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 יציאת השבת

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

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

עשרה ימי אב הינם סמליות לעצבות ולתשוקה העזה ברצון 

בעקבות כך בימים אלו כפי שמוזכר במקרא אנו , בית שלישי

יום שני ) ובעשירי באב  (  שישי הבא ) צמים בשביעי באב  

בנוסף על פי מנהגי האבות , (7/03שלאחר מכן תאריך לועזי 

לא מקיימים או ,  לא אוכלים בשר ,  אנו לא מתגלחים 

 .משתתפים בארועים שמחים

שתפקידם לקרב את ,  אלו מנהגי העשרה ימים הקרובים 

 .האדם כמה שאפשר לתחושה שאבד לו משהו יקר וחשוב

ביום שלישי הקרוב כולנו מגיעים ללמוד ולהעשיר את 

ר “הידע ולכבד את זכרו של האדם החשוב והיקר האדמו

 .ל“חיים בן יצחק הלוי זצ

 

 2המודעה המלאה בעמוד 

 המשך פרק חמישי

המסע אל חצי האי 

 קרים

 3 - 6עמודים 

זכר הרחמים ומשמעות 
מאת הרב " לעילוי נשמת"

 ו“הראשי משה פירוז יצ
 1עמוד 

ספרו של הרב אליהו 
, שערי אמונה”מרזוק  

 ”מוסר ודעת
 3עמוד 
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 חדשות הקהילה 

 טבח ואיש נקיון -ה /דרוש
 .לסמינר דתי בירושלים 

 יתקיים  1-23/1/02//0בין התאריכים 
נערים ונערות   07-שבוע של סמינר דתי לכ 

 .במתחם בירושלים
להכין אוכל במהלך כל :  תיאור התפקיד  

 ,ארוחות ביום 3חמשת ימי הסמינר 
 .ולדאוג לניקיון המתחם בכל ימי הסמינר 
 המועצה העליונה 80-9099489להגשת מועמדות   

גבאי ומארח לבית הכנסת  -דרוש 
 .בירושלים

קיום תפילות בשבתות :  תיאור 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

 המועצה העליונה 80-9099489להגשת מועמדות 

 עובד קהילה חברתי -דרוש 
ארגון פעילויות חברתיות : תיאור התפקיד

כגון ) ארציות לצעירים וצעירות בני העדה  
להכיר בין בני ,  ( כנסים ,  טיולים ,  מסיבות 

, ובנות העדה הרווקים למטרת נישואין 
להוות מוקד מידע על טקס הנישואים 

 (.לשאלות ולפניות)הקראי 
יכולת ,  יכולת חברתית :  דרישות התפקיד 

בעל חשיבה ,  בעל רצון להשפיע ,  ארגון 
 .חריצות ונאמנות, יצירתית

 :היקף ותנאי התפקיד
 .בשעות הפנאי

 המועצה העליונה 80-9099489להגשת מועמדות 

שיפוץ קברים וליטוש מצבות במחיר של 
 !בלבד₪  058

 .אבי משה 8589850940:לפרטים

 משרת בקודש באופקים -דרוש 
, שומר תורה ומצוות :  דרישות התפקיד 

יכולת הנעה עצמית ,  ידע וניסיון בחזנות 
 .רצון להשפיע ולחנך את בני הנוער, גבוה
 .בהתאם לכישורים ולמדדי הצלחה: שכר

 באזור הדרום חובה: מגורים
 

המועצה  80-9099489להגשת מועמדות 
 העליונה

 במלאת שלוש שנים לפ ירת  

 ל ר חיים בן יצחק הלוי זצ האדמו
                          '      

                                                        

                                          

 .בבוקר עלייה לבית העלמין לקריאת זכר //  בשעה 

  בתכנית    

   התכנסות /7   

 .ואב תמוז חודשי ומנהגי מאורעות על שיעור // 6 

 .הפסקה    6 

 .נוסף שיעור // 3 

 .הקדושה קהילתנו למען הרב ופעלו חייו תקציר      

 .תהילים //   

 .תפילה      
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 ”מוסר ודעת, שערי אמונה”בקרוב יצא לאור ספרו של הרב אליהו מרזוק  
, הרב אליהו מרזוק, צפוי לצאת לאור ספרו של הרב הראשי לשעבר, בעוד כשלושה שבועות

