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בהיותה גוף וולונטרי, אפוליטי, אינה אחראית לכל תוכן שהוא אשר מפורסם בעיתון, למעט דבר הברית בעברית
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ברית יוצאי בוכרה (ע״ר)

בימים ההם בזמן הזה
ורוכן על ספרו, וקורא המתמיד:

”עוד יש ערים נכחדות בתפוצות  הגולה“,
כבבית המקדש – דולקת אש תמיד

והן, לעד נרות ידלקו בחנוכה
גחלת לוחשת, אך דולק הלפיד

האודים מוצלים, אך עוד תדלוק מדורה
וכי אותנו, לא עוד אויב אכזר ישמיד

האם עוד יכונו לנו ימי גבורה?
אם מפנייך, ארץ, תסירי רדיד

יתגלה עוד שער ניצחון לתיפארה,
לא רומא ושער טיטוס, להחריד
אלא ירושלים, על הר המוריה.
אני הקטן, אותך מבקש, ידיד,

לא הר, לא בעל, לא אבן ולא להבה.
יהי רצון מלפניך,

תן כוח, תן שלום, תן שלווה.

בנימין בן-דוד

הזה בזמן ההם הזהבימים בזמן ההם בימים

”על הניסים ועל הנפלאות
בימים ההם ובזמן הזה“בימים ההם ובזמן הזה“

”הנרות הללו אנחנו מדליקים על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות  ועל התשועות ועל הנפלאות 
ועל הנחמות, שעשית לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה, על ידי כוהניך הקדושים. וכל שמונת ימי 
חנוכה הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד, כדי להודות 

ולהלל לשמך הגדול על נסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך.“
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ביום רביעי 12/11/14, התקיים 
שבשכונת  דני,  בבית  חגיגי  מפגש 
התקווה בת″א בהשתתפות עו″ד יוסף 
בביוף – נאמן הקדש בביוף, מר יוסף 
בר נתן – נשיא ברית יוצאי בוכרה, 
שושנה רון – מנכ″לית הברית, נציגי 
בית דני – מר שלמה רואימי – מנהל 
מוביל   – ישראל סלע  ד″ר  דניו  בית 

הפרויקט, הורים ותלמידים.
שלמה  מר  הערב  את  פתח 
השנה  שזו  בהדגשה,  רואימי 
השנייה, שמקיימים בבית דני פרויקט 
י″ב   – י″א  כיתות  לתלמידי  המסייע 
רואימי  מר  בגרות.  לבחינות  בהכנה 
ציין לשבח את יוזמי הפרויקט – עו″ד 
יוסף בביוף, על הסיוע הכספי, לנציגי 
הברית מר יוסף בר נתן והגב′ שושנה 
ד″ר  וכמובן  הפרויקט  שושביני  רון, 
התשתית  את  שיצק  סלע,  ישראל 
שמקנה  דבר  לתלמידים,  סיוע  למתן 
להם תקווה להשלמת בחינות הבגרות 

באותם מקצועות, בהם התקשו.
עו″ד בביוף הדגיש ששוחח עם 
מספר חניכים והתרשם שהם התקדמו 
יפה בלימודיהם ואף הגיעו להישגים 

נכבדים.
מר בביוף פנה אל התלמידים ואמר: 
יש אמרה שאומרת שכסף  ”בבוכרית 
זה הלכלוך של היד“. בחלוף הזמן, מה 
ואת  שרכש,  הידע  זה  לאדם  שנשאר 
זה אף אחד לא ייקח מכם. ידע זה הוא 

הבסיס לעתיד טוב יותר בחיים.
יוסף בר-נתן, נשיא ברית יוצאי 
בוכרה, התייחס ליוזמי הפרויקט עו″ד 
והודה  אילנה,  ורעייתו  בביוף  יוסף 
על מתן התקציבים לפרויקט והכרתם 
בחשיבותו. לבעל האכסניה“בית דני“ 
שלמה רואימי, שכפי שצוין יש בינו 
פעולה  שיתוף  הברית  נשיא  ולבין 
הקהילה,  לרווחת  שונים  בנושאים 
לרבות ליל סדר לכ-1000 קשישים 

הוריות,  חד  ומשפחות  עריריים 
סדר  ליל  להם  היה  שלא  כאלה 
של  הירתמותו  לולי  חירות  ותחושת 
ועריכת  רואימי במתן האולם  שלמה 

הסידורים להצלחת הערב.
עוד הוסיף הנשיא על ידידותו עם 
סלע,  ישראל  ד″ר  האשכולות  איש 
הייתה  לא  בחיים  דרכו  שתחילת 
הקדיש  כך  ועקב  בשושנים  סוגה 
בנוער בסיכון,וזאת  חייו לטיפול  את 
כדי למנוע נשירתו ממערכת החינוך 
והידרדרותו לסמים ולפשע.בשל כך, 
הינו מרצה מבוקש בארץ ומחוצה לה 

בנושאים הנ″ל.
במיוחד  והודה  חזר  בר-נתן  מר 
המאה,  בעל  בביוף,  יוסף  לעו″ד 
המייצג את ההקדש ששם לו למטרה 
למנוע  כדי  תיכון,  לתלמידי  לסייע 
בגלל  החינוך  ממערכת  נשירתם 
בעיקר  הנובעים  לימודיים,  קשיים 

מקשיים כלכליים וחברתיים.
הנשיא שמח מאוד נוכח הישגיהם 
בשנה  התלמידים  של  המרשימים 
במורים  הסתייעו  אשר  שחלפה, 

בטוח  הוא  הפרויקט.  במסגרת 
השנה  בתום  הלימודיים  שהישגיהם 
אותם  יקרבו  לטובה,  עלינו  הבאה 

להשגת מטרתם.
בקצרה  נס  על  העלה  בר-נתן  מר 
בוכרה  יוצאי  ברית  פעילות  את 
ותרומתה להעמקת והרחבת ההשכלה 
הגבוהה על ידי הענקת מלגות לצעירי 
הקהילה מזה 42 שנה. הברית ראתה 
מלגאים  אלפי  והיום  בעמלה  ברכה 
בחברה  מפתח  עמדות  תופסים  שלנו 
מורים,  עו″ד,  ביניהם   – הישראלית 
רופאים, מהנדסים, אנשי מדע ומחקר. 
פרופ′   – מהם  שניים  נזכיר  אם  די 
בתל  שפירא  בשכ′  שגדל  אברהמוב 
אביב ולימים הגיע לתפקיד הרם של סגן 
נשיא הקמ″ג (הקריה למחקר גרעיני) 
(בביוף),  הראל  ירון  פרופ′  והאחר, 
אביב,  בתל  פלורנטין  בשכונת  שגדל 
לתולדות  המחלקה  ראש  הוא  והים 
ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטת בר 

אילן, בעל שם עולמי בתחומו.
מאוד  התרשם  בר-נתן  מר 
שעברה,  בשנה  הפרויקט  מתוצאות 

הצלחה  להם  ואיחל  לתלמידים  פנה 
כרטיס  המהווים  הבגרות,  בבחינות 
ולמכללות,  לאוניברסיטאות  כניסה 
האמצעי  הוא  השכלה  רכישת  שכן 
הטוב ביותר להשתלב בשוק העבודה 

ובחברה הישראלית המתקדמת.
מנכ″לית  רון,  שושנה  הגב′ 
הכבוד  לה  שהיה  ציינה  הברית 
לראיין את ד″ר ישראל סלע בעיתון 
מקורות  מאוד  והתרגשה  הבוכרי 
שהתחיל  אדם   – הייחודיים  חייו 
לאן  והגיע  רבים  בקשיים  חייו  את 
שהגיע בכוחות עצמו. הוא לא בחל 
האמין  בדרכו,  שעמד  קושי  בשום 
מבוקש  מרצה  הינו  וכיום  בעצמו 

השכלתו  קידום   – עיסוקו  בתחום 
לפתוח  כדי  הישראלי,  הנוער  של 
בפניו דלתות לתעסוקה ההולמת את 

כישוריו.
שלה  והצלחתה  ניסיונה  נוכח 
סיסמתה  אקדמית,  להשכלה  להגיע 
”תאמינו בעצמכם, אם יש רצון, אין 

שום קושי ללמוד מקצוע כלשהו“.
מאוד  באווירה  הסתיים  הערב 
ביטוי  לידי  שבאה  ומרגשת  חמה 
ספונטני  באופן  הילדים  שאחד  בכך 
ניגש לעו″ד בביוף עם ידיים פרוסות 
אמר  לא  הילד  לחבקו.  כדי  לצדדים 
אף מילה, אבל עיניו אמרו הכל, הביע 

ותודה.

מינוי לעיתון
קוראים המעוניינים לקבל את העיתון בביתם מתבקשים להחזיר

את טופס ההרשמה לכתובת:
ברית יוצאי בוכרה

רח‘ הקונגרס 2, ת״א 66044
בצירוף שיק. התשלום בעבור דמי משלוח בלבד

טופס הרשמה
שם  

כתובת  
טלפון  

דמי מינוי לשנה 100 ₪

המערכת:
ראש המערכת – יוסף בר-נתן, נשיא הברית

עורך ראשי – בנימין בן-דוד
עורכת משנה – שושנה רון, מנכ״לית הברית

גרפיקה ועיצוב – אילנה אלרן
חברי המערכת:

רון שחר-יששכרוב, גאולה אבידן-פוזיילוב ואורי חיימוב
כתובת:

ברית יוצאי בוכרה
רחוב הקונגרס 2, תל-אביב 66044

טלפון – 03-6393448; טלפקס – 03-6882785
קבלת קהל – בימי א׳-ה׳, בשעות – 14.00-11.00

כל הזכויות שמורות למערכת

ברית יוצאי בוכרה וקרן בבאיוף ממשיכים בבית 

דני זו השנה השנייה חונכות כיתות י″א – י″ב 

להכשרתם לבחינות בגרות

ליקירנו הסבא אלי בר נתן ולסבתא זהבה
להורים המאושרים איתי ואסנת
ברכות לבביות להולדת הנכד, הבן

טלטל
אח לרז

יהי רצון שתזכו לגדלו לתורה,
למצוות לחופה ולמעשים טובים ורוו ממנו נחת

ברית יוצאי בוכרה בישראל
הנשיא יוסף בר-נתן

האחים בן-ציון ופנחס פוזיילוב, ממייסדי הברית
המנכ″לית שושנה רון

ההנהלה והחברים

י. בר-נתן נשיא הברית, ש. רון מנכ″לית הברית והעו″ד יוסף בביוף 
המפגש החגיגי בבית דניבחברת שני תלמידים
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מבין  האחרון  הוא  החנוכה  חג 
בלוח  שנתקדש  המסורתיים  החגים 
השנה היהודי. החג אינו נזכר במקרא, 
והספרים העיקריים המתארים את החג 
ואת קביעתו הם ”ספרים חיצוניים“. 
לא  לדורותיה  ההלכה  בספרות  גם 
והדבר  החנוכה,  בחג  לעסוק  הרבו 
בולט במיוחד במשנה, המייחדת מסכת 

כמעט לכל חג, אך לא לחג החנוכה.

מקורות החג
בתנ″ך  נזכר  אינו  החנוכה  חג 
שורות  לו  מוקדשות  ובתלמוד  כלל, 
מעטות. את שמונת ימי ההודיה תיקנו 
חכמי ישראל בזמן בית המקדש השני. 
לחנוכה שני היבטים. הראשון, ההיבט 
ההיסטורי-הצבאי: ניצחון החשמונאים 
בית-המקדש  טיהור  היוונים,  על 
מעבודת האלילים שהייתה בו, וחידוש 
החנוכה  חג  של  זה  היבט  ה′.  עבודת 

מתואר היטב בספר חשמונאים.
השמן:  פך  נס  הוא  השני  ההיבט 
בית- את  טיהרו  החשמונאים  כאשר 

המקדש, הם נזקקו לשמן כדי להדליק 
את מנורת המקדש. ההלכה קובעת כי 
במקדש חובה להשתמש בשמן טהור, 
שלא נגעו בו זרים או גויים. שמן כזה 
בו  שהיה  קטן,  פך  מלבד  נמצא,  לא 
והשמן  נס  ואז אירע  ליום אחד.  שמן 
זה  נס  לזכר  ימים.  לשמונה  הספיק 

מדליקים נרות בחנוכה.
חנוכת  חשמונאים,  ספרי  פי  על 
המזבח הוא האירוע המרכזי של חנוכה, 
על  החשמונאים  לניצחון  קשור  והוא 
היהודית  הריבונות  ולחידוש  היוונים 
במקורות  ואולם,  בארץ-ישראל. 
מאוחרים, שנכתבו לאחר חורבן הבית 
השני – מאות שנים לאחר ימי המכבים 
להדלקת  קשור  המרכזי  האירוע   –
המנורה ולנס פך השמן. מקורות אלה 
שבחרו  חז″ל,  תפיסת  את  משקפים 
להמעיט במשמעות הלאומית והצבאית, 
הרוחנית  המשמעות  את  ולהדגיש 

והדתית של החג ונס פך השמן .
בחינת תולדותיו של החג מלמדת 
ששלושה ערכים או מוטיבים – האור, 
זה  זה לצד  והגבורה – התקיימו  הנס 
דור  שכל  אלא  לראשונה,  נחוג  מאז 
על-פי  לו  שהתאים  הערך  את  בחר 
הדגיש  עת,  לאותה  המיוחדים  צרכיו 
טקסטים  באמצעות  אותו  וטיפח 
ומנהגים. כך נולדו המנהגים והטקסים 
התגבשו  חלקם  זה.  חג  של  המגוונים 
הכלל,  לנחלת  והפכו  הדורות  במשך 

חלקם דעכו ונמוגו.

