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 לזכר האדם היקר  גליון זה הודפס לזכרם של 

 מתתיהו בן מוריס אלגזר

 .שנפל במלחמת יום כיפור

 
 ולזכר האיש היקר

 מרדכי בן שלום דבח 

 
 

 סולטנה בת ברוך נונו  ולזכר 

 ובעלה היקר מורד מצליח

 ולזכר

 אליהו בן אברהם רצון

 ורעייתו רחל בת אברהם הכהן

 ולזכר

 פרג כדר סולומון סביע

ורעייתו חוסנה בת אברהם 

 .רומיאה

 יהי זכרם ברוך אמן

   com.gmail@mikraon  פרשת השבוע

 "בלק" 

 

 יציאת השבת

 בשעה

53:02 

, עיצוב ,  כתיבה ,  עריכה 
, בן יוסף :  הגהה והדפסה 

ח  ב ד ר  ו א ת ,  מ פ י י  ס ו י
                     .ואושרת עובדיה

ו היקרה אוסנת  מזל טוב לכלתנ

, לבנינו היקר משה אלדבח ,  אלדבח 

לנכדינו היקרים לידור אלדבח ונועם 

לרגל יום הולדתכם עלו .  אלדבח 

ליבכם  והצליחו ושכל משאלות 

 .יתגשמו לטובה

 מאחלים טוביה ורינה אלדבח 

מזל טוב לחברנו היקר החזן יוסי 

יפת לרגל יום הולדתך עלה והצלח 

המון אושר בריאות והצלחה בכל 

 .מעשי ידיך 

 אוהבים המשפחה החברים 

 .וצוות המקראון

 ברכות ואיחולים

 :מזל טוב ל

 מעיין פירוז

 ניסן  משה

 עדי קדר

המון אושר בריאות 

 .והצלחה

 
חשוב מאוד ?  מתחתנים בקרוב 

ה  נ ו כ הנ הדרך  את  לבחור 

להיכנס תחת חופה כשרה 

   .וטהורה
 5עמוד       

סיכום תחרות 

 הקורא הטוב

 3 - 2עמודים 

המשך פרק רביעי 

 במסעות חצי האי קרים 

 7 - 6עמודים 
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 2ב נערכה תחרות הקורא הטוב בתורה  “ בתמוז התשע ‘  ב ,  2/16-ביום חמישי ה 

 .ל“ו לזכר בעלה יוסף סלע ז“מתרומתה של הגברת גלית סלע יצ

 –מרמלה ו   6מתמודדים    9לתחרות הגיעו  

התחרות התחלקה לשלושה .  מאשדוד   3

קריאה מספר   -השלב הראשון  :  חלקים 

שאלות   -השלב השני  ,  מנוקד ומוטעם 

קריאה מספר ללא   -והשלב השלישי  

 .ניקוד והטעמה

התחרות נפתחה בהתרגשות עצומה זאת 

יכולנו לראות על המתמודדים אך לאט 

לאט הם תפסו ביטחון והצליחו להראות 

 .את כישוריהם

 

הרב הראשי ,  אב בית הדין הרב אברהם גבר ,  צוות השופטים שכלל את הרב הראשי משה פירוז 

הרב אליהו דבח והרב מגדי שמואל מאשדוד ואת החזן ירון ללוז ,  לשעבר הרב אליהו מרזוק 

ראוי לציין ,  ששפטו באדיבות רוח ועם המון רגשות חיובים היו לחלק נכבד ושמח בתחרות 

 .9.5במיוחד את הרב אליהו מרזוק שהמקראון בחר אותו לשופט המצטיין בציון של 

התחרות התנהלה ברוח טובה המתמודדים עלו בזה אחר זה בניסיון להרשים את השופטים ולהשיג 

 .את מירב הניקוד

 

 

