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הבסיס לחינוך מוצלח

דרך החינוך עשויה משני חלקים המבוצעים במקביל:
א. הכשרת הילד לחינוך. זוהי הכנת קרקע פורייה אשר 

תקלוט ותצמיח כראוי את זרעי החינוך.
ב. פעולת החינוך. היא גוף הזריעה.

החלק הראשון עוסק בבניית ילד מאוזן באישיותו ובריא בנפשו, 
להתנהג  עליו  כיצד  החינוכית-מעשית,  בהדרכה  השני  והחלק 
בפועל בסדר יומו ובכל התמודדות אליה הוא נקלע בחיי היום יום. 

שני החלקים מתבצעים ומשתלבים יחד.
ילד בעל נפש בריאה, מהווה קרקע פורייה לקליטת זרעי החינוך 
המעשי. ביאור נפש בריאה: אינו סובל מדימוי עצמי נמוך ולקוי 
מסוגלות  חוסר  לתחושת  אלא  המשובחת,  לענווה  הכוונה  )אין 
ונחיתות של דכדוך(, אינו סובל מפחדים מופרזים, לחצים נפשיים, 
עצבות קבועה. ומאידך, מבין הוא היטב שלא נכון ולא ראוי, וגם 
אין צורך, למשול ולשלוט באחרים ולהציק להם. הוא מלא שמחת 

חיים, ועם זאת מתחשב באחרים.
העולם  ועל  החיים  על  במבטו  ומאוזן  בנפשו  בריא  כזה,  ילד 
מסלולים  שני  של  שילוב  ידי  על  ורק  אך  לבנות  ניתן  שסביבו, 
הנראים לעיתים כסותרים זה את זה ומתנגשים זה בזה, אך לאמיתו 

של דבר הם משתלבים ומשלימים זה את זה באופן נפלא. והם:
א. מתן יחס חם, אוהב ומכבד – באופן קבוע.

ב. הצבת גבולות וגדרים ברורים – בעת הצורך.
ילד הגדל מבלי לקבל חום ואהבה ותשומת לב מהוריו, גם אם אינו 
סובל מביזיונות והשפלות, חש בודד ומאוים מעצם נוכחות העולם 

הגדול כלפי עצמו הקטן. 
ואילו ילד הגדל בתחושה שהכל מותר ללא גבולות, מלבד הנזק 
ומציקה לסביבתו,  לידי ביטוי בהתנהגותו המזיקה  החינוכי הבא 
שהרי  כלפיו,  העולם  אנשי  מהנהגת  ומאוים  מפוחד  חש  גם  הוא 

אין גבולות... 
אולם ילד הגדל בסביבה חמה, אוהבת ותומכת, מתוך הכרה ברורה 
ומאוזן  בנפשו  בריא  גדל  לעוברם,  שאין  וגדרים  גבולות  שיש 

באישיותו.
יסוד נכבד זה מופיע בדברי חז"ל בתלמוד )סנהדרין קז ע"ב( כי 

בחינוך ילדים: "לעולם תהא שמאל דוחה, וימין מקרבת". 
שמאל מייצגת את היד החלשה, וימין את היד החזקה. ומלמדים 
חז"ל בדבריהם, שכדי לחנך ילד, לא די בקירוב בלבד, אלא פעמים 
שצריך גם ריחוק. כלומר להשתמש ב"תמרור עצור", דבר שאצל 
הילד מתפרש כדחייה. אולם ריחוק הילד צריך לבוא ביד החלשה, 
להיות  הדחייה  על  אחרות:  ובמילים  החזקה.  ביד  הקירוב  ואילו 
ואין  ובעוצמה.  רב  בשפע  להיות  הקירוב  ועל  ובעדינות,  מעט 
הדוחה,  בשמאל  השתמשנו  אתמול  שאם  לומר  רק  בזה  הביאור 
שבה  שיחה  באותה  גם:  אלא  המקרבת,  בימין  היום  נשתמש 

השמאל דוחה, תהיה הימין מקרבת. 
ולא  מותר,  דבר  כל  לא  וגבולות,  גדרים  יש  כי  לדעת  הילד  על 
הוריו.  ידי  על  להתבצע  אמורה  בדעתו  העולה  משאלה  כל 
והסירובים  ממנו,  לדרוש  עלינו  כאשר  מהילד-  הדרישות  אולם 
מכובדת  בדרך  תמיד  יבואו  לו,  לסרב  עלינו  כאשר  לבקשותיו- 
ולא פוגענית. ובמקביל, על מנת לבנות אותו עם נפש בריאה, יש 

להעניק לו שפע חום ואהבה, תשומת לב וגישה מכבדת. 
נשאר באותו  הוא  כי  הילד אמור לחוש  תוכחה,  גם בעת  לפיכך, 

מקום ובאותו מעמד של אהוב ורצוי אצל ההורה והמחנך בדיוק 
ידי תוכחה  והנכון, על  כן, אלא שהעמידוהו על הטוב  כמו לפני 
מהולה בשבח. תוכחה במה שדרוש תיקון, ושבח על הטוב שבו. 
בבחינת:  לטובה  להשתנות  לו  שטוב  לתובנה  הוא  מתרומם  כך 

"הוַֹכח ְלָחָכם - ְוֶיֱאָהֶבָּך" )משלי ט, ח(. 
משום כך הקדימו את השמאל לימין. לומר שגם כאשר קיים הכרח 
לחינוך,  הנדרש  המסר  העברת  בגמר  הדוחה,  בשמאל  להשתמש 
יש לעבור לימין המקרבת מיד כשמתאפשר, כדי לאזן את תחושת 

הריחוק שקיבל הילד בעת הדחייה. 
משפט תמציתי וחשוב זה של חז"ל בתלמוד: "לעולם תהא שמאל 
ומחנך,  הורה  כל  לרגלי  נר  להיות  אמור  מקרבת",  וימין  דוחה, 

בגישתם לכל ילד, כמבואר בפרק הבא.

חום ואהבה מנקודת מבטו של ילד
משחקים  רכישת  ריבוי  ידי  על  כי  בטעות  סבורים  רבים  הורים 
לב  תשומת  את  לו  מעניקים  הם  לילד,  יוקרה  ומוצרי  מפוארים 
הנדרשת לו, ואת החום ואת האהבה שהוא כה זקוק להם. הורים 
את  גם  לו  מספקים  הם  בכך  כי  ובטוחים  מעצמם,  מרוצים  אלה 
צרכיו הנפשיים. אך מצוי לשמוע דווקא מהורים אלה את תמיהתם 
הגדולה: "הרי בהיותנו ילדים, מצבם הכלכלי של הורינו לא היה 
הביגוד  משפע  אחוזים  עשרה  אפילו  קיבלנו  ולא  כשלנו,  טוב 
שילדינו  המיוחדים  והחוגים  הנפלאים  והמשחקים  האיכותי 
מקבלים מאתנו, ובכל זאת היינו קשורים להורים, אוהבים אותם 
מכל הלב, מכבדים אותם וממושמעים להוראותיהם. מדוע ילדינו 
המקבלים פי כמה וכמה, רוטנים ומתלוננים, ואינם בטוחים שאנו 

באמת אוהבים אותם?!" 
סבורים  שהם  בעובדה  נעוצה  הורים,  אותם  של  הגדולה  טעותם 
ולאיכות  לכמות  בהתאם  ההורים  של  האהבה  את  מודד  שהילד 
הילד  כי  היא,  אולם האמת  עבורם.  רוכשים  האביזרים שהוריהם 
זקוק לחוש את לבם ואהבתם של הוריו, באמצעות גישתם כלפיו. 
מנקודת מבטו של הילד, בפרט בגיל הרך, כל דבר שהם רוכשים 
עבורו, מגיע לו מהוריו מצד טבע העולם. שהרי מי יקנה אם לא 

הם?...
ההוכחה הניצחת עבור הילד כי אהוב ורצוי הוא להוריו, היא אך 
ורק בהתנהלות המוכיחה אהבה ודאגה לטובתו, תשומת לב כנה 
לשאלותיו, לחוויותיו וליצירותיו. שבח ועידוד על מעשיו הטובים 
תמיד  לא  אם  גם   – לרצונותיו  כבוד  ורחישת  השתדלותו,  ועל 

יסכימו למלא את מבוקשו. 
כלומר, ברור שההורים אינם אמורים למלא את כל משאלותיו של 
הילד, אולם מאידך אין להתייחס לבקשותיו - אפילו המקוממות 
תמיד,  לזכור  הורה  כל  על  ובלגלוג.  בזלזול  הגיוניות,  והבלתי 
שזלזול, השפלה, לעג וביזיון לילד, בין במילים בין בתנועות ובין 
במעשים, הם מרשם בדוק ליצירת נפש חולה. הילד צריך לדעת 
לגרום  זה  בכל  אין  אך  להוריו,  מאוד  הוא  ואהוב  נכבד  יקר,  כי 

להרשותו לחרוג מן הגבולות המותרים והנכונים.
וככל שהילד גדל, כך יש לשוחח איתו במבט אוהב ומכבד כעם 
אדם בוגר, לשומעו ולהתבדח איתו כאח, להעניק לו הדרכה ועצה 

אינו מתנהג  ורק כאשר  לראות בטובתו,  טוב שכל מטרתו  כחבר 
כראוי, יעבור ההורה לעמדת הסמכות האחראית שאינה מאפשרת 

גלישה להתנהלות גרועה.   
כך גדל הילד עם נפש בריאה, המהווה קרקע פורייה לקליטת זרעי 

החינוך הנכונים לכל גיל, וצמיחתם באופן הטוב והנכון ביותר.

שיח עם הילד
שרוב  המדהימה,  העובדה  התבררה  בזמננו  שבוצעו  במחקרים 
בלבד  דקות  כ-15  בממוצע,  הילד  עם  משוחחים  בעולם  ההורים 
ביממה! ומה גם שרובם של דיבורים אלו עוסקים בנושאים טכניים 
שיניים?  צחצחת  התקלחת?  אכלת?  כמו:  )שאלות  לחלוטין 
והוראות: תיכנס כבר לישון! תתלבש, תתארגן, תזדרז להסעה...(.  
הורים אלה, העסוקים מידי בעצמם ובמטלות שעליהם, שוכחים 
שהיא  כדי  ואמתית,  מתונה  עניינית,  לשיחה  זקוקה  הילד  שנפש 
תתפתח כראוי. כל ילד זקוק להתעניינות כנה בשלומו, בתחושותיו 
שטוב  במה  ובכלל,  חבריו,  עם  ובקשריו  בלימודיו  ובהישגיו, 
ואכפתיות  אהבה  מתוך  תבוא  זו  התעניינות  לו.  שקשה  ובמה  לו 
סבלנית, ולא כהצקה או כלאחר יד. לכן יש גם לדעת את הגבולות 
בהתעניינות, לבל יקבל תחושה של חטטנות יתירה ומטרידה מצד 

ההורים, בפרט כשמדובר בילד בגיל ההתבגרות. 
"חיישני" הילד מפותחים הרבה יותר מכפי שהוריו סבורים, והוא 
הגוף,  ושפת  העיניים  מבט  הדיבור,  וצליל  טון  פי  על  היטב  חש 
האם שאלת ה"מה נשמע?" וה"איך היה?" ו"מה שלומך היום?" 
אמיתית וכנה, או נאמרת מהשפה ולחוץ רק כדי לצאת ידי חובת 

התעניינות, מבלי שבאמת אכפת.
ילד שאינו מקבל מהוריו יחס אוהב באופן נכון בגיל הצעיר, אינו 
ואין  ומתבגר,  גדל  הוא  כאשר  הוריו  עם  ונפשי  אמתי  קשר  חש 
להתפלא שבהגיעו לגיל ההתבגרות אינו מתייעץ עם הוריו, ואפילו 
אנשים  הכול  בסך  מהווים  הוריו  עבורו,  שהרי  אליהם.  מתנכר 
טכניים הסובבים אותו במשך השנים. זו "תפקידה" לבשל עבורו 
ולכבס את בגדיו, ומידי פעם לרטון ולצעוק עליו, וזה "תפקידו" 

לארגן כסף למחיה, לגעור ולנזוף. 
איכות  זמן  עבורו  להקדיש  הזמן  את  מוצאים  שהוריו  ילד  אולם 
לשיחה נעימה, משתפים אותו מפעם לפעם בענייני הבית ובתכניות 
ולרמתו, מחייכים אליו  לגילו  המשפחתיות בנושאים המתאימים 
ומתבדחים  מהלצותיו  צוחקים  ביום,  פעם  לפחות  אוהב  במבט 
איתו, ובמקביל - מדריכים אותו אל הטוב והנכון באווירה רגועה, 
באמצעות דיבור אל שכלו ושכנועו שכך עדיף לו וזה הנכון עבורו- 
לטובתו, ונוזפים בו רק כשאין ברירה, ובכל מקרה, נזהרים תמיד 
שלא להשפילו ולבזותו – גם בעת תוכחה. הרי ילד זה יודע כבר 
מהגיל הרך ש"אבא ואמא הם החברים הכי טובים שלי", והם גם 
בעיניו  מהווים  זה  ילד  של  הוריו  שלי".  טובים  הכי  "המדריכים 
דמויות ערכיות וחינוכיות, אשר תפקידם להדריך, להסביר וללמד, 
והוא חש היטב שאפשר להתייעץ איתם בכל נושא מטריד. ילד זה, 

יאהב ויעריץ את הוריו, כל ימי חייו.
נתבונן עתה בכמה עצות יסודיות למניעת טעויות בחינוך, ובכללי 

יסוד מעשיים, לבניית ילד שמח ובעל נפש בריאה.

הגאון הרב זמיר כהן שליט"א / ראש ישיבת היכל מאיר וראש ארגון הידברות
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לאומי איתך.
*הלוואה ללא ריבית מיועדת לאוכלוסיית הלקוחות הפרטיים הזכאים, מעבירי משכורת חדשה באינטגרציה בסכום החל מ-5,000 ₪, בכפוף לשימוש חודשי מינימלי 
של 2,000 ₪ בכרטיס אשראי. הסכומים והמדרגים מפורטים באתר לאומי. משכורת בין 5-7 אש"ח ליחיד עד 30 אש"ח הלוואה. משכורת בין 7-12 אש"ח ליחיד עד 
50 אש"ח הלוואה. משכורת מעל 12 אש"ח ליחיד עד 70 אש"ח הלוואה. ״ההלוואה ללא ריבית״ הינה הלוואה נושאת ריבית שנתית קבועה של 5%. הלקוח יזוכה 
בסכום הריבית מידי חודש אם יעמוד בתנאים הנ״ל ובתנאים שיפורטו בהסכם ההלוואה שיחתם על ידו. המבצע בתוקף עד 30.12.2019. פרסום זה אינו מהווה 
הצעה ו/או התחייבות למתן ההלוואה. אישור ההלוואה, סכום הזכאות ותנאי ההלוואה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. לאומי רשאי לשנות או לבטל את 
תנאי ההלוואה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הזכאות להלוואה הינה עד 75,000 ש"ח 

בחשבון זוג המתחתנים, עד ₪75,000 בחשבון הורי החתן וכן עד ₪75,000, בחשבון הורי הכלה, ובסה"כ עד ₪225,000

מזל טוב! לאומי מציע 2 הלוואות ייחודיות כדי שתוכלו לחגוג בראש שקט:

ובכפוף לשימוש בכרטיס אשראי
של לאומי ב-2,000 ₪ בחודש

70,000₪
עד 70 תשלומים, למעבירי משכורת חדשה

הלוואה ללא ריבית*

להורים מכל צד ולזוג

הלוואת מחתנים ומתחתנים

75,000₪

עד 5 שנים
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הרבי מליובאוויטש 
מאמין ביהודים של הקב"ה

המפד"ל  יו"ר  היה  שאקי  חי  אבנר  פרופסור 
ושהה  לקליפורניה  נסע  פעם  הדתות.  ושר 
את  איתרה  לשכתו  שם.  הערים  באחת  בשבת 
אירחו בכבוד  וזה  כתובתו של השליח המקומי 
סטודנטים  רובם  אורחים,  עמוס  היה  רב. שולחן השבת 

מנומסים המתקרבים ליהדות, והאווירה הייתה נהדרת.
שיער  מגדולי  צעירים  ושלושה  הדלת  נדחפה  לפתע 
התפרצו פנימה כאילו היה זה ביתם. הם לא טרחו להעיף 
מבט לעבר המארח ולומר "שבח שלום", התיישבו על יד 

השולחן ובלעו מהאוכל ברעבתנות.
לא  נפש  ואציל  משכיל  איש  שהיה  שאקי  פרופסור 
התאפק. הוא פנה אל השליח בשקט ושאל: "מה קורה 
כאן? זאת סעודת שבת או מזללה? איך אתה נותן לפראי-
אדם כאלה לחלל את האווירה הקדושה?". השליח ענה 
תשובה מדהימה שהשר הנכבד לא שכח אותה כל ימיו: 
"הבט עליהם היטב, אתה רואה איך הם נראים? כך בדיוק 
אני נראיתי לפני כמה שנים כשהתפרצתי לביתו של שליח 
בה  הדרך  מהם.  ארוך  שיער  עם  רק  שבת,  בליל  חב"ד 

קיבלו אותי הביאה לאיפה שאני נמצא היום.."
מהי  הבנתי  הזה  ברגע  "רק  שאקי  פרופ'  ומוסיף 
התחלתי  כעת  רק  מליובאוויטש,  הרבי  שיצר  המהפכה 
של  ומבט  חב"ד  בית  של  האמיתית  התמונה  את  להבין 

נשיא ישראל"
בטבעיות,  מתקבלת  היא  מהפכה  שמתרחשת  אחרי 
אחרת.  אפשר  ואי  בעולם  הברור  המצב  היא  כאילו 
הרבי  יצר  תמורה  איזו  ונחשוב  אחורה  נלך  בואו  אבל 
היהודי.  העם  בתוך  היחסים  במערכת  מליובאוויטש 
לשני  אחת  "מדינה  היא  אדם  כל  אצל  הטבעית  הגישה 
עמים". העם היהודי הוא בעצם שני עמים נפרדים )ח"ו(: 
וניכור  חיץ  של  וגדר  דתיים,  שאינם  מי  ויש  דתיים  יש 

עוברת בין שני העמים הללו.
מה לאדם דתי אצל שכנו הלא דתי? מה ליהודי חרדי 
מבקש  הוא  להיפך,  אביב?  תל  בצפון  לבקש  ברק  מבני 
בבני  דירה  לקנות  יבואו  לא  אביב  תל  שאנשי  ומייחל 
ברק ויחלנו את האווירה בה גדלים הילדים שלו. ואילו 
הרבי יצר מהפכת עולם שמנוגדת לכל מה שאומר השכל 
צעירים  בחורים  אלא  להתנתק,  שאסור  רק  לא  הישר. 
לכל  ומציעים  תפילין  זוג  עם  הערים  לרחובות  יוצאים 
החממה  את  עוזבים  צעירים  זוגות  אותם.  להניח  אדם 
המשפחתית ויוצאים ליישוב 'חילוני' במטרה לבסס שם 

את כל חייהם.
השליחות  מהפכת  התחילה  מאז  שנה  שבעים  וכיום, 
את  ולראות  לסכם  להתחיל  אפשר  הרבי,  של  והקירוב 
הרב  של  מפיו  החזקות  ההגדרות  אחת  הנה  התוצאות. 
הכיוון  את  שינה  "הרבי  )שטיינזלץ(:  ישראל  אבן  עדין 
באים  היו  המלחמה  אחרי  אם  ההיסטוריה.  נעה  אליו 

ממנו,  דתי  יותר  יהיה  שלו  הבן  כי  לו  ואומרים  ליהודי 
לכל אחד  נורמלי.  לא  כעל  על הדובר  היה מסתכל  הוא 
היה ברור שהשיא של היהדות מאחוריה ומעכשיו הכול 
להיות  הפך  יאומן  והלא  חלפו  השנים  אבל  וידעך.  ילך 

מציאות"
הקדושה  בארצנו  חב"ד  אגודת  יו"ר  פעם  לי  אמר 
ביותר  המשפיע  היהודי  כעסקן  כיום  שמוגדר  ומי 
יצחק הכהן אהרונוב: "אחרי  יוסף  הרב  היהודי,  בעולם 
המלחמה השאלה שהיה שואל אבא יהודי את הרב משה 
אצל  לאכול  לי  מותר  האם  הייתה:  פיינשטיין בארה"ב 
הרבי,  שיצר  המהפכה  לאחר  היום  שלי?  דתי  הלא  הבן 
רבנים נשאלים את השאלה הנפוצה ההפוכה: האם מותר 

לי לאכול אצל ההורים הלא דתיים שלי?". 
רבי הוא מי שמאמין ביהודים. רבי הוא מי שמתעקש 
להביט פנימה ולראות את הטוב. בעוד שאדם רגיל רואה 
את הנשמה.  רואה  רבי  לפניו,  שעומד  זה  את הגוף של 
שעומד  זה  של  ההרס  יצר  את  רואה  רגיל  שאדם  בעוד 
לפניו, רבי רואה את הקדושה של זה שעומד לפניו ויודע 

שהחטא הוא רק חיצוני שאינו משקף את עומק מהותו.
שהוא  ומי  שהוא -  את מה  בזולת  רואה  אחד  כל  כי 
עצמו מרכבה לאלוקות רואה גם בזולת את היותו מרכבה 

לאלוקות.
מספרים שאחרי מלחמת ששת הימים, הגיע הגאון רבי 

שלמה זלמן אויערבאך להתפלל בכותל. בפעם הראשונה 
ואחר  ימים  באותם  שהחל  המחזה  את  ראה  הוא  בחייו 
לכותל  בכניסה  נעצרים  חיילים  המוני  לנפוץ.  הפך  כך 
כדי להניח תפילין בדוכן של חב"ד, לפי המבצע שהחל 
הקיבוצניקים  בחיילים  הביט  הגאון  ימים.  באותם  הרבי 
להניח  כדי  הזרוע  את  ומגישים  השרוול  את  שפושטים 
כשהתרחק  דמעות.  זלגו  ועיניו   – התפילין  את  עליה 

משם, אמר למלוויו כך:
בקב"ה,  מאמין  מליובאוויטש  שהרבי  אומר  "העולם 
שמאמינים  יהודים  הרבה  יש  הנקודה.  זאת  לא  אבל 
של  מאמין ביהודים  מליובאוויטש  הרבי  בקב"ה. 

הקב"ה..."
וכך היה הלשון הבא שגור על פיו של הרבי: פעם נסע 
חסיד אחד לגייס כסף עבור הישיבה של חב"ד בניו יורק. 
היה שם אדם שהתרחק מדרך התורה והמצוות והציג את 
עצמו כמישהו שכבר התרחק ואין לו סיכוי. אותו חסיד 
ענה לו שכל בני ישראל הם אותיות בספר התורה ואם יש 
התורה  בספר  האות  את  מתקנים   – שנמחקת  אחת  אות 

ומחזירים אותה למעמדה.
הקודם,  לאדמו"ר  זאת  סיפר  יורק,  לניו  חזר  כשהוא 
חמיו של הרבי מליובאוויטש. הוא מן הסתם היה בטוח 
תיקן  הרבי  אבל  המבריק,  הדימוי  על  לו  יחמיא  שהרבי 
אותו שהדימוי ממש לא מדויק: אות בספר התורה כתובה 

אריאל למברג / מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה 
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רבי הוא מי שמאמין 
ביהודים. רבי הוא מי 

שמתעקש להביט 
פנימה ולראות 

את הטוב. בעוד 
שאדם רגיל רואה 

את הגוף של זה 
שעומד לפניו, רבי 

רואה את הנשמה. 
בעוד שאדם רגיל 

רואה את יצר ההרס 
של זה שעומד לפניו, 

רבי רואה את הקדושה 
של זה שעומד לפניו 

ויודע שהחטא הוא רק 
חיצוני שאינו משקף 

את עומק מהותו

" בדיו ולכן יכולה להימחק, אבל יהודי הוא כמו אות חקוקה 
על האבן של הלוחות שאינה יכולה להימחק לעולם, אלא 
לכל היותר רק להתמלא באבק וכל שנדרש הוא להסיר את 
שהזכיר  האחרון  הביטוי  ואכן,  עליו.  שהצטבר  הלכלוך 
חותנו, היה שגור תדיר על לשונו של הרבי, שיהודי הוא כמו 

אות חקוקה באבן שאינה יכולה להימחק לעולם.

