קהילת היהודים הקראים
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לזכר האדם היקר
מתתיהו בן מוריס אלגזר
שנפל במלחמת יום כיפור.
ולזכר האיש היקר
מרדכי בן שלום דבח
ולזכר סולטנה בת ברוך נונו
ובעלה היקר מורד מצליח

גליון זה הודפס לזכרם של
ולזכר
אליהו בן אברהם רצון
ורעייתו רחל בת אברהם הכהן
ולזכר
פרג כדר סולומון סביע
ורעייתו חוסנה בת אברהם
רומיאה.
יהי זכרם ברוך אמן
mikraon@gmail.com
עריכה ,כתיבה ,עיצוב ,הגהה
והדפ סה  :בן י וסף  ,מ אור
דבח ,נועם מורד ,נתנאל מורד
ואושרת עובדיה.

פרשות השבוע
"בהר סיני
בחֹקותי"

יציאת השבת
בשעה
05:91

המשך המסע אל חצי האי קרים

בית הכנסת העתיק
בצ'ופוט-קאלה

המקראון גאה להציג פרקים מתוך
טי ו ל מ סקרן מרה יב ו מו ת ח ש ל
שלושה חברים טובים ( אמיל יפת ,
מוטי מנשה  ,ויוסי טחן ) לחצי האי
קר י ם ב ח י פ ו ש א ח ר הא י מ פר י ה
הקראית ששכנה שם בעבר ,תהנו!
עמודים 7 - 6

עמוד  2ספר חדש
יצא לאור
"שבר יוסף".
בעמוד  3ובדף האחרון
מה קורה בחודש
הקרוב!

אמיל יפת ,מוטי מנשה ,יוסי טחן.

עמוד 5
אז מה היה לנו
השבוע!
עמוד 4
קול בני מקרא
פרשות השבוע

ערב שבת לאחר התפילה ,הקידוש והארוחה.
אין יותר טוב משתייה חמה מהטרמוס וקריאת המקראון.