הוא  החג  לשם  המקובל  ההסבר 
על- המזבח.  חנוכת  מלשון  ”חנוכה“ 

פי פרשנות אחרת, חנוכה = חנו כ″ה. 
כלומר, בכ″ה בחודש כסלו (יום טיהור 
מאויביהם.  ישראל  חנו  בית-המקדש) 
ראשי  הוא  חנוכה  כי  הגורסים  יש 
תיבות של ח′ נרות והלכה כבית הלל 
(שקבעו כי בלילה הראשון יש להדליק 

נר אחד, ובכל לילה להוסיף עוד נר.
אלכסנדר  המלך  של  מותו  לאחר 
הספירה,  לפני   323 בשנת  מוקדון, 
עבר השילטון בארץ-ישראל מיד ליד 
בין יורשיו: מלכות בית תלמי, שמרכזה 
סלווקוס  בית  ומלכות  במצריים, 
שבסוריה.  באנטיוכיה  שמרכזה 
התפשטה  הרביעי,  אנטיוכוס  בימי 
היוונית-הלניסטית,  התרבות  מאוד 
לביצור  כלי  בה  ראה  אנטיוכוס  שכן 
וכך  ותרבויות,  עמים  על  שילטונו 
היווני- הצבא  לירושלים.  גם  הגיעה 

סורי פלש לירושלים, הרס את חומת 
העיר ואת חומת הר הבית, ועל מזבח-

מזבח  נבנה  בבית-המקדש  העולה 
בכך  הסתפק  לא  אנטיוכוס  לזאוס. 
על- שמד,  גזירות  היהודים  על  וגזר 

ולהעבירם  מנהגיהם  את  לשרש  מנת 
על דתם.

את נס המרד נגד השילטון הסלווקי 
הספירה,  לפני   167 בשנת  הניף, 
למשפחת  בן  החשמונאי,  מתתיהו 
גם  מודיעין.  בעיר  שישבה  כוהנים 
וציוו  הקיסר  שליחי  הגיעו  לעירו 
היוונים.  לאלוהי  לזבוח  תושביה  על 
מתתיהו סירב, המית את אחד מאנשי 
העיר שקרב לזבוח ואת שליח המלך, 
חל  הרגע  מאותו  הבמה.  את  וניתץ 

המפנה. שנה לאחר מכן נפטר מתתיהו 
הפיקוד,  את  תפס  המכבי  יהודה  ובנו 
 164 ובשנת  סביבו  העם  את  איחד 
לפני הספירה הביס את צבא אנטיוכוס, 
שיחרר את ירושלים ושיקם את בית-

המקדש.
בספרי חשמונאים (ארבעה ספרים 
חיצוניים שנכתבו, בחלקם הגדול, על-
ידי יהודים, בעיקר בתקופת בית שני, 
ולא נתקבלו ככתבי-יד מקודשים בעת 
חתימת התנ″ך) מופיעים שני הסברים 
לכך שחג החנוכה נמשך שמונה ימים. 
האחד, חנוכת המזבח שעשו המכבים 
נמשכה שמונה ימים. השני, כיוון שלא 
יכלו לחגוג באותה שנה את חג הסוכות 
המחולל  לבית-המקדש  לרגל  בעלייה 

הייתה  חנוכה  הכבושה,  הבירה  בעיר 
סוכות  של  מאוחרת  חגיגה  בעצם 
כמו שנאמר:  בירושלים המשוחררת. 
”ויחוגו את שמונת הימים בשמחה כחג 
קבעו  נמנו  כולם  ובדעת  הסוכות...” 
שנה  מידי  לחגוג  היהודים  עם  לכל 
בשנה את הימים האלה אפשר להניח 
כי מוטיב האור הושאל מחג הסוכות. 
את  לתאר  מרבים  היהדות  מקורות 
והלפידים  האבוקות  האורות,  שפע 
שהציפו את רחובות ירושלים בלילות 
בית  שמחת  במהלך  הסוכות,  חג 
השואבה: ”ולא הייתה חצר בירושלים 
שאינה מאירה באור בית השואבה...“ 
ואכן, במקורות נקרא חג החנוכה גם 

”חג הסוכות אשר בכסלו“ .

בן-מתתיהו,  יוסף  ההיסטוריון 
לאחר  שנה  וחמישים  כמאתיים  שחי 
האירועים המסופרים בספר חשמונאים, 
את  היהודים  קדמוניות  בספרו  מתאר 
חג החנוכה במילים הבאות: ”השמחה 
בגלל האפשרות לחדש את עבודת ה′ 
בבית המקדש היתה כה רבה, שקבעו 
בשנה  שנה  מדי  לחוג  לדורות,  חוק 
שמונה ימים את חנוכת בית המקדש... 
אנו חוגגים את החג הזה מן הזמן ההוא 
ועד ימינו אנו וקוראים לו חג האורים 
[חג האש] או חג הנרות, מכיוון, כפי 
לפי  לחיות  שהאפשרות  סבור,  שאני 
דתנו ניתנה לנו באופן כה בלתי-צפוי, 

כמו ברק אור, הבא פתאום“.
של  בתולדותיו  מעמיקה  חקירה 
החג חושפת אפשרות סבירה, שמקורו 
של מנהג הדלקת הנרות קדם בהרבה 
בית  חנוכת  של  ההיסטורי  לאירוע 
מקורו  זו,  תיאוריה  על-פי  המקדש. 
קדום,  חורפי  בחג  החנוכה  חג  של 
לצד  האדם  בני  התגייסו  שבמסגרתו 
האפלה  נגד  במאבק  והשמש  האור 
הדלקת  חורף.  ימות  של  והקרה 
מאגי  אקט  כן,  אם  הייתה,  הנרות 
למנהג עממי  הדורות  שהפך במרוצת 
האופייני לחגי חורף של עמים רבים. 
המכבים, מעצביו הקדומים של חנוכה, 
ניצלו את המנהג העממי להדליק נרות 
במשך שמונה ימים, בתפר שבין כסלו 
לטבת (שבו חל יום המהפך החורפי), 
לתחום  ומנהגיו  תכניו  את  והסבו 

הלאומי והדתי.

הדלקת נרות חנוכה
המצווה  היא  נרות  הדלקת 
ולפיה יש להדליק  העיקרית בחנוכה, 
נר בכל אחד מערבי החג (החל מיום 
ההדלקה  ואילך).  בערב,  בכסלו  כ″ד 
כלפי  הנראה  במקום  בבית,  נעשית 
חוץ, כגון בפתח הבית או בחלון הנראה 
מוזכרת  זו  מצווה  הרבים.  רשות  אל 
כתובה  אולם  במשנה,  כבר  במרומז 
המצווה  בתלמוד.  רק  מפורש  באופן 
היא לפרסם את הנס בכל שמונת ימי 
החנוכה, לכן יש להניח את החנוכייה 

בפתח הפונה לרשות הרבים
במשפחות רבות, החנוכייה עוברת 
בירושה מדור לדור.לכן, כשמדליקים 
את החנוכייה, גם מדליקים מעין נרות 
זיכרון להורים או לסבים שאינם עוד 
בין החיים. יש משהו בחנוכייה שמסמל 
את שרשרת הדורות במשפחה. זו אחת 
החילונים  שרוחשים  לחיבה  הסיבות 

לחג הזה.

חג החנוכהחג החנוכה
�
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בעבר, טקס הדלקת החנוכייה היה 
ביטוי לפטריארכליות המשפחתית – 
החנוכייה  את  שמדליק  זה  הוא  האב 
וכולם  החילונית)  במשפחה  (גם 
אומרים אחריו אמן. היום, המונופול 
הבת  או  גם האם  מידיו.  הופקע  הזה 
רבים,  ובמקרים  להדליק,  יכולות 
הקטנים  לילדים  גם  זאת  מאפשרים 
יותר מילד  ועוד, אם  במשפחה. זאת 
יעמדו  לא  להדליק,  מעוניין  אחד 
נרות  ויאפשרו להם להדליק  בדרכם 
לרוב  נפרדת,  בחנוכייה  משלהם 
בחנוכייה שאותה עיצבו בעצמם בגן 

או בבית-הספר.

מאכלי חנוכה
מאכלי- של  סוגים  שני 

ישראל  בקהילות  מקובלים  חנוכה 
בתפוצות זה מאות בשנים: מטעמים 
מטוגנים או אפויים בשמן, ואחרים 
בחנוכה  אוכלים  למה  בחלב. 
שם  על  בשמן?  מטוגנים  מאכלים 
כמה  החוזרות  ש.מ.ן  האותיות 
ימים,  שמונה  החג:  בפרשת  פעמים 
מצוי  המילים  (בשתי  חשמונאים 
שורש ה”שמן“), ולכבוד פך השמן 
הטהור.אכילת לביבות תפוחי-אדמה 
”חדש“  מנהג  הוא  ביידיש)  (ַלְטֶקס 
יחסית, ששורשיו ברוסיה של המאה 
ברוסיה  הנוצרים  ה-17.  או  ה-16 
תפוחי-אדמה  לביבות  לאכול  נהגו 

היהודים  ובחג הפסחא.  בחג המולד 
אותו  וייחסו  המנהג  את  אימצו 
לחנוכה, החל בסמיכות לחג המולד. 
לביבות  הכינו  אירופה  מזרח  יהודי 
מרובך  מקמח  או  מתפוחי-אדמה 
בשמן. יהודי דמשק הוסיפו ללביבה 
מילאו  בוכרה  יהודי  בשר.  נתחי 
בטורקיה  כבש.  בבשר  הבצק  את 
אלו  היו  אחרות  בלקן  ובעדות 
במרוקו  גבינה.  ממולאות  סופגניות 
טיגנו לביבות זלאבייה (קמח, שמן, 
(סופגניות)  וספינג′  וביצים)  סוכר 
מקוסקוס,  לביבות  הכינו  ובאלג′יר 
ממולאות בשר ומתובלות יין. יהודי 
לאכול  נהגו  זאת,  לעומת  הונגריה, 
’להבריח‘  כדי  בשום,  מטוגן  לחם 
שבימי  הנוצרים,  השכנים  את 
נהגו  המולד,  חג  את  חגגו  החנוכה 
לאבד  ולעיתים  לשוכרה  לשתות 

שליטה.

משחק הסביבון
יהודי  נהגו  בגלות  בשנותיהם 
בבתים  להסתגר  הנוצרית  אירופה 
בחג המולד, מחשש שמא יפגעו בהם 
הסבורים  יש  החוגגים.  הנוצרים 
ממנהגי  כמה  שהוליד  הוא  הֶסֶגר  כי 
הסביבון.  משחק  ובהם  החנוכה, 
הנראה  ככל  הסביבון  של  מוצאו 
בהודו העתיקה, והא מעין פיתוח של 

משחק מזל

החנוכיה

מופיעה  אינה  ”חנוכיה“  המילה 
נקראת  היא  שם  ההלכה,  בספרות 
הנפוץ  השם  בגולה,  ”מנורה“. 
”מנורת  היה  הקדושה  לתשמיש 
השם  ”מנורה“.  סתם  או  חנוכה“ 
המאה  בסוף  רק  נקבע  ”חנוכייה“ 
בן- חמדה  בידי  בירושלים,  ה-19 
יהודה, אשתו של אליעזר בן-יהודה, 
החנוכייה  העברית  הלשון  מחיה 
המותאמים  קנים  משמונה  מורכבת 
נוסף  קנה  וכן  נרות,  שמונה  לקבלת 
המשמש  הנר  ל”שמש“,  המיועד 
להדלקת יתר הנרות. ההסבר המקובל 
מסמלים  שהם  הוא,  הקנים  למספר 
ייתכן שהסיבה  הנס.  ימי  את שמונת 
ולא  בחנוכיה  קנים  שמונה  שנעשו 
מן  נובעת  המקדש,  כבמנורת  שבעה 
האם  בשאלה:  התלמודית  המחלוקת 
למנורת  הזהה  מנורה  לעשות  מותר 
המקדש או לא? בחנוכייה כשרה כל 
בקו  להיות  חייבים  הנרות  שמונת 
ישר, בגובה אחיד ובמרווחים שווים, 
מיתר  נבדל  להיות  השמש  על  ואילו 

הנרות באופן כלשהו.
הייתה  הקדום  בזמן  החנוכיה 
או  ֵחמר  עשויה  שמן  מנורות  שורת 
מתכת, שהוצבו על כן אופקי מוארך 
או עגול עם שמונה פתחים לפתילות. 
הפתילות  על  הגנו  זכוכית  כוסיות 

מרוחות וגשמים.