  

במכתב שכתב הרבי מליובאוויטש לקראת יום ההילולא 
ובבתי- "לבקר בבתי-הכנסיות  ביקש:  חמיו,  של  הראשון 

פתגם  או  מימרא  שם  לחזור  בעיר,  אשר  המדרשות 
... ולבאר אודות אהבתכל  מתורתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר 
ישראל שלו ... והתקווה והביטחון אשר בטח בהםאשר סוף 

סוף ימלאו את תפקידם בהחזקת היהדות והפצת התורה".
של  האחרת  הראייה  את  שממחיש  מפעים  סיפור  הנה 
הרבי והאמונה הנצחית שלו בכל אדם, יהיה מי שיהיה, שרק 

נדרש להבעיר בו את הניצוץ היהודי:
הרב שבתי כץ היה הרב של פרטוריה אשר בדרום אפריקה 
ורב בתי הסוהר באזור. בערב חנוכה שנת תשל"ט הוא ביקר 
יחידות עם הרבי. הרב כץ סיפר  ונכנס לפגישות  יורק  בניו 
יחסית  שהם  אפריקה  בדרום  היהודיים  האסירים  חיי  על 
נוחים ולא מחייבים אותם לעבוד בחגים. זה היה ערב חנוכה 
והרבי התעניין האם יאפשרו לאסירים להדליק נרות חנוכה? 
הרב כץ השיב בשלילה ואמר שכאשר ישוב לארצו, יתחיל 

לפעול בזה במטרה שעד השנה הבאה הדברים יסתדרו.
החנוכה  שנרות  אמר  הוא  מרוצה.  היה  לא  הרבי  אבל 
יכולים לשנות לחלוטין את המצב רוח של האסירים. האור 
והחמימות של ההדלקה, יכולה להצית להם את הלב – ואי 
אפשר לדחות זאת עד לשנה הבאה. הרב כץ הגיב בעדינות 
נמצא  בכלל  והוא  חנוכה,  בערב  עומדים כבר  שאנחנו 
עכשיו.  בזה  לפעול  שעליו  התעקש  הרבי  אבל  יורק,  בניו 
"כשאתה יוצא מהחדר הזה, תיכנס לחדר המזכירות ותעשה 

טלפונים לגורמים המתאימים בדרום אפריקה".
ניסה להתגונן. הוא אמר שעכשיו ארבע לפנות  הרב כץ 
איש  הוא  הסוהר  בתי  שירות  ונציב  אפריקה,  בדרום  בוקר 
די מסוכן להעיר אותו  יהיה  וזה  בכיר מאוד, אלוף בצבא, 
בשעה כזו. אבל הרבי טען להיפך: "העובדה שאתה מתקשר 
יורק,  מניו  הלילה  באמצע  העולם,  השני של  אליו מהקצה 
תגרום לו להעריך את הפניה ולהבין עד כמה היא חשובה".

גנרל ספטון, מפקד בתי  בחשש הוא התקשר לביתו של 
הנושא  דחיפות  רק  כי  והסביר  אפריקה,  בדרום  הסוהר 

התפעל  הגנרל  להפתעתו,  כזו.  בשעה  להתקשר  לו  גורמת 
לבבות  את  להציף  שיכול  החג  וחום  אור  על  מהמחשבה 
הנוצרים  של  החגא  יחול  אף שלמחרת  כי  ואמר  האסירים, 
וזה יום חופש, הוא יעביר טלקס לכל בתי הסוהר שיאפשרו 

לאסירים היהודים לקיים את מצוות החג.
בבוקר, כשהרבי הגיע ל-770, הרב כץ עמד בכניסה וסיפר 
על ביצוע המשימה. הוא היה מרוצה והיה בטוח שהשלים 
להיכנס  ממנו  ביקש  הרבי  אבל  ממנו,  שנדרש  מה  כל  את 
מתוך  כי  לו  אמר  הרבי  שחרית.  תפילת  לאחר  שוב  אליו 
ניו   – אחת  מדינה  ישנה  הברית,  מדינות בארצות  חמישים 
נרות  יורק – שאינה מאפשרת לאסירים היהודיים להדליק 
חנוכה. ולכן "אם אתה תאמר למפקדים כאן שאפילו בדרום 

אפריקה העניין סודר, זה בטח יועיל גם כאן".
כעת הרב כץ התבלבל לחלוטין: מה לו ולהנהלת שירות 
עם  בקשר  לעמוד  לו  הורה  הרבי  יורק?  בניו  הסוהר  בתי 
אותו  ידריך  והוא  העכט  יהודה  יעקב  הרב  העסקן  החסיד 
מה לעשות. למרות שהיה זה יום החגא שלהם, הרב העכט 
הצליח להשיג את הממונה על בתי הסוהר בניו יורק, והרב 
כץ לקח את שפופרת הטלפון וסיפר לו על המהפכה שתחול 
השנה בחיי האסירים היהודיים בדרא"פ, ואם זה כך במדינה 
כל שכן שזה  אפריקה,  דרום  אז  כפי שהייתה  פרימיטיבית 
היה  יורק. הממונה  ניו  כמו  להיות במדינה מתקדמת  צריך 

בדיוק במצב רוח טוב והבטיח לסדר את העניין מיד.
ניסה  אחרי תפילת מנחה, הרבי קרא שוב לרב כץ. הוא 
לחשוב איזו משימה תוטל עליו הפעם? אבל זאת לא הייתה 
משימה אלא הכרת טובה. הרבי אמר שהוא רוצה להעניק 
ניסה להתחמק, הרבי  על מאמציו. למרות שהוא  לו מתנה 
אמר  לבסוף  לקבל.  רוצה  הוא  מתנה  לשמוע איזו  התעקש 
כשבא  יותר  מאוחר  בנו.  עבור  תניא  ספר  לקבל  שישמח 
ספרים  ארבעה  שם  מצא  התניא,  את  לקחת  למזכירות 
עבורו,  תניא  ספר  בנו,  עבור  מעור  כרוך  תניא  מוכנים: 
ספר באנגלית בשם "אתגר" עבור הגנרל ספטון, ועוד ספר 

באנגלית בשם "אשת חיל" עבור רעייתו של הגנרל.
כשהוא שב לדרום אפריקה והתקשר לגנרל במטרה לקבוע 
פגישה ולמסור לו את המתנה, התעקש האיש הנכבד לבוא 
בעצמו בהקדם האפשרי ולקחת את הספרים. הוא אמר לרב 
כץ: "אם יש יהודי היושב בצדו השני של הגלובוס, וחושב 
אודות אדם אחר, ובפרט כלפי אסיר אומלל שכל מה שהוא 
צריך זה מעט אור וחום בחייו – אזי בוודאי מדובר במנהיג 
נעלה. ואם אדם כזה שולח לי מתנה – אני רוצה לקבל את 

זה במהירות האפשרית..."
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סבלנות וסובלנות

של  אוהבן  ורבי  מורי  עם  לנסוע,  השבוע  זכיתי 
ישראל הגאון הגדול רבי יצחק דוד גרוסמן שליט"א 
של  לשורה  הארץ  ברחבי  העמק,  מגדל  של  רבה 
הוא  ובהם  מוזמן,  הוא  אליהם  וארועים  כינוסים 
מרעיף מאוצרותיו הכבירים טללי רוח ותחיה על המוני נפשות 

צמאות.
תשושים  הביתה,  הדרך  את  עשינו  יום,  של  סיומו  עם 
מצלצל  לבית  הכניסה  לפני  רגע  ואז,  המסע,  מכל  וסחוטים 
בסדנת  עתה  נמצאים  מעפולה  נערים  קבוצת  ברכב.  הטלפון 
ליבם  אל  לדבר  פעמית  חד  ואולי  ראויה  הזדמנות  זו  חיזוק, 
ולחזק אותם, אם הרב יבוא אליהם – תהיה לזה השלכה גדולה 

על המשך חייהם.
לנסוע  כוח  לך  "יש  אליי:  ופונה  פעמיים  מתלבט  לא  הרב 
לעפולה"? לי יש כוח, עניתי, אבל מאיפה יש לרב כוח? אני 
תמה. "עבור אחרים יש לי כוח תמיד"! מגלה לי הרב ועיניו 

בורקות.
ונוסע לעפולה. אנחנו מגיעים למקום  אני מכוון את ההגה 
והנערים בינתיים התמקמו במקום אחר. הרב לא נבהל, "הגענו 
ומחפשים  בעיר  סובבים  אנחנו  וכך,  אחריהם".  נחפש  לכאן, 
כבר  השעה  ליבם.  את  לחזק  יוכל  שהרב  כדי  הנערים,  אחר 
היתה מאוחרת בלילה, קרוב לחצות ואני מציע לרב אולי לוותר 
על הרעיון. אבל הרב לא מוכן אפילו לשמוע על כך: "נראה 
לך שלעשות עבור השני מגיע כל כך בקלות? צריך להתייגע 

ולרדוף אחרי זה".
ושוחח  לצידם  התיישב  הרב  הנערים,  את  פגשנו  סוף  סוף 
הפעם  מצלצל.  ברכב  הטלפון  ובינתיים  ארוכה  שעה  עמם 
על  לגשר  יכול  גרוסמן  הרב  שרק  משפחתי  בתיק  מדובר 
אלו  עכשיו  ורק  בחו"ל  שחלקם  המשפחה,  בני  בין  הפערים 
השעות שניתן עדיין לטפל בהם. הרב מבקש ממני שאקח אותו 
יצועו  על  יעלה  הרב  אולי  בו:  להפציר  מנסה  אני  למשרדו. 
לרגע  ולו  לעצור  מוכן  לא  הרב  אבל  מחר?  בזה  ויטפל  לנוח 
מהפעילות האופיינית שלו: "מחר יכול להיות כבר מאוחר, לא 

מחכים מלעשות טובה לשני".
לכיוון  מרכבי  הרב  ירד  הלילה,  חצות  לאחר  הרבה  וכך, 
אנשים,  בין  עבור שלום  כאן  יעשה  רבות  עוד שעות  משרדו. 
הרחק מעיני הזרקורים, ורחוק מלקבל תגמול, הכול למען שמו 
הפועמת  נדירה  ישראל  ובאהבת  קץ  אין  בסבלנות  באהבה, 

בקרבו.
 

  

בפעילות  שהתחיל  הרב  על  מהורהר  כולי  הביתה  נסעתי 
ה'קירוב' בגיל כה צעיר לפני כיובל שנים והפך למנהיג המקרב 
רבבות נערים וצעירים בתחילת חייהם. המסקנה שלי הייתה כי 
רבני ישראל, מנהיגי הציבור, נדרשים למידות טובות ונאצלות, 
עד קצה גבול הכוחות, ואף מעבר לכך, כדי לזכות ולהנהיג את 
צאן עדת מרעיתו של הקב"ה. לא תמיד החיוך והאדיבות כלפי 
הזולת הם מובנים מאליהם, לא תמיד זה קל, אבל אנו מצווים 
וחנון',  'רחום  בשם  נקרא  אשר  הקב"ה,  של  מדרכיו  ללמוד 
הוא כובש את כעסו מאיתנו, גם כאשר אנו חלילה מכעיסים 
לנו  ממתין  הוא  אדרבה,  מאיתנו,  מתייאש  אינו  הוא  לפניו, 
ונתקן  בלב שלם  לפניו  עד שנשוב  קץ,  אין  בסבלנות  כביכול 
את המעוות, זה יכול לקחת גם שנים רבות, שנות חיים, כל עוד 

הוא משאיר את נשמתינו בקרבנו, כל עוד הנר דולק... אפשר 
וצריך לתקן!

התנאים  על  למדים  אנו  חוקת,  פרשת  השבוע,  בפרשת 
כך  כדי  ישראל, עד  והנשגבים הנדרשים ממנהיגי  המרוממים 
כינו  זה של "מי מריבה", בהם  כי לולי חטא  שחז"ל אומרים 
את כלל ישראל במילים: "שמעו נא המורים", וכדברי רש"י: 
"סרבנים, לשון יווני שוטים, מורים את מוריהם". בלא פגם זה, 
היו משה רבינו ואהרן הכהן נכנסים לארץ ישראל ורק בגלל זה 
נותרו שם ומתו עד תום ארבעים שנות מדבר ולא זכו להגיע אל 

הארץ המובטחת.
זו, ומכאן  הבה נתבונן, כמה קולמוסים נשתברו על פרשה 
"מי  של  זה  בחטא  הפגם  היה  ועדין  קל  כמה  להבין  נוכל 
אותם  עם  דקדק  שהקב"ה  רואים  אנו  זה  כל  ועם  מריבה", 
ואהרן  רבינו  משה  דעה,  בדור  ישראל  מנהיגי  עליון,  קדושי 
הכהן עליהם השלום, והם נתבעו אף על חטא עדין זה, אשר 

גדולי המפרשים התייגעו למצוא ולהבין את פשרו!
כמובן, שאחרי הכל אין אנו מבינים לעומק את גודל החטא 
כחוט  צדיקים  עם  מדקדק  שהקב"ה  כידוע  אך  שם  שהיה 
ללמד  לנכון  מצאה  שהתורה  מכיון  שני,  מצד  אבל  השערה. 
אותנו גם את פרשה זו, אנו נדרשים ללמוד מכך – לפי ערכנו – 
מוסר השכל ותובנות לחיים. יש כאן לימוד גדול לכל הדורות, 
שנדע כיצד עלינו – כהורים וכמחנכים – לנהוג כלפי הזולת, 
ובוודאי כלפי תלמידינו הנתונים למרותנו, בדרך ארץ, באהבה, 

במסירות אין קץ ובסבלנות אינסוף.

  

חז"ל הקדושים טבעו את האימרה הידועה "בא לכלל כעס 
– בא לכלל טעות", קרי, גם אדם גדול, כאשר לפי דרגתו בא 

לכלל כעס, הוא עלול לטעות!
כי  עבורנו,  הלימוד  את  מכך  להסיק  צריכים  אנו  כאן,  וגם 
אסור לנו להכניס את עצמנו לכעס, כשאנחנו בתפקיד, הורים 
ומחנכים. הכעס הוא גרורה שתגרור אחריו את הטעות ובטעות 
שולי,  כדבר  לנו  נראה  הכעס  כבד.  מחיר  לשלם  עלולים  אנו 
הבנים  עם  שלנו  בקשר  משמעותי  גורם  היא  אבל  זניח,  אולי 
והתלמידים. כעס מביא לכלל טעות, וטעות היא טעות על כל 

המשתמע מכך.
מנהיג נמדד דווקא ברגעים הקשים, הלחוצים והמורכבים. 
האיש שבא להקניט את הלל ולהתגרות בו, העמיד אותו בניסיון 
הקשה. הוא טרחן בשעות הקשות והלל עמד בגבורה והאיר לו 
פנים גם כששאל אותו "קלוץ קשיות" – שאלות קרש... כי זה 
מתפקידו של מנהיג: סבלנות והארת פנים לכל אחד, בכל עת 

ובכל זמן, וללא תנאים.
וגם בשבילנו, כציבור, כעם ישראל, לכל אחד ואחד בביתו 
שלו, יש כאן לימוד מאלף, וכפי שאמרו חז"ל הקדושים: "כך 
דבר  חסרתי  כלום  אהובי,  בני  לישראל:  הקב"ה  להם  אמר 
שאבקש מכם? ומה אני מבקש מכם? אלא שתהיו אוהבין זה 
את זה ותהיו מכבדין זה את זה ותהיו יראים זה מזה" )תנא דבי 

אליהו, פרק כח(.
שבת שלום וחודש מבורך.

הרב בן ציון נורדמן



 הגרי"ד גרוסמן בחדרה )קרדיט צילום: הרב י.י.ש(



חודש 
התנסות
במתנה!

 טיימר לאיזון זמן
גלישת הילדים

בוחרים על אלו
מכשירים להגן

גלישה מהירה
וחלקה

 עובד על גבי כל
ספקיות האינטרנט

1-800 222 234
בגוגל הבא׳  הדור  ׳רימון  חפשו 
www.rimon.net . i l ובאתר: 

רימון הדור הבא

RIMON NEXT GENERATION

בכפוף לתנאי השימוש, חודש מתנה למצטרפים חדשים לספק אינטרנט או חבילות אפליקציה, ללא תשתית. אינטרנט רימון 2009 ח.פ 514256437

"אני עובד הרבה מהבית ולכן, הייתי מוכרח למצוא סינון טוב שיאפשר לי להתחבר 
מהבית לעבודה ללא תקלות. כששמעתי שבדור הבא של רימון אני יכול לסנן רק את 

המכשירים שאני צריך, החלטתי לנסות.
אנחנו גולשים עם ספק האינטרנט החדש של רימון והאמת שאנחנו ממש מרוצים! היום אני 

שקט, כי המשפחה שלי גולשת עם הגנה ואני מתחבר עם הלפטופ לעבודה בצורה חלקה״.

משפחת פינטו, קריית יערים

הכירו את
המשפחות
שמגנות על
הדור  הבא

ברשת
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העלויות של
 אכיפה ממוקדת

כאשר  בחיפה,  השבוע  קרה  מאד  מצער  אירוע 
ניגש אליהם  נערים שהתפתחה  בין  במסגרת קטטה 
ושלף  מאויים,  חש  הניצים,  בין  להפריד  כדי  שוטר 
האתיופית,  לעדה  בן  הנער,  הנערים.  באחד  וירה  נשקו  את 
מהומות  חולל  זה  מיותר  מוות  מפצעיו.  מכן  לאחר  נפטר 
ענק בישראל, שהגיעו עד כדי פוגרומים של ממש עם נזקים 
גדולים לרכוש ואף נזקים לנפש. אין שום הצדקה לאלימות, 
שאותה  הטענה  את  לציבור  הוכיחו  רק  הפראיות  וההפגנות 

רצו המפגינים להכחיש. חבל. 
אין ספק, יש סוגיות חברתיות וכלכליות שאיתן מתמודדים 
בהן.  לדון  וחשוב  בהן  לדון  ראוי  האתיופית.  העדה  בני 
הראשונה היא הטענה לאכיפה סלקטיבית ולאכיפת יתר של 
המשטרה. טענה זו נכונה חלקית, וראוי למקד המבט באופן 

הפעלת המשטרה. 
הנתונים  בידינו  ואין  כעת,  נחקר  הזה  הספציפי  המקרה 
היה  אכן  האם  בסיטואציה,  נכון  נהג  השוטר  האם  להכריע 
לאיום,  וההכרחי  הנדרש  היה הפתרון  זה  אכן  מאויים, האם 
או שהייתה דרך אחרת. לכן, אני נזהר מלנתח ובטח מלהסיק 
מסקנות על מקרה זו, אבל המקרה משקף תופעה, ועליה יש 

לתת את הדעת. 
סוגיית האכיפה הסלקטיבית מורכבת מאד. משטרת ישראל 
מיותרת  באלימות  או  יתר  באלימות  נוקטת  פעם  לא  נתפסה 
מעיקרה, כך שלא ניתן לבטל את הטענות נגדה. יש חשדנות 
עם  יחד  אלה.  במקרים  המשטרה  הצהרות  כלפי  ציבורית 
באכיפת  שתיים  ולא  אחת  לא  נתפסה  ישראל  משטרת  זה, 
לספק  מצליחים  אינם  או  יודעים  אינם  כאשר שוטרים  חסר, 
מענה והגנה לאזרחים בסיטואציות שונות. כך שביקורת על 
המשטרה מכאן או מכאן יכולה להביא לכך שהיא תפעל גרוע 

יותר בפעמים הבאות. 
יש  הפרופיילינג, אכיפה שממוקדת באוכלוסיה מסויימת, 
זו סוגיה כלכלית.  נזקים ועלויות. בסוף  לה תועלות ויש לה 
פשיעה.  יותר  בהן  יש  שסטטיסטית  שונות  אוכלוסיות  יש 
זה  ופעמים  בעייתי,  סוציו-אקונומי  מצב  בגלל  זה  פעמים 
בגלל תרבות מסויימת. לא משנה הסיבה, הסטטיסטיקה היא 
ניתן לערער עליה. לכן, אך מתבקש ששוטרים  עובדה שלא 
יפנו ללכת ולחפש הפרות חוק איפה שידוע שכנראה הן יהיו. 
הכללה  יצירת  הוא  סטטיסטיקה  על  הסתמכות  של  הנזק 
ועוול, עניים מסתבכים הרבה יותר במקרי פשע, אך ממש לא 
כל העניים הם פושעים. רוב מוחלט של העניים הם אנשים 
באוכלוסייה  אכיפה  ממקדת  המשטרה  כאשר  חוק.  שומרי 
ענייה, הרבה אנשים עניים יחשדו לשווא, או יחושו השפלה 
עשו  שהם  בלא  הרף  ללא  סביבם  מכרכרת  שהמשטרה  בכך 

דבר מה. 
שהמשטרה  לכך  תביא  מהסטטיסטיקה  התעלמות  מאידך 

תבצע פעולות אכיפה מטעמי נימוס בלבד במקומות שבהם 
מוגבלים,  המשטרה  שמשאבי  כיון  כלל.  צורך  בה  אין 
המשמעות היא שמקרי פשע יתרחשו בלא שתהיה למשטרה 
פעולות  מבצעים  שוטרים  שהרי  בהם,  לטפל  כלים  מספיק 

אכיפה מיותרות רק כדי ליצור מראית עין של שוויוניות.
מספר השוטרים מוגבל, ואין שום אפשרות להציב שוטר 
בכל פינה אפילה ובכל מקום בו יש חשש להתפתחות בעיות. 
שנמצא  משאב   – כלכלית  בעיה  של  ההגדרה  בדיוק  וזה 
יעיל בו. הכי  במחסור, וכעת צריך לבחור מה השימוש הכי 
יעיל זה לשלוח את השוטרים למקומות המועדים לפורענות, 

על פי בחינה סטטיסטית. 
ובמיוחד  זהירה,  להיות  צריכה  המשטרה  על  הביקורת 
במגזר  למשל,  כך  הכיוונים.  משני  מגיעה  עליה  שהביקורת 
הערבי מלינים על כך שהמשטרה לא מבצעת מספיק אכיפה 
מאידך  פרופורציונלית.  בלתי  פשיעה  כמות  במגזר  יש  ולכן 
נשמעת ביקורת על אלימות משטרתית, ובפועל הרבה נסיונות 
של המשטרה לאכוף חוק במגזר נתקלים באלימות קשה. כך 
או  מידי  אלים  הוא  האם  נבוך,  הישר  השוטר  עצמו  שמוצא 

שאינו אלים מספיק כדי למנוע עבריינות. 
מובנית  גזענות  ישראל  במשטרת  שאין  לחשוב  נוטה  אני 
כלפי אתיופים, ערבים או חרדים. אחרי הכל, בני כל המגזרים 
משרתים גם הם במשטרת ישראל. אלא שזו דרכה של פעולת 
נראית  לא  פעם  ואף  אסטתית,  לא  פעם  אף  שהיא  אכיפה, 
מניסיונם  ללמוד  ננסה  אם  אותה.  לבצע  יפה  דרך  ואין  טוב, 
מתקדמות  דמוקרטיות  שמדינות  נראה  אזי  אחרים,  של 
אחרות, השוטרים מפעילים כוח גדול הרבה יותר מן המקובל 
בישראל. זה מאפשר שימוש במספר קטן יותר של שוטרים, 
הדרך  שזו  מכריע  אינני  אנשים.  הרבה  על  חוק  לאכוף  כדי 
הנכונה לפעול, אך לפחות ניתן להתנחם בכך שאופן הפעלת 

האכיפה המשטרתית היא צרת רבים. 

האם הממסד בישראל הוא גזעני?
הממסד בישראל גזעני כלפי האתיופים. ובכן, זה לא נכון 
ממנה  המסתעפים  הגופים  וכל  ישראל  ממשלת  קטגורית. 
מה  האתיופית.  העדה  בני  את  לשלב  כדי  מגדרם  יוצאים 
שכן נכון – זה שחברתית יש הדרה חברתית כלפיהם. הדרה 
ממסדית אין, חברתית יש. ואלו שני דברים שונים לחלוטין. 