כמות הקהל שהגיעה לצערנו הייתה מעטה מדי לתחרות  

הקהל צפה במתח .  בני קהילה זה לא מספיק   55שכזו  

שעות במתמודדים בעידוד רב ובמחיאות כפיים  3במשך 

 .לאחר כל קריאה וכל תשובה לשאלה שנשאלה

אנו מקווים שנצטרך  3בשנה הבאה בקורא הטוב בתורה 

 .לעבור אולם בשל כמות הקהל

 

 

ם  ו ק מ

 (₪ 555/-זכה ב)עדן סביקה מרמלה  -ראשון 
 

 (₪ 555/-זכה ב)אדיר אלגמיל מרמלה  -מקום שני 
 

 (₪ 555-זכה ב)אלעד משה מרמלה  -מקום שלישי 

 

 התחרות            

 הקהל במתח

 שליטה מוחלטת של רמלה -הניקוד הסופי 
 :שאר משתתפי התחרות

 זכו בפרסי תנחומים

 אמיר כהן מאשדוד -4מקום 

 אלדר יפת מאשדוד -5מקום 

 טימור יפת מרמלה -6מקום 

 דניאל אלרז מרמלה -7מקום 

 איתי פרג מרמלה -8מקום 

 בן לוי מאשדוד -9מקום 

 הקורא הטוב בתורה
 ל"לזכרו של יוסף סלע ז

 ו"מתרומת אישתו גלית סלע יצ
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 ו“דברי התורמת גלית סלע יצ

 שלושת המקומות הראשונים

 
 

תודה מיוחדת לתלמידי התחרות הוותיקים ” 

והחדשים על שאזרתם אומץ לטלטל את  

תודה שהאמנתם .  ספינת המבטחים שלכם 

, בעצמכם והצלחתם לנטרל חששותיכם 

 .פחדיכם וניגשתם לתחרות

תודה על ההתמדה ועל הנחישות להגיע 

להיות הקורא הטוב ביותר מבין :  למטרה 

ן .  הקבוצה  אינני בעד לבצע השוואה בי

אך בתחרות אין מנוס ,  מתמודד למשנהו 

וכאן רוצה אני להדגיש  לפחות ,  מהשוואה זו 

כי ,  כולכם זכיתם ,  בעיניי  כולכם ניצחתם  .  מבחינתי שבתחרות הזאת אין מפסידים ואין מנצחים 

עם האתגרים ,  כל אחד מכם עבר תהליך ובדרך הייחודית  שלו למד להתמודד עם המטלות 

, ותוך כדי התהליך חיזקתם ידע קיים ורכשתם ידע חדש ונתתם לדעתכם להתרחב ,  והטעויות 

כל אחד מכם נהייה טוב יותר משהיה וזה הניצחון .  לליבכם להיפתח ולדברים חדשים להתהוות 

נחישותו והתמדתו יביאו אותו בהמשך ,  ניצחונו הפרטי היום של כל אחד מכם .  א  הידיעה “ בה 

ניצחונו האמתי של האדם הוא לא להיות טוב יותר מכל אדם ! לניצחונו הכולל  בשנה הבאה וזכרו

 .“אלא להיות טוב יותר ממה שהיה, אחר

 

 

שליטה מוחלטת של העיר רמלה השנה בתחרות 

אפשר לומר שזה לא מפתיע במיוחד לאור 

והמוטיבציה הגדולה  ההתמדה בשיעורים 

שהחדיר בהם החזן מאור דבח ובנוסף לכך הגיוס 

הנכון והמתאים בכמות המשתתפים מרמלה 

 .שהיוותה את הרוב בתחרות
 

במקום הראשון ניצח בשובר שווין  הקורא הטוב 

במקום השני זכה  ,  משנה שעברה עדן סביקה 

 .אדיר אלגמיל ובמקום השלישי זכה אלעד משה
 

 רגע מרגש בתחרות 
המנצח הגדול עדן סביקה הודיע למתחרים כי בכסף   -אילו ערכים ואיזה יופי של סיכום לתחרות  

תחרות הקורא הטוב הינה תחרות מיוחדת , הזכייה הוא יארגן ערב גיבוש לכלל המשתתפים בביתו