חדשות הקהילה
יצא לאור ספר "שבר יוסף" מאת הרב יוסף אלגמיל
הספר מדבר על מורשת היהדות הקראית ,דת והלכה .להלן מספר נושאים מתוך הספר:
דרך ארץ קדמה לתורה ,היהודים הקראים מבגדאד ,חשיבות חיי הנישואין ,דיני אישות,
המתת עובר או הפלה ,מצוות האבלות ,אמונה בתחיית המתים ,ביאת המשיח ועוד.
להלן חלק מהקדמת הרב לספר:
ככל שהמדע מתקדם ,ועידן המחשבים  ,המרשתת ,הפלאפונים והאייפונים מקבלים
תאוצה ,סקרנותו של הדור הצעיר רבה בהם ,ומטבע הדברים הם זונחים את הקריאה
בספר ,ואת ההתעניינות במחקר ,במורשת ובשורשים המשפחתיים והקהילתיים.
להורים אין שליטה על ילדיהם ,כפי שהיה בשנים עברו .רמת הפשיעה ,העבריינות ,
הבריונות והחוצפה כל אלו התעצמו בקרב בני הדור בעקבות צפייה מרובה בסרטי אימה,
מתח ,תועבה וסדרות לא חינוכית שמשודרות במכשירי הטלוויזיה ,דבר שלא הולם חברה
מתוקנת תרבותית ובעלת ערכים .וההתרחקות מהדת ,מהמסורת וממורשת האבות ,גרמה
לפריקת עול והתנערות מערכי היסוד שעליה מושתת העם היהודי.
תורת ישראל הנצחית נשתמרה במשך מאות ואלפי שנים בגלל יישום הלכה למעשה של
תפיסת עולם זו ,להיות תלמיד חכם כל חיי האדם ,קביעת עיתים לתורה בזמנים קבועים,
הוספת חוכמה ודעת לתלמידים ,התחדשות ותהליכי שינוי כל הזמן כדי ללמוד עוד ועוד.
לא די בכך ,עלינו מוטלת החובה להעביר כל חכמתנו ,כל שרכשנו במהלך השנים בלימוד
ובדעת בהגברת החכמה לדור הבא" .והגדת לבנך" מהווה קוד מנצח ביהדות.
לא די שהורה לומד ומרחיב ידיעותיו ומתפתח כל הזמן .עליו לדאוג לילדיו ולהקצות להם
זמן כדי שיקבלו ממנו הדרכה ומוסר ,כדי שהדור הבא ירכוש אף הוא תורה ודרך ארץ.
הנושאים שבספר חשובים כולם כאחד ,ולכן מחוברים יחד .שלמה המלך אמר בתחילת
ּומ ְש ָפ ט
מּוס ר ַה ְש ֵכ ל ֶצ ֶד ק ִ
ּומּוסר ְל ָה ִב ין ִא ְמ ֵר י ִב י ָנ הָ :ל ַק ַח ת ַ
ָ
ספר משליָ " :ל ַד ַע ת ָח ְכ ָמ ה
יֹוסף ֶל ַקח וְ נָבֹון ַת ְח ֻּב לֹות
ּומ ִז ָמ ה :יִ ְש ַמע ָח ָכם וְ ֶ
ַער ַד ַעת ְ
ּומ ָש ִריםָ :ל ֵת ת ִל ְפ ָת איִ ם ָע ְר ָמ ה ְל נ ַ
ֵ
יצה ִד ְב ֵרי ֲח ָכ ִמים וְ ִחיד ָֹתם".
ּומ ִל ָ
יִ ְקנֶהְ :ל ָה ִבין ָמ ָשל ְ
כמה דינים והלכות אשר מצאתי בספרי חכמינו נ"ע ,ראשונים ואחרונים והם לא בהישג
ידו של כל אחד ,ליקטתי אותם עלה עלה ,זעיר פה זעיר שם ,והכנסתי אותם בחיבורי זה
כדי שלא יאמר הקורא בקשתי ולא מצאתי ,שאלתי ולא השיבוני ,לכן אמרתי להעלותם על
הכתב לתועלת הקורא.
דע לך ידידי הקורא ,שרוב זמני אני עושה ימים כלילות כדי להוציא לאור את אוצרות
חכמינו נ" ע ,שכתבו אותם בכתב יד ,ועדיין לא יצאו לאור בדפוס .וגם מהדאגה שיראה
הקורא כי שונה ספר זה משאר חיבורי הנושאים וחידושיהם והדינים שהכנסתי בו ,ודאי
יאמר מי יודע מבטן מי יצאו הדברים .את כל זה ראיתי ונתון אל ליבי להביא בהקדמה
זאת ,להודיע נאמנה את כל הדברים האלה כדי לזכות את הרבים במעשי החסד והרחמים
שהקב " ה מייחל לנו ולכל עמו בית ישראל .ויהיו דברי אלה ללימודים תמידיים בכל
משכנות יעקב.
למעוניינים לרכוש את הספר נא ליצור קשר עם הרב יוסף אלגמיל בטל‘ 10-0446650
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חדשות הקהילה
בהתאם להחלטת המועצה הדתית ,והנהלת העדה ,אישורים לצבא יינתנו רק לנערים ונערות שיגיעו
לכנס מתגייסים ויעברו הדרכה ומבחן .מתבקשים להגיע לכנס נערים ונערות אשר לומדים בכיתות
י"א ,י"ב ,או סיימו כיתה י"ב  .לקראת הכנס יש להירשם במרכזי העדה השונים ,ולקרוא את חוברת
המדריך הקצר למתגייסים על היהדות הקראית ,שנערך לקראת הכנס .החוברת תימסר בעת ההרשמה,
במשרדי העדה השונים.