צווי דינים, כמו שאומרים. 
יהודים  לשלב  בניסיון  המון  עושה  בישראל  הממסד 
החינוך  במוסדות  החברתי.  המסלול  אורך  לכל  אתיופים 
האקדמיים  במוסדות  רבות,  להקלות  זוכים  הם  הממלכתיים 
הם מקבלים מלגות ומעונות, במכרזים ממשלתיים הם זוכים 
לסייע  כדי  לעשות  שניתן  ממסדי  דבר  כל  מתקנת.  להעדפה 
ומשאבים  כסף  הרבה   - נכון  יותר  או  נעשה.   – בשילובם 

מוקצים לכך. 
נכון, פעמים התקציבים הממשלתיים הנדיבים נעשה בהם 
שימוש גולמני, יש ארגונים שבמקום לעודד עצמאות ושילוב 
יוזמות  של  מאפיין  היא  השלומיאליות  תלות.  רק  מייצרים 
ממשלתיות רבות. חבל, אבל ככה זה. בכל מקרה, לא ריאלית 
המעשה  עולם  בכל  ישולבו  האתיופית  העדה  שבני  לצפות 
בישראל ממש כשווים. ולא רק הם, זו בעיה רוחבית של כל 
העליות כולן. הגירה למדינה אחרת היא קשה, מאד, ועל אחת 
כמה וכמה כאשר מדובר בהגירה ממדינה לא מפותחת, ושלא 

לדבר על מדינה שנמצאת מחוץ לציויליזציה בכלל.  
מאד  בעליה  מדובר  שם  מצרפת,  העליה  את  למשל  טלו 
ציונית, מאד משכילה, במצב סוציו-אקונומי גבוה, עם ניסיון 
עולים  הם  כאשר  אלה  כל  ולמרות  חסכונות,  ועם  תעסוקתי 
מהעולים  מאד  הרבה  עצומים.  בקשיים  נתקלים  הם  ארצה 
להשתלב  מתקשים  הישראלי,  בחינוך  להשתלב  מתקשים 
מהם  מעטים  לא  של  החיים  ורמת  בישראל,  העבודה  בשוק 
בחברה  רצויים  ולא  דחויים  חשים  מהם  ורבים  יורדת. 
הישראלית. וזה כאמור באוכלוסייה הכי חזקה שהגיעה לכאן 

ממדינה מתקדמת. 
כך גם העליה מרוסיה, שגם היא מאופיינת בהשכלה גבוהה 
וניסיון תעסוקתי, כאן בארץ הם סבלו מקשיי הסתגלות קשים 
והמעמד  בקניונים,  לשומרים  שהפכו  פרופסורים  היו  מאד. 
אדם,  לאף  קלה  שאיננה  סיטואציה  זו  קרס.  שלהם  החברתי 
סיטואציה  זו  הגירה  בקיצור,  אותה.  עברו  כאן  רבים  אבל 

חברתית קשה מאד לכל אדם.
בחברה  ישתלבו  מאתיופיה  שעולים  הציפיה  לכן,   
אחיזה  כל  נעדרת  פשוט  היא  רבדיה,  כל  על  הישראלית 
אחורה  שנים  מאות  שנמצאת  מדינה  זו  אתיופיה  במציאות. 
מבחינה כלכלית. רוב העולים משם לא ראו ציויליזציה בכלל. 
הם חיו בכפרים נידחים, ועסקו בחקלאות מסורתית בעבודת 
כפיים. הציפיה שתוך דור הילדים ישלתבו בהייטק היא פשוט 
לצמצם  ניתן  לא  כזה  והשכלתי  תרבותי  פער  ריאלית.  בלתי 
תוך דור. למעט חריגים יחידי סגולה, זה פשוט בלתי אפשרי. 
החברתי- בסולם  לטפס  יתחילו  והשלישי  השני  הדור  רק 
פה  )שקיימת  הישראלית  החברה  של  גזענות  לא  זה  כלכלי. 
ושם(, אלא פשוט יש פערים שיש דרך ארוכה לגשר עליהם. 
יוצאי ארצות המזרח משולבים בכל  כשם שהיום רואים את 
עולם המעשה בישראל, כך נראה בעתיד את יוצאי אתיופיה. 

מוכוון   – בעיקר  אבל  ריאלי,  להיות  צריך  לשלב  הרצון 
צריכה  לא  הממשלה  ומסכנות.  תלות  יצירת  ולא  עצמאות 
לטפח אתיופים, זה מתייג אותם כמסכנים, אלא פשוט לאפשר 

ולעודד הזדמנויות עבורם. 
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אהבת ישראל למופת: המופתים הרבים שחולל 
כ"ק מרן אדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל זיע"א 

ידועים ומפורסמים, ותמיד קשורים היו להתחזקות 
בתורה ומצוות ככלי למימוש הברכה • לקראת ג' 
תמוז, בו חל יום ההילולא ה-25 של הרבי – אוהב 

ישראל הגדול ביותר בדורות האחרונים – מביא 
"כל ישראל" שלושה סיפורים הפוכים: מופתים 

שחולל הרבי לשם חיזוק בתורה ומצוות והתקרבות 
לקב"ה, מתוך אהבת ישראל עצומה ואכפתיות 

לכך שכל יהודי – ולו במקום הנידח ביותר – יגלה 
טּו ְלַאַחד ֶאָחד ֻלקְּ ם תְּ את אור נשמתו • ְוַאתֶּ

נפש אחת
מישראל

25 שנים 

להסתלקותו 

של כ"ק 

האדמו"ר 

מליובאוויטש 

זצ"ל
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.1
בל ידח ממנו נידח

יוצאי  נולד במצרים להורים  פרופסור מיכאל הסופר ע"ה, 
רוסיה. הבית – מנותק לגמרי מן היהדות, והזהות היהודית לא 
היתה לגביו בעלת משמעות מיוחדת. הוא למד הנדסת חשמל 
באוניברסיטת קהיר, ולאחר קום המדינה נאסר יחד עם צעירים 
יהודיים אחרים. במאסר החל לחוש יותר את זהותו היהודית 

ויצר קשר חם עם צעירים שהשתייכו ל"השומר הצעיר". 
כששוחרר, עלה ארצה עם אמו והתגורר בקיבוץ "עין שמר" 
שבצפון. הוא התגייס לצה"ל, שם פגש את רעייתו, וכשנישאו 
לאחר השחרור, עברו למושב "ניר ישראל" )ליד אשקלון( ובו 

חיו עד שעזבו את הארץ.
11 דרשה  נולדה בצרפת למשפחה מסורתית. בגיל  רעייתו 
תשובות והסברים ונענתה בגערות ובהשתקות. כתוצאה מכך 
היא  ארצה.  אחותה  עם  ועלתה  היהודי  באורח-החיים  מרדה 
התגייסה לצה"ל, שם פגשה את בעלה, וכשנישאה לו שוחררה 

מהצבא ועברה ל"ניר ישראל".
כולו  מסור  הסופר  פרופ'  היה  מסוימת  תקופה  במשך 
"השומר  של  הפרו-קומוניסטית  השמאלנית  לאידיאולוגיה 

הצעיר". האמין בה בכל לבו והיה משועבד אליה. 
בשלב מסויים חטף מהלומה שערערה את אמונתו ב"שומר 
ולעבור  הארץ  את  לעזוב  נאלץ  אף  תקופה  וכעבור  הצעיר", 

לאוסטרליה.

"ידען-זוטא"
משפחת הסופר היגרה לאוסטרליה הרחוקה והתגוררה בעיר 
הובט שבאי טסמניה. באי זה חיים כ300 אלף איש ובתוכם 30 

משפחות יהודיות שהתגוררו כולן בעיר הובט.
ומצוות,  תורה  מקיום  מאוד  רחוקים  היו  במקום  היהודים 
אולם שמרו על קשר כלשהו ליהדות. היה להם "בית-כנסת" 

שאליו היו באים בשבתות ובחגים כדי להתפלל.
אליהם  שביחס  אחד  יהודי  רק  שם  היה  להם.  היה  לא  רב 

נחשב ידען-זוטא והוא היה החזן, הקורא בתורה וכדומה.
היו  לא  בה  שכרוך  ומה  התפילה  צורת  שכל  מאליו,  מובן 
אל  מגיעים  היו  האנשים  היהדות.  לדרישת  בהתאם  בדיוק 
כנהוג  היו  לא  סדרי התפילה  וגם  'בית-הכנסת' במכוניותיהם 
אמצעי-הקשר  היה  זה  אבל  משווע.  מחוסר-ידע  וכמקובל, 

היחיד שיקשר יחדיו את יהודי המקום.
ביתה של משפחת הסופר היה חילוני לגמרי: לא כשרות, לא 
שבת, לא יום-הכיפורים – ממש כלום. שום דבר דתי לא היה 

קיים בחייהם. הם נחשבו חילוניים גם ביחס ליהודי טסמניה.
ממש  ל"בית-הכנסת".  הולכים  היו  לא  הם  בחגים  אפילו 
הפרופסור  באוניברסיטה.  ללמוד  החלו  הם  לגמרי.  מנותקים 
למד מתמטיקה סטטיסטית ורעייתו למדה פסיכולוגיה. הקשר 

שלהם היה אל עולם האקדמיה והמדעים ולא אל היהדות.

האתאיסט נעשה "רב"
אך אז קרה דבר מעניין –  אותו יהודי ששימש חזן וקורא 

ממש  היהודים  נשארו  כך  טסמניה.  את  לעזוב  נאלץ  בתורה 
בלי רועה. משפחת הסופר לא ידעה כל זאת, כי היינו רחוקים 
מהווי הקהילה היהודית. לכן התפלאו מאוד כשבאחד הימים 

הגיעה משלחת של הקהילה וביקשה לשוחח עם הפרופסור.
הם סיפרו לו על עזיבתו של אותו יהודי והודיעו לי חגיגית, 
כי הוחלט אצלם, שמהיום ואילך יהיה הוא הרב, החזן והקורא 

בתורה...
התחיל  כשהתאושש  תדהמה.  מרוב  מהכיסא  נפל  הוא 
בעיקר  וכופרים  ואתיאיסטים  חילונים  שהם  להם  'להסביר' 
ביקור  לא  אף  ובחיים  הזה,  העניין  לכל  קשר  כל  להם  ושאין 

בבית-כנסת.
שאין  לו  והסבירו  מדבריו  האנשים  התפעלו  לא  להפתעת, 
הם מחייבים אותו להפוך למאמין או לשומר-מצוות. הם 'רק' 

דורשים ממנו להיות חזן וקורא בתורה...
"אבל אינני יודע כלום", טען. "אתה יודע הרבה", השיבה 

נציגות הקהילה, "אתה יודע עברית. אנחנו איננו יודעים"....
"ובכן", סיכמו, "מהיום אתה החזן והקורא בתורה" – כך 

סיימו האנשים והותירו אותו נדהם ומשתומם.
עזרה  הגשת  משום  בכך  יש  כי  החליט,  מחשבה  לאחר 
סוציאלית לקהילה יהודית הזקוקה לתפילה ולקריאה בתורה, 
והגיע למסקנה, כי אין זה נורא כל-כך מבחינתו. הוא היה מגיע 
)ללא שום טעמים  בתורה  וקורא  חזן  ל'בית-הכנסת', משמש 

כמובן...(, בלי שתהיה לדבר משמעות לגביו.
האמת היא שהוא כלל לא ידע איך עושים את זה. למזלו, 
זכרה רעייתו במעורפל את מנגינות התפילה והיא לימדה אותו. 

כך יכולתי להתפלל לפני התיבה כחזן ולא כקריין...
על  ללמד  תוכל  אחת  דוגמה  איומה.  היתה  שם  הבורות 
עוצמתה. פעם ביקר במקום יהודי דתי מישראל והתפלל עמם 
חידש  הוא  בשבת. 
להם חידוש גדול: אין 
אומרים 'חזרת הש"ץ' 
לאחר תפילת ערבית...
מבלי  אט-אט,  אבל 
החלה  בכך,  שחשו 
יותר  לחדור  היהדות 
הקשר  לחייהם.  ויותר 
המתמיד עם התפילות 
והתורה עשה את שלו. 
גם בעיית ההתבוללות 
והם  אותם  הדאיגה 
כיצד  רבות  חשבו 
תחושת  את  להבטיח 
היהדות  עם  ההזדהות 

אצל ילדיהם.
הגיעו  ויותר  יותר 
ללא  כי  למסקנה, 
אורח-חיים  הנהגת 
הם   – בבית  יהודי 
יהדותם  את  מסכנים 
כבר  הם  ילדיהם.  של 

היו לא-יהודים, כך שהדרך היחידה  ומוריהם  וחבריהם  גדלו 
היו   – יהדותם  את  בהם  להחדיר  היה  אפשר  שבאמצעותה 

המצוות.
הסופר  הזוג  בני  את  והביאו  יחדיו  חברו  גורמים  ארבעה 
הדאגה  והתורה;  התפילות  השפעת  מצוות:  לקיים  להחלטה 
מיסיונרים,  עם  לנו  שהיו  ויכוחים  הילדים;  של  לעתידם 
קיימו  שלא  אורח-חיים  על  מגנים  עצמנו  את  מצאו  כאשר 
את  שניתצו  המדע,  של  הפילוסופיה  ובעיקר  המדע,  ולימודי 
אליל המדע והראו לנו אותו בכל חולשותיו וקוצר-השגתו – 
כשנוכחנו שהמדע אינו מוחלט כלל, חשבנו: מי אמר, אם כן, 

שקיום מצוות התורה הוא פרימיטיבי?!
כתוצאה מארבעת גורמים אלה החליטו לקיים מצוות. אבל 
כלל  האמנו  לא  אמונה.  ללא  לגמרי  זה  שהיה  לציין,  חשוב 
שיקול  מתוך  אותה  קיימנו  התורה.  של  ובאמיתותה  בקב"ה 

רציונאלי קר ומחושב.

מצוקה קשה מנשוא
היה  לא  עושים.  ואיך  עושים  מה  לשאול  מי  את  היה  לא 
מטסמניה.  קילומטרים  אלפי  של  ברדיוס  דתי  יהודי  בנמצא 
כשכבר החליטו לקיים את המצוות – גילו בני הזוג הסופר, כי 

בעצם הם אינם יודעים כיצד עושים זאת.
בלית ברירה אימצה גברת הסופר את זכרונה ונזכרה במצוות 
נרות-שבת,  להדליק  התחילו  כך  בילדותה.  בביתה  שראתה 
לקדש על היין, ליטול ידיים, לברך על המזון בשבת, להקפיד 

מובן מאליו, שכל צורת 
התפילה ומה שכרוך בה לא 
היו בדיוק בהתאם לדרישת 
היהדות. האנשים היו מגיעים 
אל 'בית-הכנסת' במכוניותיהם 
וגם סדרי התפילה לא היו כנהוג 
וכמקובל, מחוסר-ידע משווע. 
אבל זה היה אמצעי-הקשר 
היחיד שיקשר יחדיו את יהודי 
המקום

קוטלרסקי
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על האיסור לבשל ולנסוע במכונית בשבת וכהנה וכהנה.
בתחילת  רק  עומדים  הם  כי  וחשו  זה  כל  את  ביצעו   הם 

הדרך. הם שאלו את עצמם: מה עכשיו? מה הלאה?
הם החליטו להקפיד על הכשרות. גברת הסופר נזכרה שיש 
לקיים הפרדה בין בשר וחלב. הם רכשו מערכת כלים נוספת 
וכשהביאה אותה הביתה אמרה גברת הסופר: "אבל רק רגע, 
מכשירים  כיצד  לא-כשרים.  הם  שלנו  הישנים  הכלים  הרי 
אותם?" לא היה לנו שום מושג כיצד מכשירים כלים. כך יצא, 
שהמערכת השנייה היתה מונחת בארון ולא ידענו מה לעשות. 

לא היה עם מי לדבר ואת מי לשאול.
היתה זו מצוקה קשה מאוד. הם רצו לדעת, רצו ללמוד, אבל 

לא היה ממי. גם ספרים לא היו להם. זה היה קשה מנשוא.
אלא שאז נפל במוחו של הפרופסור רעיון. מתוך התבוננות 
בסיפורי התנ"ך, שמתי לב לעובדה, שמאז אברהם אבינו היה 
משה  שלה,  המנהיג  ללא  תקופה  היתה  לא  מנהיג.  דור  בכל 

ויהושע או שמואל ואליהו, וכך הלאה.
הוא אמר לעצמו: אם כל זה אמת, אם אלה לא סתם דמיונות 
– הרי חייב להיות שגם בדורנו קיים מנהיג כזה. הרי לא ייתכן 
אחרת. ואם כן, הרי המנהיג הזה חייב לדאוג לכל יהודי ולעזור 

לו כשהוא פונה אליו.
הוא הרגיש, שאם הוא אכן קיים, הוא חייב לשמוע אותו, 
והתחיל להתפלל. לפעמים הייתה זו תפילה שבלב, אך לעתים 
לפני  בכה  הוא  בצעקות.  אפילו  ולפעמים  בקול  מתפלל  היה 
אם  אותנו!  לשמוע  מוכרח  "אתה  לפניו:  והתחננתי  הקב"ה 
נכון כל מה שמסופר בתנ"ך – הרי ודאי שיש מנהיג שמתפקידו 
את  לקיים  לנו  לעזור  חייב  הוא  כן,  אם  יהודי.  לכל  לעזור 

המצוות כראוי".

יהודי דתי ברחוב!
יוצא  הימים  באחד  ממש.  נס  לגבם  שהיה  דבר  קרה  ואז 
פרופסור הסופר אל הרחוב והנה הוא רואה יהודי דתי, שנראה 
מה  יודע  שאיננו  רושם  ועושה  ברחוב  ומשוטט  ההולך  כרב, 
עצומה,  בשמחה  אותו  וחיבק  אליו  מיהר  הוא  מחפש.  הוא 
שם  ביתו  אל  לקחו  הוא  כאן.  מתרחש  מה  יבין  שהרב  מבלי 
והם  רבים  דברים  אותם  לימד  הרב  ארוכות.  שעות  שוחחו 

ישבנו כתלמידים ממושמעים ורשמו מפיו כל הגה.
לא שאלו לשמו.  אפילו  הזוג  בני  והתלהבות  מרוב שמחה 
את  לקיים  בידם  שיש  מאושרים  היו  והם  מהם  נפרד  הוא 
המצוות כראוי. כך התחילו לשמור על מטבח כשר ועל מצוות 

נוספות.
כעבור שנה חזר אותו רב לטסמניה, והפעם לימד אותם את 
הלכות טהרת-המשפחה. בביקור זה שאלו לשמו, ונודע להם 
ששמו הוא רבי חיים גוטניק ושהוא מתגורר במלבורן. הם לא 
מצאו לנכון לשאול אותו מה הביאו לטסמניה, והוא מצדו לא 

סיפר להם דבר על כך.

כך הפכנו לבעלי-תשובה.

כעבור שנים אחדות עברה משפחת הסופר להתגורר בעיר 
חב"ד  חסידי  עם  קשר  קיימו  וכך  למלבורן,  הקרובה  קנברה, 
במלבורן. על-ידי-כך נודע להם מה הביא את רבי חיים גוטניק 

זצ"ל לבוא אליהם.
בתו  עם  במקרה  נפגשה  הסופר  הגברת  כאשר  קרה  זה 
לכן  קודם  גרנו  כי  בדרך-אגב  לה  וסיפרה  גוטניק,  הרב  של 
"מה  בהתפעלות:  קראה  היא  זאת  שמעה  כשהיא  בטסמניה. 

אמרת? טסמניה? אוי, אספר לך דבר מופלא".
הרבי  ממרן  מכתב  אביה  קיבל  שנים  שלפני  סיפרה  היא 
מליובאוויטש זיע"א ובו נאמר לו לנסוע בדחיפות לטסמניה. 
העולם'  ל'קצה  המוזרה,  השליחות  על  מאוד  התפלא  אביה 
ממש, בפרט שהרבי לא כתב מהי מטרת הנסיעה; אולם הרבי 
אמר – ולא שואלים שאלות. הוא נסע, וכשחזר, סיפר ששוטט 
חיבקו  יהודי,  אליו  רץ  שלפתע  עד  מעשה,  באפס  ברחובות 
בחום ובהתלהבות, הביאו אל ביתו וביקשו ללמדו איך לקיים 

תורה ומצוות...
עמדו  הסופר  הזוג  ובני  גוטניק,  הרב  של  בתו  סיפרה  כך 
נפעמים. הם כבר שמענו פעמים אחדות על הרבי מליובאוויטש, 
אולם לא העלו על דעתנו, שהוא טרח וכתב מכתב מיוחד לרב 

גוטניק וביקשו לנסוע במיוחד אליהם כדי ללמדם יהדות!
לעזרה?  זקוקים  הרבי שהם  ידע  מהיכן  הוא התפלא,  אבל 
הוא  גופו.  בכל  הזדעזע  לפתע  ואז  לו.  כתבו  לא  מעולם  הרי 
את  וביקשתי  לקב"ה  שהתפלל  ארוכות  תפילות  באותן  נזכר 
פיק-ברכיים  חש  הוא  ימינו.  של  היהודי  המנהיג  של  עזרתו 
לא האמין. לאט- הוא פשוט  כיסא סמוך.  על  והתיישב  נורא 
לאט החל מוחו לקלוט את העובדה המדהימה: הרבי חש את 

תפילותיו ואת מצוקתו ואכן דאג להם"!...
בני הזוג הסופר הפכו לסוג של 'שלוחים' בעצמם, שכן הרבי 
עורר אותם להשפיע אידישקייט ליהודים רבים נוספים, בהם 
מאידישקייט,  לחלוטין  רחוקים  ואנשים שהיו  אקדמיה  אנשי 

והפכו לשומרי תורה ומצוות מוחלטים

 .2
אין יהודי קטן

גרויסמן  אלי  מר  ישראל"  ל"כל  מספר  הבא  הסיפור  את 
מארה"ב:

לא  תקופה  באותה  הקריביים.  שבאיים  בקוראסאו  גדלתי 
היו כל בתי ספר יהודיים על האי, ונאלצתי ללמוד בית הספר 

הפרוטסטנטי.
שגדלתי  אף  על  מאוד.  קשה  היה  הספר  בבית  הלימוד 
בבית לא שומר מצוות, סירבתי בעקשנות להשתתף בטקסים 
הלימודים  מתוכנית  חלק  שהיוו  הנצרות  ובשיעורי  הנוצריים 
של בית הספר. תלמידים לא יהודיים התגרו בי בקביעות ואף 
הייתה לי תחושה שמוריי ומנהל בית הספר מצדדים בהם ולא 

בי.

כשהגעתי לכיתה ז', מצב העניינים הלך והחריף. החיים לא 
נעשו קלים יותר. להפך, המריבות ביני ובין תלמידי בית-הספר 
הלכו ותכפו, ויחסיי עם מנהל בית הספר נהיו עויינים במיוחד. 
הייתי  בכיתה,  לשבת  במקום  הספר.  מבית  להיעדר  התחלתי 
מבלה את היום במשחק גולף במועדון הגולף הסמוך ושבתי 
שהסיעני  אבי,  את  לפגוש  כדי  בזמן  בדיוק  הספר  בית  לחצר 

הביתה מדי יום ביומו.