 .ספר שערי אמונה מוסר ודעת

, הרצאות שנישאו בפני קהל ועדה ,  נאומים ,  ספר זה כולל מאה שישים ּושמונה דרשות 
בתקופת כהונתו של החכם אליהו מרזוק כרב קהילת אופקים ,  שנה   07-במשך למעלה מ 

ביקורים ,  ישיבות ,  כנסים : דרשות אלה נישאו באירועים רבים ומגוונים כמו. וכרב הראשי
 .אזכרות וכן בבתי הכנסת השונים של העדה, אצל ראשי המדינה

עשר שערים שכל אחד מהם עוסק -הדרשות והנאומים שבספר לוקטו ומוינו לשמונה 
והוא נועד ,  " מוסר ודעת ,  שערי אמונה : " מקור שמו של הספר  –מכאן . בנושא ייחודי אחר

 .המוסר והדעת, לפתוח פתח לציבור הרחב לכיוון דרך האמונה

פרקים שכל אחד -ומכיל פרקים ,  ייחודו של הספר הוא שהוא כתוב בצורה פשוטה וברורה 
ומכיל מידע חשוב ורב עבור כל אחד מבני ,  הספר מחזק מאוד .  מהם הוא נושא ייחודי 

 .בנושאים רבים ומגוונים, העדה

במהלכן הוקלדו הדרשות והנאומים , שנים 0-נמשכה כ, עבודת העריכה על ידי נריה הרואה
הספרים שיצאו לאור נתרמו על ידי כבוד הרב .  ועובדו כדי שיתאימו לספר , שהיו בכתב יד

ה בבתי " הספר יהיה ניתן להשגה בחינם בע .  ולזכר יקיריו ,  כשי לבני הקהילה ,  מרזוק 
 .הכנסת השונים לאחר צום עשרה באב

 חדשות הקהילה 

 גנב הגרזן
, הוא חשד שבנו של השכן הוא מי שלקח את הגרזן .  איכר אחד איבד את הגרזן שלו 

בנו של השכן ניראה ,  כן :  הוא צפה בו במשך יום שלם והחליט .  והחליט לעקוב אחריו 
הוא דיבר כמו שרק גנב גרזנים יכול .  פניו היו פנים של גנב גרזנים .  בדיוק כמו גנב גרזנים 

 .ואפילו הדרך שבה התנועע והתנהג הראתה ציד שמדובר באדם שגנב גרזן. לדבר

בזמן שהעביר ערמת בולי , כמה ימים לאחר שהחל האיכר במעקב אחר בנו של השכן, והנה
 !מצא האיכר את גרזנו, עץ ממקום אחד למקום אחר

, הדיבור שלו נשמע רגיל לגמרי ,  פניו נראו רגילות לגמרי: למחרת הביט שוב בבנו של השכן
 .וגם ההתנהגות שלו הייתה רגילה ולא הזכירה בכלל התנהגות של גנב גרזנים

  קוראים יקרים

לפעמים אנחנו מאשימים משהו עוד לפני שאנחנו יודעים . כדאי להיזהר מלשפו  אנשים מהר מדי

 .מה קרה באמת

אנחנו יכולים ,  על מישהו ,  כלומר רעה ,  כשאנחנו מגבשים דעה שלילית 

האם .  לכן כדאי לא להאשים אף אחד עד שלא ב וחים לגמרי .  ל עות 

ומאוחר יותר ,  קרה לכם שחשדתם במישהו וחשבתם עליו דברים רעים 

האם צורתם של אנשים באמת משתנה לפי מה ?  התברר ש עיתם 

 ? שאנחנו חושבים עליהם



 