הכנס הבא יערך ביום שישי ה 25/5/52-בשעה  03:8בבית הכנסת המרכזי ברמלה
ובבית הכנסת המרכזי באשדוד
להרשמה לכנס 3מאור דבח  850-0825204 -בן יוסף 850-2200800-

הודעה על משרה פנויה לתפקיד
עובד חינוך שעתי בבית הכנסת "חיזוק אמונה" ברמלה
תאור התפקיד:
הקמת פעילויות חברתיות ודתיות לבני נוער ,הכנת ילדים לעליה לתורה ,לימוד דת והלכה
לכל החפצים ,קירוב וגיוס מתפללים.
דרישות התפקיד:
אמין ובעל רצון להשפיע ,שומר תורה ומצוות ,בעל נסיון בעבודה עם ילדים ,בעל רצון
לתרום לקהילה.
היקף המשרה :כ 15-שעות שבועיות ,עיקר הפעילות בשעות הערב.
ניתן להגיש קו"ח לפקס  ,08-9250808או ישירות למאור דבח ,עד ל.15/5/12-

הודעה על משרה פנויה לתפקיד
מרצה לקבוצות במתחם ירושלים
תאור התפקיד:
מתן הרצאות לקבוצות ויחידים על העדה,
ליזום ולשווק את מרכז המבקרים במקום,
שעות העבודה מ 0:55-עד.13:75
דרישות התפקיד:
יכולת להרצות בפני קבוצות .
יכולת הנעה עצמית מאד גבוהה.
רצון להשפיע.
ידע בשפות זרות  -יתרון
ניתן להגיש קו"ח לפקס 08-9221598
לא יאוחר מתאריך ה15.05.2012-

שבת עיון
בתאריכים  11-10/0/11תיערך שבת עיון
לבני הנוער בגילאי  17-11בב”ש.
בתכנית:
תפלות  ,הרצאות ,ארוחות ,משחקים,
שירים ועוד ...עלות משתתף .₪ 35
להרשמה :מאור דבח– ,5055010413
בן יוסף–  ,5051115511אלמוג לוי–
 ,5050171443דור כהן– 5015351310

הודעה על משרה פנויה
לתפקיד
מנקה למתחם ירושלים
תאור התפקיד:
ניקיון מתחם בית הכנסת בירושלים כולל
המוזיאון ודירות האירוח.
דרישות התפקיד:
נגישות ,יסודיות ,חריצות ואמינות.
ניתן להגיש קו"ח לפקס 08-9221598
לא יאוחר מתאריך ה15.05.2012-

להתעטף בציצית? או ללבוש ארבע
כנפות בציצית?
כמה מצער שאנו בני מקרא משתמשים
בטליתות רבניות ,שבהן אפילו נוסח הברכה
הוא לא שלנו.
הועלתה הצעה לרכוש טליתות עם הברכה
המסורתית שלנו .כל המעוניינים לתרום
למטרה זאת מתבקשים ליצור קשר עם
משרדי המועצה העליונה
בטלפון 51-0150155
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קול בני  -מקרא

פרשר רשררר ר ר ר ר

מאת
הרב עובדיה מורד.