בכל פעם שתהיה בצרה, 
הרבי יוכל לעזור לך

על  למשרדו,  להגיע  לאבי  הספר  בית  מנהל  קרא  אחד  יום 
מנת לברר מדוע לא הייתי בבית הספר בשבועות האחרונים. 
כשנפגשנו כשהוא בא לאסוף אותי, כרגיל, שאל אותי אבא, 
ואז  השבתי.  תמיד",  "כמו   – היום?"  הספר  בבית  היה  "איך 
ובשבוע  היום?  הספר  לבית  הלכת  "האם  אבי,  אותי  שאל 
הודיתי  לשקר,  רציתי  שלא  כיוון  שבועיים?"  ולפני  שעבר, 

שלא הייתי בבית הספר בשבועות האחרונים.
אבי נתן לי שתי ברירות: או להיכנע ולהשתתף בפעילויות 
בית הספר כמו כל הנערים האחרים, או לעזוב את בית הספר 
צריך לחשוב הרבה.  הייתי  לא  לעבודה.  יום  כל  איתו  וללכת 
נכנסתי למשרדו של המנהל, הנחתי את הספרים על שולחנו 

ורצתי חזרה החוצה אל אבי.
החוק  על-פי  אזהרה.  מכתבי  לביתינו  להגיע  החלו  ואז 
המקומי, כל קטין חייב לבקר בבית הספר. יחסי משפחתי עם 

הקהילה החלו להתקלקל אף הם.
מה  ידע  לא  הוא  אך  מצבי,  בשל  ביותר  מודאג  היה  אבי 
את  ראה  הוא  בחלומו  חלום.  חלם  הוא  אחד  לילה  לעשות. 
עצמו כילד בן שלוש כשהוא יושב בחיק סבתו. סבתו אמרה 
לו, "ליובו )"אהובי" ברוסית(, בכל פעם שתהיה בצרה, הרבי 
הראשונה  הפעם  זו  הייתה  לך".  לעזור  יוכל  מליובאוויטש 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  ישראל,  מנהיג  של  שמו  את  שמע  שהוא 

מליובאוויטש זצוק"ל.
בבוקר שלמחרת הלך אבי לבית הכנסת שלו, מבנה קטן ולא 
בולט הסמוך לביתו. הוא ביקש מן הגבאי לפתוח עבורו את 
הדלת והלך לארון הקודש, שם שפך ליבו בפני אלוקים ופנה 

ללכת משם.

סע לקוראסאו!
המוכר  קוטלרסקי,  משה  הרב   ,1984 ינואר  מימי  באחד 
כיום כסגן יו"ר ארגון השלוחים העולמי, קיבל שיחת טלפון 
זצ"ל,  חדקוב.  מרדכי  חיים  רבי  הרבי,  של  הראשי  מהמזכיר 

"הרבי רוצה שתיסע מיד לאי קוראסאו", אמר לו.
כשהרבי אומר לחסיד לפעול, הוא לא שואל שאלות. הוא 
פועל. הרב קוטלרסקי לקח עמו תלמיד ישיבה צעיר בשם לוי 
קרינסקי )כיום הרב לוי קרינסקי, שלוחו של הרבי זי"ע בניו-

המפשיר( ושניהם עלו על הטיסה הבאה לקוראסאו. כשהגיעו 
ידעו לאן ללכת ומה לעשות שם,  כיוון שלא  לנמל התעופה, 
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עצרו מונית וביקשו לנסוע לבית הכנסת.
רגילים  מוניות  נהגי  בקוראסאו, 
הם  כלל  ובדרך  שכאלה,  לבקשות 
הכנסת  לבית  הנוסע  את  מביאים 
ישראל  "מקווה  באי,  ביותר  הגדול 
הכנסת  כבית  הידוע  עמנואל", 
הצפוני.  הכדור  בחצי  ביותר  העתיק 
זה, שבו מתנהלים תפילות  כנסת  בית 
כמוזיאון  גם  משמש  בלבד,  בשבת 
במאפיין  ניחן  הוא  השבוע.  במהלך 
לבן,  בחול  מכוסה  רצפתו  ייחודי: 
שמייסדיו,  מכך  נובע  הדבר  כי  יתכן 
בחול  כיסו  האינקוויזיציה,  מן  שברחו 
הכנסיות  לבתי  המובילות  המדרגות  את 
שלהם בפורטוגל כדי להשתיק את צליל 

צעדיהם.
נהג המונית לקח את  אולם משום מה, 
מקווה  לבית-הכנסת  לא  קוטלרסקי  הרב 
שכונתי  כנסת  לבית  אלא  עמנואל,  ישראל 
הרב  הדלת,  ליד  עצרה  כשהמונית  קטן. 
קוטלרסקי ראה אדם עוזב את הבניין. הוא 
ראה בכך הזדמנות לקבל מידע על הקהילה 
היהודית במקום, ולפיכך פנה אליו ואמר לו: 
מליובאוויטש.  הרבי  ידי  על  לכאן  "נשלחנו 
אנו רוצים להכיר את היהודים כאן. אנו גרים 
לנו על  יכול לספר  במלון פלאזה. האם אתה 

הקהילה המקומית?" האיש, שהיה לא אחר מאשר אבי שזה 
עתה יצא מבית הכנסת, כמעט והתעלף.

אבי סיפר לרב קוטלרסקי על המצוקה שבה הייתה שרויה 
משפחתנו. הוא ערך בינינו היכרות.

אותנו,  עודד  באריכות,  אתנו  שוחח  קוטלרסקי  הרב 
יהודית,  ובמסגרת  ברוח  להתחנך  חשוב  כמה  עד  והסביר 
מסויים  בשלב  בארה"ב.  אחרים  באזורים  שקיימים  דברים 
הפורים  לחג  לניו-יורק  לבוא  אבי  את  הזמין  השיחה,  של 
ולהשתתף בהתוועדות המרוממת עם הרבי, שנמשכת שעות 
גם  הוא  רוח.  והתרוממות  תורה מופלאים  דברי  ארוכות של 
במחנה  ולהשתתף  קיץ  באותו  יורק  לניו  לטוס  אותי  הזמין 
ובזכותו  הקטסקילס  בהרי  חב"ד  שקיימה  ישראל'  'גן  הקיץ 
התקרבו המוני ילדים לחיי תורה ומצוות, ולאחר מכן ללכת 
ללמוד בישיבה בחודש אלול. הייתה זו התשובה לתפילותיי 

וקיבלתי את הצעתו מיד.

אין יהודי קטן!
וכששב  הרבי,  במחיצת  בפורים  לשהות  נסע  אכן  אבי 
לביתו, כתב מכתב נרגש בן שני עמודים אל הרב קוטלרסקי. 
בצל  להיות  הזכות  ועל  האורחים  הכנסת  על  לו  הודה  הוא 
קורתו של הרבי, והודיע על נכונותו להעביר את בנו ללמוד 

בישיבה.
את מכתבו סיים: "השפה האנגלית שלי דלה מכדי למצוא 
העמוקה  והוקרתי  תודתי  את  לבטא  הנכונות  המילים  את 
ביותר אל הרבי, רק בבקשה תמסור לרבי, שיהודי קטן אחד 
כך  על  לך  תודה  בנשמתו.  נגע  שהרבי  הרגיש  מקוראסאו 
מראש, הייתי רוצה לכתוב זאת בעצמי אל הרבי, אולם איני 
יודע באלו מילים להשתמש בעברית כדי לכתוב לו את אשר 

על ליבי".

להעביר  החליט  קוטלרסקי  הרב 
בשלמותו,  המכתב  את  הרבי  אל 
)תרגום  הבא  במכתב  לו  השיב  והרבי 

מאנגלית(:
ב"ה

ג' בניסן התשמ"ד
ברוקלין, נ.י.

מר חיים יוסף גרויסמן
שלום וברכה,

ברכותיך  את  לקבל  שמחתי 
המשותפים  ידידינו  באמצעות 

הנכבדים.
הכינוי  על  לחלוק  עליי  אולם, 
קטן  "יהודי  עצמך  את  שכינית 
צורך  כל  אין  הרי  מקוראסאו". 
כל  כי  באריכות  בפניך  להדגיש 
לו נפש  יש  יהודי, איש או אשה, 
"חלק אלוקה  המהווה  אלוקית, 
בתניא,  שמוסבר  כפי  ממעל", 
לא  לפיכך  השני.  בפרק  החל 
קטן",  "יהודי  כזה  דבר  קיים 
פעם  אף  אסור  וליהודי)ה( 
העצום  בפוטנציאל  לזלזל 

שלו/ה.
אני  הפסח,  חג  התקרב  עם 
החירות  שחג  בתפילתי  אותך  לברך  כדי  זו  הזדמנות  מנצל 
יביא לך ולבני ביתך חירות אמיתית – חירות מחרדה חומרית 
ורוחנית ומכל דבר שעלול להסיח את דעתך מעבודת הבורא 
במשך  אלו  ושמחה  חירות  ושתישא   – שלם  ובלב  בשמחה 

כול השנה.
בברכת פסח שמח וכשר לך ולבני ביתך

בברכה

סוף דבר
במוסד  התחנכתי  לאחר-מכן  הקיץ,  למחנה  נסעתי  אכן 
יהודי בו למדתי את יסודות היהדות, ומאז התקרבתי עוד ועוד 

לתורה והמצוות.
עד עצם היום הזה, הוא מלא הכרת תודה אל הרבי, ששלח 
את שלוחו לאי הבודד בו התגורר עם משפחתו והציל אותו 

מהמצב הקשה.

.3
"דחית את השמד"

את הסיפור הבא מספר הגאון רבי עזריאל חייקין שליט"א, 
זי"ע  מליובאוויטש  אדמו"ר  כ"ק  שלוחי  מראשוני  שהיה 

ושימש כרב ראשי של מספר מדינות:
כרב  כשכיהנתי  ארוכות,  שנים  לפני  אירע  דלהלן  הסיפור 

בעיר קופנהגן במדינת דנמרק.
להיות  יארק,  בניו  שבקרתי  הפעמים  באחת  זאת  היתה 
הרבי  תבע  ב'יחידות'  בהיותי  רבינו.  כ"ק  של  קדשו  בחצר 
אפילו  או  קופנהגן,  בעיר  עבודתי  מספיקה  שאין  ממני, 

במדינת דנמרק, אלא עלי לבקר את כל "חצי האי", שכולל את 
מדינות סקנדינביה ופינלנד.

הייתי  ומאז  הרבי,  הוראת  בקיום  התחלתי  הביתה  בחזרי 
מאוד  הרבה  מצאתי  בה  נורבגיה  במדינת  קבע  דרך  מבקר 
כפרים ועיירות קטנות שבהן גרה רק משפחה אחת יהודית או 

שתים, מנותקות לגמרי מכל ענין של יהדות.
ר'  ושמו  פשוט  איש  האנשים,  אח  עם  היכרות  ערכתי 
שמואל דוד פופוביץ – מיוצאי רומניה – שהתגורר בעיירה 
- משפחת אלבוים.  נוספת   יהודית  יחד עם משפחה  'הלדן' 
מפעם  ביקרתי  ומאז  לי,  לעזור  כדי  יכולתו  ככל  עשה  הוא 
לפעם בנורבגיה. ר' שמואל דוד היה אוסף כעשרים יהודים מן 
הכפרים והעיירות הקטנות אל ביתו, והייתי מלמד אותם תורה 

ויהדות ומקרבם לאט לאט לחיי תורה ומצוות.

ביקור דרמטי
כרגיל  נורבגיה, לאחר שלימדתי  באחד מביקוריי במדינת 
את קבוצת היהודים בביתו של ר' שמואל – עלה בדעתי שלא 
די בפגישה זו, ועליי לבקר גם בכפרים ועיירות ולחפש יהודים 
נידחים. אומר ועושה – ערכתי מסע למצוא יהודים 'נידחים'.

מצאתי   – להלדן  סמוכה   – אחת  קטנה  בעיירה  והנה, 
עמהם,  ודברתי  לביתם  נכנסתי  אחת!.  יהודית  משפחה 

והשתדלתי להשפיע עליהם להתקרב לחיי תורה ומצוות.
ראיתי בפני בעל הבית כי דבר מה מעיק לו מאד, אבל כל 
זמן  כעבור  מאומה.  אמר  לא  השולחן  ליד  ישבה  זוגתו  עוד 
התפרץ  ומיד   – אחר  לחדר  ופנתה  השולחן  מן  האשה  קמה 

האיש ואמר: 'רבי, דחית את ה'שמד' לעשרים שנה'...
הבטתי אליו בתמהון – והוא הסביר לי:

הזאת,  בעיירה  גרים  שאנו  השואה,  מאז  שנה,  עשרים  זה 
כל  על  ממונה  שהיה  הכומר  בעיר.  אחד  יהודי  לא  אף  ואין 
והיה  הכפרים,  בכל  סיבוב  לזמן  מזמן  עושה  היה  האזור 
מגיע גם לעיירה זו ומשתדל לבקר מפעם לפעם את כל דיירי 
העיירה, וגם על ביתי לא פסח. מפעם לפעם הוא נכנס לביתי, 
טועם משהו, יושב עמנו, שואל לשלומנו וכו'. מעולם הוא לא 
דרש מאתנו שום ענין בנוגע לדתם )אלא ששכנינו היו לוחצים 
אבל  הכנסייה(,  אל  לבוא  פעמים  כמה  אותנו  והזמינו  עלינו 
מכל מקום, הביקורים עצמם – שהיו בידידות – גרמו לקירוב 

הדעת בינינו.
זה   – נא  הבט  לבי:  על  לדבר  זוגתי  התחילה  לאחרונה 
עשרים שנה שאנו גרים בעיירה זו ואף פעם לא ביקר אותנו 
שום יהודי, ואף רב אינו מגיע לשאול בשלומנו. ואילו הכומר 
הזה, מבקר אותנו בעקביות ומתעניין בהנעשה אצלנו. האם 

לא כדאי להתחיל לבקר בכנסייה שלו?...
מה  לי  "יש  היהודי,  אמר  אותנו",  שביקרת  לאחר  "עתה, 
להשיב לאשתי: הנה רואה את שהיהודים לא שכחו אותנו וגם 

רב בא לבקר אותנו"...
לעוד  ה'שמד'  את  דחיתם  היום  "בביקורכם  וסיים האיש: 

עשרים שנה"...
בסופו של דבר השפעתי על כל היהודים ה'נידחים' הללו 
והעיירות אל מקומות  מן הכפרים  – להגר  עליו  גם  כולל   –
אחרים שיש בהם קהילות יהודיות. חלקם נסעו לארץ ישראל 

וחלקם לעיירות גדולות באירופה.
ששלח  הרבי  של  השמימית  וראייתו  קדשו  ברוח  זה,  כל 
אותי לקבץ את "נדחי ישראל" ולקרבם תחת כנפי השכינה...

הרבי בצעירותוהרב חייקין מיכאל הסופר



בשם ה' נעשה ונצליח

שנות ניסיון
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רמה מעל כולם!
קיץ תשע"ט
ליאונרדו קלאב ים המלח )נירוונה לשעבר(

o n - l i n e @ t o u r p l u s . c o . i l
03-9050505  מוקד

הזמנות:

פיקוח מיוחד צניעות על טהרת הקודש

פיקוח מלא וצמוד של צוותות 
 משגיחים יר"ש. בפיקוחם של:

הרה"ג רבי משה נחשוני שליט"א
 הגה"צ רבי אשר אנשיל כץ שליט"א 

והרב שלמה לנדאו שליט"א

החופשה המושלמת: תכניות ופעילויות מרתקות מדי יום ולילה

בריכה ענקיתמרחצאות חמיםפנסיון מלא

הקיץ הזה תהנו מחופשה ברמה ובסטנדרטים הגבוהים ביותר!
במלון תהנו מחדרים מחודשים ומשודרגים. פנסיון מלא: 4 ארוחות ביום, ארוחות 
שף ברמה קולינרית עשירה, שתייה חמה וקרה 24 שעות ביממה, מזנון בריכה, קפה 

ועוגות אחר הצהריים, ארוחת חצות קלה.
כניסה חופשית לספא, הכולל: בריכת מי ים-המלח, ג׳קוזי, סאונה רטובה / יבשה, 
נפרד, בריכת מים מתוקים חצי אולימפית עם קירוי מיוחד,  חדר כושר, סולריום 
מורה  המים  איש  ע"י  שחיה  ולימוד  מים  התעמלות  אטרקטיביות,  מים  מגלשות 
לכל  מרתקות  ופעילויות  תכניות  הרצאות,  שמעון,  ראובן  הניסיון  עתיר  השחיה 
ועוד. לנשים  והתעמלות  מחול  ערבי  היומי,  דף  שיעור  לשעון,  מסביב   המשפחה 

32 חדרי טיפולים ובריכת גופרית - במחירים אטרקטיביים.

החזן העולמי יצחק מאיר הלפגוט | ילד הפלא דודי לינקר | המרצה ר' מאיר שוורץ

משקאות חמים, מיצים, 
בירות ומשקאות מוגזים, 

שלגונים מרעננים

הכל 
כלול

 שפע של הפעלות ויצירות לילדים 
לאורך כל היום במתחם ממוזג 

בליווי צוות חינוכי, מנוסה ואחראי

מופע מרכזי 
לילדים מדי יום 
בשעות אחה"צ

הילדים      עולם 
24
משודרגשעות

7 לילות - יום חינם

חבילות 2-3-4 לילות

מחיר לילד עד גיל 17

חדש! 10 תשלומים

ד'-י"א תמוז | 7-14.7.19 | הכל כלול במחיר
חבילת סופ"ש במחיר מיוחד

חמישי-ראשון פרשת בלק | ח'-י"א תמוז | 11-14.7
 מתקני המלון פתוחים עד שעה 
רק ₪3790לפני שבת ויפתחו בצאת השבת
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אדם  המושלם.  הפשע  בארה"ב  בוצע   ,1971 בשנת  קופר?  די.בי.  נעלם  לאן 
לאחר  דולרים.  אלפי  מאות  של  כופר  ודרש  בשמים  מטוס  חטף  מהודר 
שהרשויות נענו לדרישותיו, צלל מתוך המטוס אל תוך חשכת הלילה ופשוט 
נעלם. כל הניסיונות להתחקות על עקבותיו עלו בתוהו עד היום הזה. קראו על 
הפשע הנועז שהפך את קופר למעין גיבור עממי אמריקאי והפרשה הפכה 
המבוכות  אחת  בתור  מוגדרת  התקרית   • הבולשת.  של  בהיסטוריה  לכתם 
הגדולות ביותר של ה-FBI, והחטיפה היחידה בתולדות חטיפות המטוסים 

בארצות הברית שלא פוענחה מעולם

|| אשר ויטמן ||

חטיפת המטוס 
שלא פוענחה

הפשע המושלם: 

דגם מטוס הבואינג 727  מהסוג שנחטף על ידי קופר
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במידת  בה  אשתמש  אני  במזוודה.  פצצה  לי  "יש 
נחטף".  הזה  המטוס  לידי,  שתשבי  רוצה  אני  הצורך. 
באותיות  שנכתב  המאיים  בפתק  הלקונית  ההודעה  זוהי 
שפינר  פלורנס  לדיילת  קופר  שהעביר  גדולות  מודפסות 
על מנת שהיא תעביר אותה לטייס הראשי. לאחר שזו לא 
קראה את הפתק מיד כשניתן לה, אמר לה קופר: "גברת, 

כדאי שתסתכלי בפתק, יש לי פצצה".

החטיפה: הפתק המאיים.
סיפור החטיפה הנועז מתחיל ב-24 בנובמבר 1971 בשעה 16:35. בערב חג 
ההודיה האמריקאי עלה על מטוס בואינג 727 של חברת התעופה נורת'ווסט, 
בטיסה 305 מנמל התעופה הבינלאומי פורטלנד שבפורטלנד לסיאטל, אדם 
שהזדהה בשם דן קופר. קופר, שתואר כאדם באמצע שנות ה-40 לחייו, גובהו 
1.80 מטר בערך, היה לבוש בהידור: מעיל גשם שחור, חליפת עסקים כהה, 
חולצה לבנה מגוהצת, משקפי שמש, עניבה צרה וסיכת אם הפנינה. זמן קצר 
לפני כן הוא ניגש לדלפק של חברת נורת'ווסט, כשהוא נושא בידיו מזוודה 

שחורה וקנה כרטיס טיסה בכיוון אחד. הטיסה תוכננה להימשך כחצי שעה.
 727 לאחר שעלה לטיסה, התיישב קופר בשורה האחרונה במטוס בואינג 
והזמין  ההוא(  התום  עידן  את  שזוכר  )למי  סיגריה  הצית  בסיאטל,  המיוצר 
שפינר.  פלורנס  לדיילת  פתק  העביר  ההמראה  לאחר  מיד  וסודה.  בורבון 
לאחר שזו לא קראה את הפתק מיד כשניתן לה, אמר לה קופר "גברת, כדאי 
שתסתכלי בפתק, יש לי פצצה". בפתק נכתב באותיות מודפסות גדולות: "יש 
לי פצצה במזוודה. אני אשתמש בה במידת הצורך. אני רוצה שתשבי לידי. 

המטוס הזה נחטף".
דולר   20 לא מסומנים של  דולר במזומנים, בשטרות   200,000 קופר דרש 
נחיתתו  עם  למטוס  להעביר  דרש  והמצנחים  הכסף  את  מצנחים.  וארבעה 
הטייס  לתא  כך  על  דווחה  שפינר  המטוס.  את  לפוצץ  איום  תוך  בסיאטל, 
הפיקוח  במגדל  הפיקוח.  מגדל  עם  קשר  מיד  יצר  סקוט,  ויליאם  והקברניט, 
פנו ל-FBI, שהורה לסקוט לשתף פעולה עם החוטף. ובכך להציל את נוסעי 
המטוס. שפינר חזרה לקופר כשעיניו מכוסים על ידי משקפי שמש שחורים. 
אמיתית.  בתיקו  הפצצה  אם  לוודא  מנסה  תוך שהיא  לצדו  התיישבה  שפינר 
ומה  חשמל  חוטי  שפינר  ראתה  ובתוכו  התיק  את  פתח  בכך,  שחש  קופר, 
שנראה לה כ"מקלות דינמיט אדומים", ובכך שוכנעה כי הפצצה אמיתית. הוא 
הבטיח לה שהוא אינו פיראט אווירי או פושע מקצועי; הוא גם לא דיסידנט 
פוליטי כמו אלה שחטפו מטוסים מברית המועצות כדי לברוח אל החופש. לא 
הייתה לו כל כוונה לחטוף את המטוס לקובה. הוא היה מנומס עד גועל נפש, 
רך דיבור וג'נטלמן. שפינר חשבה שאולי כדאי להתמקח איתו על דרישותיו, 

אבל משהו בעיניו הרתיע אותה. לפני 
על  לשלם  קופר  התעקש  הנחיתה 
הבורבון בסודה, נתן לשפינר שטר של 
20 דולר ואמר לה שתשמור את העודף. 
אמר  מהחלון  החוצה  הביט  כאשר 
טאקומה",  מעל  שאנחנו  לי  "נדמה 
מקומי.  שהוא  שפינר  הסיקה  ובכך 
קופר הורה לשפינר לומר לטייס שלא 
לנחות עד שהכסף והמצנחים שביקש 

יהיו מוכנים בנמל התעופה.

שחרור הנוסעים: 
צילום שטרות

המטוס החל לחוג מעל סיאטל בזמן 
שהרשויות ניסו למלא אחר דרישותיו 
לו את הכסף  קופר. ה-FBI הכין  של 
בשטרות לא מסומנים, כפי שביקש, אך 
שמספרו  כך  במצלמה  צולם  שטר  כל 

על  להתחקות  החוקרים  ינסו  איתם,  ישתמש  קופר  בי  וכשדי  נרשם  הסידורי 
עקבותיו. ככה חשבו. נשקלה גם האפשרות לספק לו מצנחים פגומים, אך היא 
נפסלה מחשש שקופר ייקח עמו בני ערובה אם וכאשר יקפוץ. אחת הדיילות, 
טינה מקלו, ששהתה זמן רב עם קופר, העירה כי הוא היה נחמד ומתחשב ואף 
ביקש כי לצוות המטוס יובא אוכל מיד לאחר נחיתתם בסיאטל. בניגוד לכך, 

חוקרי ה-FBI טענו כי קופר התנהג בגסות והשתמש בשפה בלתי ראויה.
החוטף  של  דרישותיו  כי  הפיקוח  ממגדל  הודעה  התקבלה   17:24 בשעה 
מולאו וקופר הרשה לסקוט להנחית את המטוס ביעדו המקורי, נמל התעופה 
הבינלאומי סיאטל-טאקומה. המטוס נחת בשדה התעופה בשעה 17:39 וקופר 
להקשות  מנת  על  האורות  את  ולעמעם  בשדה  מרוחק  לאזור  להסיעו  הורה 
על ירי צלפים לעברו. לאחר מכן הורה לשלוח אדם אחד ללא ליווי על מנת 
 36 את  שחרר  קופר  ומשקיבלם,  המצנחים  ארבעת  ואת  הכופר  את  להעביר 
נוסעי המטוס ואת שפינר. שאר אנשי הצוות, ארבעה במספר, לא הורשו לעזוב 
הטיסה,  בזמן  שהתרחשה  לדרמה  מודעים  היו  שלא  הנוסעים,  המטוס.  את 
הופתעו לגלות כי המטוס נחטף. מהר מאוד גילו סוכני ה-FBI כי נוסע אחד, 

דן קופר, לא ירד מהמטוס, וכך הבינו כי הוא החוטף.