 
 נתראה בפרשה הבאה -מקווים שנהניתם מפינתנו החדשה

  תקופת הנדודים במדבר עומדת להסתיים
והתורה עורכת סיכום של ארבעים ּושנים 

מיציאת מצריים ועד העמידה   -המסעות 
נופי הארץ נפרשים .  בשערי ארץ ישראל 

גבולות הארץ נקבעים לפרטיהם ,  לפנינו 
יחד עם הצורה שבה יתחלקו הנחלות 

 .לשבטים
 לא מקבל נחלה , כמנהיג הרוחני, שבט לוי

. ספציפית אלא מתגורר בכל שטחי הארץ 
מתוך ארבעים ּושמונה נקודות יישוב 

בולטות שש ערי ,  המיועדות לשבט לוי 
הערים הללו תשמשנה כמקלט .  המקלט 

הנסים על נפשם מפחד ,  לרוצחים בשגגה 
על הרוצח .  נקמת משפחות הרוצחים 

לספוג מן האווירה ,  לשהות בעיר המקלט 
המיוחדת הקיימת בסביבת הלווים 

. ולהתגורר בה עד פטירת הכוהן הגדול 
ואיש ,  רק אז יוכל הרוצח לשוב אל עירו 

 .לא יהיה רשאי לפגוע בו
   לקראת הכניסה לארץ חוזר משה ומזהיר

כי יש להביס לחלוטין את הכנענים 
ולמנוע בכך השפעות אליליות וצרות 

ת  ו י נ י ד ם .  מ ע ה
ל  א ן  נ ו כ ת מ
ץ  ר א ל ה  ס י נ כ ה
המובטחת ומשה 
ן  נ ו כ ת מ ו  נ ב ר

 .לפרידתו מן העם

תובנות והעצמה 

אישית מפרשת 

 השבוע

 מודע-על מודע ותת

 ערי מקלט תהיינה לכם
כשאנחנו !  חי ובועט ,  מודע קיים -הלא 

ם  י ע ד ו מ לא  ו  נ ח נ א ים  נ ת ,  יש ו מ ו ל ח
. מופרעים מציפים את המוח ואנחנו עפים 

כשהיינו ילדים עפנו עם החלום והתגלגלנו 
סימן   -ואם היום אנחנו לא ,  מהמיטה 

שאפשר לדבר עם החלקים האחוריים של 
 .התודעה וגם לחנך אותם

גלים  לך  בפנים משדר  מנבא ,  משהו 
יש ימים שנדלקת לך .  ומגשים את עצמו 

בדיוק בימים האלה אתה .  נורת אזהרה 
כמעט מפיל זקנה עם , בולם בכמעט תאונה

לך  יק ש ה ,  הת נ מת ל  ע רך  ו ד עט  כמ ו
יש גם ימים .  שהשאיר לך כלב על המדרכה 

אתה פוקח .  אתה מריח אותם מיד ,  טובים 
עוד .  את העיניים ויודע שהיום יהיה נפלא 

 .אתה יודע שתצליח, לפני ביצוע משימה
, רוצח בשגגה גולה לאחת מערי שבט לוי 

בעיר המקלט הוא .  המוגדרות כערי מקלט
עד פטירת ,  מתגורר לפעמים עשרות שנים 

הוא לא ראה ולא שמע וכלל .  הכוהן הגדול 
כנראה שמשהו ,  ולמרות זאת ,  לא התכוון 

. מעבר למודע שלו כיוון אותו לאסון הרצח 
כשהוא מגיע לעיר הלווים אף אחד לא 

כי את זה הוא ,  מסביר לו שאסור לרצוח 
הוא נכנס לאטמוספרה של .  תמיד ידע 

ללא ,  אנשים רוחניים והאווירה משפיעה 
 .על אותם אזורים עלומים, מילים

הדיבורים ותבניות החשיבה ,  המעשים 
שלנו נובעים ממערות נסתרות בתוככי 

ב  ל ם .  ה ח ל י ה ל ם  י ל ג ו ס מ ו  נ ח נ א
בסימפטומים מבלי להבין שהם בסך הכול 

! צעד ,  קדימה .  איתות משכבות העומק 
, עבודה פנימית תשלח תשדורות למעמקים 

. אט ותיספג -אווירה חיובית תחלחל אט 
חלומות אחרים 

ו  נ י ל א ו  א ו ב , י
ת  ו ש ד ח ת  ו ר ו נ
יהבהבו בתוכנו 
ונמצא את עצמנו 

, מתנהגים אחרת 
 .בלי שהתכוונו

 פרשת מסעי -פעם בשבוע
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 סיום ספר במדבר
דנות "  במדבר " '  שלוש פרשיות אחרונות בס 

בחלוקת הארץ ובירושתה לפני כניסתם של 
ה : " ככתוב ,  בני ישראל לארץ המובטחת  ֵאלֶּ

ּוָּה ה ר צִּ ים ֲאשֶּ טִּ ְשפָּ ְצֹות ְוַהמִּ ל-ְבַיד’ ַהמִּ ה אֶּ מֹשֶּ
ֵאל ְבַעְרבֹת מֹוָאב ַעל ַיְרֵדן ְיֵרחֹו- ְשרָּ  ". ְבֵני יִּ

