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
"במדבר"

יציאת השבת
בשעה
55:11

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

מוסר השכל
עמוד 5

אמיל יפת ,מוטי מנשה ,יוסי טחן.

שבת גיבוש בעיר הקודש ירושלים
עמוד 2

חדשות הקהילה
שבת גיבוש בעיר הקודש ירושלים

מימין לשמאל :יו“ר העדה מר נריה הרואה ,החזן בן יוסף ואישתו צליל יוסף ,החזנים מרדכי לוי ,רותם כהן,
אלי שמואל ,אלדר יפת ,רן יוסף ,עדי מצליח ,גיל יוסף ,אביעד כהן וחברתו מורן היינה ,הצלם אבי אלגזר.

בשבת שעברה התאספו להם חבר‘ה צעירים במטרה אחת ממוקדת והיא לאכלס את בית הכנסת
הקהילתי בירושלים  ,לעשות שמח  ,להתפלל  ,להעשיר את הידע ולהתגבש במקום הרוחני
והקדוש הזה.
אין ספק שמקום זה הינו נכס אדיר לקהילה ומחובתנו לאכלסו ולדאוג שמקום זה יפרח ,יחיה
ויתקיים לעולמי עד.
הגענו מוקדם למקום ,בערך בסביבות השעה  05:11בידיעה כי אין אדם המתגורר שם ויהיה
עלינו לעשות הכנות לפני השבת ,חבר ועד ירושלים אבי אלגזר שהצטרף אלינו לשבת עזר לנו
במידת הצורך והאפשר.
אמנם היינו צריכים לשטוף ולסדר ,אך לרגע זה הדירה היא מקום מצויין לאירוח ואנו ממליצים
מכל הלב לכל בני הקהילה לעלות לירושלים ולעשות שבת בעיר הקודש.
השבת הייתה משמחת ומרנינה  ,מלאה בשפע טוב של מטעמים ,שיח תרבותי ונעים  ,וגולת
הכותרת שיעור מרתק ברמה גבוה שנלמד על ידי יו“ר המועצה מר נריה הרואה.
אנחנו נהננו מאוד ומבטיחים בעזרת השם לחזור לשם במתכונת דומה ,שבת שלום לכולם!
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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 85-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.83:75
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-

ערב קריוקי באשדוד לגילאי +02
בתאריך  25/1/0250יתקיים ערב
קריוקי עם גבינות ויין במרכז קהילתי
אחווה.
עלות משתתף  21ש“ח בלבד!
להרשמה 2120002200:בן יוסף
 2122501400מאור דבח

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 51-0190859
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פרשר רשררר ר ר ר ר

ר  :ר״ר רבר״ר רשר״ר

ה ח ז ן ד “ר א ב ר ה ם כ פ ל י
בפרשת "ויחי יעקב" הבאנו חלוקת בית יעקב ל-שנים-עשר שבטים .חלוקה זו עומדת
כנגד המערכת העליונה ,שהיא ממלכתו של בורא העולם ית"ש לעד ,עם  9רוחות העולם,
 7שבטים בכל רוח.
ֻּאים ,שהם כנגד  81שבטי
ַאבנֵי ִמל ִ
גם אהרון הכוהן ע"ה היה לובש ֵאפֹד וח ֶֹׁשן עם ְ 81
ישראל (שמות פרק כח).
פרשת השבוע "במדבר סיני" הינה הפרשה הראשונה בספר "במדבר" .הספר הזה בא
לתקן הדגלים לפי חלוקת שבטי ישראל למחנותיהם 9 ,דגלים כנגד  9רוחות השמיים ,כך
שבכל רוח  7שבטים להיות הכבוד ביניהם .כי אחרי שקיבלו את החוקים והמשפטים בהר
סיני מהגבורה ית"ש יצאו בני ישראל לדרכם הארוכה במדבר סיני לרשת את הארץ.
וקודם נסיעתם הכתוב מורה להם ,כיצד יחנו וכיצד ייסעו ,איזה שבט יסע ראשונה ואיזה
שנייה ,ואיזה באחרונה ,כאלו מחיצה ומחיצה.
ָאדם
ֵיהם ְפנֵי ָ
ּודמּות ְפנ ֶׁ
וארבעת הדגלים נתקנו הם להידמות בארבעה פני המרכבהְ " :
ַאר ַב ְע ָתן" (עיין
ֶׁשר ְל ְ
ּופנֵי-נ ֶׁ
ַאר ַב ְע ָתן ְ
ּופנֵי-שֹור ֵמ ַה ְשמֹאל ְל ְ
ַאר ַב ְע ָתם ְ
ָמין ְל ְ
ַאריֵה ֶׁאלַ -הי ִ
ּופנֵי ְ
ְ
בס' יחזקאל פרק א מפסוק ה והלאה).
לכן ,מפני שהסדר שבטי בני-ישראל עומד כנגד סדר צבא השמימי ,ככתוב:
ַצב גְ ֻּבלֹת ַע ִמים ְל ִמ ְס ַפר ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאל" (דברים פרק לב פסוק ח) ,גם סדר מחנות בני
"י ֵ
ישראל דומה הוא לסדר המערכת העליונה:

(אדום ,אריה)

זבולון

יהודה
מזרח

יששכר
אשר
לוויים

שמעון
דרום
ראובן
(לבן,
אדם)

לוויים
לוויים

כוהנים
וכלי אוהל
מועד
לוויים

(ירוק,
נשר)

דן
צפון
נפתלי

גד
מערב
אפריים

ארגמן ,שור)
בנימיןשבטים – כל דגל וצבעו,
לארבעה דגלים7 ,
חלוקת בני (ישראל
סיכום :להלן תרשיםמנשה
ַח נּו ֵכן יִ ָס עּו ִא יש ַע ל-יָדֹו
תֹוך ַה ַמ ֲח נֹת ַכ ֲא ֶׁש ר י ֲ
מֹועד ַמ ֲח נֵה ַה ְל וִ יִ ם ְב ְ
אֹהלֵ -
ָס ע ֶׁ
ככתוב" :וְ נ ַ
יהם" (במדבר ב ,יז).
ְל ִדגְ ֵל ֶׁ
ברוך אלהינו אשר האיר את עינינו לראות נפלאות בתורתנו הקדושה ,ונאמר :אמן.
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סיפור עם מוסר השכל
ילד אנדיאני ניגש אל סבו וסיפר לו על כעסו הרב על חבר שעשה לו עוול...
הסב הקשיב לנכדו בקשב רב ,וענה לו ברוגע" :אספר לך סיפור .גם אני לעתים חשתי שנאה עזה
כלפי אלה אשר לקחו כל כך הרבה ,ואפילו לא הרגישו שום חרטה.
אך ,מה בעצם השינאה עושה? היא מתישה אותנו .השינאה כלל אינה מזיקה לאויבינו.
זה כמו להחזיק רעל ביד ,ולקוות שהאויב ימות".
"גם אני נלחמתי רבות עם רגשות אלה .זה כאילו שישנם שני זאבים בתוכי .זאב אחד בעל לב טוב
אינו מזיק .הוא חי בהרמוניה עם כל מי שמסביבו ,ואינו נפגע כשאין כוונה לפגוע בו.
הוא נלחם רק כשצריך ,וגם אז הוא עושה זאת בצורה נכונה".
"אבל...הזאב השני...אוי...הדבר הכי קטן גורם לו לאבד את עשתונותיו .הוא רב עם כל אחד,
כל הזמן ,ללא סיבה .הוא אינו יכול לחשוב ,מכיוון שכעסו ושנאתו חזקים כל כך.
זהו כעס חסר תוחלת ,מכיוון שהוא איננו מוביל לשום מקום ,ולא יכול לשנות מאומה".
"לעתים קשה לי לחיות עם שני הזאבים בתוכי .שניהם מנסים לשלוט ברוחי".
הילד הסתכל בעניין רב אל תוך עיניו של סבו ,ושאל:
"איזה מביניהם מנצח?"
הסבא חייך וענה" :זה שאני מאכיל אותו".

שבת בבאר שבע
השבת בני הנוער במסגרת פעילויות חינוך התגבשו ונסעו לבאר שבע ,בכדי ללמוד דברי
מוסר להתגבש ולשמח את תושבי המקום.
מזל טוב לנויה דבח לרגל יום הולדתך המון
אושר בריאות והצלחה בכל מעשי ידיך.
מזל טוב לספיר אלישע לרגל יום
הולדתך המון אושר בריאות והצלחה
בכל מעשי ידיך.
מאחלים המשפחה וצוות המקראון.

מז ל טוב ליו סי א לישע לרגל יום
הולדתך המון אושר בריאות והצלחה
בכל מעשי ידיך.
מאחלים המשפחה וצוות המקראון.

מאחלים סבתא רינה וסבא טוביה דבח.
מזל טוב ליהושע דבח לרגל יום הולדתך
המון אושר בריאות והצלחה בכל מעשי
ידיך.
מאחלים ההורים רינה וטוביה דבח.
מזל טוב לאבירם גבר לרגל יום הולדתך
המון אושר בריאות והצלחה בכל מעשי
ידיך.
מאחלים המשפחה וצוות המקראון.
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המסע אל חצי האי קרים
ההגעה לחצי האי קרים והפגישה המרגשת עם ראש הקהילה
המשך 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).