 .האהבה והגיבוש חשובים יותר מהניצחון

כולנו תקווה שבשנה הבאה מספר המתמודדים יגדל ובנוסף יהיה מגוון יותר ולא רק אשדוד 

 .ורמלה ישתתפו בו ובנוסף שקהל רב יגיע ויתמכו בנערי הקהילה

 

 !חזק וברוך לכולם ונתראה בשנה הבאה

 הקורא הטוב בתורה
 ל"לזכרו של יוסף סלע ז

 ו"מתרומת אישתו גלית סלע יצ
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 נתראה בפרשה הבאה -מקווים שנהניתם מפינתנו החדשה

  בלק מלך מואב שמע את החדשות בפנים
הצבא הישראלי ניצח בקלות .  חמוצות 

וכעת הוא קרוב לגבול ,  את האמוריים 
נביא ,  בלק מזניק את בלעם .  מואב 

על מנת שקללותיו יבלמו את ,  הגויים 
 .ההתקדמות המטאורית

בלעם מודיע כי הוא זקוק לאישור אלוהי 
אך האישור המיוחל לא , בשביל לצאת לדרך

רק לאחר ניסיון שני מאשר אלוהים .  ניתן 
 .את הנסיעה

שעליה ,  האתון .  בדרך מתייצב מלאך זועם 
. מבחינה בו ומתחילה להשתולל , רוכב בלעם

, הנביא והקוסם המפורסם ,  דווקא בלעם 
בכעסו על התנהגותו .  אינו רואה דבר 

. הפראית של האתון הוא מכה אותה קשות 
והיא פוצחת ,  אלוהים פותח את פי האתון 

בלעם ,  מרוב עצבים .  בשיח תלונות עם בלעם 
לא שם לב לנס שמתחולל לנגד עיניו ונכנס 

הוויכוח ... לוויכוח עם כלי התחבורה שלו 
מוכרע כאשר המלאך מתגלה לבלעם ומזהיר 
אותו שכאשר יגיע אל בלק יאמר רק את 