אלא רק ואך ,  נחלת הארץ לא תבוא בעצמה 
שבני ישראל ישמרו ויקיימו את כל ,  בתנאי 

ובמיוחד יקיימו את הוראות ,  מצוות התורה 
ם : " ככתוב ,  הירושה  ת -ְואִּ ישּו אֶּ יְֹשֵבי -לֹא תֹורִּ

ים  כִּ ם ְלשִּ ירּו ֵמהֶּ ר ּתֹותִּ יָּה ֲאשֶּ ם ְוהָּ ְפֵניכֶּ ץ מִּ ָארֶּ הָּ
ם ַעל  ְתכֶּ ֲררּו אֶּ ם ְוצָּ ֵדיכֶּ ם ְבצִּ ינִּ ְצנִּ ם ְולִּ -ְבֵעיֵניכֶּ

ה  ים בָּ ם יְֹשבִּ ר ַאּתֶּ ץ ֲאשֶּ ָארֶּ ר :  הָּ ה ַכֲאשֶּ יָּ ְוהָּ
ם  כֶּ ה לָּ ֱעשֶּ ם אֶּ הֶּ י ַלֲעשֹות לָּ יתִּ מִּ במדבר לג " ) דִּ

כי על ידי נחלת הארץ יזכו בני ישראל (.  11
ובקיום שאר מצוות ,  בשכר העולם הזה 

בנחלה ,  התורה יזכו גם בשכר העולם הבא 
נחלה זו היא .  שהיא נחלת הנפש ,  הנצחית 

והיא הנחלה ,  העיקר של כל מצוות התורה 
 .האמיתית לנפש האדם
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 מאת הרב הראשי משה פירוז" לעילוי נשמת"זכר הרחמים ומשמעות 
נתקלתי ,  להתארח בשבת אצל אחת ממשפחות העדה '  כאשר זיכני ה ,  לפני מספר שבועות 

היות וזאת תופעה חדשה .  בעל נוסח שונה ומוזר שלא ראיתי לפני כן "  רחמה " בכיתוב על  
 .ומדוע המקרה בעייתי ואינו רצוי, ברצוני להסביר למה מקרה זה זעזע אותי, למדיי

ואין , מכובדת מאוד ובעלת מנהגים עתיקים ויפים, אומר שאנו עדה טהורה וישרה, ראשית
אילו היה זה רק עניין של    –אך לא רק בכך הדבר  . לנו כל צורך להמיר או לשנות ממנהגינו

אלא שהכיתוב כלל מילים ,  כי אז אולי הייתי מחריש ,  יופי המנהגים ושמירה עליהם 
 .ומונחים אחרים שהינם אסורים על פי התורה, ומונחים אשר נוגדים את דרך המקרא

 ?ובמה דברים אמורים
 :פסול ולא רצוי שהתבטא בדברים הבאים, הכיתוב כלל  נוסח אסור

" לעילוי נשמת"שימוש בביטוי )שימוש במינוח פסול ושגוי הנוגד את עשרת עיקרי האמונה  
 "(לזכר"במקום בביטוי 

כלומר ,  במקום פלוני בן פלוני ,  פלוני בן פלונית ) שימוש בנוסח שסותר את דרך המקרא   
 (הזכרת שם אמו של הנפטר במקום שם אביו

 (.במקום נוסח של זכר, הזכרת נוסח תפילת אשכבה רבנית)שימוש בנוסח שאינו כמנהגנו 
 :אבהיר את הדברים לפי סדרם

 "לעילוי נשמת"הביטוי 
עולה  נפטר ה  נשמת המבטא את אמונתם בכך ש ,  הוא מונח ביהדות הרבנית " עילוי נשמה"

ושעל פי , הודות לפעולות שונות שנעשות על ידי יהודים, למקום גבוה ונאצל יותר במרומים
 (wiki/org.wikipedia.he://http/עילוי נשמה-ראה) ".המסורת מיטיבות עם הנשמה

 

העולם נותן -מינוח זה נוגד את העיקר התשיעי מעשרת עיקרי האמונה שעיקרו הוא שבורא 
לנפטר לשנות את גורלו "  לעזור " והרי אם אנו יכולים  .  לכל אדם כמעשיו וכפרי מעלליו 

מה   –י מעשיו פה בעולמנו  " שהאל עתיד לגמול לו ע (  הטוב או הרע ) ולחמוק מהגמול  
 ?המטרה בקיום המצוות ובשמירת הברית עם בורא העולם

