה: הילה פלאח

בחישוב זריז, בסעודת חג הכוללת מצות, חרוסת, יין, מנות 
מיוחדות, פירות וקינוחים, מגיעים בקלות ל- 4000 קלוריות 
נמצא  הקודמות  בשנים  שנעשו  בסקרים  ואכן,  )לפחות(. 

שהישראלי הממוצע מוסיף כ- 3 ק"ג למשקלו במהלך החג. 
אז איך זה שלמרות כמויות האוכל רוב האנשים אומרים 

שהם "תמיד רעבים בפסח"?
הסיבה העיקרית לחוסר תחושת השובע היא המצות. במצה 
פרוסות   2 ל-  ערך  שווה  קלוריות,    140 כ-  יש  רגילה  אחת 

לחם רגיל  )או 4 פרוסות לחם קל(. המצה דלה בסיבים 
תזונתיים )להבדיל מלחם מדגנים מלאים( והיא 

מאוד יבשה, ועל כן לא מרגישים את אותה 
תחושת שובע אחרי שאוכלים מצה אחת 

 2 שאוכלים  לאחר  שמרגישים  כמו 
לכך  גם הסיבות  פרוסות לחם. אלה 

שהמצות עלולות לגרום לעצירות.
כדי  לעשות  אפשר  מה  אז 
לאכול בריא יותר בתקופת החג? 

ובוחרים  במידה,  אבל  אוכלים, 
נכון מבין המזונות:

1. במצה, כאמור, יש 140 קלוריות. 
קלוריות  עתירי  מממרחים  להימנע 

ולבחור  וחמאה,  שוקולד  כמו 
גבינות  כמו  יותר  בריאות  באפשרויות 

עד 5% שומן. 
ארוחות חלביות. ארוחה חלבית  משלבים   .2

פשוטה )מצה, מגוון גבינות, ביצה וסלט( או ארוחה 
פשטידות  )מגוון  גבינות  עם  מתכונים  הכוללת  יותר  חגיגית 
שיפודי  בגבינה;  ממולאים  ירקות   ;5% גבינות  עם  ירקות 
יווני,  סלט  כמו  גבינה  עם  סלטים  מגוון  גבינות;  עם  ירקות 
סלט עגבניות ומוצרלה( תורמת לתחושת השובע ולבריאות. 
נוספים  חיוניים  תזונה  ורכיבי  סידן  תורמת  חלבית  ארוחה 
ובעיקר מגוונת את האוכל שבדרך כלל אוכלים בפסח ויוצרת 
תחושה קלילה וטובה יותר בהשוואה לארוחות ה"כבדות" או 

לנשנושים ה"כבדים" כמו עוגיות קוקוס ומצה עם שוקולד.
ממלאים  הירקות  ראשונה.  כמנה  ומרק  סלט  אוכלים   .3
וכך מקטינים את הכמויות שאוכלים  ויוצרים תחושת שובע 
במנה העיקרית. כדאי להכין כמה שיותר אפשרויות בריאות 

של סלטים וירקות מבושלים כתוספת.

וגריל  אפייה  אידוי,  במים,  בבישול  יותר.  בריא  מבשלים   .4
משתמשים בהרבה פחות שמן )אם בכלל( בהשוואה לטיגון. 
ו/ השמן  או  השומן  כמות  את  להפחית  אפשר  מתכון  מכל 

או הסוכר. מומלץ להימנע מסלטים המכילים שמן או מיונז 
בכמויות מופרזות, כמו חצילים מטוגנים או חצילים במיונז. 

מהווה  הבשר  טרי.  בקר  בשר  של  רזים  נתחים  בוחרים   .5
וויטמינים   B12 ויטמין  אבץ,  ברזל,  לחלבון,  מצוין  מקור 
נוספים מקבוצה B. נתחים רבים של בשר בקר טרי הם דלי 
שומן   5% מ-  פחות  ומכילים  וכולסטרול,  שומן 
גרם.   100 ל-  כולסטרול  מ"ג   60 מ-  ופחות 
לעין  הנראה  השומן  את  להרחיק  רצוי 
הבשר  את  ולהכין  הבשר,  הכנת  לפני 
מבלי  וצלייה,  בישול  כמו  בשיטות 
שומן.  של  גדולות  כמויות  להוסיף 
הנתחים הרזים המתאימים לבישול 
קדירה הם: חזה, כתף מרכזית, צלי 
העוקץ  כנף  מדומה,  פילה  כתף, 
ירכה  ראש  )צ'ך(,  ירכה  )שייטל(, 

)וייסברטן(. 
מכל  קטנה  כמות  6.אוכלים 
רבות  מנות  יש  החג  בסעודת  דבר. 
ואפשרויות רבות וחייבים לטעום מה-