בלעם מגיע .  המילים שאלוהים ישים בפיו 
הוא מנסה את .  אל בלק וניגש ישר לעניינים 

כל הטכניקות הידועות לו כדי לקבל את 
הנבואה הרצויה ולהטיל קללה קשה על 

אך אלוהים מייבש אותו ומעביר ,  ישראל 
דרכו שפע ברכות לעמו האהוב ובלק מאוכזב 

 .קשות
  למרבה הצער קצר בלק הצלחה גדולה

הוא ,  בעצם בלעם .  בלוחמה מסוג שונה 
מגייס את בנות מואב ומדיין להחטיא את 

החטא גורם למפולת רוחנית .  עם ישראל 
ובסופו של דבר למגפה ,  ולעבודה זרה 

 .שמפילה עשרים וארבעה אלף חללים
  שיא הנפילה מתרחש כאשר נשיא שבט

ניגש בחוצפה לעיני משה ושאר ,  שמעון 
הנשיאים ומתכונן לחטוא עם נסיכה 

ית  ינ וכל שדרת ההנהגה .  מדי משה 
הרוחנית חשים חסרי אונים ובוכים על 

נכדו ,  את המצב מציל פנחס .  שפל המצב 
ן  ו ר ה א ל  ש

הוא :  הכהן 
ת  א ג  ר ו ה
ם  י י נ ש ה
א  י ב מ ו
ם  ו ת ל

 .המגפה

תובנות והעצמה 

אישית מפרשת 

 השבוע

 יש מי שאוהב

 “לא זעם אדוני, ומה אזעם”
אתה יכול לריב עם החברה שלך  עד 

אך ברגע שמישהו יעז לפגוע בה , מחרתיים
. זאת לא הצגה ,  לא .  תגן עליה כמו משוגע 

כלפי פנים וכלפי חוץ לא עובדים לפי 
יכולות להיות .  אותם כללים  ו  נינ בי

אבל ,  מריבות קטנות של ימים קטנים 
הוא .  לאדם זר אין זכות לפתוח את הפה 

אל מול עיניים .  לא מבין בכלל ולא שייך 
המתחים מתאדים ואנחנו מיד ,  זרות 

 .מרגישים מאוחדים
על רגע שבו “  לתפוס טרמפ ”בלעם התכוון 

אלוהים כועס על ישראל ולהדגיש את 
, כך .  החולשות והחטאים של עם ישראל 

יסכים אלוהים לכעוס עלינו ,  הוא קיווה 
אלוהים ,  באותם ימים .  וקללותיו יחולו 

כל עוד בלעם לא .  לא ראה בנו שום דופי 
, לא רק שאלוהים לא כעס ,  חדל מלנסות 

אלא שהוא הפך את הקללות לברכות 
 .נהדרות

אלוהים מצפה מאיתנו שנהיה ילדים 
התנהגות שלילית גורמת לו .  טובים 

אבל כל זה נכון רק .  לאכזבה ולנו לריחוק 
אל מול .  “ בתוך המטבחון ” בינינו לבינו  

איום חיצוני מתגלה האהבה הבלתי 
. הבלתי פגיעה והבלתי משתנית ,  תלויה 

האהבה הזאת מגלה שהוא לא נטש ולא 

ואף ” שנאמר  .   ינטוש אותנו לעולם ועד 

גם זאת בהיותם בארץ אויביהם 

לא מאסתים ולא געלתים לכלותם 

‘ להפר בריתי איתם כי אני ה 

 “   אלוהיהם

 פרשת בלק -פעם בשבוע
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אין הכוונה לבני ) בנישואין בתוך העדה  !  סליחה יותר נכון מזלזלים !  ? כמה מכם חושבים 
כמה מכם מחפשים פרצה ומכירים את ,  ( אלא חופה קראית ,  זוג קראים משני הצדדים 

טוב לא אתחיל למנות את המקרים " כדי שהילדים שלי לא יצטרכו לסבול כמוני"האמרה 
כדי שלהם יהיה ,  והסיפורים של אנשים שפנו וטענו אנחנו חייבים לעזור לילדים שלנו 

יקרא עד הסוף ויבין ,  אז למי שעדיין מתלבט ולא עשה את שטות חייו ושל ילדיו . יותר קל
 .שמה שיש לכם ביד לא רק אמיתי אלא מרחיק אתכם מצרות ללא סוף בהמשך חייכם

  YNET :4247127=id?aspx.Article/il.co.ynet.m://http -ב   להלן כתבה שהופיעה

 לחתן חילונים עם עדים פסולים: בן הרב עובדיה 
מציע הרב יעקב יוסף בנו של הרב עובדיה ,  כדי למנוע מצב שבו אשה נשואה תלד לגבר זר 

זה פתרון . " וכך לא ייחשבו נשואים   -לחתן זוגות ללא רקע דתי באמצעות עדים פסולים  
 .הסביר, "אך עדיף ממזרים, גרוע

ואז ,  " לראות עם מי יש לו עסק " הרב יעקב יוסף כי על עורך החופה   בשיעורו השבוע אמר 
ואין סיבה לחשוב שהאישה תהרה לגבר ,  אם הם קרובים למסורת : " לבחור בדרך הרצויה 

לא למהר   -כשיש סימני שאלה  ,  אבל לפעמים ...  יעשה חתונה כדת משה וישראל ,  אחר 
יקדים רפואה ...  ' רק הם העדים ' אלא ייקח עדים פסולים ויגיד  .  לקחת שני עדים כשרים 

 ".  למכה
יקדים " כנראה שהרב כהרגלם של התלמודיים מעוותים את הכתוב ולא הבין את המשפט  

זה נקרא ,  אם יש חשש שתהיה בגידה אז מה שעושים זה לא מתחתנים "  תרופה למכה 
 .להקדים תרופה למכה ולא לחתן בשיטה פסולה