ר  :ר״ר ר רשרררברקרתרקררר ר ר ר רשרקר״ר

גֹא לו ַ ,ה ָק רֹב ֵא ָליו  ,וְ ָג ַאל ֵ ,א ת ִּמ ְמ ַכ ר
ּוב א ֲ
ּומ ַכ ר ֵמ ֲא ֻח ָז תו ָ --
יך ָ ,
ָאח ָ
מּוך ִּ
(כ " ה ,ל " ה )" ִּכי ָ -י ְ
ָאחיו"
ִּ
בתחילה מוכר הוא את אחוזתו ואחר כך את ביתו ואחר אין לו מה למכור והוא גר ותושב
כלומר הארץ היא לא מולדתו והיא זרה עבורו ועליו לחיות יחד עמך והחזקת בו ,כלומר
שלא יפול שתלוה לו והכתוב אמר עמך כלומר לדאוג לו קודם מאשר עניי עיר אחרת.
יךִּ ,ע ָמ ְך"
ָאח ָ
יך; וְ ֵחי ִּ
את ֵמ ֱאל ֶֹה ָ
ָר ָ
ֶש ְך וְ ַת ְר ִּבית ,וְ י ֵ
(כ"ה ,ל"ו) "ַאלִּ -ת ַקח ֵמ ִּאתו נ ֶ
הנשך במכר כגון תבואות וטעם תרבית הלוואה שהוא מוסיף על הקרן ומחזיר למלווה קרן
ותוספת .והכתוב מביא את שני המונחים נשך ותרבית כדי להטעים את חומרת האיסור.
ונשך קרוי מלשון שנאמר בספר עמוס :כאשר ינוס איש מפני הארי ופגעו הדב ,וטעם
ויראת מאלוהיך בפסוק זה שבורא עולם הוא המוריש והמעשיר.
ַס ֶתם וְ ֵאין-ר ֵֹדף
יכם ,וְ נ ְ
וְרדּו ָב ֶכם שֹנְ ֵא ֶ
יכם; ָ
ַפ ֶתם ִּל ְפנֵי אֹיְ ֵב ֶ
ָת ִּתי ָפנַי ָב ֶכם ,וְנִּ ג ְ
(כ"ו ,י"ז) "וְ נ ַ
ֶא ְת ֶכם"
שני פרושים לפסוק זה:
 .1לשון השגה כמו שנאמר :ופניתי אליכם והפרתי אתכם והרבתי אתכם והקימותי
את בריתי אתכם.
 .2לשון הרעה כמו שנאמר" :ונתתי פני בכם ונגפתם לפני אויביכם.













קריאה נכונה
(כ"ה ,י"א) לֹא ִּתזְ ָרעּו  :להעצים קול באות ר' מלעיל.
שבע  :להעצים קול באות ש' מלעיל.
(כ"ה ,י"ט) ָל ַ
(כ"ה ,כ"ז) ֶאתָ -הע ֵֹדף  :להעצים קול באות ד' מלרע.
ּומ ָטה יָדו  :להעצים קול באות מ מלעיל.
(כ"ה ,ל"ה) ָ
(כ"ה ,מ"ג) ָב ְה ַש ָמה  :הקמץ תחת ב' קמץ קטן .לקרוא בו.
באור מילים
כ"ה ,כ"ז  :וְ ִח ַשב ֶאתְ -שנֵי ִּמ ְמ ָכרו  :המילה שני באה בסמיכות כלומר השנים של
ממכרו.
ָמים  :שנה אחת.
כ"ה ,כ"ט  :י ִּ
כ"ו ,י"ט ֶ :ש ַבע  :כמו  :כי שבע יפול צדיק וקם .לשון רבוי.
כ"ו ,כ"ו ַ :מ ֵטהֶ -ל ֶחם  :במקרא הלחם נקרא מטה ומשען .כי חיי האדם נשענים
עליו.
ֵיכם  :בתים העשויים להשתחוות לשמש ע"ז.
כ"ו ,ל' ַ :ח ָמנ ֶ
יכם  :טעם פגר גויה מתה .כמו שנאמר  :וירד העיט על – הפגרים.
כ"ו ,ל' ִּ :פ ְג ֵר ֶ

שאלות
.1
.2
.3
.4
.5

מילה בפרשה אחד הפירושים שלה ציפור?
מילה בפרשה שפרושה ירד מנכסיו?
מילה בפרשה שפרושה יותר מאלף?
מילה בפרשה שפרושה אטום?
מילה בפרשה אחד הפרושים שלה ממני הבושם?
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ביום חמישי שעבר בתאריך  259503נתרם ספר תורה לבית הכנסת "כתר תורה" באשדוד.
כ 041-בני קהילה השתתפו בתהלוכה שמחה ,תפילה ערבה ,וכיבוד עשיר וטעים.
תודה רבה למשפחת סלים שמואל על התרומה והערב המקסים שהיה ,תרבינה שמחות ,אמן.