המראה שנייה: טיסה נמוכה
לסקוט  קופר  הורה  הכופר,  ובדיקת  המטוס  תדלוק  לאחר   ,19:40 בשעה 
להמריא. לאן? שאל הקברניט. "למקסיקו סיטי", ענה קופר והגיש לקוקפיט 
הוראות טיסה מדויקות. מיד עם המראת המטוס המריאו בעקבותיו שני מטוסי 
קופר  של  דרישתו  עקב  אך  הסמוך,  האוויר  חיל  מבסיס   F-106 מסוג  קרב 
לטוס במהירות נמוכה של 320 קמ"ש התקשו המטוסים, המיועדים לטיסות 
האוויר  מזג  תנאי  בנוסף,  הנוסעים.  מטוס  אחרי  לעקוב  גבוהות,  במהירויות 
הירודים הקשו עוד יותר על מטוסי הקרב לשמור על המטוס בשדה ראייתם. 
עוד דרש קופר לטוס עם מדפים בזווית של 15 מעלות ולהשאיר את הגלגלים 
למטה וכן הורה לטייס לשמור על גובה של 3,000 מטר, זאת כדי לאפשר את 

פתיחת דלת המטוס מבלי לסכן את נוסעיו.

הצניחה: לתוך הסערה
לתפעל  כיצד  לו  שתסביר  ממקלו  ביקש  קופר  ההמראה  לאחר  קצר  זמן 
זו הובילה לגרם מדרגות הידראולי הנפתח  את דלת היציאה האחורית. דלת 
להצטרף  לצדו,  ישבה  אז  שעד  ממקלו,  ביקש  הוא  מכן  לאחר  חוץ.  כלפי 
לשאר הצוות בתא הטייס ולהישאר שם. דקות אחר כך, בשעה 20:13, הבחין 
הצוות בנורית אדומה שנדלקה בלוח המחוונים, דבר שהצביע על כך שהדלת 

די בי קופר והשטרות שנמצאו
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האחורית של המטוס נפתחה. התברר שקופר קשר לגופו חבילות 
הלך  מאחור,  ואחד  מלפנים  אחד  מצנחים,  שני  ולבש  כסף  של 
הדלת  את  פתח  הנוסעים,  ירדו  שממנה  לדלת  המטוס  לירכתי 
האחורית והוריד את המדרגות. רוח עזה חדרה למטוס והקשתה 
עם  רטוב,  שחור,  לילה  ניבט  הפתוחה  לדלת  מבעד  הניווט.  את 
מוחלטת  ובחשכה  במדרגות  ירד  במעקה,  אחז  קופר  עזה.  רוח 
הורה  קופר  לעולם.  עוד  נראה  ולא  מהמטוס  קפץ  סוער  ובגשם 
מראש שלא להפעיל את ויסות לחץ האוויר. אילולא היה עושה 
זאת, הבדלי לחץ האוויר במטוס היו גורמים לו להישאב החוצה 
יש  אם  קופר  את  סקוט  שאל  האינטרקום  באמצעות  ולהיהרג. 
משהו שהוא יכול לעשות למענו. קופר השיב בשלילה. זו הייתה 

הפעם האחרונה שקולו נשמע. 
ברינו  המטוס  נחת   ,22:15 בשעה  מכן,  לאחר  כשעתיים 
קופר,  קץ  דרכם  האחוריות,  המדרגות  בעוד  נבדה  שבמדינת 
נגררות על מסלול הנחיתה. סוכני ה-FBI שביצעו חיפוש במטוס 
מצאו מספר טביעות אצבע שייתכן שהיו של קופר. עניבה, סיכת 
ושני  הכסף  הפצצה,  עם  המזוודה  מצנחים.  ושני  הפנינה  אם 

המצנחים האחרים נעלמו.

ההיעלמות: התעלומה הגדולה
מזג האוויר הסוער ששרר בליל הצניחה הביא לכך שהחיפושים 
לא התחילו עד ליום המחרת. החוקרים התקשו לקבוע את מקום 
שבו  והמקום  שהזמן  מכיוון  וזאת  קופר,  של  המדויק  הנחיתה 
קפץ מהמטוס לא היו ידועים. עם זאת, בהסתמך על נקודת הזמן 
המוערכת של הצניחה הם שיערו כי הוא נחת במדינת וושינגטון, 
סבוכים,  יערות  הכולל  באזור  אורגון,  מדינת  עם  לגבול  סמוך 

אגמים והרים.
קטנות  קבוצות  ידי  על  החיפושים  התנהלו  הראשונים  בימים 
ברגל,  האזור  את  שסרקו  מקומיים  ושוטרים   FBI סוכני  של 
בסך  פרס  הציעה  אף  נורת'ווסט  חברת  וסירות.  מסוקים  בסיוע 
25 אלף דולר למי שישיג מידע לגבי מקום הימצאו של החוטף. 
לאחר שעברו חודשים ושום ראיות חדשות לא נמצאו, הצטרפו 
הם  גם  וניסו  הלאומי  המשמר  וחברי  צבא  אנשי  גם  לחיפושים 
את כוחם. לאחר כשישה שבועות של חיפושים משותפים באזור 
בתולדות  הגדולים  בין  האדם  מצוד  הסתיים  המשוער  הנחיתה 
ארצות הברית ללא תוצאות. לא נמצא כל זכר לקופר או למצנח 
שלו והשאלה אם קופר שרד את הצניחה או לא - שנויה במחלוקת 

בקרב החוקרים עד היום.

החקירה: זיהוי השטרות
החוקרים קבעו מהר מאוד כי לקופר לא היה שותף על הקרקע שחיכה לסייע 
לו עם נחיתתו, וזאת מכיוון שמהירותו של המטוס וגובהו בעת הקפיצה ביחד עם 
מערבולות האוויר וכיווני הרוח המשתנים לא איפשרו לחזות מראש את מקום 

הנחיתה המדויק.
ופרסם את מספרם  בניסיון לאתר את שטרות הכופר  ה-FBI החל להתמקד 
הסידורי בבנקים, בחברות הלוואה ובבתי עסק. ארגוני חוק ברחבי העולם קיבלו 
המבוסס  מקומי  עיתון   1973 בנובמבר  השטרות.  ועל  קופר  על  מידע  הם  גם 
בפורטלנד שבמדינת אורגון החל לפרסם, באישור ה-FBI, את מספרם הסידורי 
אחד  את  שימצא  לראשון  דולר   1,000 סך  על  פרס  הציע  ואף  השטרות  של 
אף  המדינה,  ברחבי  נוספים  עיתונים  ממספר  דומה  הצעה  למרות  מהשטרות. 
אדם לא הגיע עם שטר מתאים על מנת לגבות את הפרס. שנים לפני כן הצליח 
ה-FBI לפתור מספר פשעים של סחיטה ושוד בנק על ידי מעקב אחר המספרים 
וזאת  שבועות  מספר  בתוך  נפתרו  הללו  המקרים  כל  השטרות.  של  הסידוריים 
הפשע.  ביצוע  אחרי  ימים  מספר  הכסף  את  לבזבז  החלו  שהפושעים  מכיוון 

נסיבות אלו ללא ספק לא היו קיימות במקרה של קופר.
צוות האוויר והנוסעים שהיו עם קופר במטוס נחקרו ומסרו תיאור כמעט זהה 

אותו  והפיץ  קופר  של  קלסתרון   FBI-ה הרכיב  אלה,  תיאורים  סמך  על  שלו. 
לא  נוספת  ופעם  מאוד  מהר  נפסלו  כך  בעקבות  שהגיעו  החוט  קצוות  לציבור. 

הייתה כל התקדמות בחקירה. בקלסתרון זה נעשה שימוש עד היום.

פריצת דרך: מציאת חלק מהשטרות.
בסוף שנת 1978 נמצאה הראיה הראשונה לחטיפה על הקרקע. צייד שהסתובב 
הוראות  עם  הסבר  ובו  פלקט  מצא  קופר,  של  המשוער  הנחיתה  למקום  סמוך 
מדויקות איך להוריד את גרם המדרגות מהפתח האחורי של בואינג 727. בדיקות 

שבוצעו אישרו כי הפלקט שייך למטוסו של קופר.
בחקירה.  ביותר  המשמעותית  הדרך  פריצת  התרחשה   1980 בפברואר  ב-10 
שטרות   294 ומצא  קולומביה  נהר  ליד  בחול  חפר   ,8 בן  ילד  אינגרם,  בריאן 
גדות  על  נמצאו  השטרות  דולר.   5,880 של  כולל  בסכום  דולר   20 של  נרקבים 
הנהר כשהם עטופים ברצועות גומי וקבורים 5 ס"מ מתחת לחול. לאחר בדיקת 
לקופר  שניתן  מהכופר  בחלק  מדובר  כי  הסתבר  השטרות  של  הסידורי  המספר 
תשע שנים קודם לכן. אינגרם לקח את חוקרי ה-FBI למקום מציאת הכסף, אך 
למרות חיפושים נרחבים שנעשו במקום, לא נמצאו שטרות נוספים. ב-18 במאי, 

מודעות שהתפרסמו בעיתון על כל היודע פיסת מידע להביאו לרשויות

השטרות שניתנו ככופר פורסמו על מנת לזהות את זהות החוטף
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התפרץ  הכסף,  מציאת  לאחר  שבועות   14
הר הגעש סנט הלנס וכיסה את האזור באפר 
עבה. רבים מאמינים שבכך אפסו הסיכויים 
למצוא ראיות נוספות שאולי עדיין נמצאות 

במקום.
הגילוי.  בעקבות  צצו  תאוריות  מספר 
סמך  ועל  שבוצעו  מדעיות  מבדיקות 
הכסף  כי  נקבע  מומחים  עם  התייעצות 
שלוש  מ-1974,  יאוחר  לא  למקום  הגיע 
העלו  חוקרים  מספר  החטיפה.  לאחר  שנים 
השערה כי קופר לא שרד את הצניחה וגופתו 
הנהר.  בקרקעית  נמצאים  הכסף  עם  והתיק 
הנהר  לגדות  הגיע הכסף  לדרך שבה  באשר 
נרקב  שנים  מספר  לאחר  כי  מסבירים  הם 
חבילות  כמה  לשחרר  כדי  מספיק  התיק 
של  ובסופו  הזרם,  עם  שנסחפו  שטרות  של 
ידי  על  נמצאו  שם  הנהר  לגדות  הגיעו  דבר 
כי קופר חזר  גורסת  אינגרם. תאוריה אחרת 
למקום מספר שנים לאחר החטיפה וזרק את 
הכסף על מנת לטשטש את עקבותיו או כיוון 
להשתמש  מדי  שמסוכן  למסקנה  שהגיע 
בהסבר  המאמינים  יש  זאת  למרות  בכסף. 
נפלו  פשוט  השטרות  לפיו  יותר,  הפשוט 

מתיקו של קופר כאשר הוא קפץ מהמטוס.
הכסף  מציאת   ,FBI-ה לחוקרי  באשר 
את  שרד  לא  קופר  כי  השערתם  את  חיזקה 
ההנחה  על  התבססה  זו  השערה  הצניחה. 
להשאיר  מוכן  יהיה  לא  כמוהו  שפושע 
חייו  את  סיכן  למענו  מהשלל  חלק  מאחור 

כל כך.
הסידוריים  מספריהם  הועלו   2008 ביוני 
לאתר  הדולר   20 שטרות   9,998 כל  של 
אינטרנט שבו יכול כל אדם להזין את מספרי 
בחלק  מדובר  אם  ולבחון  שבידיו  השטרות 
קיבל  אינגרם  קופר.  של  האבוד  מהכופר 
בסופו של דבר 2,860 דולר מהכסף שנמצא. 
מהשטרות   15 מכר  הוא   2008 ביוני  ב-13 
 37,000 של  כולל  בסכום  פומבית  במכירה 

דולר.
ב-2009 בחר ה-FBI צוות של מדענים כדי 
שיבדקו שוב את הראיות. בעזרת מיקרוסקופ 
יסודות  חלקיקי  המדענים  זיהו  אלקטרוני 
נדירים כגון טיטניום טהור, צריום ועוד על 
כשניסו  במטוס.  קופר  שהשאיר  העניבה 
ניתן  הברית  בארצות  היכן  להבין  המדענים 
היה למצוא שילוב של כל היסודות התגלה 
היצור  מפעלי  כנראה  הוא  היחיד  שהמיקום 
של בואינג. ולכן קופר כנראה עבד או שהיה 

קבלן משנה באחד מהמפעלים הללו.

מצעד החשודים: 1000 
בני אדם.

חוט.  בידיהם אפילו קצה  אין  כי  כבר החוקרים  עם תחילת החקירה, חשו 
שום דבר, לא מידע על האיש, מחמת היותו בזהות מזויפת. לא מצלמות, לא 
עדים. כלום. וכאן התחילו הדמיונות לפרוח. כל בן אדם שני שהיה נראה ודומה 
עדות.  מיד מסר  אותו,  ברנש שרק חלם שראה  כל  מיד.  נחקר  פניו,  לקלסתר 
אולם לסיום החקירה ולכדי הרשעה לא הגיעו. אלף בני אדם נחקרו כחשודים 

אולם די בי. קופר לא נמצא.

זמן קצר לאחר החטיפה ה-FBI עיכב לחקירה עבריין מוכר תושב פורטלנד 
בשם די. בי. קופר. אדם זה מעולם לא נחשב כחשוד משמעותי בפרשה, והוא 
עוכב רק מכיוון ששמו היה זהה לזה של החוטף. החשוד זוכה ושוחרר במהרה 
בתום חקירה קצרה, אך התקשורת ששמעה על עיכובו, מיהרה לפרסם את שמו 

ברבים והשם השתרש, וזהו השם שבו נודע החוטף מאז ועד היום.
במשך השנים הועלו מספר השערות לגבי זהותו של קופר. ה-FBI האמין 
מהאוויר  אותה  לזהות  הצליח  שהוא  מכיוון  סיאטל  אזור  את  הכיר  קופר  כי 
משדה  נסיעה  דקות  כ-20  נמצא  האוויר  חיל  של  טיסה  בסיס  כי  העיר  ואף 
חיל האוויר  או בדימוס של  עובד פעיל  היה  קופר  כי  ה-FBI סבר  התעופה. 

סוכני fbl בחיפושים על גדות נהר קולומביה אחרי השטרות הנמצאים

קלסתר פניו של די בי קופר עם משקפי שמש ובלי
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סגירת האטרקציות לפעילות מופרדת
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של ארצות הברית או צנחן חובב, זאת מכיוון שהוא גילה ידע נרחב בצניחה 
ובאווירודינמיקה של מטוסי סילון.

עם השנים הלך וגדל מספר החשודים והרשימה מונה כיום למעלה מ-1,000 
איש. עם זאת, מספרם של החשודים המרכזיים קטן בהרבה.

החשוד: ג'ון ליסט
קופר חטף  קופר.  בי.  די.  הוא  כי  ליסט  ג'ון  נחשד  קצר אחר החטיפה  זמן 
את המטוס 15 ימים בלבד לאחר שליסט רצח את כל משפחתו. כמו כן, גילו, 
 FBI-מאפייני פניו ומבנה גופו של ליסט דמו מאוד לאלה של קופר. חוקר ה
הראשי, ראלף הימלסבך, הצהיר כי ליסט הוא חשוד מרכזי בפרשה. קופר צנח 
מהמטוס עם 200 אלף דולר, אותו סכום כסף שליסט הוציא מחשבונה של אמו 
ליסט  הכחיש  ב-1989,  ונעצר  שנתפס  לאחר  הרצח.  ביצוע  לפני  ימים  מספר 
בתוקף שהוא קופר וה-FBI הגיע למסקנה כי הוא לא חשוד בחטיפה. ליסט 

מת בכלא מאוחר יותר ב-21 במרץ 2008.

החשוד ריצ'רד מקוי ג'וניור
 855 טיסה  על  עלה  החטיפה,  לאחר  חודשים  ארבעה   ,1972 באפריל  ב-7 
של חברת התעופה יונייטד איירליינס הנוסע ריצ'רד מקוי ג'וניור. מקוי, נשוי 
ואב לשני ילדים, טייס מסוקים לשעבר וצנחן נלהב, עלה למטוס תוך שהוא 
לאחר  הפנינה.  אם  וסיכת  עניבה  ולובש  ג'ונסון  ג'יימס  הבדוי  משתמש בשם 
ההמראה מסר מקוי לדיילת פתק שבו הוא דרש ארבעה מצנחים וחצי מיליון 
דולר. לאחר שהמטוס נחת בסן פרנסיסקו ודרישותיו מולאו, הורה מקוי לתדלק 
את המטוס והוא המריא. זמן קצר לאחר ההמראה צנח מקוי מהמטוס. המטוס 
היה מסוג בואינג 727 עם גרם מדרגות אחוריות, ושיטת הפעולה הייתה זהה 
לזו של קופר, אך בניגוד לקופר מקוי עשה מספר טעויות גורליות. הוא השאיר 

את הפתק עם כתב ידו על המטוס ואת טביעות אצבעותיו על ירחון שקרא.
המשטרה לכדה את מקוי בעקבות מידע שהגיע משוטר תנועה שהיה מיודד 
עמו והחלה לחקור אותו. ככל הנראה, זמן קצר לאחר חטיפת המטוס על ידי 
חצי  לבקש  צריך  היה  שקופר  כך  על  השוטר  ידידו  באוזני  מקוי  העיר  קופר, 
יצר  ולכן  ולא להסתפק ב-200 אלף. חשדו של השוטר התעורר  מיליון דולר 

.FBI-קשר עם ה
מקוי  נעצר  היד  וכתב  האצבע  טביעות  של  התאמה  בעקבות  באפריל  ב-9 
וחצי  צניחה  חליפת  החוקרים  מצאו  ביתו  בתוך   .855 טיסה  חטיפת  באשמת 
מיליון דולר במזומנים. מקוי טען לחפותו אך בית המשפט הרשיעו והוא נשלח 
נוספים,  אסירים  עם  ביחד  מקוי,  הצליח   1974 באוגוסט  מאסר.  שנות  ל-45 
להימלט מכלאו. שלושה חודשים עברו עד אשר הצליח ה-FBI לאתרו. על פי 
העדויות, מקוי ירה לכיוון סוכני ה-FBI ואחד הסוכנים השיב באש והרג אותו.

ברני רודס, סוכן FBI לשעבר, וראסל קאלם כתבו ב-1991 ספר, שבו טענו 
כי קופר ומקוי הם למעשה אותו אדם. בספר נטען כי שיטת החטיפה הזהה, 
העניבה וסיכת אם הפנינה שלבשו השניים לא משאירים מקום לספק כי מדובר 
באותו אדם. עוד טענו כי מקוי אף פעם לא הודה ולא הכחיש כי הוא קופר, 
רוצה  לא  "אני  להם  ענה  כך  על  ישירות  אותו  לשאול  החוקרים  ניסו  וכאשר 
"כשיריתי  כביכול  אומר  צוטט  מקוי  את  הסוכן שהרג  כך".  על  איתכם  לדבר 
במקוי, יריתי גם בקופר באותו הזמן". בסוף שנות ה-80 בוצעו מספר ראיונות 
עם אנשי צוות המטוס של קופר. כל אנשי הצוות טענו כי תמונתו של מקוי לא 
דומה לדמות של קופר שהם זכרו. ב-2007 הודיע ה-FBI כי הוא פסל סופית 
את מקוי כחשוד בפרשה לאחר שנקבע כי בעת חטיפת המטוס על ידי קופר, 

מקוי אכל ארוחת ערב עם בני משפחתו.

ראקסטרו הטייס החשוד
ראקסטרו, טייס ואסיר לשעבר, היה אחד החשודים העיקריים בביצוע הפשע 
לאורך השנים. בשנת 78', הוא נעצר באיראן כאשר הוא מחזיק מטען חבלה. 
הוא הוסגר באותה שנה לארה"ב ושוחרר בערבות כעבור כמה חודשים. באותה 
תקופה, חוקרים סברו שפניו מזכירות את הקלסתרון של קופר והרקע המקצועי 
שלו )הכולל ניסיון בצניחה מבצעית וגם עבר פלילי( הגביר את החשד שהוא 

חד  באופן  אותו  לקשר  הצליחו  לא  החוקרים  כן,  פי  על  אף  הנועז.  השודד 
.FBI-משמעי עם המעשה ובשנת 79', הוא ירד מרשימת החשודים של ה

העדות של ג'ו ובר
ביולי שנת 2000 התפרסמה כתבה בשבועון אמריקאי על אלמנה בשם ג'ו 
ובר שטענה כי בעלה המנוח דואן ובר התוודה בפניה לפני מותו ב-28 במרץ 
החלה  היא  בעלה  של  מותו  לאחר  כי  טענה  ובר  קופר.  די.בי.  הוא  כי   1995
לחקור את עברו וגילתה כי הוא ישב בכלא שנמצא כ-30 ק"מ מנמל התעופה 
היא  קופר.  ידי  על  שנחטפה   305 טיסה  המריאה  ממנו  נמל  אותו  בפורטלנד, 
אמרה כי בעלה דומה מאוד לקלסתרון של קופר וכי הוא נהג לעשן סיגריות 
מסיוטים  לעיתים  סבל  ובלילות  בטיסה,  קופר  שעשה  כפי  בורבון,  ולשתות 
שבהם דיבר בשנתו על קפיצה ממטוס ועל כך שהשאיר את טביעות אצבעותיו 
על המדרגות. בנוסף, טענה ובר כי זמן קצר לפני מותו דואן גילה לה שפציעת 

רגל ישנה ממנה סבל נגרמה כתוצאה מקפיצה ממטוס.
מה  את  גילתה  היא  בתוכו  קופר.  על  ספר  מצאה  שם  לספריה  הלכה  ובר 
שהיא חשבה ככתב ידו של בעלה שרשם בשוליים את שמה של העיירה שבה 
מספרות  טענתה  את  שמחזקות  נוספות  ראיות   .305 טיסה  של  הפלקט  נמצא 
על חופשה בסיאטל שהשניים יצאו אליה בשנת 1979, ארבעה חודשים לפני 
שנחשף חלק מהשלל באזור, שתוארה על ידי דואן כמסע סנטימנטלי וכללה 
גם ביקור בנהר קולומביה. היא זכרה כיצד דואן התעקש מסיבה כלשהי לצאת 

לבדו לסיור בגדות הנהר באזור.
הימלסבך,  ראלף  הפרשה,  של  לשעבר  הראשי  החוקר  עם  קשר  יצרה  ובר 
מתאימות  ובר  את  שסובבות  הנסיבתיות  הראיות  כי  ואמר  איתה  שהסכים 
לפרופיל של החוטף. למרות זאת, ה-FBI הפסיק לחקור את ובר כחשוד ביולי 

1998 מכיוון שלא נמצאו ראיות מוצקות הקושרות אותו לחטיפה.
בדיקת השוואה שבוצעה לא הצליחה למצוא התאמה בין טביעות האצבע 
של ובר לאלה שנלקחו מהמטוס. באוקטובר 2007 הודיע ה-FBI כי בבדיקה 
מדעית שנעשתה נמצא כי דגימת ה-DNA החלקית שהוצאה מהעניבה שקופר 

השאיר במטוס אינה שייכת לוובר.