הסביר כי ברגע שהעדים ,  בתלמוד "  קידושין " שלימד חלק ממסכת  ,  ס " בנו של מנהיג ש 
הרי שזו נעשתה כלפי   -ואם הייתה בגידה  ,  הרי שהנישואין לא תקפים מעיקרם ,  פסולים 

ואפילו ,  הוא מעיר כי הפתרון המוצע אינו טוב .  ולא כלפי הבעל או האישה ,  חבר או חברה 
 ". הרע במיעוטו"אבל זהו , גרוע

, כבודו מעצים את הרוע למה הוא נותן לגיטימציה לבגידות ,  אלהים ישמור הרע במיעוטו 
, ובאמת סליחה לא ידעתי שלבגוד בחבר או בחברה זה בסדר כי כך משתמע מדבריו 

 .איפה ההגיון, מחפשים פתרונות לממזרות ולא לבגידה עצמה
וארשתיך לי לעולם וארשתיך " אז מה עדיף לומר פסוק כשר וטהור מהתורה הכתובה כמו  

 "  ‘לי בחסד ורחמים וארשתיך לי באמונה וידעת את ה

 או                      
/ מסורתית  /  תלוי אם את חילונית  /  יכול להיות מקודשת יכול להיות שלא  .....) הרי את  

 !כדת משה וישראל( או תלוי במעטפה/ דתייה 
דרך אגב ,  אני מאוד מצטער בשביל אלו שכבר עשו את הטעות שלהם ועברו לצד השני 

ולא כפי שמכרתם את !  ביהדות הקראית הדלת תמיד פתוחה ואפשר לחזור עם כבוד 
 ! שבת שלום.... עצמכם במעטפה כזו או אחרת

 הצחקתם אותי להתחתן בחופה רבנית

 טבח ואיש נקיון -ה /דרוש
 .לסמינר דתי בירושלים 

יתקיים   91/1-23/1/92בין התאריכים  
נערים ונערות   96-שבוע של סמינר דתי לכ 

 .במתחם בירושלים
להכין אוכל במהלך כל :  תאור התפקיד  

, ארוחות ביום   3חמשת ימי הסמינר  
 .ולדאוג לניקיון המתחם בכל ימי הסמינר

 –להגשת מועמדות נא ליצור קשר בטל
 המועצה העליונה 80-9099489 

גבאי ומארח לבית הכנסת  -דרוש 
 .בירושלים

קיום תפילות בשבתות :  תאור התפקיד 
מתן ,  קבלת אורחים בימי שישי ,  ובחגים 

דרשות בשבתות וקיום שיעורי תורה 
קביעת סדר ותיאום ,  למתארחים בשבת 

ח  אר הת ל ים  נ י י נ ע מת ה ן  י י ,  ב רא ח א
 .להדלקת נרות בבית הכנסת

 –להגשת מועמדות נא ליצור קשר בטל
 המועצה העליונה 80-9099489 

http://m.ynet.co.il/Article.aspx?id=4247127
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 המשך הפרק הרביעי המסע אל חצי האי קרים
  קלעא לעולם עֹוָמֶדת-ופוט'דור הולך ודור בא וצ

סיפור על צאצא ממשפחה ,  הוא סיפור יוצא דופן '  סיפורו של אברהם בן שמואל פירכוויץ 
על אותם ,  סיפור מאותם סיפורים ששומעים על מעטים מאוד ,  חקלאית קראית מלוצקא 

ארכיאולוג ,  מדובר על חכם גדול .  יחידי סגולה על אותם נפילים שהאנושות התברכה בהם 
הסתובב בעולם  ואסף כתבי יד '  החכם פירכוויץ . ואישיות בעלת מרץ וחוכמה בלתי נדלית

' אוסף פירכוויץ " אוסף שמוכר היום בכינוי  ,  עבריים החל מהמאה התשיעית ואילך 
" חותם תוכנית " –כתב ספרים וטען טיעונים נגד היהדות הרבנית בין ספריו היו ". הראשון