בני קהילה יקרים,
אנו מעריכים ומכבדים כל תרומה וברצוננו שזכר האדם היקר לכם יכובד ויונצח בדרך הטובה
ביותר לכם ולקהילתנו הקטנה והיקרה  .אנא מכם פנו אלינו  ,התייעצו וקבלו רעיונות ודרכים
שלא חשבתם עליהם ,לתרומתכם תהיה השפעה גדולה ושם יקירכם יונצח בדרך הטובה ביותר.

פעילות חינוך לבני הנוער  -שומרים על הסביבה ונהנים יותר!
ביום רביעי האחרון כאשר רוב בני הנוער היו סביב מדורות ברחבי הארץ .כ 55-בני נוער
התגבשו להם לפעילות מהנה במרכז הקהילתי ברמלה.
הפעילות החלה בתפילת ערב חול ,וכמה יפה היה לראות שבתפילת ערב חול בית הכנסת
מלא במתפללים ובנערים .בתום התפילה קיבלו המשתתפים הרצאה על עניין ספירת
העומר ומטרתה וההבדלים הקיימים בנינו לבין הרבניים בעניין זה.
הערב המשיך עם קריוקי ,סרט ומסיבה ובין לבין גם טורנירים של משחקי שולחן ומשחקי
סוני שונים.
צוות המקראון מברך על קיומה של פעילות חינוך זאת וקורה לכל בני הנוער לבוא
ולהשתתף בשבת העיון בבאר שבע בתאריכים .11-10/0/11

שבת בירושלים
השבת קבוצת צעירים התגבשה לה ועלתה לירושלים  ,בכדי לאייש את בית הכנסת
ולהרגיש את אווירת הקדושה שיש במקום .צוות המקראון קורה לבני העדה לעלות
ולהתארח בבית הכנסת בעיר הקודש בירושלים .למעוניינים להתארח יש לתאם עם מזכיר
המועצה הדתית החזן כפילי אברהם בטלפון–  ,5014575510או עם מר אברהם אלגזר
בטלפון– .5017454145
לחברנו החזן יוסף יפת מאשדוד החלמה מהירה
לטל היינה מאשדוד מזל טוב לרגל יום
הולדתך המון אושר בריאות והצלחה בכל
מעשי ידיך.
מאחלים המשפחה וצוות המקראון.
מזל טוב לאתי וליאור ברוך שנישאו
השבוע בחופה וקידושין כהלכה .שתזכו
להקים בית כשר בישראל ועל פי ערכים
תוריים.
מאחלים צוות המקראון.

הסר דאגה מליבך והעלם את כל חששותיך
כי למעלה בשמים  -יש מי ששומר עליך.
הוא מקנה לך את היכולת לעשות בחירות
ונותן את הכוח להתמודד עם התוצאות.
הוא יודע מה ערכך וגומל לך בהתאם
כל כאב קטן היום – עם המחר ייעלם.
רוצים לאחל לך בריאות ואריכות ימים
שתהיה מאושר ותדע רק זמנים טובים.
ועל משפחתך נוסיף ונאמר  ,תשמור בליבך מכל
משמר כי למסירות כזו ,מלאת הקרבה
זוכים מעטים באותה אהבה.
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המסע אל חצי האי קרים
ההגעה לחצי האי קרים והפגישה המרגשת עם ראש הקהילה
פרק שני בסדרת פרקים ,אודות ביקור בחצי האי קרים.

( בשל העובדה כי ישנה כוונה לפרסם בעתיד את רשמי מסע אלה ,חל איסור מוחלט להעתיק  ,לתרגם,
לפרסם כל מקטע מפרסומים אלה ללא אישור מפורש בכתב של חברי המשלחת – קריאה מהנה).