והינו ,  סופית -בנוסף אבהיר שמינוח זה נוגד את האמונה שבורא עולם הינו בעל יכולת אין 
 –אם הוא אכן בעל יכולת ועושה צדקה  . רחום וחנון ועושה צדקה יותר מכל אדם בשר ודם

 ?כביכול" בעילוי נשמת הנפטר"אזי למה נדרשת עזרתנו 
סבור שאין בכוחו של אלוהים לעזור ,  שימוש בביטוי זה מלמד שאותו אדם המשתמש בו 

שאינו אל צדק שנותן לאיש כדרכיו   –או מצד שאינו  ,  ואז אינו אל באמת ,  לאדם בעצמו 
יש להבין ,  ומטעמים אלה .  ולכן אסורה .  תפיסה זו היא כמובן כפירה .  וכפרי מעלליו 

הוא פסול ואסור היות והוא  מערער את יסודות "  לעילוי נשמת " שהשימוש במינוח   
/לזכר פלוני " יש להשתמש במינוח  ,  לכן .  האמונה של האדם בצדק האלוהי וברחמיו 

 ...".פלונית
 ייחוס הצאצאים לאב 

וזו היא היהדות ,  זאת דרך המקרא .  מקפידה לייחס את הצאצאים תמיד לאביהם , התורה
ביהדות הקראית הצאצאים מיוחסים לאב ולא לאם כפי ,  באותה הדרך ,  ולכן .  המקורית 

 .שנוהגים אחינו הרבניים
בניגוד לנוסח המקובל שלנו "  פלונית   בן לזכר פלוני  : "לכן שימוש בנוסח המכיל כיתוב כמו

הוא לא ממנהגנו ונוגד את אופן יחוס הצאצאים לאב לפי דרך " בן פלונילזכר פלוני "שהוא  
, מעיד על עצמו שאינו דבק בדרך התורה ,  אדם המשתמש בייחוס צאצאים לאם .  התורה 

 .ומעדיף דרך שמקורה בבשר ודם, שאותה ציווה אלוהים
 נוסח הזכר

שהוא נוסח מתפילתם של '  תפילת האשכבה ' בנוסף בתחתית הכיתוב היה ציטוט מתוך  
, " לא אלמן ישראל " והרי  .  הנהוג אצלנו '  זכר הרחמים ' אחינו הרבניים ומקביל לנוסח של  

ומכיל ,  לכן ראוי ומכובד יותר להשתמש בנוסח של עדתנו אשר מביע בתוכו את יראת האל 
 .ללא צורך בתוספות ועיוותים שלא מדרך התורה, את ההודאה בצדקתו ורחמיו וזאת

 לסיכום
כולי תקווה כי דבריי אלו ייפלו על אוזניים קשובות ושלעתיד לבוא נבחר לכבד את זכר 

כפי שלבטח הם היו רוצים ,  י שימוש במנהגינו ובנוסחי הזכר שלנו " יקירינו ואהובינו ע 
 .שאנו נעשה ונשמור

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A9%D7%9E%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A4%D7%98%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/
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 הפרק החמישי

, דקות לצלם את המבנה וסביבתו '  ביקשנו מנהגנו החביב לבקש מהשומר להיכנס למס 
זמן זה .  דקות '  נעלם מענינו מס , השומר ציין כי הוא צריך לבקש תחילה אישור מהממונים

נוצל על ידנו להעיף מבט על מבנה הרדיו ששימש בעבר כבית הכנסת המרכזי הקראי של 
עתיק במראהו וצבעיו הדוהים ,  העיר סימפרופול מדובר במבנה בסדר גודל מרשים ביותר 

מה ) במבט חטוף ניתן היה לראות כי המבנה לא יועד לשמש כמבנה רדיו  .  העידו על כך 
ובשל כך היה צורך במתיחת (  שחיזק את האינפורמציה שבידנו כי מדובר בבית כנסת 

ניתן היה להבחין כי .  הכבלים נמתחו ללא סדר ותכנון .  כבלים שונים לאורכו ולרוחבו 
 01  –גובהו של המבנה  כ  .  הדברים הונחו טלאי על טלאי כיאה לשיטה הקומוניסטית 

בראש המבנה נקבע הכוכב .  דונם   0-מסביבו חצר שבהערכה גסה עומד על כ ,  מטרים 
משני צדדיו חלונות גדולים מעוטרים הקישוטים וצורות הנדסיות ,  הסובייטי המפורסם 