"אני לא יכול לספר לך"
חשוד  של  שמו  עם  כתבה  יורקי  ניו  ירחון  פרסם   2007 באוקטובר  ב-29 
שנפטר  כריסטיאנסן,  כי  נכתב  בכתבה  כריסטיאנסן.  קנת  לשם  העונה  חדש 
נורת'ווסט.  ועובד לשעבר של חברת התעופה  צנחן בצבא  היה   ,1994 בשנת 
החטיפה  לאחר  כשנה  במזומנים  נכסים  מספר  קנה  נטען,  כך  כריסטיאנסן, 
והתיישב במדינת וושינגטון סמוך למקום ממנו קפץ קופר מהמטוס. הוא גם 
נהג, בדומה לקופר, לשתות בורבון ולעשן סיגריות. פלורנס שפינר, הדיילת לה 
הגיש קופר את הפתק עם איומו, אמרה כי תמונתו של כריסטיאנסן דומה מאוד 
לקופר ואחיו הוסיף ואמר כי לפני מותו כריסטיאנסן אמר לו: "יש משהו שאתה 

צריך לדעת אבל אני לא יכול לספר לך".
ב־2007 התפרסמה במגזין "ניו יורק" כתבה על ישיש בשם לייל כריסטיאנסן 
שמגוון נסיבות גרמו לו לחשוד שאחיו המנוח, קנת כריסטיאנסן, היה די. בי. 
קופר. עדות האח הייתה גדושה תופינים. האח המת התגייס לצנחנים ב־1944, 
עבר אימונים מפרכים, צניחות ליליות בתנאים קשים, אימוני הישרדות בטבע. 
וושינגטון. בתוקף תפקידו  הוא עבד כטכנאי מטוסים ואחר כך כדייל בדרום 
שנמצא  לכסף  אחראי  והיה  ומכס  הגירה  סוכני  עם  בקשר  כריסטיאנסן  עמד 
במטוס. העיתונאי פרנק גריי הלך אל עדי הראייה שנותרו בחיים והראה להם 
פלורנס  הדיילת  את  כריסטיאנסן.  לייל  לו  שסיפק  המת  האח  של  צילומים 
שאפנר מצא גריי בלקסינגטון, קרוליינה הדרומית. היו לה הסתייגויות שונות 
מהדמיון בין הצילומים לקופר, והיא סיכמה את עדותה באמירה: "יכול להיות 

שעלית על משהו". 
איש החוק הבקיא והמעורב ביותר בפרשת קופר היה ראלף הימלסבך, סוכן 
קן  של  בצילומיו  שהתבונן  אחרי  שנים.  שמונה  השוד  את  שחקר  בכיר   FBI
כריסטיאנסן אמר: "לא רע, חוץ מהשיער". כאשר שמע שכריסטיאנסן שירת 
בצנחנים, היה דייל ומכונאי והתגורר ליד שדה התעופה בסיאטל, אמר: "אילו 
עמדתי עדיין בראש צוות החקירה, הוא היה נראה בעיני כחשוד פר אקסלנס. 

הבחור הזה נופל תחת ההגדרה 'חייב להיחקר'".
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לבסוף פסל ה-FBI את כריסטיאנסן כחשוד. התברר כי אף על פי שבמבט 
ראשון כריסטיאנסן נראה דומה לקופר, בדיקות מדוקדקות יותר מצאו שמבנה 
גופו, גובהו, משקלו וצבע עיניו לא תאמו את התיאור שנתנו הצוות והנוסעים 

של טיסה 305 זמן קצר לאחר החטיפה.
החטיפה עוררה שינויים גדולים בביטחון הטיסות המסחריות. גלאי מתכות 
הותקנו בנמלי תעופה ומספר חוקי בטיחות טיסה חדשים נקבעו על ידי רשות 
התעופה הפדרלית של ארצות הברית )FAA(. בעקבות גל של חטיפות דומות 
אך פחות מוצלחות שהתרחשו ב-1972 הורתה רשות התעופה הפדרלית להתקין 
בכל מטוסי בואינג 727 מתקן שימנע את פתיחת מדרגות המטוס בזמן טיסה. 

המתקן קיבל את השם "טריז קופר", על שם החוטף הנודע.

ה-FBI מקבל ראיות חדשות
ב-1 בנובמבר 2007 נחשף לראשונה כי קופר דרש שני מצנחים ראשיים ושני 
מצנחים רזרביים וכי הרשויות סיפקו לו בטעות מצנח רזרבי דמה, חסר תועלת, 
ששימש רק להדגמות בכיתה. מצנח הדמה לא נמצא במטוס לאחר הקפיצה, 
ומשערים כי קופר לא הבין כי הוא חסר תועלת וקפץ רק עם מצנח תקין אחד. 
לקשור  מנת  על  בחוטיו  השתמש  וקופר  נפתח  התקין,  השני,  הרזרבי  המצנח 

לגופו את התיק עם הכסף.
כי קופר היה צנחן מנוסה.  2007 חזר בו ה-FBI מהערכתו  ב-31 בדצמבר 
אימונים  לעבור  חייב  היה  קופר  כי  הייתה  החוקרים  של  הראשונית  הסברה 
ולהיות מנוסה בצניחה על מנת לבצע פעולה כה נועזת, אולם ניתוח מאוחר יותר 
של האירועים הביא את ה-FBI לשקול זאת מחדש. החוקרים הגיעו למסקנה 
בחושך  גשם  בסופת  קפיצה ממטוס  לבצע  מנסה  היה  לא  מנוסה  צנחן  ששום 
קופר  גם אם  כי  לכך, החוקרים האמינו  בנוסף  ציון על הקרקע.  נקודות  וללא 

מיהר לברוח, צנחן מנוסה היה לכל הפחות בודק את המצנחים שלו.

הפסקת החקירה והקוד שפוענח
ב-13 ביולי 2016, הודיע ה-FBI על הפסקת החקירה, אך ציין כי ישקול את 
חידושה בעתיד אם יתגלו רמזים ממשיים, דוגמת חלקים ממצנחו של קופר או 
הכסף שקיבל. בהודעה שנמסרה לכלי התקשורת נכתב: "הבולשת מפנים את 
המשאבים שהופנו לתיק החקירה של די. בי. קופר לנושאים אחרים, על מנת 

למקד את הפעולות שלנו בחקירות רלוונטיות".

למרות העובדה שחוקרי ה-FBI הפסיקו את החקירה, אין זה אומר שאחרים, 
בארה"ב  התקשורת  כלי  התענוג.  על  ויתרו  ועיתונאים,  פרטיים  חוקרים  נניח 
הנועז  השודד  של  היעלמותו  בחקירת  דרך  פריצת  על  דיווח  בעקבות  סוערים 
די. בי. קופר. על פי הדיווחים של רשת MSN, שני חוקרים עצמאיים מארה"ב 
סבורים שהם הצליחו לגלות את זהותו של האדם שחטף מטוס בשנת 71' ונעלם 
לאחר שקיבל כופר של 200 אלף דולר. לטענתם, הם הצליחו לפענח את זהותו 
לאחר שפיצחו קוד שנכתב בהודעה שקופר מסר לתקשורת האמריקאית כשנה 
לאחר היעלמותו. כעת, טום קולברט, חוקר פרטי, טוען שהוא הצליח לפענח 
את זהותו של קופר, בעזרתו של מפצח קודים צבאי לשעבר בשם ריק שרווד. 
זהותו במכתב  לגבי  רמזים  קופר החביא  כי   MSN סיפר לכתבי רשת  החוקר 
לטענתו, הפסקה   .Portland Oregonian-ה לעיתון   '72 שהוא שלח בשנת 

שנייה של המכתב מכילה צופן.
בפסקה השנייה נכתב כך: "רציתי לצאת מן המערכת וזיהיתי דרך באמצעות 
הדוד הוותיק )כלומר, 'הדוד סם' או הממשל האמריקאי(. כעת, זהו תורו של 
תמסרו  ובבקשה,  שינוי.  לשם  משלו  לאחד  כסף  קצת  ולשלם  לבכות  הדוד 
לשוטרים הפחותים שדי. בי. קופר הוא לא שמי האמיתי". לטענתו של שרווד, 
שלושת המשפטים הללו מכילים ביטויים שחוזרים על עצמם ולמעשה מרכיבים 

צופן שחושף את זהותו של השודד.
שרווד מסביר: "השתמשתי במערכת של מספרים ואותיות והצלחתי לגלות 
שחטפתי  זה  'באמצעות  אומר  למעשה  הוותיק'  הדוד  'באמצעות  שהמשפט 
מטוס'. אחר כך, השתמשתי בממצא הזה בשביל לפענח את המשפט 'ובבקשה, 
תמסרו לשוטרים הפחותים שדי. בי. קופר הוא לא שמי האמיתי', אשר אומר 
בעצם 'אני הוא סגן רוברט ראקסטרו'". ראקסטרו הוא הנזכר לעיל היה חשוד 

בפרשה אך ה FBIפסל אפשרות זו.
סטיב האף, עיתונאי חוקר, גורס כי הסברה החדשה הזו, אשר מקשרת את 
אחד החשודים לפרשה באמצעות מכתב מוצפן, נותנת הרבה יותר מדי קרדיט 
האינטרנט  באתר  כותב  הוא  נוח",  מדי  יותר  "זה  בפרשה.  המעורבים  לכל 
Maxim. "למרות העובדה שקופר הצליח לארגן את הפשע המושלם, זה לא 
אומר שהוא היה זהיר ומבריק מספיק בשביל לחשוף את זהותו בצופן מחוכם. 
כל הסיפור הזה מרגיש לי מושלם מדי" – מצד שני, אולי זה באמת היה הוא 

אחרי הכל? 
יש פשעים הנתקעים בגרון רשויות החוק: האומץ, הביצוע המושלם, אפס 
אבידות בנפש, הכופר, ללא קצה חוט, ללא רמז. סוכני FBI הקריחו, השמינו 
ויצאו לגמלאות ואין די. בי. קופר. האדמה בלעה אותו. אם די. בי. קופר מהמר 
מישהו על פשע כה נועז, המקסימום שהוא דורש הוא 200 אלף דולר? האם היה 
צנוע או טיפש? בשביל כסף קטן שאף לא השתמש בה קופצים ממטוס נוסעים 

סילוני באמצע הלילה? כנראה שלעולם לא נדע.

די בי קופר בשחזור קלסתר פניו
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||  שרה פכטר ||

תשובה מאהבה: איריס, ישראלית שנשדדה ביער האמזונס, גילתה את יהדותה באורח פלאי דווקא בברזיל

קראתיך
ממעמקים 
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איריס, צעירה ישראלית שראתה בחרדים ציבור מאוס ומרוחק ממנה שנות אור, נסעה אחרי 
השירות הצבאי לברזיל עם אחיה ונתקלה בקבוצת שודדים חמושים מכף רגל ועד ראש בלב 
האמזונס • לראשונה בחייה היא התפללה תפילה נרגשת והבטיחה לעזור לאחרים – אם 
תינצל • רגע לפני שחזרה לישראל, קיבלה הצעה מהקהילה היהודית בברזיל לשמש כמורה 
לעברית, שם קבעה את מושבה במשך עשר שנים, עד שהחליטה 'להתקדם' ונסעה להפיץ 
את השיטה הייחודית שלה בהוראה – לצרפת • הצעת שידוך לא שגרתית שכנעה אותה 
להינשא לאלמן צעיר עם שלושה ילדים • מבירא עמיקתא לאגרא רמא

תשובה מאהבה: איריס, ישראלית שנשדדה ביער האמזונס, גילתה את יהדותה באורח פלאי דווקא בברזיל

קראתיך
העיר ריו דה ז'ניירו ברזיל
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לי פ סיפרה  היא  באוטובוס.  אותה  גשתי 
בישראל  לביקור  והגיעה  מצרפת,  שהיא 
כדי לעזור לבתה שילדה לה נכד. "מאיפה 
אותי  שאלתי  שלך",  הצחה  העברית 
מסוקרנת. "אני ישראלית במקור", השיבה 
לאחד  הקשבתי  ליעד,  שהגענו  עד  לי. 

הסיפורים המרתקים ביותר בהם נתקלתי.
כך  כל  היינו  חילוני.  בבית  וגדלתי  בישראל  "נולדתי 
חילונים שכששמעתי או ראיתי אנשים חרדים ראיתי בעצם 
אדם  כבני  אליהם  התייחסתי  לא  כלל  מהלכת,  קריקטורה 
מן השורה". איריס מזיזה את ראשה מצד לצד כאילו מנסה 

לגרש מחשבות מראשה.
"אחרי שסיימתי את שירותי הצבאי, הצטרפתי לאחי שנסע 
לטיול בברזיל. הורי, עד כמה ששידרו ליברליות, הביעו את 
בעולם  מסתובבים  ילדיהם  ששני  העובדה  מעצם  דאגתם 

הגדול ללא השגחה.
בשדה  כשנפרדנו  בכתה  שלי  אמא  למה  הבנתי  "לא 
התעופה. 'די, אמא אלו הם החיים', צחקתי בשעת הפרידה. 
לא היה לי שמץ של מושג על עצם קיומה של מצוות כיבוד 

הורים".
היעד  מאתרי  אחד  בברזיל.  טיילו  הם  חודשיים  במשך 
הוא  באמזונס  ולטיולים  בברזיל  לטיול  ביותר  הפופולריים 
העיר מאנאוש. כך הם קראו בספרי תיירות, וכך אמרו להם 
לבנות  ולנסות  האופציות  כל  את  לבדוק  החליטו  הם  כולם. 
ולא  בכיס  מטבעות  עם  אותם  תותיר  שגם  יציאה  תכנית 

תרושש אותם לגמרי.
במעלה  השיט  טיולי  על  מספרת  כשהיא  נוצצות  עיניה 
האמזונס. "פגשנו שם חיות בר מרתקות, ראינו את הג'ונגל, 
פגשנו גם אנשים שחיים ביערות הנהר. הגענו לאזורים בהם 
יכולנו לעקוב אחר ציפורים, צילמנו ביצות בהם שרצו חיות 

צילמנו  תנינים.  קוגרים,  יגוארים,  איגואנות,  ראינו  ענק. 
ותיעדנו כל פרט בטיול. היינו חבר'ה צעירים מישראל שראו 
והתלהבו, התלהבות שכמעט קיפחה את  את העולם הגדול 

חיינו. 
"עשינו טעות גדולה, כשהצטרפנו לסיור שיט על הגבול 
עם בוליביה. מסתבר ששם נמצא מרכז לעסקים מפוקפקים 
הנס  על  איריס  מספרת  אותנו",  שדדו  גם  שם  ומסוכנים, 
נס שגרם לה לפקוח את העיניים  הגדול שאירע להם, אותו 

בפעם הראשונה.
תפילה  מתפללת  הראשונה  בפעם  עצמי  את  "מצאתי 
אמיתית מעומק הלב אל ריבונו של עולם. רק שם, כשהיינו 
מוקפים בפושעים, הבנתי שאנחנו נמצאים במצב של פיקוח 

נפש. 
מפחידה  חבורה  מקום.  משום  צצו  הם  מפחיד.  היה  "זה 
של אנשים לבושים בשחור, פניהם מכוסים במסכה ובידיהם 
את  ונופפו  מובנת  לא  בשפה  במהירות  דיברו  הם  אקדחים. 

אקדחיהם מול פנינו. רעדנו מפחד.
ביניהם  "הסתכלתי על כל החבורה, מנינו שישה אנשים, 
משהו,  לנו  יקרה  אם  ואיום.  נורא  דבר  וקלטתי  ואחי,  אני 
של  בדמעות  נזכרתי  לחיות.  סיבה  תישאר  לא  שלי  להורים 

אמא שלי, והבנתי למה היא בכתה".
שם, מול הנשק המאיים, השודדים רוקנו את כל הארנקים 
והכיסים. "אלוקים", מעידה איריס על תפילתה בעמקי הבכה, 
"אם תציל אותנו ותחזיר אותנו בריאים ושלמים להורינו, אני 

מבטיחה להציל אחרים".
אחרי שהשודדים נמלטו עם הרכוש הגנוב והותירו אותם 
חסרי כל באמצע שום-מקום, איריס הודיעה לאחיה כי היא 
חוזרת הביתה. היא לא קיימה את ההבטחה לאלתר, ובעקבות 
הצעת עבודה שקיבלה, קבעה את מושבה בקהילה היהודית 

בברזיל. 

סדר יום חדש
היהודית  בקהילה  בשבת  להתארח  הזמנה  "קיבלנו 
השבת.  לקראת  מאוד  "שמחתי  איריס,  משחזרת  בברזיל", 
ולחוות  לראות  אותי  ועניין  שבת,  ושמו  מושג  שיש  ידעתי 

מקרוב.
"השבת הייתה מיוחדת במינה. לתומי חשבתי במשך שנים 
כי שבת מגיעה ביחד עם גויה של שבת צמודה. זה מה שהיה 
להם, מה שבהחלט העניק למושג שבת מנוחה את המשמעות 
הגויה  שכן  מנוחה,  לנו  הייתה  אכן  המילה.  של  העמוקה 
שירים,  עונג:  שכולה  שבת  הייתה  הגישה,  סידרה,  ניקתה, 

קידוש ודברים על פרשת השבוע".
הגיעה  ואז  איתם  לשוחח  התיישבה  היא  שבת  במוצאי 
דוברת  צעירה  מורה  מחפשים  "אנחנו  המפתיעה:  ההצעה 
השפה  את  שלנו  הילדים  את  ללמד  כדי  רהוטה  עברית 
העברית. חשבנו להציע לאחד מכם את ההצעה", אמרו לה. 

איריס מצאה את עצמה 'קופצת על המציאה'.
שהחל  המצפון  ולמרות  מהשוד,  הטראומה  "למרות 
לייסר אותי בהקשר של אמא שלי, הרגשתי צורך לקפוץ על 
איריס התקשרה להורים  והשבתי להצעה בחיוב".  המציאה 
אותם בהחלטתה. להפתעתה, אמה התלהבה  ושיתפה  שלה 

מאוד.
התפזרה  החבורה  שאר  בעוד  עליה,  באו  חדשים  ימים 
חוזר  הוא  שבועיים  שבתוך  לה  הודיעה  ואחיה  לדרכה, 

לישראל, איריס החלה להתאקלם במקום משכנה החדש,
בבית  משפחת שלום, שם סידרו לה חדר פרטי עם כניסה 

פרטית.
כיתות.  מספר  "לימדתי  עמוס.  היה  החדש  יומה  סדר 

העיר מאנאוש
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רק  אותו  וסיימתי  בשמונה,  שלי  העבודה  יום  את  התחלתי 
עולם  את  היהדות,  את  להכיר  התחלתי  לראשונה  בחמש. 
התורה. רוב היום לימדתי את השפה העברית, השתמשתי גם 
בכישורים היצירתיים שלי, ושילבתי עבודות ידיים עם לימוד 
והתלמידות.  התלמידים  כל  עם  חם  קשר  פיתחתי  השפה, 
הרגשתי נפלא. תחושה אדירה של שליחות ציונית אמיתית, 

למרות שטרם הייתי מחוברת ליהדות כמו שצריך".
אנשי הקהילה הציעו לה בעדינות להצטרף בשעות הערב 
לשיעורי יהדות, ואיריס החליטה להיענות לאתגר. "בהתחלה 
אנטי,  של  תחושה  עם  והיהדות  התורה  לשיעורי  הגעתי 
לדברים  התנגדתי  שבדת.  העוצמה  את  לקבל  לי  קשה  היה 
שנאמרו. הרעיון שבמשך שנים ראיתי את כל החרדים כישות 
אחת מגוחכת הייתה טבועה בי כה חזק שהיה קשה לי לקבל 

את השינוי שלהם.
בפני,  שהתגלתה  עוצמה  אותה  בפני  יכולתי  לא  "אבל 
רדף  שיעור  וכך  האוזניים.  את  לאטום  מסוגלת  הייתי  לא 
לימוד, עד שיום אחד מצאתי את עצמי  לימוד רדף  שיעור, 
מתחילה לשמור שבת. זה התחיל בדברים קטנים ולאט לאט 

התקדמתי. משבת לצניעות, מצניעות לתפילה".

ההתפכחות בניכר
לא  היא  רב.  מאמץ  ממנה  גבתה  להורים  הטלפון  שיחת 
ידעה איך לבשר להם על התהליך שעוברת. הם הגיבו קשה, 
בדיוק כפי שצפתה. "למה? למה נתתי לך ללכת לברזיל? מה 

רע בישראל? אני לא מבינה אותך איריס. את פשוט שוברת 
לי את הלב", בכתה אמה.

לך  אין  "את תתרגלי, אמא.  לעשות.  ידעה מה  לא  איריס 
מושג איזה אנשים נפלאים הם החרדים".

איריס חשבה שהיא תשהה בברזיל תקופה קצרה. שנתיים 
להמשיך  החליטה  איריס  ללמד,  כדי  לשם  שהגיעה  לאחר 
הלאה. היא קיבלה הצעה רצינית מהקהילה היהודית בצרפת 
והיא החליטה להתקדם. ההחלטה להמשיך לצרפת התגלתה 
של  מדויק  כמהלך  דיוק  ליתר  או  ביותר.  נבונה  כהחלטה 

ההשגחה העליונה.
מבוקשת  למורה  אותי  הפך  בהוראה  שצברתי  "הניסיון 
מאוד. פיתחתי גם שיטה להעביר את העברית בצורה מהירה 
נחלה הצלחה אדירה. שיטה שנשענת  והשיטה שלי  ביותר, 
שבברזיל  למרות  במשחק.  ותרגול  אינטואיציה  על  בעיקר 
ביקשו להעלות את שכרי התעקשתי לעזוב. משהו בלב אמר 
לי כי הגיע הזמן להתקדם הלאה. הרגשתי שאני לא מתקדמת 

ברמה האישית, למרות שברמה המקצועית פרחתי מאוד".
האוטובוס  כי  להמשיך  בה  מאיצה  אני  מחייכת.  איריס 
ביצע את פניית הפרסה לכיוון התחנה שלנו והסקרנות שלי 

טסה לצרפת.
"אני זוכרת את היום הראשון בבית הספר היהודי בצרפת 
כאילו זה קרה אתמול", היא נזכרת. "ילדה אחת בקצה החדר 
העצוב  במבטה  משהו  הראשון,  מהרגע  הלב  את  לי  שבתה 

כבש אותי, היא שידרה חמלה".
איריס מצאה את עצמה שוב ושוב מתעניינת בילדה, משתפת 
בפעילות.  חלק  לקחת  סירבה  ילדה  אותה  כי  בכוח,  אותה 
במקביל, באותו השבוע, פנתה אליה רחל קליין אצלה שהתה.

"זה היה מפחיד. הם 
צצו משום מקום. 
חבורה מפחידה של 
אנשים לבושים בשחור, 
פניהם מכוסים במסכה 
ובידיהם אקדחים. הם 
דיברו במהירות בשפה 
לא מובנת ונופפו את 
אקדחיהם מול פנינו. 
רעדנו מפחד.
"הסתכלתי על כל 
החבורה, מנינו שישה 
אנשים, ביניהם אני 
ואחי, וקלטתי דבר נורא 
ואיום. אם יקרה לנו 
משהו, להורים שלי לא 
תישאר סיבה לחיות. 
נזכרתי בדמעות של 
אמא שלי, והבנתי למה 
היא בכתה"

נהר האמזונס

נהר האמזונס בברזיל
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שידוך משמים
"את יודעת? יש לי שידוך בשבילך", היא אמרה ולא יספה. 
סיפוק  לצד  ומתישה  קשה  עבודה  של  שבוע  חלף,  שבוע 
אמיתי, ושוב פנתה אליה רחל ואמרה לה כי יש לה שידוך. 
איריס  הזה,  את המשפט  לה  בפעם השלישית שרחל אמרה 

שאלה: "אז למה את לא מציעה?".
רחל חייכה. "אני קצת מפחדת להציע לך".
"מה יש לפחד?", שאלה איריס מסוקרנת. 

התאלמן  הוא  ילדים.  לשלושה  אבא  באלמן,  "מדובר 
בצורה טראגית ביותר, והילדים זקוקים לאמא. חוץ מזה, אני 

חושבת שאתם פשוט מתאימים".
"לא ידעתי מה להגיד לה", מספרת איריס. "היא השאירה 
רעיון  של  קיומו  עצם  את  עיכלתי  לא  עוד  בהלם.  אותי 
השידוך, וכבר היא מפילה עלי 'תיק' כזה. בקושי גידלתי את 
עצמי, לא יכולתי אפילו לחשוב על האופציה לגדל שלושה 

ילדים שאינם שלי".
ושולפת  באוטובוס  הצפוף  הכסא  על  מתמתחת  איריס 

תמונות משפחיות מן האלבום.
"נו?" אני מאיצה בה.