המכבים כאתוס ציוני

מרכזי  חג  הפך  החנוכה  חג 
הציונית,  התנועה  התעוררות  עם 
של  פעיל  אתוס  לקדם  שביקשה 
יהודי לוחם, אשר אינו מוכן להשלים 
אף  על  ונרדף.  כנשלט  גורלו  עם 
מאבק  מציגים  החשמונאים  שספרי 
תפסה  הציונות  דתית,  לאוטונומיה 
את מאבק המכבים כמלחמת שיחרור 
למאבק השיחרור  לאומית המקבילה 
בהיסטוריה  המודרני.  הלאומי 
היהודית בולטת תקופת החשמונאים 
כתקופה של עצמאות מדינית בארץ-
ישראל, שלא הייתה כמותה מתקופת 
מדינת  הקמת  ועד  הראשון  הבית 
כשבעים  נמשכה  זו  תקופה  ישראל. 
בזיכרון  עמוק  נחרתה  היא  אך  שנה, 
ההיסטורי של עם ישראל, והתמורות 

שחוללה התקיימו דורות רבים.
קווי  המוצאים  היסטוריונים  יש 
ויום  החנוכה  חג  בין  רבים  דימיון 
העצמאות. בימים ההם, קומץ ארץ-
יצא  מנדנה,  חרבו  שלף  ישראלים 
לישראל  עצמאות  והביא  למלחמה 
למשך כשמונים שנה, ועל כך נקבעו 
קומץ ארץ- הזה,  בזמן  החנוכה.  ימי 
יצא  מנדנה,  חרבו  שלף  ישראלים 
לישראל,  עצמאות  והביא  למלחמה 

ועל כך קבענו את יום העצמאות.
חג  את  ניכסה  הציונית  התנועה 
של  כסמלים  המכבים  ואת  החנוכה 

הקשורה  החדשה,  הלאומית  התחייה 
ומחדשת  ממשיכה  העבר  למורשת 
אותה.וכך התגלגלו המכבים של ימי 
לפני  השנייה  מהמאה  החשמונאים, 
הספירה, לדמויות של מכבים חדשים 
ישראל)  (ובמדינת  בארץ-ישראל 
במאה ה-20 אגודת הספורט היהודית 
שונות  בארצות  שנוסדה  הראשונה, 

בתחילת ימי הציונות, נקראה מכבי.
בישראל  התקיימה   1932 בשנת 
מעין  שהיא  הראשונה,  המכבייה 
בהשתתפות  יהודית  אולימפיאדה 
העולם.  מכל  יהודים  ספורטאים 
המכבייה  מתקיימת  מאז שנת 1950 

בישראל כל ארבע שנים.
עם הקמת המדינה התעורר צורך 
בסמלים לאומיים – דגל, סמל מדינה 
הזמנית  המדינה  מועצת  והימנון. 
וביקשה  המדינה  תושבי  אל  פנתה 
לקבל הצעות ורעיונות לסמל רשמי. 
מתוך מאות ההצעות שהוגשו, נבחרה 
קנים,  שבעה  ובה  מנורה  לבסוף 
זית,  בענפי  צדדיה  משני  המעוטרת 
שמן  המנורה:  לאור  המקור  שהם 
הזהב  מנורת  להדלקת  שימש  הזית 
שבספר  בתיאור  בבית-המקדש. 
זכריה מסמלים שני עצי הזית את שני 
סוגי המנהיגים של עם ישראל בזמן 
ממשפחת  ןהגדול  הכוה   – העתיק 
את  דוד.  מבית  והמלך  הכהן  אהרן 
שניהם היו מושחים בשמן זית בטקס 

הכתרתם.

�
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לביבות גבינה
מצרכים למתכון
גבינת כנען – אריזת ניילון

(500 גרם)
אשל – לבן 4.5% שומן – גביע

(200 מ″ל)
Large 2 – ביצה

סוכר – 1/3 כוס – סה″כ (59 גרם)
תמצית וניל – 1/2 כפית – סה″כ

(3 מ″ל)
קמח תופח – 1/2 כוס – סה″כ

(78 גרם), עוד 1-2 כפות אם יש צורך.
שמן קנולה – 4 כפות – סה″כ

(40 מ″ל), לטיגון הלביבות.
אבקת סוכר – 2 כפות – סה″כ

(32 גרם), לפיזור על הלביבות.
כ–20 לביבות גבינה.

אופן ההכנה
האשל,  הכנען,  גבינת  את  1. לערבב 
הביצים, תמצית הווניל והסוכר היטב.

את  הגבינות  לתערובת  2. להוסיף 
הקמח ולערבב עד שהתערובת אחידה 
ויש  במידה  כפות   1-2 עוד  (להוסיף 

צורך).
וליצור  שמן  עם  מחבת  3. לחמם 
גבינה  תערובת  של  כף   – לביבות 
הצדדיםלהגיש  משני  ולטגן  ללביבה 
עם אבקת סוכר או עם שמנת חמוצה 

וריבה .

מתכון לסופגניות
מרכיבים:

1 ק″ג שמרים
70 גרם שמרים

להיות  צריך  החלב   – חלב  מ″ל   400
חמים

120 גרם חלמונים
300 גרם סוכר – אפשר להוסיף לסוכר 

מעט סוכר וניל
150 גרם חמאה רכה

13 גרם מלח
שמן לטיגון עמוק

ריבה
אבקת סוכר

אופן ההכנה:
מערבל,  לקערת  חלב  יוצקים 
ומערבלים  וסוכר  שמרים  מוסיפים 

עד קבלת תערובת אחידה.
חלמונים  קמח,  לקערה  מוסיפים 
מוסיפים  לערבל.  וממשיכים  וסוכר 
מלח וחמאה ומעבדים מספר דקות עד 

שמתקבל בצק רך.
מכסים את הקערה במגבת מטבח 
חמים  במקום  בצד  ומניחים  לחה 

לתפיחה.
והכפיל  תפח  שהבצק  לאחר 
וחצי),  שעה  עד  (כשעה  נפחו  את 

ומעבירים  הבצק  כדור  את  מוציאים 
אותו למשטח נקי, יבש ומקומח.

קטנות  חתיכות  מהבצק  קורצים 
במשקל 50-35 גרם ומכדררים אותן 

ליצירת כדורים.
תבנית  על  הכדורים  את  מניחים 
משומנת היטב ומניחים בצד לתפיחה 

שנייה.
תפחו  שהסופגניות  לאחר 
שמן  מחממים  נפחן  את  והכפילו 
לטיגון עמוק. מטגנים את הסופגניות 
בשמן חם כ-3 דקות מכל צד עד שהן 

מזהיבות.
 מוציאים את הסופגניות ומניחים 
השמן  עודפי  לניקוז  רשת  על  אותן 
וצינון. לאחר שהסופגניות התקררו, 
ומפדרים  ריבה  לתוכן  מזריקים 

באבקת סוכר.

מתכונים לחג החנוכה
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כעיר  ממותגת  חולון  – העיר 
הספורט,  החינוך,  בתחום   – הילדים 
ובתוכן  בהיקף  והאקדמיה  התרבות 
הניע  מה  פנומנלית.  כתופעה  כמעט 

אותך להשקיע כל כך הרבה בנוער?
המדינה  של  העתיד  זה  – הילדים 
היה  הרעיון  בעתידם.  להשקיע  וצריך 
של המנכ″לית חנה הרצמן, בעלת מעוף 
העיר  את  לייחד  היה  הרעיון  וחזון. 
בשונה מערים אחרות. אין לנו ים, אין 

לנו טיילת, לא פנורמה ולא ספארי.
אין  מתוך   – לזה?  הגעת  – איך 

שאיננו, או מתוך היש שיש לטפח?
– לעיר היה דימוי לא טוב. חיפשנו 
דרך לשנות את התדמית של חולון ואז 
”עיר  של  הזה  הקו  על  ללכת  החלטנו 
הילדים,  מוזאון  את  בנינו  הילדים“. 
מוזאון הבובות, הקריקטורות, המדיטק, 
סדנאות  הקימונו  העיצוב,  מוזאון 
לילדים, פעילות בקורסים שונים, והכל 
בחולון.  הילדים  אוכלוסיית  לכיוון 
רצינו לבנות ילדים איכותיים. השקענו 
שביום  בהנחה  החינוך  בנושא  רבות 

אחד נקצור את אשר זרענו בעבר.
כראש  קדנציה חמישית  לך  – זו 
העיר חולון. מה עושה אותך לכל כך 

פופולרי בקרב תושבי עירך?
פועל  אני  פשוטה.  לא  – שאלה 
אני  ראשית  עקרונות.  כמה  בסיס  על 
עובד קשה מאוד ואני מקווה שבכך אני 
העיר.  לתושבי  אישית  דוגמא  משמש 
את תוצאות עבודתי הם רואים בשטח.

מכניס  לא  צנוע.  אדם  אני  באופיי 
עם  לעירייה  שלומי  מאנשי  עובדים 
המקצוע,  אנשי  לתפקיד.  כניסתי 
אשר  מכרזים.  באמצעות  מתקבלים 
לסמנכ″לים, אני פוגש אותם רק בשלב 
את  מביע  איני  זו  במסגרת  וגם  הגמר, 
כך,  על  נשאל  ולכשאני  דעתי,  חוות 

תשובתי היא שהרי הרוב כבר הכריע.
– היכן מעוגנים שורשי פעילותך 

בחינוך, אולי בילדותך?
של  היה  הרעיון  שאמרתי,  – כפי 
עובדים בשיתוף  אנו  המנכ″לית שלנו. 

ערים  ראשי  כלל  בדרך  מלא.  פעולה 
מתמקדים בנושאים שונים, כדי לרצות 
את תושבי עירם. אני טוען, שאוכלוסיית 
ביותר  החשוב  המרכיב  היא  הילדים, 
מהסיבה  וזאת  העיר,  תושבי  בקרב 
הפשוטה, שבעוד 20-30 שנה הילדים 
של היום, הם הם שינהיגו את המדינה.

שעשיתי  בטוח  להיות  רוצה  אני 
להם  שהענקנו  בחינוך  יכולתי  כמיטב 
ביותר,  הטובים  בכלים  אותם  וציידנו 

כדי להכשיר אותם בתפקידם בעתיד.
– ואיך אתה מצליח לגייס כספים 

למטרות אלה?
תואר  בעל  כספים.  איש  – אני 
שימשתי  בעבר  עסקים.  במנהל  שני 
הלאומי.  הביטוח  של  כספים  כמנהל 
רב  וניסיון  ידע  לי  שהקנה  תפקיד 
עלויות  לעירייה,  כשהגעתי  בתחום. 
הצלחתי   ,47% של  ברמה  היו  השכר 
להורידם לרמה של 32%, והיתר נועד 
לפרויקטים. אם ניקח תקציב בסדר גודל 
ההפחתה  מעצם  שקל,  מיליארד  של 
מיליון   150 הרווחתי  כבר   ,15% של 

שקלים שאותם אני מייעד לפרויקטים.
מערכת  היא  ציבורית,  מערכת 
בדרך  קיצוצים.  בה  לעשות  שחייבים 
כלל אנשי ציבור משמנים את התקציב 
מאנשי  נוסף  אדם  כוח  הכנסת  ע″י 
שמערכת  סבור  בעיקרון  אני  שלומם. 
מעניין  שאותי  מה  לקצץ.  יש  שומנית 
להעניק  אוכל  כיצד  זה  תקציב  בהכנת 
עירי  לתושבי  יותר  טובים  שירותים 
עם כמה שפחות כוח אדם, וכך עשיתי. 
למעט מורים ועובדים סוציאליים, רבים 
מעובדי העירייה נאלצו לפרוש, אמנם 

בתנאי פרישה הולמים את זכויותיהם.
משהו  החסכונית  בגישתך  – אין 
שורשי שנבע אולי מהחינוך שקיבלת?

– חונכתי על פי העיקרון של הצנע 
ממה  לחיות  במועט.  והסתפקות  לכת 

שיש וכך אני נוהג.
– כאשר נכנסת לתפקידך בראשית 
היה  מה  חולון,  העיר  כראש  דרכך 

המצב הכספי במועצת העיריה?

בין  בשוטף  גרעון  – היה 
כמיליון  של  גודל  בסדר   .8%-10%
שקל. עם כניסתי לתפקיד התקציב אוזן, 
לא  לגרעון,  נכנסים  שלא  הן  ההנחיות 
יוצרים  לא  מהבנק,  בהלוואות  נעזרים 
מתוך  כסף  יצרתי  בעצם,  דרפט.  אוור 

המערכת שלי.
– אתה עטור פרסים ובעולם, כמו 
המגזין בריטי ”Monocle“, שדירג 
כאחד  חולון,  עיריית  כראש  אותך 
המובילים  הערים  מנהיגי  מעשרת 
היצירתית  עשייתך  סוד  מה  בעולם. 