 . נקבעו בו
 
 

בולט לעין חסרונו של מגן הדוד שמעטר כל 
, השומר חזר ותשובה הייתה בפיו .  מבנה דת 

הערכנו כי התשובה השלילית , תשובה שלילית
נובעת מהתביעה המתנהלת להחזרת הרכוש 

חשבנו שאך טבעי הדבר שגוף ,  לקהילה 
יסרב באדיקות בקשות , המחזיק ברכוש לא לו

שהופנו על ידי אנשים המייצגים את הצד 
 .היריב

מבלי שתהיה לנו אפשרות אחרת נאלצנו 
עשינו במיטב .  לצלם את המבנה מחוץ לחומה 

יכולתנו על מנת להנציח המבנה בכל זווית 
 .אפשרית 

 
' כל הדרך התנהלו שיחות טל , המשכנו בדרכנו לעיר ֿפיאודוסיה מרחק של כשעתיים נסיעה

כל השיחות היו שיחות נכנסות והסתכמו במספר ,  ברוסית בין הנהג שלנו לבין אלמונים 
ממנה הבנו שאם בוריס " ) דא ,  דא " בוריס חזר שוב ושוב על המילה ברוסית  .  משפטים 

מאוחר יותר התברר כי מר (  דהיינו הכל מתנהל כשורה וכי אין ממה לחשוש " כן כן"אומר 
דוד הנחמד בעצם ליווה אותנו לכל אורך נסיעתנו והתעדכן בדיוק היכן אנו ומתי אמורים 

ראש הקהילה בֿפיאודוסיה ) להגיע לֿפיאודוסיה וזאת על מנת לתאם במקביל מול מר אולג  
ין   .את נקודת המפגש( 2אשר גר ברחוב ֵלנִּ

הנוף שנגלה במהלך הנסיעה היה נוף הררי במקצת שפסגותיו עדיין היו מושלגות והעצים 
מזג האוויר באותו היום היה נעים ומד . היו עדיין שרויים בתרדמת החורף ועלים בהם אין

 .יום נפלא לכל הדעות, מעלות 01של ' החום הקבוע ברכב הראה על טמפ

כשהגענו לפאתי העיר ֿפיאודוסיה התקשר נהג המונית וקבע עם אולג נקודת מפגש ברחובה 
בוריס החנה את רכבו בצד הדרך וסימן לנו בידו כי אולג אמור להגיע ,  הראשי של העיר 

הדקות חלפו להן (.  הכל בפנטומימה שלא הייתה מביישת את חנוך רוזן ) דקות  '  בעוד מס 
כובע פרווה לראשה התקרבה ,  לבושה בחליפה אפורה ,  דמות צנומה ונמוכת קומה .  מהר 

הדמות הלכה והתקדמה ואנו יכולנו להבחין בתווי פניו , בצעדים קטנים ומהירים לכיווננו
עורו בהיר בעל עיני תכלת וזקנקן קטן בסנטרו ללא ,  גבר כבין שלושים וחמש ,  של האיש 

אני " אמר אולג במבטא רוסי כבד והמשיך  "  ים רררר חב . " חיוך רחב נפרש על פניו .  שפם 
אולג החליף ,  נעים מאוד השבנו והצגנו את עצמנו "  אני אולג " אמר  "  שלום שלום " ,  " שמח 

  .מילים ברוסית עם בוריס הנהג והתחלנו בנסיעה אל תוך העיר' מס

 .כלי מטבח שונים שהוצגו במוזיאון הקראי בתיאודוסיה



 

 