"אמרתי לרחל שזה לא נראה לי. בתוכי התחלתי לעכל את 
הרעיון. כשהגעתי לכיתה והילדה המתוקה ששבתה את לבי 
רצה לחבק אותי, הרגשתי איך אני עומדת להשיב בסופו של 

דבר תשובה חיובית". התשובה החיובית אכן הגיעה.
"בפגישה השלישית התעלפתי", מעידה איריס. היא גילתה 
להפוך  עומדת  כפי שהיא מתארת,  כי תלמידתה המועדפת, 

לבתה.
הקטנים  היתומים  את  פגשה  איריס  בו  המרגש  במעמד 
אותם היא עומדת לגדל, היא נזכרה ברגע המכונן ההוא, מול 
השודדים, אז הבטיחה לעזור לאחרים. והנה, מול היתומים 

היא ראתה כיצד ההבטחה שלה גם עומדת להתממש.
שלי  ההורים  לצערי  וצנועה.  קטנה  בחתונה  "נישאנו 
חזרתי  גם  וחלחלה.  כעס  בהם  עורר  הרעיון  עצם  נכחו.  לא 
מחייכת  ילדים",  שלושה  עם  לאלמן  נשאתי  וגם  בתשובה 

איריס במבוכה. 
הגיעו  שלי  ההורים  בן.  לנו  נולד  שנישאנו  לאחר  "שנה 
לברית, וכך נשבר הקרח. אחרי הלידה החלטנו לנסות לעלות 
לישראל. השמחה שלי הייתה עצומה. הלוואי והיינו נשארים 
מצד  בעיקר  והסתגלות  פרנסה  קשיי  שחווינו  רק  בארץ, 
וחזרנו  לי,  קודמים  שהם  החלטתי  כבד  בלב  שלו.  הילדים 
ששהינו  הזמן  במשך  מאוד.  הצטערו  שלי  ההורים  לצרפת. 
בישראל הם התאהבו בדיוק כמוני בילדים שלו, שהפכו עם 
ארבעה  עוד  שנולדו  למרות  דבר,  לכל  שלי  לילדים  השנים 

ילדים".
הנה היא כאן, איריס, נוסעת לצידי באוטובוס. התלמידה 
ששבתה את לבה והפכה יותר מאוחר לבתה, נישאה לתלמיד 
ישיבה מצרפת והשניים עשו עלייה. עכשיו היא חובקת את 
היא  לבת שלה?",  לעזור  תבוא  לא  "שאמא  הראשון.  נכדה 

שואלת בחיוך רחב.
אנחנו נפרדות. היא יורדת בתחנת היעד שלה כדי לבקר את 
בתה המאומצת שהפכה לאם בישראל, ואני ממשיכה לתחנה 

הבאה, עם סיפור חיים מדהים נוסף שזה עתה הופקד בידי.

במשך חודשיים 
הם טיילו בברזיל. 

אחד מאתרי היעד 
הפופולריים ביותר 

לטיול בברזיל ולטיולים 
באמזונס הוא העיר 

מאנאוש. כך הם קראו 
בספרי תיירות, וכך 

אמרו להם כולם. הם 
החליטו לבדוק את 

כל האופציות ולנסות 
לבנות תכנית יציאה 

שגם תותיר אותם עם 
מטבעות בכיס ולא 

תרושש אותם לגמרי





 אזהרה -
עישון גורם 
להזדקנות 

 מוקדמת של 
עור הפנים



לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

עשרות אלפי דירות נמכרו ו/הושכרו
עשרות אלפי משפחות יצאו לחופשה

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית
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hila@kav-itonut.co.ilעריכה: הילה פלאח
לבריאות

למה נשים 
סובלות יותר

 מכאבי ראש?
"נשים סובלות יותר" זו לא רק אמירה 

פולנית  • למה נשים סובלות יותר מכאבי 
ראש ואיך משפיעים שינויים פיזיולוגים 

על הכאבים • ד"ר ורד סימוביץ, מומחית 
ברפואת המשפחה, יו"ר החוג לטיפול 

בכאב של איגוד רופאי המשפחה מסבירה

 אפליקציה מצילת חיים לחולי סכרת 
חולים המתמודדים עם מחלת הסכרת צריכים להזריק לעצמם כמות אינסולין מדויקת 
אך  רפואיים.  חירום  למצבי  חלילה  להגיע  ותמנע מהם  בדמם  הסוכר  רמת  שתאזן את 
למרות שחוסר איזון ברמת האינסולין של חולי סכרת נגרם מכמה סיבות כמו טמפרטורת 
הגוף ולחץ הדם, הגורם היחיד שאותו בודק החולה לפי הזרקת האינסולין הוא רק כמות 

הקלוריות.
 בפועל, מינון האינסולין לא מדויק ולא מביא בחשבון את הפרמטרים הנוספים, אך חוסר 

הדיוק עלול לסכן את חיי החולה.
בזמן(  קצוב  טכנולוגיה  )מירוץ  בהאקתון  לוסטיג  קמפוס  של  החרדיות  הסטודנטיות   
מבוסס  מענה  לפתח  כדי  הרפואי,  העולם  את  היום  שמעסיק  האתגר  עם  התמודדו 

טכנולוגיה לבעיה שיאפשר לחולה להגיע למינון האינסולין האופטימאלי עבורו.
במהלך היום, ועם הרבה אנרגיה ורצון להצליח, עמלו הסטודנטיות על פיתוח הפתרונות 

הטכנולוגיים משעות הבוקר המוקדמות ועד לשעות הערב. 
קבוצה אחת פיתחה אפליקציה חברתית המרכזת את כל צורכי הקשיש במקום אחד, 
ולמתנדביהם המותאמת למשתמשים  נוספת פיתחה רשת חברתית לקשישים  קבוצה 
מבוגרים. קבוצה שלישית פיתחה ממשק לזיהוי מוקדם של סכרת בהתאם לסימפטומים 

נפוצים.
 אחת הקבוצות פיתחה ממשק קולי המזהה מצבי חירום רפואיים ומציג פתרונות כולל 
הפניה לקבלת עזרה. קבוצה חמישית פיתחה ממשק לחיזוי עומסים במוקדים רפואיים 

ובמוקדי חרום. 
וקבוצה שישית פיתחה כאמור את האפליקציה למדידת כמות האינסולין בדם. השופטים 
שהתרשמו מן הפתרונות הטכנולוגיים של הסטודנטיות הכריזו על הקבוצה שפיתחה את 

האלגוריתם לחישוב מדויק של האינסולין כעל הקבוצה הזוכה.
ההאקתון של קמפוס לוסטיג במרכז האקדמי לב, שיצא אל הפועל בשיתוף עם חברת 
הענק העולמית Microsoft, חברת נטלי למתן שירותי רפואה בשילוב פתרונות טכנולוגיים 
 Microsoft for מתקדמים וחברת קמא-טק לשילוב חרדים בהייטק, התקיים במתחם
בקמפוס  המחשב  למדעי  בחוג  סטודנטיות  עשרות  בו  והתחרו  אביב  בתל   startups

לוסטיג של המרכז האקדמי לב.
שנה  כ-20  המכשיר  לוסטיג,  בקמפוס  הנעשים  המאמצים  במסגרת  נולד  ההאקתון   
לדרישות  הלימודים  בין  לחבר  כדי  במשק,  מבוקשים  במקצועות  חרדיות  סטודנטיות 
של  החיים  לאורח  המותאמת  עבודה  על  מיוחדת  והקפדה  דגש  שימת  תוך  התעשייה, 

האישה החרדית.

מכאבי  סובלות  שנשים  הטענה  כי  מוכיחים  רפואיים  מחקרים 
ראש יותר מאשר גברים אינה רק  סטיגמה.

 רק לפני מספר עשורים, רופאים האמינו שאפשר לייחס כאבי 
ראש אצל נשים להיסטריה ולחוסר יכולת להתנהל בלחץ.

 במהלך השנים, עם ההתפתחות בעולם הרפואה, הוכח כי אין 
זו הסיבה ובעצם מדובר במבנה הביולוגי והשינויים הפיזיולוגים 
ממיגרנות  יותר  לסבול  לנטייה  הגורמים  האישה  שעוברת 

ומכאבים בכלל.
מתח,   - רבים  הם  ראש  לכאב  הגורמים  הכללית  באוכלוסייה 

שינויים בתזונה, חוסר שינה, העדר שתייה מספקת ועוד.
הסיבות  אחת  הן  ההורמונים  ברמות  שינויים  נשים,  אצל 

העיקריות לכאבי ראש כרוניים ולמיגרנות.
לשינויים  בהתאם  להשתנות  נוטות  הכאב  רמות  כי  נראה   
בתקופה  יותר  חזקים  כלל  בדרך  הכאבים  וכי  פיזיולוגים, 

מסויימת. 
הסבר נוסף, שעשוי להיות קשור במקרים מסוימים לנשים, הוא 
מיעוט שעות השינה המתלווה לטיפול ולגידול תינוקות וילדים.

הראש,  כאבי  הופעת  ובין  השינה  שעות  כמות  בין  קשר  קיים   
נוטות לפתח כאבי ראש על רקע מחסור בשעות  ונשים רבות 

שינה או שינויים בהרגלי השינה.

כאבי ראש כתוצאה משינויים הורמונליים

• כאבי ראש, בעיקר מיגרנה, נקשרו להורמון האסטרוגן הנשי. 
במוח שמשפיעים  הכימיקלים  על  לאסטרוגן השפעה מכרעת 

על תחושת הכאב.
 ירידה ברמות האסטרוגן עלולה לגרום לכאב ראש.                     

גיל  ובמהלך  • בגיל המעבר רמות ההורמונים המשתנות לפני 
המעבר עלולות לגרום לנשים לסבול יותר מכאבי ראש. מאידך, 
עם  בתסמינים  שיפור  על  מעידות  מיגרנות,  שחוו  רבות  נשים 

הגעה לגיל המעבר.

מניעה וטיפול בכאבי הראש 

והתרחשות  אופן  את  המתעד  יומן  לנהל  מומלץ  כל  קודם   •
של  שעה  באיזו  אירוע?  לאיזה  סמוך  מופיע?  מתי   – הכאבים 
ומה מקל  אותו  וכיצד משפיע על התפקוד? מה מחמיר  היום 
עליו? בדרך זו ניתן יהיה לעקוב אחר הגורמים האפשריים לכאב 

ולהתאים טיפול אישי. 
התוצאות עשויות להיות מפתיעות. כמובן, תמיד יש להתייעץ 

קבלת  לצורך  חווים  אותו  חמור  ראש  כאב  כל  לגבי  רופא  עם 
טיפול מתאים.

 – ושינה  כי שהייה בחדר חשוך, בשקט,  רבות מדווחת  נשים   •
מקלים על הכאב אפילו ללא צורך בהתערבות תרופתית. 

• בתחום המניעה רצוי גם לשים לב למזונות ומשקאות המהווים 
טריגר להופעת כאב – ולהימנע מהם.

בשל  מתעוררים  אשר  ראש  מכאבי  סובלות  מהנשים  חלק   •
צריכת מונוסודיום גלוטאמט, שוקולד, יין או קפאין וכן גורמים 

אחרים כמו חשיפה לשמש.
 לכן יש להימנע או להפחית חשיפה לגורמים אלו.

• הקפדה על שינה סדירה – בקרב הסובלות ממיגרנה מחסור 
ולכן  ראש,  לכאב  לגרום  עלול  שינה,  עודף  או  שינה,  בשעות 
בסופי  גם  וסדירות,  קבועות  שינה  שעות  על  להקפיד  מומלץ 

שבוע.
ולהתחיל מוקדם  – מומלץ לא לסבול לשווא  • טיפול תרופתי 
מוקדם  על  משמעותי  בדגש   – הכאב  הופעת  עם  שניתן  ככל 
אדוויל,  כגון  מרשם  ללא  כאבים  משככי  בנטילת  שניתן.  ככל 
אם  יותר,  משמעותיים  כאבים  של  במקרה  פורטה  אדוויל  או 

הכאבים מחמירים או לא מגיבים, יש להתייעץ עם רופא . 
יש כיום מגוון של תרופות מרשם לטיפול בכאבי ראש ומיגרנות. 
על  ידע להתאים אחת מהן לאשה המדווחת  רופא המשפחה 
או  בכאב  החמרה  על  או  מרשם  ללא  מתרופות  הקלה  חוסר 

לשקול ביצוע בירור/ יעוץ מתאימים למצב הקליני.
 זה המקום להזכיר כי אין צורך בביצוע שום בדיקת הדמיה או 

מעבדה כשגרה לאבחון של מיגרנות. 
ובדיקה  מהמטופלת  טובה  אנמנזה  בקבלת  טמונה  האבחנה 

גופנית הולמת.
כתוצאה  באות  שלהן  והמיגרנות  הראש  כאבי  אשר  נשים 
נוטות  למשל,  בגלולה  שימוש  בעקבות  הורמונליים  משינויים 

להתפרצות של כאב ראש/ מיגרנה. 
טיפולים  עמו  יחד  ולשקול  הנשים  לרופא  כך  על  לדווח  כדאי 

מתאימים יותר.
משגרת  כחלק  הראש  לכאבי  שמתייחסות  כאלו  יש  לסיכום, 

החיים ולא עושות דבר לגביהם.
 אין כל סיבה לסבול ומומלץ לנסות לאתר את הגורמים לכאב 
בו  לטפל  הכאב  התעורר  אם  שאפשר,  ככל  מהם  ולהימנע 
מידית - בתרופות ללא מרשם שעזרו בעבר, ואם יש צורך, ורק 

בהמלצת רופא, גם בתרופות מרשם.

מה הקשר בין במבה למניעת שבץ 
ובדיקת קולונוסקופיה?

  The New England Journal Of Medicine העורכים של כתב העת הרפואי היוקרתי
והיוו  פורסמו  מתוכם   4,000 רק  אך  שונים  מחקרים  של  הגשות   80,000 מ-  יותר  סקרו 
פריצות דרך בתחומם. לקראת פרישתו בחר ג'פרי דרייזן, העורך הראשי של המגזין, ב- 12 
מחקרים שלאורך 19 השנים בתפקידו הוכיחו כי שינו את הפרקטיקה הרפואית והוגדרו 

כמצילי חיים.
להלן תקציר הבולטים שבהם:

פוליפים  והסרת  קולונוסקופיה  בדיקת  כי  הראה  אשר   2012 בשנת  שפורסם  מחקר   •
ואכן, התמותה מסרטן  יכולים למנוע מקרי מוות מסרטן המעי הגס.   )polypectomy(
פוליפים  להסרת  טיפולים  שעברו  מטופלים  בקרב   53% ב-  נמוכה  הייתה  הגס  המעי 

בהשוואה לנתוני ההישרדות בקרב חולים שלא עברו טיפול.
 היום, ממליצים ארגוני הבריאות לגברים בגילאי 45 ומעלה לעבור בדיקת קולונוסקופיה 

על מנת לזהות את סרטן המעי הגס בשלב מוקדם ולהציל את חייהם. 
• מחקר מ- 2015 שישראלים רבים נחשפו אליו גילה את הקשר בין חשיפה מוקדמת של 

תינוקות וילדים לבוטנים למניעת התפתחות אלרגיה. 
גילו  השאר  בין  כאשר  הבינלאומיות  ברשתות  וגם  הישראלית  בתקשורת  כיכב  המחקר 
בעקבות צריכת חטיף הבמבה בקרב תינוקות ישראלים, אחוז האלרגיים לבוטנים בארץ 

נמוך במיוחד. 
• מחקר שבוצע בשנת 2011 על 18,201 מטופלים, ביניהם גם קבוצת ישראלים, בדק את 
של  היתכנות  על  קומדין  הוותיקה  לתרופה  בהשוואה  אליקוויס  השפעתה של התרופה 

שבץ מוחי בקרב חולים בפרפור פרוזדורים. 
בדימומים  שבץ,  במניעת  קומדין  מול  משמעותי  יתרון  לאליקוויס  כי  הראה  המחקר 

מג'ורים וכתוצאה מכך, בפחות מקרי מוות.
מוגדר  שבץ  וכן,  פרוזדורים  פרפור  הסובלים  אנשים   160,000 כ-  בישראל  ישנם  כיום,   
כגורם מוות מספר שלוש בישראל. לאור עובדה זו, בסל הבריאות 2019 הוכללו בישראל 

כל נוגדי קרישה החדשים עבור חולים אלה.
• סוכרת בכלל וסוכרת מסוג 2 בפרט נחשבת למגפת המאה ב- 21. מחקר משנת 2002 
שבוצע בקרב 3234 מטופלים בעלי סיכון גבוה לסוכרת סוג 2 בדק ומצא כי לשינוי אורח 

חיים וטיפול בתרופה מטפורמין השפעה משמעותית בהפחתת הסיכוי לחלות במחלה.
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זיוה עוצמת עיניים ואומרת, 
ספק לעצמה ספק לי, "תנשמי, 

תזכרי מאיפה התחיל הכול".
ואז מאיר לפתע חיוך של תקווה את 
פניה. "היום שבו הבנתי שאני לא חוזרת 
לגן היה היום המאושר בחיי", היא אומרת 
ומוסיפה כדי לשכנע אותי. "אהבתי את 
עבודתי כגננת, אפילו הצלחתי בה, אבל 
פחדתי להיות כמו כולן. ידעתי שמצפה 
לי משהו גדול, וידעתי שכדי לראות אותו 
אני צריכה להתחיל קודם כול לשחרר את 

הישן". 
אך גם אחרי תקופה שבה זיווה ישבה 
בבית וחישבה מהלכים מחדש הציקו לה 
ייסורי המצפון. "כל יום שבו לא נכנסו 
רווחים הרגשתי חסרת ערך, כי מה אני 
שווה אם אני לא מביאה הביתה כסף?" 

היא נזכרת. 
"גדלתי בבית שהכניס בי פחדים, ועדיין 
אני צריכה בכל יום לשכנע את עצמי בצדקת 
המהלך שאני עושה. להיות עצמאית זה 
לעבוד אצל הבוסית הקשוחה ביותר בעולם. 
ובלי רגע חופש. התמסרות  בלי בטלה 
טוטלית לעבודה ולפעמים גם בלי תוצאה 

מרשימה", היא מסכמת. 
בשיחה של פרשת חוקת משנת תנש"א 
מגלה הרבי מהו סדר העבודה של יהודי בכל 
העניינים בפועל: בכל יום צריכה להיות אצל 
היהודי עבודת השבוע )במציאות העולם( 

והחודש )מעל הטבע(.  
וכמה  בכמה  זה  את  לראות  אפשר 
מישורים: ב"מודה אני" אנו אומרות בכל 
בוקר "שהחזרת בי נשמתי" – וזה מלמד 
על הסדר הטבעי בעולם, בכל יום הנשמה 

חוזרת. חותמות במילים "רבה אמונתך" 
– מלמד על גילוי למעלה מזה, האמונה 
של הקב"ה באדם שלמעלה מדרך הטבע. 
וזה דבר שצריך לעורר גם בנו עבודה 

למעלה מהרגילות! 
בהתחלה   – השחר  בברכות  גם  כך 
הברכות מדברות על הנהגת הטבע )הנותן 
לשכוי בינה, רוקע הארץ על המים וכו'(, ואז 
בהמשך, ברכות התורה – שקדמה לעולם. 
וכן גם בעבודת היהודי: יש עבודה עם הגוף 
וברור חלקו בעולם וישנה העבודה לגילוי 
הנשמה. גם ילד מבין שיש לו גוף )גלוי( 
ונשמה )נסתרת( המחיה את הגוף, ולכן 
העבודה עם הגוף בהגבלה ועם הנשמה 

– ללא הגבלה. 
ויותר מזה, שבנשמה יש שתי דרגות 
)=רצון חזק(  ופנימיותה  – חיצוניותה 
והעבודה איתה בהתאם ובעיקר עם הוספה 
בכוונת המצווה וקיומה לפנים משורת הדין, 

ובמיוחד בצדקה – כולל צדקה בדיבור.
אחרי לימוד ועיון בדברי הרבי לפרשת 
חוקת, חזרתי לזיוה. הדברים ששמעתי 
ממנה עזרו לי להבין טוב יותר את הבחירות 
שלה. "יש לי בכל בוקר זמן מוגבל", היא 
אומרת, "מודה אני שאני אומרת מדי בוקר 
עוזר לי להבין על מה אני רוצה "לבזבז" את 
היום שלי. ואני לא פראיירית", היא מסכמת, 
"כל אחת צריכה להבין איפה הכוחות שלה 

ואיפה לנצל אותם!" 
את קמה בכל בוקר ליום עבודה חדש, 
לאתגרים חדשים ולא תמיד התוצאות נראות 
כבר לעין. הקב"ה מאמין באדם, מאמין 

בך, ואת?

לנצל 
את הכוחות

"יש לי בכל בוקר זמן מוגבל", היא אומרת, "מודה 
אני שאני אומרת מדי בוקר עוזר לי להבין על 
מה אני רוצה "לבזבז" את היום שלי. ואני לא 

פראיירית", היא מסכמת, "כל אחת צריכה להבין 
איפה הכוחות שלה ואיפה לנצל אותם!"

"
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קבוצת הנופשים הראשונה של "שינפלד תיירות" 
במלון  ומתארחים  באיטליה  אלו  בימים  נחתה 

"שרתון גולף" מבית הילטון ברומא.
חודשים  לפני  כבר  להירשם  שמיהרו  האורחים 
ארוכים היו הראשונים שהבינו כי החופשה הטו־
2019 היא חופשה בעיר הבירה  בה ביותר בקיץ 

האיטלקית.
תאריכי היציאה של 1.7 ושל ה-4.7 כבר מלאים 
נות־  8.7 של  היציאה  בתאריך  מקום.  אפס  עד 

לא   11.7 היציאה  ובתאריך  רו מקומות אחרונים 
שני  נוספו  הגובר  הביקוש  בשל  מקומות.  נותרו 
בשינפלד  ו-22.7.   15.7 חדשים:  יציאה  תאריכי 
שי־ של  על  אל  סנדור  מטוס  כי  מציינים  תיירות 
נפלד תיירות יוצא מיד ישבוע בחודשים אוגוסט 

וספטמבר.
מכל הסיבות, החופשה של שינפלד תיירות היא 
הטובה ביותר שתוכלו לקבל: בגלל היעד, בגלל 
הטיולים, בגלל השירות, בגלל החוויה הגסטרו־
נומית במלון, בגלל המחיר ובגלל שבשום מקום 

לא תקבלו תמורה מלאה לטיול שלכם.
חופשת  מדוע  עצמכם,  את  שואלים  בטח  אתם 
ברומא  הילטון  מבית  גולף  שרתון  במלון  הקיץ 

היא החופשה האטרקטיבית ביותר? 
בשילוב  חלומית  קיץ  וחופשת  פאר  מלון  ובכן, 
טיולים נפלאים ממתינים לאורחי שינפלד תיירות.
רומא, כידוע, היא אחת הערים היפות באירופה. 
חופשה בעיר במלון גלאט מפואר עם שפע האט־
רקציות והטיולים, היא בדיוק היעד למי שמחפש 

חופשה חלומית בלתי נשכחת.

להתפנק כל החופשה 

רומא,  הילטון  בבעלות  רומא  גולף  שרתון  מלון 
שמגי־ עולם  לעשירי  המיועד  אלגנטי  מלון  הוא 
מקצו־ גולף  במגרשי  לשחק  במיוחד  אליו  עים 
להבטיח  מנת  על  בקפידה  נבחר  זה  מלון  עיים. 
ששהותכם תהיה נעימה ומפנקת, עם אירוח בת־
נאים מפנקים ואווירה חמה שרק שינפלד יודעים 

להציע.
30 שנה, חשבנו  כמו תמיד, ועם ניסיון של מעל 
יהיה מטבח  על כל פרט: לרשות אורחנו במלון 
גלאט כשר, חדר אוכל, בר אירי לכל אורך שעות 
היום והערב, לובי רחב ידיים, בית כנסת מפואר, 
ומכון  צלולים  מים  עם  חיצוניות  בריכות שחייה 
כושר, מגרש גולף ענק ומשטח ציבורי ירוק ורחב 

ומאיר עיניים.
אוטובוס שאטל מטעם המלון יוצא במהלך היום 
למרכז רומא ולקניון הסמוך מהענקים באירופה - 

קניון "Euroma2", בעלות 3-5 יורו בלבד.