ההכנות לטיסה לכאורה הסתיימו ,קנינו את אשר המליץ עליו החזן כפלי והיינו כבר
בדרכנו לשדה התעופה .את הדרך לשם עשינו במכוניתו של מוטי אשר בה נהג אחיו עזרא.
הכבודה הרבה עמה הגענו או ליתר דיוק הכבודה הרבה עמה הגיע מוטי ( מזוודה שכללה
מעל ל 15-ק"ג אוכל ,אותו אכלנו בהנאה במשך השבוע) מלאה כל חלל פנוי ברכב.
פקק תנועה בלתי צפוי קידם את פנינו כבר בחלקה הראשון של הנסיעה ,באינסטינקט רגעי
פנה מוטי דרך יבנה ,רחובות ,ורמלה .הכוונה הייתה להמשיך מרמלה לשדה התעופה ,אך
הספק בעניין כמות וסוג המצרכים שהבאנו עמנו לאחינו בקהילה שם ,עדיין כרסם בנו
וליתר ביטחון החלטנו להוסיף אי אלו פריטים נוספים לעיבוי.
וכך במקום לנסוע ישירות לשדה התעופה ולהעביר את זמנינו שם בקניות בדיוטי – פרי
(כדרכם של הישראלים) מצאנו את עצמנו עורכים קניות בשוק ברמלה .עברנו מול הדוכנים
והוספנו מס' פריטים :ממתקים ,אבוקדו ,אננס ,ועוד.
האמרה כי טרם נמצא הגורם אשר יכול לעצור את הזמן הייתה תקפה גם כאן ,מבט חטוף
בשעון הראה כי היציאה המוקדמת מהבית לטובת הגעה רגועה לשדה התעופה "נמחקה"
בשל פקק התנועה והקניות בשוק ומצאנו את עצמנו בלחץ זמן ,חזרנו חיש לרכב בדרכנו
לשדה.
נמל התעופה בסימפרופול  -עיר הבירה של חצי האי קרים.

אם חשבתם כי בזה תמו התלאות שלנו אז צר לנו לומר כי טעות בידכם כיוון שעוכבנו
במספר תחנות והבולטת שבהן הייתה לאחר שבשיקוף המזוודות חשדו הסלקטורים כי
הממתקים התמימים שמלאו את המזוודות הן בעצם חפצים חשודים והועברנו " אחר
כבוד" לתור החשודים לפתיחת הכבודה.
קריאה אחרונה לנוסעי הטיסה בסימפרופול ( עיר הבירה של חצי האי קרים) הדהדה
באוויר ,מהרנו לגשת לשער העלייה למטוס ,כבר אז חשנו בשנוי" ,הנוף האנושי" השתנה,
אפים סולדים החליפו את האף היהודי המפורסם ,הבלונד השתלט על הנוף ,הפסקנו
לשמוע עברית ,אופנת הלבוש השתנתה ,שקט מופתי  ,סובלנות אין קץ ואט אט החלפנו
בעצם תרבות .ככל שהעמקנו בשרוול המוביל למטוס ,כך העמקנו אל תוך תרבות זו הזרה
כל כך לנו הישראלים.
ישבנו שלושתנו בשורה אחת ,הושטנו ידינו אחד על ידו של השני (כפי שקבוצות עושות לפני
משחקים) ואיחלנו לעצמנו נסיעה טובה ובהצלחה.
לא נלאה אתכם בתיאורים על גובה הטיסה ועל מבט העל שנשקף מחלון המטוס ועל ריחוף
מעל העננים הלבנים  ,נספר לכם רק שהמנה הכשרה שהזמנו הפתיעה אותנו לטובה ,
קציצות העוף היו טעימות והדיפו ריח נעים מעורר תאבון והקינוח בצורת עוגת שוקולד
היה משביע רצון וכך עברו להם שעתיים וחצי של טיסה שבהן איש מהנוסעים לא זז
ממקומו במהלך הטיסה ולא קם מכיסאו עד אשר המטוס עצר לחלוטין.
תשאול קצר בביקורת הדרכונים לגבי המיקום בו נשהה בחצי האי קרים ועוד שאלה בנוגע
לכמות הדולרים שיש לנו והנה פוסעות רגלנו את הצעדים הראשונים על אדמת חצי האי
קרים ,מדובר בשדה תעופה קטן להפליא ,תנועה דלה של נוסעים ונוכחות מסיבית של
אנשי בטחון  .יצאנו מהטרמינל וקיווינו לפגוש את מר דוד טריאקי ראש הקהילה
באיפטוריה וזאת על פי התיאום שנקבע מראש עם החזן כפלי.
 6יום שישי יט‘ באייר ה‘תשע"ב  11/50/11המקראון |