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 והוא בגאווה הסביר כי מדובר בדגל העדה ,דגל עדה? שאלנו את עצמנו .איזו מדינה
תרשה לקבוצת אנשים להניף להם דגל משלהם ? ביקשתי מדוד להסביר לנו את פשר
הצבעים והוא חייך והסביר" :הצבע הכחול למעלה מסמל את השמים ,הצבע הצהוב למטה
מסמל את האדמה והצבע הלבן באמצע מסמל את טוהר האדם.
הדרך לאיפטוריה מקום הלינה שלנו הינו במרחק של  35ק" מ מעיר הבירה ניצלנו לנו את
הזמן להשקיף על הנוף החד גוני של עצים הנמצאים עדיין בתרדמת החורף ,הצבע החום
שולט עדיין בנוף ,פה ושם ערמות שלג נמצאות בצידי הדרכים תזכורת לחורף הכבד עימו
מתמודדים התושבים חורף המגיע לעתים לטמפרטורות נמוכות מאוד של (  )– 10מעלות.
מידי פעם השחלנו שאלות כמו למשל מס' המתפללים ביום שבת? או כמה מונה הקהילה?
או שאלות בנאליות על מזג האוויר וזאת כדי לשבור את השתיקה ואת המבוכה שעדיין
אחזה בנו.
סוף סוף התחלנו לראות את בתיה הראשונים של איפטוריה ,מדובר בעיר הבנוייה בסיגנון
קומוניסטי ,השיכונים הגדולים עדיין ִקשטו את העיר ונראה כי למרות השנים הרבות מאז
החל עידן " הפרסטרויקה " (בניה מחדש ,רפורמה) עדיין לא השתחררה העיר מהצביון
הקומוניסטי שלה .נגיע לעיר העתיקה הבהיר דוד ,שם מתגוררת מרים.

חצר ביתה של הגב'
מרים בו השתכנו משך
שבעת הימים.

הרכב החל נוסע אל תוך סמטאות צרות בין בתי קרקע ,הכביש היה מעין שביל כורכר
שמזמן לא ראה טיפול והתחדשות.
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שמענו את בוריס אומר "נזרובסקיה פט" ( מאוחר יותר נודע לנו שזה שם הרחוב ופט =
 )0אישה כבת שישים פלוס קיבלה את פנינו מחוץ לבית עם חיוכים לבביים ועברית לא
רעה ,שלום לכם ,מה שלומכם? איך הייתה הנסיעה ? הצגנו את עצמנו ושאלנו מהיכן
העברית והיא הסבירה כי גרה בארץ  1שנים ואף למדה באולפן ,אך העדיפה לחזור
לאוקראינה כיוון שלא הצליחה להשיג דירה בארץ.
מר דוד טריאקי נפרד מאיתנו לשלום וציין כי יראה אותנו למחרת בבית הכנסת וביקש
כי נגיע לשם בשעה  81:55בכדי שיעשה לנו סיור לפני תחילת התפילה.
קבלת הפנים החמה לה זכינו הן ממר דוד והן מגב' מרים נתנה לנו הרגשה נוחה  ,שוחחנו
בינינו על כך וציינו בסיפוק כי הכנסת האורחים אופיינית מאוד לבני העדה ,דבר מוכר
הוא כמעט בכל מקום שבני העדה יוצאים מגדרם בעת מארחים הם אורחים בביתם.
חום הבית הציף אותנו ושכחנו מעט את הקור ששרר בחוץ .ישבנו רגע קט כדי לנוח
ולהתרווח עד שנקישות קלות נשמעו בדלת הכניסה ,הייתה זו גברת מרים שהציעה
להראות לנו את מיקומו של הסופר ( שם בלינו במשך שעות ארוכות ברכישת מזון –
תרבות הקנייה באוקראינה שונה מאוד מתרבות הקנייה בארץ ,בעוד אנו משתדלים
לרכוש בקנייה אחת כמות מוצרים אין סופית ,הקנייה מתבצעת שם למצרכים אותם
נדרשים לאותו היום בלבד ,כך מוצאים האנשים את עצמם באופן יומיומי בסופר).
התלווינו לגברת מרים שצעדה במרץ בין הסמטאות ,היא ניצלה את הדרך ללמד אותנו
את שם הרחוב ( נזרובסקייה פט כפי שהוזכר קודם לכן) וכן כדי לשפשף מעט את העברית
שבפיה .אישה חביבה מאוד התגלתה גב' מרים ( מהנדסת מזון בהשכלתה) ,מוכנה תמיד
לעזור והדאגה לנו (לבל נלך לבד) העסיקה אותה לכל אורך שהותנו במקום.
חזרנו עמוסים ועייפים מהקניות ( לא ניתן למחוק הרגלים של ישראלים) ומוטי ניצח ביד
רמה על " קונצרט ארוחת הערב " .בסיום הארוחה ולאחר מקלחת חמה נגש כל אחד
לחדרו בצפייה דרוכה לקראת מחר כל אחד תיאר ושאל את עצמו ,כיצד יראה בית
הכנסת? כיצד תיראה ותשמע התפילה? כיצד נתקבל על ידי המתפללים? איזה חוויות
נספוג בביקורנו זה? מה ניקח עמנו מהמסע ומה יהיו תוצאותיו .תשובות על שאלות אלה
ואחרות  .........בשבוע הבא .....שבת שלום.

צבע המסמל את השמים
צבע המסמל את טוהר האדם
צבע המסמל את צבע האדמה

צבעי הדגל בחצי האי
קרים של העדה
הקראית.
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