הכל כך מגוונת בעירך?
עם  פעולה  בשיתוף  נעוץ  – הסוד 
ומבריק  מוכשר  לעובד  שלי.  העובדים 
יד חופשית לרוץ כמה שהוא  נותן  אני 
הכישורים  על  מסתמך  אני  רוצה.  רק 

לחזק,  מרבה  אני  שלי.  העובדים  של 
להמשיך  מוטיבציה  להם  ולתת  לעודד 
לפעול. והראיה, כאשר נוכחתי לדעת, 
ברעיונות,  מבריקה  מנכ″לית  לי  שיש 
נתתי לה יד חופשית. לדוגמא, אם פנתה 
בפרויקט  אותה  לתקצב  בבקשה  אליי 
זה או אחר, מילאתי את בקשתה מתוך 
ובעיקרון  התקציב של העירייה מאחר 
מקורות  להשיג  הדאגה  מוטלת  עליי 
להוציא  מוטל התפקיד  ועליה  כספיים, 

לפועל את הפרויקט שיזמה.
על  חוזרת  אני  זאת,  – ובכל 
שאלתי, בעבור מה דורגת בין עשרת 

מנהיגי הערים המובילים בעולם?
ממוזיאון  בעיקר  התפעלו  – הם 
צירוף  בו  שיש  ממדיטק  הילדים, 
ונוער,  לילדים  ותיאטרון  ספריה  של 
מהמוזיאון לעיצוב, שנבחר לאחד מתוך 

שבעת פלאי תבל בתחום העיצוב. 
הביטוי לפופולריות של המוזיאונים 
שלנו בעולם בא לידי ביטוי בטלפונים 
רבים שמופנים ללשכתנו בבקשה לבקר 
בהם, מערים שונות בעולם כמו טוקיו, 

פריז ולונדון ואחרים.
כיום  משמשת  חולון  – העיר 
היתר  בין  לצעירים,  שואבת  כאבן 
המספק  פרויקט  התעסוקה.  בתחום 
לצעירים.  עבודה  מקומות  אלפי 
זה  מסוג  פרויקט  איך  היא,  השאלה 
יכול להשפיע על רמת האוכלוסייה?

התעסוקה,  פרויקט  – באמצעות 
באזור התעשייה בחולון חברות הייטק 
את  להרחיב  כדי  משאבים,  משקיעות 
זוגות  זה  ובעקבות  במקום,  פעילותם 
דירות  לרכוש  מעוניינים  רבות  מערים 
בעיר. כדי לדאוג לצרכיהם, פתחנו בתי 
ספר חדשים וגני ילדים. בשלוש השנים 
ילדים  גנים   102 ייפתחו  הקרובות 
ומעונות יום. אני מוכרח לציין, שבמשך 
70 שנה, נבנו בעיר בסך הכל 180 גני 
בונים  אנו, במשך ארבע שנים  ילדים, 
של  ההקצבות  בסיוע  ילדים,  גני   102
ועדת טרכטנברג לגילאי 3-4. הביקוש 
עליה  ויש  זה  בעקבות  עולה,  לדירות 

במחיר הדירות, לצערי.
רבים  כך  הכל  השגיך  – נוכח 
בקרב  בעיקר  מגוונים,  בתחומים 
הנוער. האם אתה משתף פעולה עם 
בת-ים,  כמו  לך?  הסמוכות  הערים 

אזור, תל אביב?
פעולה  משתף  בהחלט  אני  – כן, 
לנו,  באופן אישי עם הערים הסמוכות 
במסגרת  גם  נפגש  אני  בנוסף  אבל 
אביב,  תל  ביניהן  ה-15“,  ה”פורום 

רמת גן, נתניה, חיפה וכו′.
– בדרך כלל ראשי ערים מתייחסים 
דרך  כקפיצת  זה  בתפקיד  לכהונתם 

לכנסת. מדוע אתה נמנע מזה?
– אני ביצועיסט. אני איש עשייה. 
זה  ה”דברת“.  זה  הכנסת  את  המאפיין 
לא מתאים לאופי שלי, לכן איני רואה 

את עצמי בכנסת.
עם  נפגשת  ימים  כמה  – לפני 
הנהגת ”ברית יוצאי בוכרה“. הרושם 
שמתקבל הוא שיש נכונות רבה מצד 
העירייה  עם  פעולה  לשתף  הברית 
בתחום  בעיקר  רבים,  בתחומים 
החינוך. היכן אתה רואה את נקודות 

ההשקה בינינו לבינך?
בהחלט  אני  המלגות,  – בנושא 
שנים  לאורך  שלכם  לפעילות  מודע 
ואני מוכן בהחלט לשתף אתכם פעולה 
ולהרחיב  להעמיק  ניתן  כיצד  ולראות 
ככל האפשר את מספר המלגאים בקרב 

הקהילה הבוכרית.
– נושא נוסף, שאנו פועלים הוא 
י″ב   – י″א  לתלמידי  סיוע  במתן 
באנגלית  בגרות  לבחינות  בהכנה 
ומתמטיקה. האם יש אפשרות לפעול 

במשותף בנושא זה?
פעולה  אתכם  לשתף  – נשמח 
בעירייה,  החינוך שלנו  אגף  באמצעות 
הובלתי  בעבר  בנושא.  ניסיון  לנו  יש 
לתלמידים  בסיוע  דומה  פרויקט 

במקצועות אנגלית ומתמטיקה.

מוטי ששון – ראש העיר חולון
ותיכון  ”ביאליק“  ספר  בית  בוגר  בחולון.  וגדל  נולד  ששון  מוטי 
של  היסטוריה  ערבית.  וספרות  בשפה  ראשון  תואר  בעל  ”קוגל“. 

המזרח התיכון. בעל תואר שני במנהל עסקים.
בין השנים 1976-1984 כיהן כמנהל מח′ התקציבים במוסד לביטוח 

לאומי.
בין השנים 1984-1989 כיהן כסגן וממלא מקום ראש עיריית חולון 

ויו″ר ועדות משמעותיות בעירייה.
משנת 1993 מכהן כראש עיריית חולון.

תרומתו הייחודית לעירו – מיתוג העיר כעיר ילדים בתחומים מגוונים שונים וייחודיים.
זכה לפרסים רבים ולמעמד בינלאומי ייחודי בעולם בתוקף תפקידו כראש עיר.

ל הייחודית תרומתו

מוזיאון העיצוב בחולון – אחד משבעת פלאי עולם בתחום העיצוב

סוף הכתבה בעמ′ 6הנהגת הברית בפגישה עם מר מוטי ששון, ראש עיריית חולון

ראיון החודש
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– בני הקהילה שלנו הגיעו לארץ 
שלילי  מטען  עם  לשעבר  מברה″מ 
בבואם  צבא.  שמייצג  מי  כל  כלפי 
את  להרחיב  לדעתנו  יש  ארצה, 
המודעות שלהם לתרום למדינה ע″י 

גיוס לצה″ל. האם יש מקום לשיתוף 
פעולה גם בנושא זה?

שמטפלת  מחלקה  לנו  – יש 
בנושא זה בעירייה ובהחלט יש מקום 

לשיתוף פעולה.
לציין  מוכרחה  אני  – לסיכום, 
אחוז  יש  חולון  תושבי  שבקרב 
הבוכרית,  הקהילה  בני  של  ניכר 

שונים  בתחומים  שתורמים 
ביניהם  העיר,  של  קרנה  להעלאת 
נשיא  יעקובוב,  אדוארד  פרופ′ 
 HIT בחולון  הטכנולוגי  המכון 
ובן ציון קזקוב, מנהל את המועדון 

הקהילתי בחולון.
עם  שהתקיימה  – בפגישה 
שמעתי  בוכרה  יוצאי  ברית  הנהגת 

רבות על פעילותכם ועל תרומתכם 
בארץ  קהילתכם  לקליטת  הרבה 
קהילה  אכן,  בפרט.  חולון  ובעיר 
חרוצה  מושרשת,  מפוארת, 

וצנועה.
שהתברכת  לאוזניי  – גונב 
לנו  ספר  מוזיקליים.  בכישרונות 

על כך.

בבית  שרים  ואחיי  – אני 
ארץ  משירי  משמחים  ובאירועים 
ישראל. אחי הגדול שר בלהקת הנחל, 
אחרות.  בלהקות  היו  האחרים  אחיי 
חולון  בתיאטרון  שנה  כל  שרים  אנו 
זאת  עושים  אנו  הזמר.  ובמועדון 

באהבה רבה ובחדוות השירה.
ראיינה שושנה רון

סוף הכתבה מעמ′ 5

האי  של  לפטירתו  שנה  במלאת 
יקירי עו″ד  יקירא ושפירא, אחי  גברא 
שמעון בר-נתן, אנו, בני משפחת בר-נתן 
הבנים  שתבל″א,  יפה,  הרעיה  עם  יחד 
עמוס ויונה-ירון, הבנות אורנה ואיריס, 
אחי  והנינים  הנכדים  החתנים,  הכלות, 
אלי, חשנו שנה של צער, כאב ובעיקר 
ריקנות הנובעת מהעדרו של האח שמעון 

ז″ל, ”איש דגול מרבבה“.
מיוחד  איש  של  דמותו  לנו  חסרה 
במינו, איש חזון, שאם נבוא לפרט כאן 
את מקצת מעלותיו, עשייתו וגודל רוחו 

”יכלה הזמן והמה לא יכלו“.
חז″ל אמרו: ”אדם אחד שקול כנגד 
בשיעור  ואדם  בראשית“  מעשה  כל 
כמה  אחד  על  ז″ל,  שמעון  של  קומתו 

וכמה.
מעבר להיותו איש משפחה למופת, 
בו ”אין הברכה מצויה  ונתקיים  שזכה 
אשתו“  בשביל  אלא  אדם,  של  בביתו 
נתברכו  יפה,  רעייתו  עם  יחד  הוא, 
וגידלו משפחה לתפארת. היא, כאשת, 
חיקו האוהבת תמכה בו במסירות, שאין 
אותו  וסעדה  עודדה  ממנה,  למעלה 

בערוב ימיו.
ומאוד  נדיר  מיזוג  היה  שמעון 
עו″ד  כמותו.  רבים  שאין  מעניין, 
שווים,  וליבו  פיו  דרך,  ויישר  הגון 
אחד  במשפט  או  מילה,  זו  אצלו  מילה 

מהאנשים של פעם.
אוסיף ואומר, שכמעט אין משפחה 
נעזרה  או  נזקקה,  שלא  בוכרית, 
בשירותיו המשפטיים, אם זה לרכישת 
שלום  השכנת  צוואות,  עריכת  נכסים, 
ניצים.  שותפים  ובין  לאשתו  איש  בין 
קבלו  ניכר מאותן משפחות  חלק  אגב, 
ללא  כלומר  פרו-בונו,  השירות  את 

תשלום כלשהו.
המופלאה,  לחבורה  השתייך  הוא 
המפורסמת  בתמונה  יחדיו  המצולמת 

משנת 1945, שהקימו את תנועת הנוער 
”בני עקיבא“ בדרום ת″א ובנו, חלקם 
במו ידיהם ואחרים בתרומה כספית, את 
הבניין ברחוב חזקיהו המלך 8 בשכונת 
את  היום  עד  שמשמש  בת″א,  שפירא 

צרכי הקהילה הבוכרית.
הם למדו יחד את ”חובת הלבבות“, 
יסדו  הרמב″ם.  ואת  חי“  איש  ”בן 
בהמשך את ישיבת הרמב″ם ובית יוסף. 
לא אפרט את שמותיהם, אלא אציין רק 
שבראשם עמד הרב חיים אגיוב זצ″ל, 

המוכר לכולנו.
יוצאי  ברית  את  הקימו  בהמשך 
בוכרה וקרן ”אבוקה“ למלגות להשכלה 
גבוהה. כאחד המייסדים, יחד עם חברים 
אחרים, שמעון היה זה שדחף לרכישת 
הקהילה  צעירי  בקרב  גבוהה  השכלה 
באמצעות חלוקת מלגות, והקים דורות 

דורות של משכילים בוכרים.
”כל  אומרים:  חז″ל  שכמותו,  על 
מעלה  תורה,  חברו  בן  את  המלמד 
שמעון,  ילדו“.  כאילו  הכתוב  עליו 
אמנם  הוא  מעלה.  של  לישיבה  שהלך 
אורנה  ירון,  עמוס,  של  הביולוגי  האב 

המון  ”אב  גם  הינו  אבל  ואיריס, 
רופאים,  עו″ד,  לאלפי  אב  גויים“, 
החבים  ומחקר,  מדע  אנשי  מהנדסים, 

בחברה  והשתלבותם  קידומם  את  לו 
הישראלית היצרנית והמתקדמת.