מהמזונות  וליהנות  לבחור  כדאי  כ-ל. 
המיוחדים של החג ולא להתעכב על המזונות 

הרגילים שיש כל השנה.
7. נזהרים מהשתייה. בכוס שתייה ממותקת וגם בגביע יין יש 
100 קלוריות, כך שעדיף לשתות מים ולהשקיע את הקלוריות 

בפרוסת עוגה.
8. נזהרים מהנשנושים. באגוזים ובשאר הפיצוחים שמגישים 
כאשר  גרם.   100 ל-  קלוריות   500-600 יש  הארוחות  לפני 
לאכול  נוטים  רחוקה  נראית  והארוחה  מתמשכים  הדיבורים 
עוד קצת מצה עם חרוסת וגם את תפוח האדמה והביצה – רק 

מהם אפשר להגיע בקלות לעוד 200-300 קלוריות.
9. פסח הוא תקופה מצוינת לטיולים בחיק הטבע, שמשלבים 
פעילות גופנית, בעיקר  הליכה רגלית. ככל שנרבה בפעילות 
גופנית – נרוויח. הפעילות לא רק "שורפת" קלוריות אלא גם 

יכולה להפחית רגשות לא נעימים כמו מתח, דיכאון וחרדה.

לבריאות

סל התרופות

 פעוט בלע סוללה
שנתיים,  בן  פעוט  של  מגרונו  סוללה  שלפו  במיון  רופאים 
לסורוקה מקבוצת הכללית לאחר שסבל במשך כחודש  שהופנה 
מקבוצת  סורוקה  מומחי  טורדני.  ומשיעול  תיאבון  מחוסר  וחצי 
של  ידם  מהישג  סוללות  את  להרחיק  ממליצים  "אנו  הכללית: 
גורם  מסוללות  המופרש  החומר  מוות.  סכנת  ממש  זוהי  ילדים. 
ערניים  להיות  חשוב  למוות.  להוביל  שעלול  ברקמות  לנזק 
ולהרחיק סוללות מהישג ידם של ילדים". בבדיקת סי.טי שבוצעה 
בבית החולים, התגלה כי התינוק בלע סוללה שנתקעה לו בוושט. 
"היינו מוכנים לגרוע מכול, ניתוח של פתיחת צוואר", מספר ד"ר 
"כשראינו  בילד,  שטיפל  באף-אוזן-גרון,  מומחה  שטילר  לירן 
שאין סכנה לכלי הדם הגדולים, הוצאנו את הסוללה מהוושט. ד"ר 
גלינה לינג, מומחית בגסטואנטרולוגיה ורפואת ילדים שניתחה את 
הפעוט: "סוללה שנמצאת בוושט יותר מ-10 דקות, עלולה לגרום 
לכיב )פצע( ולפגיעה ברקמת הוושט. כאשר הסוללה נשארת יותר 
30-20 דקות, ישנם סיבוכים מסוכנים יותר כמו נקב בוושט ונגיעה 
בכלי דם סמוכים ואף סכנת מוות". מצבו של הילד משתפר לאחר 

הוצאת הסוללה.

 חברות התרופות מכרו את החמץ
מעבר למסורת רבת השנים שמתקיימת גם השנה, עם הדפסת 
חוברת התרופות הכשרות לפסח, לאחר עמל רב ועבודה משותפת 
עם מיטב המומחים בתחום, הרב מנחם לפקיבקר, רב ה'כללית', 
כדי  שליט"א,  לאו  הגרי"ד  לישראל  הרה"ר  אל  החג  קודם  מגיע 
למכור בלשכתו, כדת וכדין, את כל החמץ שבמרפאות ה'כללית', 
בתי החולים של 'כללית' וכל המעבדות ושאר המבנים הקשורים 
לגוף הבריאות הגדול ביותר במדינה. כך שבכל בתי החולים של 
כללית הפזורים ברחבי הארץ יוכלו המטופלים ובני משפחותיהם 
למיליוני  רק  לא  הכללית  רב  דואג  כהלכתו,  הפסח  את  לקיים 
לקוחות 'כללית' ולא רק לבאים בשערי 14 בתי החולים מקבוצת 
שלא  כדי  תרופות,  הנוטלים  הארץ  תושבי  לכל  אלא  'כללית', 
יכשלו, חלילה, בנטילת תרופות שיש בהם חשש חמץ, חלילה, או 

חמץ שעבר עליו הפסח.