דרך החלון ראינו את פתיתי השלג יורדים וחששנו גבר מאוד ,שהתקופה אכן לא תהיה
נוחה לביקורים כפי שהזהיר אותנו מר כפילי ,מדובר בקור שלא מוכר לנו הישראלים קור
חודר מבעד בגדים וכובעי גרב ,מבעד לבגדים הטרמיים ומכה חזק בפנים.
בפינת הטרמינל ראינו בחור רזה ,לגופו לבש מעיל חורפי כבד בצבע כחול ,לראשו כובע צמר
קראי ָקבּוק ,שפם דקיק נמתח מתחת לאפו ,אותו בחור לא התקרב אלינו לא חייך ולא פנה,
הוא פשוט בחן אותנו מרחוק ואנו שהיינו עסוקים מדי בהתלהבות של ההגעה לחצי האי
קרים לא התמקדנו בו במיוחד גם בשל " קוד ההתנהגות " שאימצנו לנו " בחו " ל לא
מתבלטים".
הדקות חלפו מהר ומבעד לחלון אולם הטרמינל הבחנו במר דוד ( מוטי זיהה אותו כיוון
שמר דוד ביקר מס' שבועות קודם לכן באשדוד והשתתף בתפילת השבת) יוצא ממכונית
ונגש בצעדים מהירים לעבר הטרמינל .להפתעתנו לצידו של מר דוד צעד אותו בחור רזה
במעיל הכחול .השניים התקרבו לפתח אולם הטרמינל ואנו החשנו צעדנו לקראתם" ,שלום
שלום" אמר מר דוד במבטא רוסי כבד "ברוכים הנמצאים " השבנו לו ,מר דוד הצביע על
הבחור עם המעיל הכחול ואמר " אליה פירוז " .חשנו מייד כמי שנמצאים בין חברים
ומשפחה .הסבירו לנו שמר אליה פירוז הגיע במיוחד לשדה התעופה על מנת להיפגש עמנו
וכי מדובר בבן דודו של החזן אברהם כפילי אשר גר בעיר הבירה סימפרופול .לאחר ברכות
חוזרות ונשנות הוביל אותנו מר דוד לרכב שהחנה בחנייה ,איש מגודל קיבל שם את פנינו,
בוריס שמו הבנו כי אין מדובר ביהודי קראי כי אם באוקראיני מקומי המועסק על ידי
העדה במקום ומשמש כנהג וכקניין עבור המסעדה המופעלת על ידי בני העדה והממוקמת
בסמוך לבית הכנסת כפי שנספר מאוחר יותר .

מימין לשמאל :מר דוד ,אמיל יפת מזכיר ועד אשדוד ומר אליה פירוז.

הציוד הרב אותו הבאנו בקושי נכנס לבגז' הרכב ,נפרדנו לשלום מאליה ,נדחסנו אל תוך
המושב האחורי ויצאנו לדרך .על שמשת הרכב מבפנים נתלה דגל ,דגל שלא הכרנו ,את צבעי
דגל אוקראינה אנו מכירים ממשחקי "דינמו קייב" ( פסים ארוכים של כחול וצהוב) ואילו
צבעי הדגל שנתלה ברכב היה מורכב משלושה צבעים ( למעלה כחול באמצע לבן ולמטה
צהוב) שאלתי את מר דוד לפשר הדגל הוא הפנה מבטו אליי ....
מה פשר הצבעים? מה מסמל הדגל הזה ועוד ,תדעו בשבוע הבא....שבת שלום!
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