מאלה,  אחד  ספק,  ללא  הוא, 
היקר,  הטוב,  כל  את  לנו  המזכירים 
אמת,  נתינת  והנותן  השלם  הצנוע, 

שממנו נוצקנו כקהילה וכאומה.
רעייתו,  ליפה  להודות  כאן המקום 
הקרבתה  את  ולהוקיר  להודות 
ומסירותה למען שמעון. המילה ”תודה“ 
מלוא  את  להביע  כדי  מדי  קטנה  היא 
נוכח  האמיתית  והתרגשותנו  הערכתנו 
מעשייה המופלאים למענו. היא קיימה 
את הנאמר במשלי: ”גמלתהו טוב ולא 

רע כל ימי חייה“.
ומילת תודה גם לעמוס הבן, נדמה 
לי שלא אגזים אם אומר, שעמוס, שסיים 
תואר ראשון במשפטים באוניברסיטה, 
במובן  ”ברפואה“  שני  תואר  עשה 
שידע כל פרט בהתפתחויות הרפואיות 

מסודר,  תיק  ניהל  לו.  היקר  האב  של 
רופאים  כולל  הרופאים,  כל  עם  דיבר 
את  לשפר  יכולתו  ככל  עשה  מומחים. 
איכות חיי האבא. שוב תודה מקרב לב, 

עמוס יקירי.
”צר לי עליך“, אחי שמעון, ”נעמת 
בר-נתן.  לשבט  גם  כמו  מאוד“,  לי 
והאב,  מרים  האם  של  בניהם  כולנו 
העסקן הציבורי הדגול מראשי הקהילה 
הבוכרית בדורו, נתנאל, המכונה נתנק′ה 
איליג′ זצ″ל. על ברכיהם חונכנו ומהם 

ינקנו את ערך הנתינה לכלל.
לא נותר לי, אלא לאחל למשפחתנו 
ולהבא  שמכאן  ישראל,  עם  ולכלל 
בכולנו  שיקויים  טבא,  חושבנא  תהיה 
דבר הנביא ישעיהו: ”ופדויי ה′ ישובון 
על  עולם  ושמחת  ברינה,  ציון  ובאו 
יגון  ונסו  ישיגו  ושמחה  ראשם, ששון 

ואנחה“.

דברים לזכרו ביום השנה לפטירתו, מאחיו יוסף בר-נתן, נשיא ברית יוצאי בוכרה

צר לי עליך, אחי שמעון

עו″ד שמעון בר-נתן ז″ל בחברת אחיו יוסף יבל″א

מימין: עומדים,  הרמב″ם.  בישיבת  הראשונים  והלומדים  בת″א,  עקיבא“  ”בני  הנוער  תנועת  מייסדי 
מ. פולטוב, ר. אליאדין, ש. בר-נתן, ש. שכמורוב, מ. שמעונוב. יושבים, מימין: י. קוסיוב, א. פוזיילוב,

י. אהרונוב, ח. אגיוב, ש. קולנגיוב

מוטי ששון – ראש העיר חולון
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סבתא יקרה,
ערב שבת קודש,

פרשת ”לך לך מארצך“,
פרחה נשמתך מארץ העולם הזה,

”אל הארץ אשר אראך“,
חיי העולם הבא...

ובשעה שהדהדה בבתי כנסת השירה,
”לכה דודי לקראת כלה“,

”ירד דודי לגנו, לערוגות הבושם,
לרעות בגנים וללקוט שושנים“.

את שכל חייך,
היית לכלה כלולה, יפה כלבנה,

פרח לב הזהב,
בר ומוגן, אשר אסור לקוטפו

מפרחי הגן,
ערב שבת קודש, ירד דודי לגנו,
ומערוגות הבושם של המשפחה,

קטף את נשמתך,
לשותלה בערוגת פרחי גן עדן,

במלאות לך 91 שנה,
וכמניין אותיות ”צא“,

יצאה נשמתך מן העולם.

ובאותה שעה זכה
של רגעים אחרונים,

כל ילדייך – יוצאי חלצייך,
ולצידם מקרב נכדייך,

כשתילי זיתים היינו סביב למיטתך,
וכשנשמתך נשאה כנפיה למרום,

זעקנו בזעקת לב חרישית
את הקריאה היהודית הנצחית לאל,

קריאת ”שמע ישראל“!
וכשברקע מסתלסל קולו
של הרב המקדש על היין

במחלקה של בית החולים:
”כי בו שבת מכל מלאכתו
אשר ברא אלוקים לעשות“,
מלאכת חייךשבתה שבת

בערב שבת קודש.
ניצחו אראלים את המצוקים

ונישבה ארון הקודש!
את שהיית מלאך בדמות אדם,

שכולו קודש של נתינה וחסד,
קודש של אמונה יהודית יוקדת,

נשבית לחיים של נצח במרום.

אמר ר′ נחמן מברסלב,
”דע לך שכל רועה ורועה

יש לו ניגון מיוחד משלו...
שירה מיוחדת משלו“...

את שהיית הרועה של צאן משפחתך
זכית לשירה מיוחדת משלך:

ספר קורות חייך,
הוא סיפורו של העם היהודי

במאה השנים האחרונות,
סיפורה של גבורה יהודית,

במסעך כילדה קטנה,
מערבות נסיכות בוכרה לא″י,
יחד עם הורייך ובני משפחתך,

כשהנכם חוצים הרים ומדבריות
בתנאים של סכנת חיים,
במסע שנמשך כמה שנים

עד הגיעכם לארץ המובטחת
בשנות השלושים של המאה הקודמת.

סבתא יקרה,
הניסיון הראשון של א″א היה הטלטול.

במשך שנות חייך
היטלטלת מסוף העולם ועד סופו.

תחילה, מבוכארה לישראל,
ומשם במשך חצי יובל
לאנטוורפן שבבלגיה,

ומשם בחזרה,
ל-30 שנותייך האחרונות

בארץ ישראל – שכה אהבת.
בכל מקום שהיית,

הדפת את ריח היהדות
והמסורת הבוכארית.

הקפדת על הכשרות וקיום המצוות
קלה כבחמורה.

ביתך היה פתוח לרווחה,
ועניים היו בני ביתך.

ריחות תבשילייך וטעמם
היו לשם דבר.

הייתה לך יכולת מדהימה
להפיח טעם גן עדן

משילוב מועט של רכיבים קולינריים
למעדן מלכים ממש.

העדינות ואצילות הנפש בהן התברכת
היו מקור הברכה השורה בעיסתך.

”ויבן ה′ אלוקים את הצלע“ (בר′ ב′, כ″ב)
על כך דרשו חז″ל: ”ויבן“,

לשון בינה, שבינה יתירה
ניתנה באשה, אפילו יותר מאשר האיש

ואת היית אות ומופת לבינה יתירה.
היית מליאה ”ברוח אלוקים, בחוכמה

ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה“,
הייתה לך חוכמת חיים מיוחדת

הרצופה באימרות שפר בוכאריות:
”גוש פיר נמשו“ – ”האוזן לא מזדקנת“

כך תמיד נהגת לומר,
”גם בגיל תשעים אדם לומד,

כמה הוא אינו יודע“.
אהבת את האות הכתובה,

והטבעת בנו את האהבה לספר,
במיוחד לאוצר התרבות היהודית,

כמו גם לתפילות ולמזמורי השבת.

נהגת לעשות חסד עם הנפטרים,
חסד של אמת,

להנציחם ביום השבת לפטירתם,
כשעד יומך האחרון

היית צלולה בדעתך ובזיכרונך,
כמו יין ישן

טווה את הקשר המשפחתי
של בני העדה הבוכארית

בסבך אילן היוחסין.

”וכמו מבצר עתיק היית בסוף הדרך“:
שורשייך עתיקים ועמוקים בארץ,

וכמו לביאה נלחמת בשנה האחרונה
חרף מצבך הרפואי .

ממך למדנו שניתן לשרוד שנים הרבה,
גם כשהגוף רפה, כשהנפש חסונה וחפיצת חיים.

”עוז והדר לבושה, ותשחק ליום 
אחרון“:

לפני כמה ימים, כשהינך מונשמת
כתבת בכתב ידך,

כי קברך נמצא בהר הזיתים
ליד קברו של הדוד יהורם איתן כהן ז″ל.
כעת אנו במסע לקיום צוואתך האחרונה,

מול שער הרחמים בירושלים
עיר הקודש.

”רבות בנות עשו חיל ואת עלית על 
כולנה“.

ת.נ.צ.ב.ה.

לרעיה יפה מקסימוב

לבנים עופר, יובל ואלון מקסימוב וב″ב

לבת רינת כוז′הינוב וב″ב
אתכם באבלכם הכבד על פטירת אב המשפחה

מיכאל מקסימוב ז″ל
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון

וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד
ברית יוצאי בוכרה
הנשיא יוסף בר-נתן

בן-ציון ופנחס פוזיילוב, ממייסדי הברית
ההנהלה והחברים

לחברתנו לנשיאות הרעיה

גאולה אבידן לבית פוזיילוף
לבנים: אייל ואהוד

אתכם באבלכם הכבד על פטירת אב המשפחה

יוסף אבידן ז″ל
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון 

וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד
ברית יוצאי בוכרה
הנשיא יוסף בר-נתן

בן-ציון ופנחס פוזיילוב, ממייסדי הברית
ההנהלה והחברים

הגב′ רעיה דינה פוזיילוף ז″להגב′ רעיה דינה פוזיילוף ז″ל

”מלאך בדמות אדם“
הספד לזכרה של מרת רעיה דינה פוזיילוף זהספד לזכרה של מרת רעיה דינה פוזיילוף ז″″לל

מאת הנכד עו″ד רונן אברהמוף
הי″ו חבר נשיאות הברית
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”ויצא  במילים  פותחת  הפרשה 
ויפגע  חרנה,  וילך  שבע  מבאר  יעקב 
במקום וילן שם כי בא השמש“. רש″י 
מפרש ”אין פגיעה אלא תפילה“, מכאן 
שיעקב הוא שתיקן עם שקיעת השמש 

את תפילת ערבית.
יעקב לקח ”מאבני  לקראת הלילה 
המקום ויישם מראשתיו“. יעקב נרדם 
אבני  על  מונח  כשראשו  חלום  וחלם 
מצא  בבוקר  שהתעורר  ובעת  המקום, 
מהנאמר  אחת,  אבן  רק  לראשו  מתחת 
מראשתיו  שם  אשר  האבן  את  ”ויקח 
נשאלת  ומכאן  מצבה“.  אותה  וישם 
הפכו  בלילה  האבנים  הכיצד  השאלה, 
לאבן אחת בבוקר, ותשובה לשאלה זו 

מתבהרת בשלושה פירושים שונים:
● יעקב ראה בכוח נבואתו שעתיד 
יעקב,  אמר  נשים.  ארבע  לשאת  הוא 
ריבונו של עולם, סבי אברהם לקח שתי 
נשים שהן שרה והגר, ונולדו לאברהם 
יצחק  וישמעאל).  (יצחק  ורשע  צדיק 
אבי לקח לאישה רק את רבקה, ויצאו 
מיצחק צדיק ורשע (יעקב ועשו). עתה 
אם אני לוקח ארבע נשים, מי יודע כמה 
הקדוש  לו  אמר  ממני.  יצאו  רשעים 
ברוך הוא, שנים עשרה האבנים שהנחת 
הבנים  עשרה  כשנים  הם  מראשותך 
שיוולדו לך, וכל בניך ילכו בדרכי ה‘ 
ויהיו צדיקים בלב אחד כאבן אחת, וזה 
לך הסימן, שנים עשרה האבנים שהנחת 

למראשותיך יהפכו לאבן אחת.
ושם  המקום  מאבני  לקח  ● יעקב 
מראשתיו. הבעל שם טוב אומר שיעקב 
אנשי  של  השונות  מדעותיהם  לקח 
והניח  המקום,  כאבני  שהם  המקום 
של  השונות  דעותיהם  את  במחשבתו 
אנשי המקום, ומצא שכל דעה ודעה רעה 
ומנוגדת לחברתה. ובבוקר נשאר יעקב 
איתן באמונתו כאבן יצוקה אחת. מכאן 
מהדעות  אחת  לאף  נתפס  לא  שיעקב 
ששמע  והזרות  הרעות  ומההשפעות 
עמד  יעקב  לחרן.  בדרכו  מהבריות 

הזרות  וההשפעות  הניסיונות  כל  כנגד 
בהם נתקל בדרכו לגלות חרן, ובוודאי 
שיעקב לא הושפע בכל שנות חייו לא 
מתרבות כנען, ולא מתרבות חרן, ולא 