 כ- 70,000 ₪ למחלת הדושן בישראל
ביום חמישי התקיים הפנינג קהילתי בבית ספר ניצנים בנס ציונה 
במחלת  ישראלי  ולמחקר  ע.ד.י  לעמותת  תרומות  לגייס  במטרה 
הדושן. היוזמה לאירוע וההפקה כולה של 6 אמהות תושבות נס 
ציונה, כולן עובדות ועסוקות מאוד: אבישג לווין, מאיה נבון, הדר 
ועדי אלון. הן עמלו על  גוונשניידר, אילת אלבג  רוטשטיין, בתי 
האירוע במשך שלושה חודשים והצליחו לגייס אומנים, תרומות 
כספיות, תרומות מזון ושתיה ומוצרים שונים. לאירוע הגיעו מעל 
2000 איש והוא נמשך עד שעות הערב המאוחרות. בהפנינג גוייס 
סכום חסר תקדים של כ- 70,000 ש"ח כל כספי התרומה יועברו 
ישראלי  מחקר  מעודדת  ע.ד.י  עמותת  בישראל.  הדושן  למחקר 
במחלת הדושן ומגייסת כספים למימון המחקרים השונים. היום, 
חלקם  ישראלים,  מחקרים   15 קיימים  העמותה  פעילות  בזכות 

מתקדמים מאוד במחלת הדושן. 

 סוהר ערער על אחוזי נכותו ונשלל 
בדרכו  שאירעה  דיסק  פריצת  בעקבות  לסיעודי  שהפך  סוהר 
לעבודה, הוכר על ידי משרד הביטחון כסובל מנכות בשיעור של 
60% - אך במשרד הביטחון טענו כי אחריות המשרד היא רק על 
שליש מנכותו.  הסוהר, המיוצג ע"י עו"ד דוד פייל, ביקש לערער 
על גובה הנכות,  אך אז, באופן חסר תקדים, נשללה מהנכה גם 
ההכרה הראשונית בנכותו, ועימה שלל הזכויות. המומחה הרפואי 
שטעה  למסקנה  הגיע  כי  לפתע,  טען  הביטחון,  משרד  מטעם 
בהענקת ההכרה בנכות בחוות דעתו המקורית.על סמך חוות דעת 
מחודשת זו, הפסיק משרד הביטחון באחת את טיפולו בנכה - וכל 
ההטבות,  הזכויות והטיפולים מהם נהנה הסוהר לשעבר, נשללו 
ממנו לאלתר. בערעור דרש עו"ד פייל שהתנאים שנשללו מהנכה 
כן, דרש עו"ד פייל מביהמ"ש. כבוד  יועלו. כמו  ואף  לו,  יוחזרו 
כי  ופסקה  הערעור  את  קיבלה  גרדשטיין-פפקין  צביה  השופטת 
קצין התגמולים לא יכול היה במקרה זה לשנות את דעתו, משום 
שלא הייתה לו לכך כל עילה.  לפיכך, נקבע כי נכותו של הסוהר 
תוכר מחדש וכי על משרד הביטחון לבחון מחדש את שיעורה ואת 

שיעור ההשתתפות שלו בה. 

מבזקים

Nutri Care מציג תוסף תזונה:"תמצית 
מורינגה"  – Moringa Extractצמח 

המורינגה המכונה גם "עץ החיים" נחשב למזון 
על המכיל מגוון עצום של רכיבים החיוניים 

לגוף האדם. כשר לפסח וכשר למהדרין באישור 
בד"צ העדה החרדית. מחיר: 75 ₪ )100 מ"ל(

 MERMAID נוה פארמה משיקה:סדרת
כחול לבן, מיקרו תרסיס מי-ים עדין לאף לכל 

המשפחה לטיפול בנזלת, גודש ויובש באף. 
מרמייד: 39.90 ₪, מרמייד בייבי: 34.90 ₪ 

להשיג בכל רשתות הפארמה ובתי המרקחת

 B150 קולגייט" משיקה: קולגייט פרו-קליניקל"
המשפרת את בריאות החניכיים. מברשת שיניים 

חשמלית הפועלת על ידי סוללות - ללא צורך 
בטעינה חשמלית, בעלת טכנולוגיה מתקדמת עד 

20,000 תנודות לדקה להסרת פלאק )רובד חיידקים( 
מחיר השקה: 69.90 ₪ להשיג ברשתות הפארם 

כמה קלוריות
יש במאכלי החג?

מצה – 140 קלוריות.
מצה קלה – 70-80 קלוריות.

כבד קצוץ – 350 קלוריות ל- 100 גרם.
קניידלעך – 80-150 קלוריות )תלוי בגודל(.

גפילטע פיש – 150-250 קלוריות )תלוי בגודל(.
כף חרוסת – 50-60 קלוריות.

עוגית קוקוס – 80-100 קלוריות.
עוגית בוטנים –  120-140 קלוריות.
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