לאכול מתי שבא לכם

את החוויה הגסטרונומית מכירים אורחי שינפלד 
תיירות כבר למעלה מ-30 שנה. הארוחות בחדר 
האוכל ובטרקלין האירי הם חלק בלתי נפרד מה־
חופשה אצל שינפלד תיירות. כשזה מגיע לאוכל, 
כשרות,  ברזל:  צאן  נכסי  שלושה  אותנו  מלווים 

איכות וכמות.
הכשרות גלאט כשר מוקפדת בצורה יסודית תחת 

פיקוחו של הרה"ג משה נחשוני שליט"א.
מנה  כל  ובטעמים של  בריחות  מורגשת  האיכות 
ומנה היוצאת את מטבחנו ומוגשת לאורחים. הכ־
מות? צריך לראות כדי להאמין. הבארים הענקיים 
בחדרי האוכל, עמוסים בעשרות סוגי מנות מכל 
וקונדיטורים  שפים  של  בינלאומי  צוות  הסוגים. 
המתמחים במאכלים יהודיים כשרים בנוסח עדות 
מזרח ואשכנז, מלווים את הנופשים בכל חופשת 
האוכל  בחדרי  שתמצאו  והמגוון  הכמות  הקיץ. 

במלון עולים על כל דמיון.
הארוחות מוגשות בכל טוב, מיני בשרים, דגים, 
מרקים, סלטים, תוספות, קינוחים, עוגות, קונפי־
טורות ומעדנים. בשבת אתם נהנים מפנסיון מלא 

עם הקידושא רבא המיוחד של שינפלד.
וקונדיטורים  שפים  כולל  שלנו  המורחב  הצוות 
בינלאומיים.  בפרסים  שזכו  הראשונה  מהשורה 
בשיתוף צוות עוזריהם הם יעמלו ויכינו עבורכם 
תפריט אוכל מסעיר ומלהיב הכולל שפע של טע־

מים, צבעים וניחוחות, בטעם נפלא של עוד.
במהלך היום פתוח לפניכם באופן חופשי הטרק־
לין האירי הייחודי של שינפלד המכיל בר עשיר 
ומבחר  עוגות  פירות,  קרה, שתיה חמה,  בשתיה 

ליקרים.

ליהנות מתכניות ומופעים
גם הקיץ הזה הולך להיות שמח ומעניין. אנחנו 
ממליצים לכם לעקוב אחרי לוח ההופעות והתכ־
ניות של שינפלד תיירות. גדולי האמנים והחזנים 
יופיעו במהלך הקיץ הקרוב בשרתון גולף רומא: 
החסי־ במוסיקה  האמנים  מבכירי   - לפידות  ישי 
דית והישראלית. ישראל נחמן תורג'מן – מופיע 
לצדם של גדולי החזנים בעולם ולעמוד תחת שר־
ביט הניצוח של אלי יפה ומורדכי סובול. ישראל 
פרנס – אומן ויוצר מגדולי הזמרים בעל אנרגיות 
בלתי נלאות ונשמה גדולה, ואמנים נוספים, שי־

שהו במהלך חודשי הקיץ במלון שרתון גולף.

ליהנות מרומא וסביבותיה
מציעה  באירופה,  היפות  הערים  אחת  רומא, 
אנו  ואטרקציות.  למבקרים בה שפע של טיולים 
מצידנו הכנו עבורכם אפשרות לשורה של טיולים 
דוברי עב־ בליווי מדריכים מקצועיים  מאורגנים 
רית (מסלולי הטיולים עלולים להשתנות בהתאם 
גם  לבחור  ניתן  לבחירתכם  המשתנים).  לתנאים 

בטיול משפחות או בטיולים באופן עצמאי.
לרומא  טיולים מאורגנים  על  לכם  אנו ממליצים 
העתיקה, לפנתיאון, למזרקת טרווי, לקולוסיאום, 
שער טיטוס, הרובע היהודי ברומא, גבעת הקפי־
טול, סיור בעיירה הציורית טיבולי, טיול לנאפו־
לי, הפלגה לסורנטו, עיירת סיינה, וכמובן אסור 
להחמיץ את מרחצאות קרקלה, שיט על נהר הטי־
בר, ביקור בטירת סנטאנג'לוס ועוד מגוון אתרים 

שאסור לפספס.
 

עכשיו גם את מבינים מדוע החופשה של שינפלד 
תיירות היא האטרקטיבית והמשתלמת ביותר. גם 
אתם מוזמנים להתקשר ולהזמין חופשה בטלפון: 

.03-6189999

האורחים כבר נהנים
בשרתון גולף ברומא 

הקבוצה הראשונה של אורחי שינפלד תיירות כבר נופשת בימים 
אלו ברומא וההרשמה להמשך חודשי הקיץ נמצאת בשיאה ⋅ בשל 

הביקוש הגובר נפתחו תאריכים נוספים לחופשת הקיץ החלומית של 
שינפלד תיירות במלון 'שרתון גולף' מבית 'הילטון' ברומא 
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סלט קיסר
 חברת כרמית חולקת מתכון קייצי ומרענן - סלט קיסר עם פניני קרקר דגנים ורצועות עוף. המנה קלה להכנה, 

אלגנטית, מתאימה כארוחה קטנה והן כהצעה לאירוח קל ומהיר.  

מצרכים:
לבבות חסה
עגבניות שרי
½ בצל סגול

פניני קרקר דגנים
חזה עוף פרוס דק

קורט מלח
קורט פלפל

1 כף שמן

לרוטב:
1 כפית שום טחון
1 כף חרדל דיז׳ון

1 כף חומץ
מלח לפי הטעם

פלפל שחור לפי הטעם
2 כפות מיונז

½ כוס שמן זית
מיץ לימון טרי לפי הטעם

אופן ההכנה:
1. מערבבים בקערה קטנה את התבלינים והמיונז. 

2. מוסיפים את שמן הזית בזילוף איטי פנימה. לאחר שהרוטב אחיד, מוסיפים לימון לפי הטעם, מאזנים שוב 
עם מלח ופלפל.

3. קורעים את לבבות החסה אל תוך קערה בחתיכות גסות.
4. חוצים את עגבניות השרי לחצאים ומוסיפים לקערת החסה.

5. פורסים את הבצל הסגול דק דק לרצועות ומפזרים מעל שאר הירקות.
6. מחממים מחבת פסים ומוסיפים את כף השמן.

7. מניחים את חזה העוף על המחבת החמה ומפזרים מעט מלח ומעט פלפל.
8. הופכים את העוף לצד השני לאחר כ-2 דקות, מטבלים גם את הצד השני, וכאשר העוף מוכן מסירים 

מהמחבת.
9. מניחים על קרש חיתוך, ופורסים לרצועות.

10. מערבבים את החסה והעגבניות עם הרוטב היטב, ומעבירים לקערה רחבה.
11. שוברים מעל הסלט בנדיבות פניני קרקר דגנים. מניחים את רצועות העוף מעל הכל.

באדיבות: ליאור משיח

קונפי חציל טחינה ועגבניות 
חברת "אחוה" והשף אבי ביטון, מגישים מנת שף מנצחת של קונפי חצילים עם טחינה גולמית ועגבניות. המנה 

קלת הכנה, מתאימה לארוחת צהריים או ערב משפחתית או תוספת בארוחה חגיגית. 

מצרכים )ל-2 מנות(: 
2 חצילים בינוניים

 4 עגבניות מסוג מגי
 1 בצל

 8-9  זיתי קלמטה
 2 קרקר כוסמין גדולים ללא גלוטן

לקרם:
1 קופסא יוגורט

1/3 כוס טחינה גולמית 
מיץ מחצי לימון
1/4 כפית מלח

מעט מים

לקישוט:
 10 שקדים פרוסים קלויים במחבת

אופן ההכנה:
1. קולפים חציל אחד וחותכים לקוביות גדולות. את החציל השני פורסים לעיגולים. מניחים בתבנית ומפזרים 

מלח, שמן זית ומערבבים. 
2. בקערה מערבבים קופסת יוגורט, שליש כוס טחינה גולמית ללא מלח, מיץ  מחצי לימון ומעט מים. ממליחים 

מעט וטוחנים בבלנדר מוט עד לסמיכות גבוהה. 
3. מכניסים את החצילים לתנור בחום של 180 מעלות לכ- 10 דקות. מוציאים מהתנור ויוצקים את הרוטב מעל 

החצילים. 
4. שוברים את הקרקרים לכמה חלקים ומניחים בין החצילים.  

5. סוחטים את העגבניות למיץ ויוצקים על התבנית. מפזרים מעט טימין ומגישים. 

ארטיק אבוקדו לימון
לרגל החופש הגדול, מגישה חברת "חקלאי גרנות", מתכון קייצי ומרענן לארטיק הכי מקורי שיש – ארטיק 

אבוקדו לימון. המתכון קל הכנה, מומלץ להכינו יחד עם הילדים בבילוי משותף בחופשת הקיץ, וליהנות 
מארטיק מתוק, טעים ומרענן, בעל ערכים תזונתיים נפלאים של פרי האבוקדו. 

מצרכים:
2 אבוקדו בשלים מסוג "אבוקדו גרנות" 

1 מיכל יוגורט 500 גרם 
1/2 חצי לימון
4 כפות סוכר

אופן ההכנה: 
1. מרוקנים את התוכן של שני האבוקדו הבשלים לתוך בלנדר. מוסיפים את מיכל היוגורט וסוחטים פנימה 

סוחטים חצי לימון.
2. מוסיפים לתערובת 4 כפות סוכר וטוחנים את הכל.

3. יוצקים את התערובת לתבניות להכנת קרטיבים ומקפיאים למשך לילה.
4. מגישים צונן וקר ונהנים!
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דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח אוכל
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פאי בראוניז 
המותג מאסטר שף מציע מתכון לפאי בראוניז עם טריק – פירורי פנקו במקום בצק ויש לנו פאי טעים, מרשים 

וקל להכנה שהוא גם פרווה. 

מרכיבים לפאי בקוטר 20 ס"מ:

לבסיס+ פירורים:

3 כוסות פירורי פנקו 
70 גרם )1/2 כוס( אבקת סוכר

80 מ"ל )1/3 כוס( שמן קוקוס מומס / מרגרינה מומסת
למלית הבראוניז:

120 מ"ל )1/2 כוס( שמן קוקוס מומס / מרגרינה
200 גרם )1 כוס( סוכר

2 ביצים
70 גרם )1/2 כוס( קמח 

70 גרם )1/2 כוס( אבקת קקאו
קורט מלח

1 חופן שוקולד צ'יפס )אופציונלי(
רוטב שוקולד:

100 גרם שוקולד מריר, שבור לקוביות
60 מ"ל )1/4 כוס( קרם קוקוס 

אופן הכנה:
1. מחממים את התנור ל-180 מעלות.

2. מכינים את שכבת הבסיס והפירורים: שמים את כל החומרים בקערה ומערבבים היטב עד שמתקבלת 
תערובת לחה ודביקה. מחלקים אותה לשני חלקים: 2/3 ו-1/3.

3. שמים את החלק הגדול יותר של התערובת בתוך התבנית ומייצרים תחתית ודפנות הפאי. מהדקים היטב 
ומעבירים לקירור. שומרים את היתר בצד.

4. מכינים את מלית הבראוניז:  שמים בקערה את שמן הקוקוס, הסוכר והביצים וטורפים היטב. מוסיפים את 
הקמח, הקקאו והמלח ומערבבים שוב עד שמתקבלת תערובת אחידה וסמיכה. מוסיפים את השוקולד צ'יפס 

ומערבבים שוב.
5. מעבירים את תערובת הבראוניז לתוך הקלתית ומיישרים. מפזרים מעל את ה- 1/3 הנותר של הפירורים 

ומיישרים.
6. אופים את הפאי 20-25 דקות, או עד שהוא מזהיב. מצננים.

7. מכינים את רוטב השוקולד: ממיסים במיקרוגל את השוקולד וקרם הקוקוס ומערבבים עד שמתקבל גנאש 
חלק.

8. מזלפים את הגנאש על הטארט ומגישים.

ניוקי ברוטב ערמונים
איך להרשים את האורחים במנת ניוקי מנצחת? רשת בתי הקפה ביגה מציעה מתכון -  ניוקי ערמונים נימוח 

בפה.

מרכיבים
1 ק"ג תפו"א אדום אפוי בתנור על מלח גס

160 גר' ריקוטה

50 גר' חמאה צהובה בטמפ' החדר
35 ג' פרמז'ן מגורד

15 גר' מלח דק
2 חלמונים

1 ביצה
250 גר' קמח לבן

אופן הכנת הבצק:
לאפות את תפו"א על מלח גס בתנור בחום של 180 מעלות, עד לריכוך כ- 45 דק'.

לאחר האפייה יש לקלוף כשהתפוח אדמה עדיין חם ולמעוך עם מועך תפו"א למחית. 
להוסיף למחית  את החלמונים והביצה, המלח והגבינות ולערבב קלות.

להוסיף את החמאה והקמח ולערבב היטב עם לקקן.

הכנת הניוקי:
לחלק את הבצק שנוצר ל- 4 נקניקים דקים ולחלק כל נקניק לקוביות של 2ס"מ /2ס"מ.

לחלוט את הניוקי במים רותחים עד שהם צפים.

להכנת הרוטב:
יש להמיס במחבת 60 גר' חמאה  עד הזהבה.

להוסיף 50 גרם אפונת גינה.
חופן מיקס פטריות ) שימז'י, חורש, יער ופורטובלו( חתוך גס.

5 ערמונים קצוצים.
1 שן שום פרוסה.

1 כפית מחית כמהין/שמן כמהין ) להשיג במעדניות מובחרות(.
100 מ"ל  ציר ירקות.

אופן הכנה:
להביא לרתיחה עד לקבלת רוטב סמיך ולהוסיף את הניוקי

לפזר מעט פרמז'ן מעל ולהגיש.

פרנץ טוסט 
ידוע כי ארוחת הבוקר היא הארוחה החשובה ביותר ביום. היא מעניקה את האנרגיה למהלך היום. לקראת 
החופש הגדול, רשת קפה גרג מנדבת מתכון פרנץ טוסט. המתכון פשוט וקל להכנה כך, שניתן לשתף את 

הילדים בהכנה ולעשות בוקר יצירתי בו כולם תורמים לארוחת הבוקר.

מרכיבים: )מנה אחת( 
2. פרוסות לחם בריוש בעובי של 2 ס"מ 

1 כף חמאה ממוסת 
1/2 כוס שמנת מתוקה 

1/4 כוס חלב 
2 כפות סוכר חום 

2 ביצים 

אופן הכנה:
מערבבים בקערה את החמאה, שמנת, חלב, סוכר חום והביצים 

טובלים את פרוסות בריוש בבלילה ומטגנים משני צדדים עד להשחמה של הפרנץ' טוסט. 

המלצת הגשה: רצוי להגיש עם סלט פירות, שמנת חמוצה, ריבה ואבקת סוכר. 
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אפשר 
קאקורולחשוב

סודוקו

סודוקו 16

מלאו בכל שורה או עמודה ספרות מ1 עד 9, כך שיתקבל הסכום 
הרשום בראש העמודה או השורה. אין לרשום ספרה אחת פעמיים 

באותה שורה או עמודה.
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זה
גני
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תשבצים

טריוויה

מבוך

מאוזןמאוזן

מאונךמאונך

1. שמח,שש,צהל. "וא"ת  שלא ___ אברהם ושמח על דיבור" )בראשית רבה לט(
4. מגדל צופים. "עפל ו___" )ישעיה לב יד(

7. דירה לגור בה. "ואיש כי ימכר ___   ____" )ויקרא כה כט(
8. בר-לבב,תם,נקי,חף,טהור. "עם ___ תתבר" )שמואל ב כב כז( )בהיפוך אותיות(

9. כנוי לפורענות הבאה לפתע.  "____ שוטף" )ישעיה כח טו(
10. פח,מלכודת לעופות. "אין פורסין ____ ליונים" )בבא קמא ז ז( )בלשון יחיד(

11. עודף,שפע,מידה יתרה. "___סאה")זבחים סב: (
12. קיצור המילים : יש פוסקים.

14. חלק כחלק,מנות שוות. ____  ב____   "____ ב____ יהיה" )שמות ל לד( )בהיפוך 
אותיות(

15. הוחרם והוצא מכלל משפחתו ,נודה. נכרת מ___   )בראשית יז יד( )בהיפוך אותיות(
17. העלה ריח רע,הסריח. "ו___ היאר")שמות ז יח(

1. שקע,חור,חלל. "נוטל ממקום ה___" )ביצה ד ג(
4. הפסד ממון,נזק חומרי. "חסרון ___" )קידושין לב: ( )בהיפוך אותיות(

7. מצוין,נישא,נבחר. "ואדום ___ מרבבה" )שיר השירים ה י(
8. מאותיות ה - א"ב.

9. גאוה,יהירות. "____ וגאון" )משלי ח יג(
10. דבר שהושג במרמה,פרי רמאות. "לחם ____" )משלי כ יז(

11. כנוי לחץ.  "לא יבריחנו ___  ___")איוב מא כ(
13. צינור הסחוס העובר מן החלק התחתון של הגרון עד לאזור הסתעפות הסמפונות הגדולים 

הנכנסים לשתי הריאות. "ופסק את ה____" )חולין ב ד(
15. שם מסכת בתוספתא,במשנה ובתלמודים העוסקת בדיני עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים 

בתקופת בית שני ובמנהגי יום הכיפורים.
18. מעט אבל טוב. "____ ונקי" )יבמות מט: (

19. צחוק,לצון. "אם לא ____ עמדי" )איוב יז ב( )בלשון יחיד( )בכתיב מלא(

1. התחזק. "כאשר ירים משה ידו ו____ ישראל" )שמות יז יא(
2. חריכה או קליה באש. "שהות לקצירתו ו___ באבוב"    )רש"י ראש השנה ל.( )לא בלשון 

סמיכות( )בכתיב מלא(
3. נהרס ושובר,פוצץ. "____ מזבח הבעל" )שופטים ו כח( )בהיפוך אותיות(

כח(  ה  )שופטים  לבוא"  רכבו   ____ "מדוע  המצופה.  מן  למעלה  איחר,התמהמה,שהה   .4
)בכתיב מלא(

5. החשבה,מתן חשיבות. "הואיל ואיסורן ____" )בכורות י.()לא בלשון סמיכות()בלשון רבים(
)בכתיב חסר(

6. הסתכל,הפנה מבטו. "ו____ לארץ והנה חשך" )ישעיה ה ל(
10. נכבד,חשוב.  ____  פנים. )ישעיה ג ג(

11. חרף,ביזה,גינה. "זה טיטוס הרשע שחירף ו___ כלפי מעלה" )גיטין נו: ( )בכתיב חסר(
13. כמו במקרים שלפני-כן,כמו קודם,כרגיל. כ___   ב___ "אצא כ___  ב____ ואנער" 

)שופטים טז כ(
16. אין,אין בנמצא. "לא ____" )איוב ט לג(

1. אומן,מטפל בילדים. "משל למלך שמסר את בנו ל____" )בראשית רבה כח(
2. חלחלה,זועה. "והיתה אדמת יהודה למצרים ל____" )ישעיה יט יז(

3. גובה,רום,גדולה. "ושח ___ האדם" )ישעיה ב יז( )בהיפוך אותיות(
5. משקה. "תהי לשרך ו____ " )משלי ג ח( )בהיפוך אותיות(

6. גזר,חתך. "ו___ את כנף" )שמואל א כד ד()בלשון הווה(
10. משקע קעור ומוארך באבן או בעץ וכדומה להשקות בהמות. "ותער כדה אל ה___" )ברא' 

כד כ()בלשון רבים(
12. אבי ברוך סופרו של ירמיה. )ירמיה לב יב(

14. בעל תאוה,חומד הכל,רודף בצע. "____ נפש" )משלי כח כה(
16. קיצור המילים : מורנו ורבנו.

17. בלי ספק,בודאי. "____-נכון" )שמואל א כו ד(

היכן מופיעים הביטויים הבאים במקורות:

1. נאמנים פצעי אוהב
2. נושא כלים

3. נטה אליו חסד

ׁית לט כא ְֵּראִש ׁמּוֵאל א יד יג 3. ב 1. משלי כז, ו 2. ְש

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
טבריה

צילום: ויקיפדיה

תשובות:

התשבצים  באדיבות עוזי קייש

1. אחוזת בית 2. לא 3. באב אל-וואד4. בזכרון יעקב 5. על שם צ'רלס 
אורד ויינגייט 6. על שם הקהילה היהודית של "לוס אנג'לס"   7. באר 
שבע 8. געתון 9. המצודה 10. פתח תקווה 11. קרית אתא 12. פתח 
תקווה 13. שער הגיא 14. חנה סנש 15. בעמק יזרעאל המזרחי 16. 

גשר עבדאללה
1. שמה הראשון של תל אביב

2. האם יש ישוב שנקרא בשם "עין כמונים"?
3. היכן נמצא פסל הארי השואג?

4. היכן נמצאת "רמת הנדיב"?

5. על שם מי כפר הנוער ימין אורד?
6. על שם מי קרית מלאכי?
7. נקראת גם "עיר האבות"

8. הנחל הזורם בתוך נהריה הוא...

9. שם ההר המתרומם מעל צפת ושוכן במרכזה
10. "אם המושבות"

11. ישוב על שם "אריגים תוצרת ארצנו"
12. שמה הקודם היה "מלבס"

13. שמו העברי של "באב אל וואד"?
14. "יד חנה" נקראת על שם...
15. היכן נמצא "גן השלושה"?

16. הגשר הדרומי ביותר על הירדן
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משלוחים: 11:00-18:00
wokaway.co.il

WOK A WAY WOK_A_WAY
03-9469929

ווק אווי ב.ס.ר 3 | מצדה 9, בני ברק

37 *27 י / בסר / מודעה /  ו ווק או

וסף( י )כשר בד״ץ בית  י ברק  7, בנ מצדה   | 3 וי ב.ס.ר  ווק או

י בני ברק מתחדשת בכשרות  ו ווק או
ו כל התפריט מהודרת מעכשי

ניתן להזמין אירועים פרטיים ועסקיים, תפריט מגוון, לא רק אסייתי

בשרי

4 מוקפצים ו-4 ראשונות
ב-199 ש"ח בלבד!

ווקאווי בסר במבצע מקפיץ!



לקום לבוקר מעולה!

חדש!
להשיג בחנויות

המובחרות!

 .151 כהנמן  רח’   |  03-5789482 ירמיהו.  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |  03-5791433  .18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים   החסד  נתיב 
03-5448588| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 03-5796771  | רח’ נויפלד 15. 03-5704963. | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 03-6099821| רח’ רשב’’ם 15. 03-6566551 | רח’ הרב 
קוק 11. 6324538-03 | רח’ הרב מלצר 24. 5226858-03 | רח’ פרדו 2. 5703078-03 | רח’ חבקוק 25. 03-9479944 | תורת חיים 1. 03-5179802 | קלישר 17. 03-5755232 | אלעד: 
רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’. 03-7364441 | רח’ הריף 1. 03-9099366 | ברכפלד: רח' רשבי 35 | אשדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22. 08-6430456| הלל 8. 08-6103663  |  רח’ רשבי 
15. 08-8523639 | חיפה: מיכאל 9. 04-6899718 | רכסים: א.ת כפר חסידים. 04-9040905 | קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 04-9419465  | ירושלים: פנים מאירות 10 |

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

כוסות יהלום/
צבעוני 'מעולה'

עלית

RC שישיית
6*1.5 ליטר

גלידת פנטסיהדוריטוס חמישיית שוקולד 
חלבי/פרווהפרה מריר

שטראוס

עוף שלם בד"ץתמרים הירושלמיעוגיות לוטוס
בלדי908 גר'250 גר'

שני-שישי
1-5.7.19 כ"ח בסיון-ב' בתמוז

מטרנה שלבים
700 גר'

חלבי

*מוגבל למימוש 
1290 אחד ללקוח 790
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