מתרבות מצרים מאוחר יותר.
רבו  שהאבנים  אומר  ● המדרש 
יניח  שעליו  האבן  תהיה  מי  ביניהם 
כך שנעשה  כדי  עד  הצדיק את ראשו, 
לאבן  הפכו  האבנים  וכל  נס  לאבנים 
אחת. הדבר מחדד את דברי הרב קוק 
של  לב  עם  אנשים  ”יש  שאמר  זצ″ל 
ומכאן  אדם“,  לב  עם  אבנים  ויש  אבן 
שהאבנים מתחת לראשו של יעקב היו 

בודאי אבנים עם לב אדם.
מתגלה  האל  יעקב  של  בחלומו 
כעפר  זרעך  ”והיה  לו  ואומר  ליעקב 
וצפונה  וקדמה  ימה  ופרצת  הארץ 
ונגבה ונתברכו בך כל משפחות האדמה 
ובזרעך, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל 
אשר תלך והשיבתיך אל האדמה הזאת 
עד אשר אם עשיתי את  לא אעזבך  כי 
אשר דיברתי לך“. כאשר יעקב מתעורר 
משנתו יעקב אומר דבר שלכאורה נשמע 
מאוד תמוה, יעקב נודר נדר ”אם יהיה 
אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר 
ובגד  לאכול  לחם  לי  ונתן  הולך  אנכי 
אבי  בית  אל  בשלום  ושבתי  ללבוש, 

והיה ד′ לי לאלוקים“ (ויצא-כח, כ).
יעקב  הכיצד  השאלה,  ונשאלת 
עושה נדר על תנאי, כאילו יעקב מפקפק 
הבטיח  האל  שהרי  אלוהית,  בהבטחה 
ליעקב שמירה צמודה בכל אשר ילך, וגם 
הבטיח להשיבו חזרה אל האדמה הזאת, 
דבר  כל  יתקיימו  אשר  עד  לעוזבו  ולא 
האל ליעקב. ועל כן מדוע יעקב נודר נדר 
”אם יהיה אלוקים עמדי“ ובנדר זה יש 
בו משמעות של הצבת תנאי כלפי האל. 
אמונה  חוסר  בנדרו  ביטא  יעקב  האם 
בהבטחת האל בחלומו? וראוי להבין את 

עומק הדברים באמירה זו של יעקב.
הרי  ד′  שכתוב  היכן  בתורה  ידוע 
זה ממידת החסד, והיכן שכתוב אלוקים 

הרי זה ממידת הדין. יעקב ראה בחלומו 
את התגלות ד′ אליו, כהתגלות ממידת 
החסד ולא ממידת הדין, וזאת מהנאמר, 
”והנה ד′ ניצב עליו ויאמר אני ד′ אלוקי 
אברהם אביך ואלוהי יצחק הארץ אשר 
ולזרעך“.  אתה שוכב עליה לך אתננה 
לא  הוא  מחלומו  יעקב  כשהתעורר 
אמר אכן יש אלוקים במקום הזה שזה 
ממידת הדין, אלא יעקב אמר ”אכן יש 
ידעתי“ שזה  לא  ואנכי  הזה  במקום  ד′ 

ממידת החסד.
לפיכך יעקב הבין מחלומו שהבטחת 
ד′ אליו ”והיה זרעך כעפר הארץ... ואנוכי 
עמך ושמרתיך ככל אשר תלך והשיבותיך 
עד  אעזבך  לא  כי  הזאת...  האדמה  אל 
אשר עשיתי את כל אשר דיברתי לך“, 
זרעו  זה היא הבטחה לעתיד  עניין  שכל 
של יעקב. מהבטחה זו יעקב למד שהאל 
לא יעזוב את זרעו לא בגלות מצרים ולא 
בכל הגלויות האחרות בארצות נכר עד 
אשר יחזיר ד′ את כל הגלויות לארץ, וכל 
זאת נובע ממידת החסד ולא ממידת הדין. 
יעקב  בה  שהיה  במציאות  עתה  ואולם 
כשהוא עני וחסר כל לאחר שנשדד על 
ידי אליפז בנו של עשו, במציאות זו יעקב 
רצה מבורא עולם שיבטיח לו על הצלחתו 
הוא  שנדרש  משום  בעתיד,  ולא  בהווה 

להצלחה בדרכו לחרן, כדי שיוכל לקיים 
את מצוות אביו – למצוא לעצמו אישה 
ממשפחת רבקה אימו, ובכך יקיים יעקב 
ואת  גם את המצווה של כבד את אביך 
פרו  מצוות  את  יעקב  יקיים  וגם  אימך, 

ורבו.
מחלומו,  יעקב  כשהתעורר  לכן 
צאצאיו  ועל  עצמו  על  החמיר  הוא 
יהיה  ”אם  כשאמר,  נדר,  נדר  כשהוא 
אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר 
ובגד  לאכול  לחם  לי  ונתן  הולך  אנוכי 
אבי  בית  אל  בשלום  ושבתי  ללבוש, 
יעקב  זה  בנדר  לאלוקים“.  לי  ד′  והיה 
ממידת  שהוא  אלוקים  אל  דווקא  פונה 
עמדי  אלוקים  יהיה  ”אם  ואומר,  הדין 
לאכול  לחם  לי  ונתן  בדרך...  ושמרני 
ובגד ללבוש“, ואין לחם אלא תורה ואין 
בגד אלא מצוות, דהיינו אם אלוקים יתן 
ליעקב את הצרכים החומריים של לחם 
הצרכים  את  וגם  ללבוש,  ובגד  לאכול 
התורה  את  לקיים  ביכולת  הרוחניים 
ישיבו  אלוקים  ואם  המצוות,  ואת 
שיכשל  מבלי  בשלום,  אביו  בית  אל 
המקום,  תושבי  של  זרות  מהשפעות 
ומבלי שעשו אחיו יהרגו, כי אז ”והיה 
ד′ לי לאלוקים“. דהיינו יעקב מחמיר על 
עצמו ומקבל עליו לעמוד לא רק במבחן 
של ד′ במידת החסד שהיא מידה הניתנת 
גם לרשעים, אלא יעקב מקבל על עצמו 
לעמוד גם במבחן האלוהי, שהוא במידת 
שהוא  משתמע  יעקב  של  מנדרו  הדין. 
וזרעו לא רק שהם מקבלים עליהם את 
מידת החסד והרחמים בהליכתם בדרכי 
מוכן  יעקב  מזאת,  יתירה  אלא,  ד′, 

עליהם  ולקבל  זרעו  ועל  עליו  להחמיר 
והמשפט, המשתמע  הדין  מידת  את  גם 

מהאמירה ”והיה ד′ לי לאלוקים“.
או  תנאי  של  נדר  כאן  אין  לפיכך 
האל,  כלפי  אמונה  חוסר  של  פקפוק 
שהוא  יעקב  של  הצהרה  כאן  יש  אלא 
מקבל עליו ועל זרעו לא רק את מידת 
החסד והרחמים, אלא גם את מידת הדין 
והמשפט שתחייב גם את צאצאי יעקב 
להיות צדיקים ולא רשעים. ולכן יעקב 
הזה  המקום  נורא  ”מה  ואמר,  הוסיף 
שער  וזה  אלוקים  בית  אם  כי  זה  אין 
השמים“, דהיינו זה השער לד‘ צדיקים 
יבואו בו, והצדיקים הם זרעו של יעקב 
שיכנסו דרך שער השמים שהוא שער 

בית המקדש העתידי.
דרך  והכיר  גילה  יעקב  למעשה, 
בשני  השמים  מלכות  את  חלומו 
החסד  מידת  של  בממד  גם   – הממדים 
הדין  מידת  של  בממד  וגם  והרחמים 
נכנס  שיעקב  איפוא  יוצא  והמשפט. 
הוא,  אמונתו  מכוח  האבות  מעגל  אל 
באומרו ”והיה ד′ לי לאלוקים“. שעתה 
יעקב הוא כסבו אברהם וכאביו יצחק, 
פנימיות  מכוח  הכיר  מהם  אחד  שכל 
נפשו את מלכות ד′ שהיא ממידת החסד 
האלוקים  מלכות  את  וגם  והרחמים, 
גם  ולכן  והמשפט.  הדין  ממידת  שהיא 
עם  בתפילות  שיוזכר  הוא  ראוי  יעקב 
עשרה,  ”שמונה  בתפילת  כמו  ישראל, 
שבה גם יעקב מוזכר כמי שקיבל עליו 
”ברוך  כנאמר  האלוקים,  מלכות  את 
אתה ד′ אלוקינו ואלוקי אבותינו אלוקי 

אברהם אלוקי יצחק ואלוקי יעקב“.

ליקט: יעקב אהרונוב
הולכים,  שהם  לאן  אושר  המביאים  כאלה  ●  ישנם 
וישנם כאלה המביאים אושר כאשר הם הולכים 

– אוסקר ווילד.
●  אושר אינו מטרה אליה צריך להגיע, אושר הינו 

שיטת חיים – ברטו הילס.
שלא  בכך  טמון  והנפש  הגוף  של  הבריאות  ●  סוד 
מה  על  תדאג  ולא  העבר,  על  פעם  אף  תתאבל 

שיהיה בעתיד. פשוט תחייה את ההווה בחוכמה 
וברצינות – בודהה.

שלך.  באמביציות  שמזלזלים  מאנשים  ●  התרחק 
אנשים קטנים נוהגים לעשות כך. אנשים גדולים 
באמת יגרמו לך להרגיש שאין סיבה שלא תהיה 

כמוהם – מרק טווין.
נחות מבלי  לך להרגיש  לגרום  יכול  לא  ●  אף אחד 

שאתה תשתף עימו פעולה – אלינור רוזבלט.

יעקב אהרונוב

ציטטות מחוכמת חיים

פרשת ויצאפרשת ויצא פינת המסורת
נוב עקב אהרו י מאת: 

“ ם ד א ב  ל ם  ע ם  י נ ב א ש  י ו ן  ב א ל  ש ב  ל ם  ע ם  י ש נ א ש  י ”

להורים המאושרים אנה ואלכס פולבנוב
ת ב ה ת  ד ל ו ה ל ת  ו י ב ב ל ת  ו כ ר ב

הודיההודיה
אחות לגבריאל ונתנאל

יהי רצון שתזכו לגדלה
לתורה, למצוות, לחופה ולמעשים טובים

ורוו ממנה נחת
ברית יוצאי בוכרה בישראל

הנשיא יוסף בר-נתן
בן-ציון ופנחס פוזיילוב, ממייסדי הברית

שושנה רון, מנכ″לית
ההנהלה והחברים
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תכנון כלכלת בית
מאת: יעקב אהרונוב

הבתים  יוקר  שבו  הנוכחי  בעידן 
יש  לחודש,  מחודש  ומאמיר  עולה 
הבית  כלכלת  בתכנון  רבה  חשיבות 
תקינה  אחזקה  על  ובמיוחד בשמירה 

של הבית.
הבית הוא יותר מסתם מקום פיזי. 
הבית הוא עולם ומלואו; הבית מתקשר 
עם זכרונות ילדות; הבית מקנה בטחון 
לאדם; הבית משמש כמקום מבצרו של 
האדם; הבית משמש עוגן כלכלי לאדם; 
הבית מרחיב את דעתו של האדם, ועל 
דברים  ”שלושה  במדרש:  נאמר  כך 
מרחיבים את דעתו של האדם – אישה 

נאה, דירה נאה, כלים נאים“.
לאור העובדה שיש לבית חשיבות 
מבחינת  גם  האדם,  בחיי  רבה  כה 
מבחינת  וגם  בבית  השימוש  נוחיות 
השמירה על ערכו הכלכלי של הבית, 
תקין,  תמיד  יהיה  שהבית  צורך  יש 
הרמוני,  מסודר,  נעים,  נוח,  אסטטי, 
וכמובן  כהלכה.  ומתוחזק  מעוצב 
על  להתבסס  צריכה  הבית  שאחזקת 

תכנון כלכלי ושריון תקציבי.
תכנון כלכלי מתייחס בדרך כלל 
הנצרכות  והעלויות  הפעולות  לכל 
למגורים, ולרכישת מצרכים וחפצים 
של  ולנוחיותו  למחייתו  המשמשים 

האדם והמשפחה.
תכנון תקציבי מתייחס בדרך כלל 
כספיים,  במונחים  עבודה  לתוכנית 
יומי/  – עדיפיות  לסדרי  בהתאם 

חודשי/שנתי/רב שנתי.