, מזל  וב לאחינו היקר הרב אליהו דבח 

ולכלתנו היקרה ,  לבנינו היקר סעדיה 

ליאת לרגל יום הולדתכם עלו והצליחו 

 .ושכל משאלות ליבכם יתגשמו ל ובה

 מאחלים  וביה ורינה אלדבח

מזל  וב לחזן אלדר יפת מאשדוד לרגל 

לדתך  הו ם  ו ל ,  י ושכ הצלח  ו עלה 

 .משאלות לבך יתגשמו ל ובה

 .מאחלים המשפחה וצוות המקראון

ק נות ,  מזל  וב לצליל יוסף המון המון ברכות 

 ,לשנים שכבר היו ולאלה שבאות ,  וגדולות 

 ,יושר וכושר ,  שיהיה לך הרבה אושר ועושר 

שכל מה שתיקחי על עצמך לעשות ייצא הכי  וב 

 .שרק יכול להיות

 .מאחלים משפחת יוסף ומשפחת פסח

מזל  וב לחזן גיל יוסף מאשדוד לרגל 

לדתך  הו ם  ו ל ,  י ושכ הצלח  ו עלה 

 .משאלות לבך יתגשמו ל ובה

 .מאחלים המשפחה וצוות המקראון

מזל  וב  לדניאל כפלי מאשדוד לרגל 

לדתך  הו ם  ו ל ,  י ושכ הצלח  ו עלה 

 .משאלות לבך יתגשמו ל ובה

 .מאחלים המשפחה וצוות המקראון

בתים ,  מהר מאוד מצאנו את עצמנו בתוך סמטאות צרות בחלקה הפחות מפותח של העיר 
בוריס החנה את המכונית על .   די מוזנחים נמוכי קומה יחסית והכבישים במצב ירוד היו 

ילדים שיחקו להם מסביב בכדור ומספר שכנים הביטו , פי הוראתו של אולג באמצע שכונה
להם מהמרפסות בסקרנות כדי לבדוק מה בדיוק עושה במקום זה החבורה המוזרה והלא 

לא הבנו בדיוק למה הכוונה עד "  בית כנסת " אולג הצביע על הבניין ממול ואמר  . מקומית
התברר כי יהודייה קראית ערירית הורישה את דירתה לקהילה ,  שנכנסנו פנימה  

בֿפאודוסיה כדי שיהפכו אותה לאחר 
מותה לבית כנסת זאת מאחר ובית 
הכנסת פוצץ בתקופת מלחמת העולם 
ר  י ו יל האו ח ה של  הפצצ יה ב י נ הש

את המחסן של הדירה .  הסובייטי 
 .הממוקם מחוץ לדירה הפכו למוזיאון

   
 

ו  ו ,  נכנסנ בנ מיד ,  התרגשות אחזה 
ה  ימ חמ ו ה  ד חמ נ ה  ור ב ח ב ו  נ פ וק ה

הציג את עצמו אחד "  ליאוניד " ,  במיוחד 
וה " ,  הנוכחים  אוָּ הציג את עצמו "  ְסלָּ

עינינו צדו אדם מבוגר שישב בצד .  אחר 
אתם ודאי שואלים את עצמכם .  ובשקט 

מדוע בכלל מוזכר אדם זה שלא הוציא 
אנו בטוחים כי אם אדם זה לו היה מגיע ,  תשובה מעניינת בפינו ?  מפיו הגה בכל הביקור 

תווי ,  לתפילה בבית הכנסת באשדוד אף אחד מאיתנו לא היה מרגיש כי מדובר באדם זר 
אדם זה .  עמידתו ,  הליכתו ,  כך גם מבנה גופו ,  פניו זהים לחלוטין לתווי אנשי קהילתנו 

שאלנו את אולג אודותיו והוא השיב כי מדובר באדם ממשפחת .  פשוט סיקרן אותנו 
ידוע לנו כי .  מדובר באדם שמשפחתו היגרה ממצרים לרוסיה   –דהיינו מצרי  "  רי ' מצ " 

מרוסיה "  מייבאים"הקהילה במצרים סבלה ממחסור בחכמים ומשרתים בקודש ולכן היו 
חכמים שינהיגו את הקהילה במצרים שהייתה קהילה די גדולה אך לא הצליחה להניב 

רוסיה שהיוותה אז המוקד המרכזי שלחה מדי פעם חכמים  .  חכמים בעלי שיעור קומה 
שיעמדו בראש הקהילה היה קצת מפתיע לשמוע על תהליך הפוך מה הסיבה לכך ומה קרה 

 .בהמשך זאת תדעו בשבוע הבא

מזל  וב לילד הכי חמוד ניצן אליהו 

עלה והצלח , מאשדוד לרגל יום הולדתך

 .ושכל משאלות לבך יתגשמו ל ובה

 .מאחלים המשפחה וצוות המקראון
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 2  - 6מיועד לגילי 

 . - /. 0 2 

למשפחה ערירית מרחובות  -עזרה לזולת
שתבוא , 17דרושה מנקה ומבשלת מעל גיל 

שלוש פעמים בשבוע למספר שעות לצורך 
יינתן לעובדת שכר . ניקיון ובישול למשפחה

 7122017112רינה  –לפרטים! בהתאם