מחלוקותיו עם היהודים הרבניים  9131" מסה ומריבה. "טיעוניו נגד היהדות הרבנית 9131
הוא היה הראשון למשל .  ספר על מסעותיו בקרים ובקווקז  9182" אבני זיכרון. "ב'בברדיצ

 921,666אוסף הספרים הזה נמכר תמורת  . שהביא לעולם את הספרים מהגניזה הקהירית
נפגש (  כיום נקראת הספרייה הלאומית הרוסית ) רובל על ידי הספרייה הקיסרית הרוסית  

בסביבתו של הבית ראינו מספר .  עם קיסרים מלכים ורוזנים לקדם את ענייני הקראים 
אתרים ארכיאולוגיים נוספים שנבנו בתקופות שונות כמו למשל שרידי מסגד 

אן של ' חנים בתו של טוכטאמיש הח -ניקה ' מוסלמי של ג (  קבר מפואר )= והמאוזוליאום  
כאשר דוד ,  המשכנו בדרכנו (.  אן  ' ח -ינגיס ' מדינה שנוסדה על ידי נכדו של ג ) אורדת הזהב  

דומה ) השער עשוי עץ ומכוסה ברזל  ,  " השער הגדול " מוביל אותנו לשער נוסף המכונה  
מה . " והנה השער סגור בבריח (.  בחיצוניותו לשער הקטן אך ממדיו מרשימים הרבה יותר 

דוד הניד ראשו לשלילה והוציא את מכשיר הנייד שברשותו ,  שאל יוסי ?  " חוזרים ?  עושים 
לא עברו אלא .  היינו בטוחים שהתשובה גם הפעם תהייה בדומה לפעם שעברה , ושוב חייג

בירך את מר דוד וניגש לשער ופתח ,  דקות בודדות והנה הגיע שומר ובידו צרור מפתחות 
מזל שהאיש עם " . " הנה לכם השער פתוח " אותו סימן בידו בתנועה שרוצה לאמר  

הודנו לו בקידה קלה ויצאנו מהשער  . צחק אמיל" המפתחות של השער הגיע היום לעבודה
בעוזבינו את המקום לא . הגדול בתחושה עילאית של התפעלות  וגאווה על מה שראו עינינו

היה לנו ספק כי מדובר באתר בעל השפעה רגשית קיצונית על המבקרים בו בכלל ועל 
אתם יודעים מה אני מרגיש שאל אמיל והמשיך מבלי . " המבקרים מבני העדה בפרט 

, משלחת קציני פיקוד דרום, הייתי במשלחת לפולין בשנה שעברה, שהמתין לתשובת חבריו
המקום הזה עושה לי מבחינת ,  מה שעשה לי הביקור בפולין מבחינת תחושה לאומית " 

בשני .  תחושות העוצמה והכאב שליוו אותי במסע לפולין חזרו אלי .  התחושה הרוחנית 
המקומות הייתה קהילת יהודים גדולה ועניפה בשני המקומות הייתה להם השפעה מכרעת 

בשני ,  בשני המקומות הגיעו היהודים להישגים מדהימים ,  על חיי האנשים במקום 
כולנו (  אלה על ידי הנאצים ואלה על ידי הקומוניזם ) המקומות נגדע הרצף בפתאומיות  

 כולנו .  כל קראי חייב לבקר במקום כדי לראות את ההיסטוריה שלו   הסכמנו על כך כי 
שאין לה עבר לא / קהילה / עדה / הסכמנו שעם 

נוסף על כך לא יכולנו שלא .  יהיה לה עתיד  
" המצדה " להשוות את האתר הזה לאתר  

שני המקומות .  ההשוואה הייתה בלתי נמנעת 
שני האתרים נבנו , הינם אתרים מבודדים מאוד

שני האתרים ,  על קצה ההר ,  במקום גבוה מאוד 
לשני המקומות הגיעו ,  מוקפים חומה בצורה 