בדרך  בבית  מתרחשים  ליקויים 
טבעי.  ומבלאי  שבר  מהזנחה,  כלל 
של  החיים“  ”תוחלת  על  השמירה 
הבית הן מבחינת ערכו הכלכלי, והן 
מבחינת נוחיות השימוש בבית. הדבר 
מוגדר,  מיוחד,  תקציב  שריון  מחייב 
המקורות  כל  מסך  הבית,  לאחזקת 
בבית,  המתגוררים  של  וההכנסות 

ובמיוחד אם הם בעלי הבית.
מתייחס  בית“  ”אחזקת  המושג 
השונות  וההשקעות  הקבוע  לטיפול 
נכס  ובתחזוקת  בהחזקת  הכרוכות 
או  המקורי  ליעודו  בהתאם  מסוים 

החדשני. 
המושג ”תחזוקה“ מתייחס לכלל 
הפעולות הדרושות לקיום נכס מסויים, 

על כל מערכותיו, במצב תקין.
כנכס  הבית  של  האחזקה  מטרת 
היא כדי לשמור ולהאריך את תוחלת 
ליעודו  בהתאם  הבית  של  החיים 
תקין  ובכך לאפשר שימוש  המקורי, 
בבית, וגם לאפשר שמירה על ערכו 

הכלכלי של הבית.
כוללת  הבית  אחזקת  למעשה, 
הבית  תחזוקת  את  גם  בתוכה 
הוצאות  כל  את  דהיינו  ומערכותיו, 
התיקונים, השיפוצים והשינויים, וגם 
מס  כגון:  הנילוות,  ההוצאות  כל  את 
חשמל,  סולר,  וועד,  מס  הארנונה, 
ניתן  מכאן  ועוד.  גינון,  נקיון,  מים, 
לומר שיש שני סוגי הוצאות לאחזקת 

הבית:
 – קבועות/קשיחות  ● הוצאות 
מסי ארנונה, מסי וועד, חשמל, מים, 

נקיון, סולר,גינון, ועוד.

 – משתנות/גמישות  ● הוצאות 
שינויים,  שונים,  תחזוקה  לתיקוני 

שיפוצים, ועיצוב הבית.
שגם  לומר  ניתן  במקביל 
עבודות  ביצוע  עבור  ההוצאות 
ועיצוב  שיפוצים  שינויים,  תחזוקה, 
סוגי  לשני  מתחלקות  הן  גם  הבית, 

הוצאות:
מצרכים  הנובעות  ● הוצאות 

בטיחותיים.
מצרכים  הנובעות  ● הוצאות 

אסטטיים.
אין ספק שביצוע עבודות שיפוץ, 
הבית,  לשידרוג  שינוי,  חידוש, 
מבחינה בטיחותית ואסטטית, בוודאי 
תעלה את ערך הבית לפחות ב-20% 
מערכו. אולם, משום שאין בדרך כלל 
הוראות יצרן לכל הטיפולים הנדרשים 
לעיתים  בית,  לאחזקת  תקופה  מדי 
הבית  בתחזוקת  דברים  מזניחים 
וכשרוצים  מוחלטת.  להתבלות  עד 
להתחיל בשיפוץ אותה הזנחה, או את 
איך  יודעים  תמיד  טבעי,  בלאי  אותו 
בבית  עבודות השיפוץ  מתחילים את 
את  מסיימים  איך  יודעים  תמיד  ולא 
עבודות השיפוץ, ואת המציאות הזאת 
לטובתם.  מנצלים  השיפוץ  קבלני 
בבית  שיפוץ  כל  תחילת  לפני  ולכן, 
מעשה  ”סוף  הכלל  לפי  לפעול  יש 

במחשבה תחילה“
להלן כמה טיפים בעת תכנון לפני 

ביצוע שיפוצים בבית:
1.  קבלת החלטה על הצורך בעשיית 

השיפוץ.
2.  עריכת רשימת שינויים מפורטת.

ועלותם- חומרים  סוגי  3.  הכרת 
בירור מחירים.

ומכרים על בעלי  4.  פנייה לקרובים 
מקצוע אמינים.

5.  פנייה לבעלי מקצוע שונים לקבלת 
הצעות מחיר.

העבודה  למסירת  כדאיות  6.  בדיקת 
מקצוע  לבעלי  או  כללי,  לקבלן 
הנדרשים  למקצועות  בהתאם 
עבודה  מפקח  ובחירת  בשיפוץ, 

אמין.
המזמין  בין  מחייב  חוזה  7.  כתיבת 

לקבלן הביצוע.
ותנאי  התקדמות  לו″ז  8.  קביעת 

תשלום בהתאם.
9.  קבלת ערבויות ביצוע מהקבלן על 

נזקים ואי עמידה בלו″ז.
טיב  על  ביטוח  ערבות  10.  קבלת 

השיפוצים לתקופה ”סבירה“.

רובאעי, ניסן נייזי
המשורר ניסן נייזי הוציא לאור ספר שירים חדש, הפעם בשלוש שפות: 
טאדג′יקית, רוסית ועברית. המקור כמובן טאדג′יקי. התרגום לרוסית הוא 

בזכות  משורר  בנגייב,  רוברט  של 
של  הוא  לעברית  והתרגום  עצמו, 
של  וההגהה  הניקוד  פפרני.  אנטון 
התרגום  כי  ייאמר  איתמר.  יואב 
לעברית הינו משני, כלומר, מרוסית 
ולא מטאדג′יקית. עובדה זו מצביעה 
בלשנים  בימינו  כמעט  אין  כי  על 
בטאדג′יקית  היטב  השולטים 
אחת.  ובעונה  בעת  ובעברית 
מלבבת.  התוצאה  כן,  פי  על  ואף 
בשירה  סוגה  הינו  ה”רובאעי“ 
מזה  מקובלת  הפרסית-טאדג′יקית, 
מערבית  נגזר  המונח  שנים.  מאות 

ומשמעו ”מרובע“ המרמז למבנה השיר, כלומר, הוא בעל ארבע שורות. 
לשורה הראשונה, השנייה והרביעית יש חרוז משותף בעוד שחרוז השורה 

השלישית נבדל. ישנם גם כללים אשר למשקל.
תכני השירה הזו: מוסר והגות בעיקר. משוררים יהודיים – בוכריים, 
מרדכיי  הם:  המפורסמים  הזו.  הסוגה  מן  שירה  וכותבים  כתבו  הם  אף 
הוא  הבולט  ממשיכם  מלייב.  ואליאס  שלמייב  אהרון  באצ′אייב-מוחיב, 

ניסן נייזי (ניאזוב). הטאדג′יקית כתובה באותיות קיריליות.
הספר כולל 51 שירים, כאמור בשלוש שפות. הוא כולל הקדמה של 

המחבר ומבוא של הפרופ′ ויקטור בוכמן.

בימים אלה במוזיאון 
של משה קסטל שבמעלה 
מתקיימת  אדומים, 
את  הנושאת  תערוכה 
שכונת  ”זיכרונות  השם 
לזכר  וזאת  הבוכרים“ 
אביו של הצייר – יהודה 

קסטל.
היה  קסטל  יהודה 
שד″ר  צבעונית,  דמות 
פעלים  ורב  מפורסם 
וליתר  ואגפיה  בבוכרה 
דיוק: בסמרקנד, טשקנט 
המאה  בראשית  וקוקנד, 

ה-20, טרם המהפכה.
קסטל  משפחת 
התגוררה  הספרדית, 
בשכונת הבוכרים בימיה 
את  וספגה  הטובים 
ההווי שלה. זקני העדה, 
שהכירו את יהודה קסטל 
העידו כי הוא היה מורה 

בהן  על הקהילות  חותמו  והטביע  (טג′יקית-יהודית)  בוכרית  ידע  מעולה, 
פעל. הרשמים האלה עברו לדור הבא, קרי משה, צייר נודע, שעל שמו 

מתקיים מוזיאון פעיל במעלה אדומים.

ביתי מבצרי

מקומו של הבית 
בחיי האדם

יהודה קסטל השד″ר 
ובנו משה קסטל

נייזי ניסן רובאעי

ספר חדשספר חדש

כלה בוכרית
(כל הזכויות שמורות למוזיאון)
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  פרסומת בעברית במדור זה לאירועים, לשמחות, לאבל ופרסומת מסחרית, יש לפנות לטלפונים: פרסומת בעברית במדור זה לאירועים, לשמחות, לאבל ופרסומת מסחרית, יש לפנות לטלפונים: 052-2500904052-2500904, , 03-504303103-5043031

בעצם  זהו  לשכירים  מס  החזר 
שילמו  אם  לעובדים  שמגיע  החזר 
יותר  השנה  במהלך  עבודתם  בגין 
אינם  רוב השכירים  למדינה.  מסים 
שמגיעות  המס  להטבות  מודעים 
להם ולפעמים בדיקה פשוטה יכולה 
מסים.  של  גדול  החזר  להעניק 
מס  החזרי  לדרוש  ניתן  בה  תקופה 
עד  לדרוש  ניתן  ולכן  מוגבלת  היא 
כלומר  חלקן,  או  אחורה  שנים   6
טפסים  להגיש  ניתן   2015 בשנת 
עד   2009 שנים  בגין  מס  להחזר 

2014 כולל.
בגללן  העיקריות  הסיבות  מהן 

זכאי הועבד להחזרי מס הכנסה:
ולא  מקומות  במספר  ● עבודה 

בוצע תאום מס.

רצופה  לא  עבודה  ● תקופת 
במהלך השנה (החלפת מקום עבודה, 
ללא  לחופשה  יציאה  אבטלה,  קבלת 

תשלום וכו′)
רפואיות  ומוגבלויות  ● בעיות 
ילדיהם  או  זוגו  בת  או  השכיר  של 

(שיתוק, עיוורון, נכות וכו′)
 : משפחתי  סטטוס  ● שינוי 
משפחה חד הורית, גרוש/ה, אלמן/ה, 

תשלום מזונות.
ולא  עצמאי  באופן  ● הפקדות 
דרך המעסיק בגין ביטוח חיים, קרן 

פנסיה או קופת גמל.
● מתן תרומות במהלך השנה.

זכאים להטבות  ● עולים חדשים 
עלייתם  מיום  חודשים   42 עד  מס 

לארץ.

זכאים  משוחררים  ● חיילים 
מיום  חודשים   36 עד  מס  להטבות 

שחרורם.
● קבלת תואר אקדמאי.

רוב השכירים חוששים להתעסק 
למרות  בארץ  המס  רשויות  עם 
מסובך.  אינו  המס  החזרי  שהנושא 
גבתה  שמדינה  במצב  מדובר  מאידך 
מהעובדים  ביתר  המס  סכומי  את 
פי  על  אזרחבמדינה  כל  של  וזכותו 
המס  יתרת  את  בחזרה  לדרוש  חוק 
מס  בפקודת  לנקבע  מעבר  ששולמה 
ההכנסה. הנושא החזרי המס מתעורר 
ונסיבות  אירועים  בעקבות  תמיד 
השנה  במהלך  לעובד  שהתרחשו 
ואינם נלקחו בחשבון על ידי המעביד 

בעת ניכוי וחישוב המס משכרו.

כדי להגיש בקשה להחזר מס על 
שאותו  רלוונטי  טופס  למלא  שכיר 
המסים.  מאתררשות  להוריד  ניתן 
טפסים  ולצרף  לאסוף  יש  כן  כמו 
ואישוריםרלווטיים כגון: טופסי 106 
ממקום או מקומות עבודה בגין שנת 
ממוסד  אישורים  הרלווטית,  המס 
קצבאות,  קבלת  על  לאומי  לביטוח 
אחרת  הכנסה  כל  או  שכר  גמלאות 
קבלות  וכו′,  לידה  דמי  אבטלה,  כמו 
אישורים  תרומות,  על  מקוריות 
פרטי  באופן  הפקדות  על  שנתיים 
או  פנסיה  קרנות  חיים,  לביטוח 
לקופות גמל, טפסי 161 בגין קבלת 

פיצויים ממקום עבודה וכו′.
עצמאי  באופן  לבדוק  ניתן  תמיד 
לפני  מס  להחזר  זכאות  קיימת  האם 

שמגישים טפסים ואישורים לרשויות 
אתרי  דרך  זאת  לעשות  ניתן  המס. 
רשות  של  כולל  רבים  אינטרנט 
המסים בהםקיים מחשבון סימולטור 
להחזר  הזכאות  ובדיקת  לחישוב 
המס. יש לזכור כי קיימות עוד סיבות 
רבות בגינן זכאי שכיר להחזרים ממס 
באנשי  להיעזר  כדאי  ולכן  הכנסה 
יועצי  או  חשבון  רואי  כמו  מקצוע 
למקסם  לסייע  יכולים  שתמיד  המס 
מקסימלית  לרמה  המס  ההטבות  את 
ולבדוק בצורה מקצועית האם קיימת 
שניגשים  לפני  המס  להחזר  זכאות 

לרשויות המס.
אלכס סצ′קוב
רואה חשבון
alexvicas@012.net.il

יהודיים  חיים  של  דורות  לאחר 
בעיר בוכרה, תם עידן זה עם סגירת 
סיפורו  להלן  בעיר.  האחרון  הכולל 

של הכולל האחרון בעיר.
הגעתי   2010 מאי  בחודש 
כמדריך תיירים לבית הכנסת הבוכרי 
(הגטו  ”מחלה“  הקרויה  בשכונה 
הכנסת  בבית  בבוכרה.  היהודי) 
ובית  שני אגפים: בית תפילה לקיץ 

תפילה לחורף.
ע″י  יפות  פנים  בסבר  התקבלנו 
נציגי הקהילה ההולכת ודועכת, באגף 
הקייצי. בית הכנסת נראה מוזנח מאד, 
והרהיטים היו שבורים. שאלתי מדוע 
הייתה  ותשובתם  זאת,  אין משפצים 
יעלה  כמה  שאלתי  תקציב.  חוסר 
להחליף את 60 הכיסאות בחדשים, 

ותשובתם הייתה 500$. ללא היסוס 
ובקשתי  זה  סכום  מכיסי  הוצאתי 
לצלם  חדשים,  כיסאות  מייד  לקנות 
באימייל.  הצילומים  את  לי  ולשלוח 

אמנם כך נעשה.
ואז פנה אלי צעיר בן 20 יהודי 
בוכרי ושמו גבריאל בורוכוב בהצעה 
ובבקשה לפתוח בשמי כולל לילדים 
בגילאי 5 עד 14. מטרת הכולל ללמד 
ילדים יהודים תורה, עברית וציונות. 
שאלתי מה העלות, והתשובה הייתה 
היסוס  ללא  שוב  לחודש.   50$
הוצאתי מכיסי 150$ עבור שלושה 
חודשים, ובקשתי לפתוח מיידית את 

הכולל לבנים.
מידי חודש דאגתי להעביר סכום 
של 50$ לכולל, ובאופן שוטף קבלתי 

מידע על ההתקדמות בכולל, מלווה 
אירועים  של  מעודכנים  בצילומים 

בחגי ישראל ומועדים מיוחדים.
כאשר בקרתי עם קבוצה כעבור 
בשמחה  הילדים  פני  את  קבלו  שנה 
בתפילה,  הישגיהם  את  והציגו 
בברכות ובשירה בעברית. התרגשתי 
התאומים  היכן  ושאלתי  מאד, 
שהם  הייתה  התשובה  שהשתתפו. 
בקש  שמואל  כי  לישראל,  עלו 
שישכנעו את הוריהם לעלות ארצה. 