שעלינו לא פעם ,  אנו .  היהודים בלית ברירה 
יכולים להעיד כי העלייה לכפר ,  רגלית למצדה 

תלולה  יותר ,  הייתה קשה יותר "  קלעא-פוט'צ"
 . ולו רק בגלל איתני הטבע והשלג
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הולכים . "ביציאה מהשער נגלה לפנינו שביל המוביל מטה למדרון מתון יחסית לעבר עמק
הינו כינויו של בית הקברות יהודי קראי גדול "  יהושפט"עמק . אמר דוד " לעמק יהושפט

מדובר בבית הקברות הגדול ביותר של יהודים ובו קבורים עשרות אלפי .  ורחב מאוד 
ועד קברים ( כת הצדיקים)מתים מבני קהילתנו הקדושה החל מהמאה הראשונה לספירה 

אנו יכולים להעיד כי ראינו גם קבר של קראי שנפטר בשנת ,  מתקופה מאוחרת יותר 
דוד סיפר כי במקומות מסוימים בבית .  9119

שכבות של מתים בשל ' הקברות הזה נקברו מס
 .מחסור במקום

 

נמסר לנו כי ) מוקף חומה גבוהה  ,  בית הקברות 
הכספים לבניית החומה נתרמו על ידי החכם 

ל מהכספים שקיבל " זצ '  אברהם פירכוויץ 
בחומה זו נקבע (  תמורת מכירת האוסף שלו 

מצד .  פתח כניסה ומעל הפתח קשת אבנים  
ימין של בית העלמין ראינו  שרדי מבנים 

משני ,  בית הקברות בנוי בתוך עמק .  ששימשו את שומרי האתר הגדול והמדהים הזה  
 . צדדיו הרים

הצבע .  הקברים היו מפוזרים על צלעות ההרים מסביב ועצים רבים צמחו בין המצבות  
. עיננו קלטו אלפי מצבות שהיו מפוזרות בשטח העצום .  הלבן של השלג שלט בשטח 

חלקם נסחף עם השנים כתוצאה ,  המצבות בצבצו מתוך השלג כפטריות אחרי הגשם 
מהגשמים המרובים או כתוצאה מהפשרת 

הן נסחפו אל עבר השבילים בהם .  השלגים 
הכתוביות שעל המצבות .  צועדים המבקרים 

' נביא בפניכם מס .  ברובם נכתבו בעברית  
וזה " כתוביות שהצלחנו לקרוא על אחת נכתב  

לזכר הנערה כניש המתוקה פניה (  מצבה ) הציון  
מצבת אבן " ועל אחרת נכתב  ....."    כחמה בת  

קברת מרת ארזו האישה ההגונה ...  הוקמה  
יק בת ' הצנועה זוגת יפת המשכיל המכונה בוטקצ 

החשובה .....  מצבת אבן הוקמה על קבר מרת  " ועל אחרת  "  ל " עזריה המבין הזקן זצ 
המשכנו פנימה אל תוך .  ועוד ועוד ועוד  ...... "  האישה הזקנה אשת מרדכי הנחמד והזקן 

כאן קבורים " הצביע על ערמת שלג וציין  ,  דוד הוביל אותנו אל מתחם קבר , בית הקברות
, ללא היסוס נגשנו מיד למלאכה .  התרגשות אחזה בנו " ורעייתו שלומית' החכם פירכוויץ

תחילה השתמשנו בידיים בלבד ,  מלאכת חשיפת המצבות מערמת השלג שכיסתה אותם 
העייפות והקור הכבידו עלינו והיקשו .....  וכשאלה קפאו לקחנו את הענפים שתמכו בנו  

היעד להצליח ולגלות את הקברים הייתה מטרה עיקרית מה גילינו אתם ....  על מעשינו 
 !זאת תדעו בשבוע הבא.... שואלים 

קלה -פוט'מראה שנשקף מנקודת תצפית מצ

 .כלפי העמק מטה
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