ממש התרגשתי.
הכנסת  בבית  הקשיש  אלי  פנה 
ובקש אם אואיל לתרום לכיסאות גם 
לאגף החורפי. ברור שנאותי ושלמתי 

500$ נוספים לקניית הכיסאות.
גבריאל  המורה  אלי  פנה  שוב 
בורוכוב בבקשה לפתוח כולל נפרד 
לבנות בעלות של 50$ לחודש.  גם 
כל  אני מעביר  ומאז  כמובן שנאותי 

חודש סך של 100$.
הכנסת  בבית  אשתקד  בביקורי 
פגשתי נער בן 13. הצעתי לו להגיע 
הכותל.  ליד  התפילין  להנחת  לארץ 
מה רבה הייתה הפתעתי לראות אותו 
עולה  ארצה,  חזרה  בדרכי  במטוס 
בשמחה לקיים מצוות הנחת התפילין 

ליד הכותל המערבי בירושלים.
לפני ארבעה שבועות נתבשרתי 
שגבריאל בורוכוב קבל יחד עם כל 
משפחתו ועוד 30 משפחות יהודיות 

ויזת הגירה קולקטיבית לארה″ב.
שמחתי מאד עבורם, כי זו הייתה 
את  לצמיתות  לעזוב  נפשם  משאת 
ארה“ב  היה  שהכוון  חבל  בוכרה. 

ההבטחה  אבל  ישראל.  ארץ  ולא 
בקרוב  להגיע  משמעית  חד  הייתה 

ארצה.
הגעתי שוב עם קבוצה לבוכרה, 
והפעם הייתה קבלת הפנים המרגשת 
לקבל  באו  הכולל  ילדי  כל  ביותר. 
בעברית.  אדירה  בשירה  פנינו  את 
כל ילד וילדה ברך בעברית והוסיף 
ברכה לאמירת אמן. פנתה אלי ילדה 
יהודייה.  שהיא  ידעה  שלא  ואמרה 
שבת  בערב  נר  להדליק  למדה  היא 
חייה.  כל  בזאת  להמשיך  ומבטיחה 
ימלאו  שבקרוב  בישרו  ילדים  שני 
להניח  מבטיחים  הם  להם 13 שנה. 
כל  היה  המעמד  ולהמשיך.  תפילין 
כך מרגש, ולא חסך דמעות בעיני כל 

הנוכחים.

גסיסת  שזו  ברור  המצב,  לנוכח 
עוזבם  עם  ייסגר  הוא  הכולל. 
 .2015 ינואר  חודש  בתחילת 
פני הקהילה  על  הגולל  נסתם  בזאת 
יהודי  של  והמשגשגת  המפוארת 
מספר  בה  נותרו  בוכרה.  העיר 
משפחות קטן מאד, שרובם נשואים 
בנשואי תערובת. בבית הכנסת כבר 
ע″י אחרוני  יוחזק  הוא  יתפללו.  לא 
יהפוך  מכן  ולאחר  הקהילה,  בני 
במצב הטוב למוזיאון יהדות, וישמש 
תוססת  היסטורית  לקהילה  מורשת 
שידעה ימים של עצב ושמחה, ייאוש 
רבנים  עם  מכובדת  קהילה  ותקווה, 

יידועי שם, אשר לא תישכח.
שמואל בן דוד
בן לאנוסי משהד – איראן

האם מגיע לי החזר ממס הכנסה? מענייני 
דיומא

סוף עידן חיי היהודים בעיר בוכרה
בס″ד
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כתבה רביעית בסדרה

החרובין  בקב  הסתפק  לא  הוא 
לו.  לתת  הייתה  מסוגלת  שהסביבה 
לכל  צחקה  ולא  חייכה  לא  בחברתו 
המעליבות,  הקטנות  ההנאות  אותו 
כולו  כן.  לפני  מהן  נהנית  שהייתה 
קודח היה מתאווה וממחשבה נוקבת 

על העתיד הגדול אשר לפניהם.
האפלות  עיניו  בפני  נכנעה  וכך 
התארסותה  עם  הכבוד.  נסוכי  ופניו 
לבטיה  על  לגמרי  ויתרה  כאילו  לו, 
ממקום  התפטרה  כה.  עד  העלובים 
אמה  לדרישת  נכנעה  עבודתה, 
החתונה  למנהגי  הנוגע  בכל  ודודתה 
בשקט  וציפתה  לקראתה,  והתכונה 
ליום הגדול בו תיכנע לארוסה כליל 

בגוף ובנפש.
דומיית קודש שררה בידר הגדול, 
ללקוחות  המתנה  כחדר  המשמש 
ומשרד לפקידים בלשכתו של העורך-

דין פוסטין, שעה שיעקב בביוף נכנס 
הפקידים  שני  מהססים.  בצעדים  לו 
והפנים  הקרחת  בעלי  הוותיקים 
המקומטים חסרי הדם התלחשו ביניהם 
גם  שהייתה  הטלפוניסטית,  בשקט. 
ומכונסת  עייפה  לה  ישבה  כתבנית, 
הכתיבה  מכונת  ליד  בהרהוריה 
הבטלה ומכשיר הטלפון השקט בשעת 
בין ערביים זו. אף הזבובים המעטים 
הפתוחים  החלונות  ליד  שהשתעשעו 
זמזמו  דומה,  החמסין,  חום  שטופי 
זמזום בשקט יתר על הרגיל. הייתה זו 
ויעודה  רגילים  פנויה מלקוחות  שעה 

זו  שעה  ביותר.  מכובדים  ללקוחות 
כבודו.  הדרת  בכל  המשרד  מתגלה 
ריח של סיגריות יקרות מסתנן מבעד 
שיחה  וקול  הכהה,  הזכוכית  לדלת 
שקטה ומנומסת מרחף בחלל. שעה זו 
קודש קדשים היא ללקוחות הקבועים 
המפורסם.  עורך-הדין  של  הנבחרים 
בית  המתרככת  זו  שקטה  שיחה  תוך 
העמוקות,  הכורסות  רוך  עקב  שאה 
שטרות  לכיסו  פוסטין  מר  משלשל 
המספיקים  ואדמדמים,  כחולים 
לפרנס את כל שלושת הפקידים חודש 
ימים. והפקידים יודעים זאת, יודעים 
ועל  הקדושה שברגע.  את  ומעריכים 
כן בהיכנס יעקב בביוף, נהגו הפרטי 
אליו  הסבו  לא  פוסטין,  מר  של 
אפילו מבט קל. רגילים היו בכניסתו 
מעלה  שהוא  שעה  זה  של  וביציאתו 
את מעילו של אדוניו, או שעה שהוא 
ניגש ביראת כבוד להזכירו שהמכונית 
היו  מדי  עסוקים  למטה.  לו  מחכה 
בעצמם משיבחינו בחגיגיות העצבנית 
אילו  ואף  הנהג,  של  מדמותו  שנדפה 
מטריחים  היו  אם  ספק   – היו  פניים 
נהג  עם  ושיח  בשיג  להיכנס  עצמם 
האנשים  בין  המדרגה  בשפל  שעמד 
פוסטין  מר  את  ששרתו  האחדים 

במשרדו ובביתו.
היה  זקוק  בביוף  יעקב  ואילו 
עין  לתנועת  או  אדם  לקול  זה  ברגע 
אנושית שאיתם יוכל לחלק משהו מן 
כניסתו  בקרבו.  מהמתרחש  המשהו 
הייתה  לא  אדוניו  למשרד  היום 
בעניני  בא  לא  הפעם  הרגילות.  מן 

המכונית, אלא כדי לבקש חופשה של 
שתיערך  החופה  ליום  ימים  עשרה 
המשתה.  ימי  ולשבעת  מחרתיים 
בעצם, כבר קיבל עוד לפני שבועיים 
פוסטין  מר  מפי  יד  שלאחר  הסכמה 
מקום  ממלא  מינה  וכבר  הדבר  על 
לתקופת חופשתו, אלא שמן הדין ומן 
באופן  כך  לשם  לבוא  הוא  הנימוס 
מלווה  רשמית  רשות  ולקבל  מיוחד 
אף  על  ממשי.  טוב  מזל  של  באיחול 
המרחק שבינו ובין אדוניו ידע יעקב 
בביוף, כי מפרנסו מסוגל לפטרו ללא 
על  להסתמך  חשש  כן  ועל  עין,  ניד 
בעליו  מפי  ששמע  למחצה  ההסכמה 
עם  פגישתו  במכונית.  נסיעה  בשעת 
במקצת.  הפחידתו  במשרד  אדוניו 
שבשיחה  לתקלות  חשש  חשוש 
המילים  מגדר  היוצאת  עברית 
המכונית.  לענייני  הנוגעות  הספורות 
של  ארשת  אותה  מכל  פחד  פחוד 
של  ישותו  על  השורה  כבוד  הדרת 
מר פוסטין. לו לחצו את ידו או גילו 
אחרת,  בצורה  כלשהי  התעניינות 
אפשר ובטחונו היה מתגבר בו. אלא 
שהללו ישבו להם מרוחקים ומכונסים 
בתוך עצמם, גאים כאדוניהם; והוא, 
במקום לשאוב אומץ מהשקט שבחדר 
ולנצל את הזמן הפנוי לכלכל במוחו 
שלפניו,  הסכנות  הרת  השיחה  את 
המגביר  רועד  בלב  הכיסא  על  ישב 
דפיקותיו המהססות הלוחשות רעות.

מצב רוח מוזר הישרה עליו חלק 
עולם זה. כל הסובב אותו היה זר לו 
של  המיוחד  הילוכם  מבוכה.  ומטיל 
והביטחון  ושיגם  שיחם  האנשים, 
עשו  שלהם,  וצעד  צעד  מכל  ששפע 
בדרך  אחר.  מעולם  לבריות  אותם 

על  שיחשוב  מכדי  היה  עסוק  כלל 
אך  לבינם,  שבינו  זו  סמויה  מחיצה 
כשנזקק להשיב על שאלה שלא מצא 
בסובבים  להיעזר  וניסה  פתרון  לה 
שיגיב  אחד  מבט  אף  מצא  לא  אותו, 
על פניית פניו הנבוכים. אף היום לא 
העומד  הגדול  המאורע  על  איש  ידע 
הסביבה  מכל  איש  בחייו.  להתרחש 
וחצי דבר  הזאת לא שאל אותו דבר 
על ארוסתו. עלוב ומיותר הוא בעיני 
וכאן הסתכל איטית  הבריות הללו... 
חשיבות  האומרים  המשרד  ברהיטי 
וכבוד, בשעון הלבן והעגול, המזהיל 
את מחוגיו השחורים, במכונת הכתיבה 
הפלאית המבריקה במעין סודיות של 
יודע הכל, בכיסאות הרחבים שעמדו 
לשירות הלקוחות, בערימת העיתונים 
הטלפון  ובארגז  שולחן  על  המונחת 
וכתפיו  והפחיות,  החורים  מלא 
ונצטמצמו  נפלו  והחסונות  הרחבות 

וידיו נעשו כמיותרות.
שעה קלה הסב ראשו הקטן לפי 
מידת גופו לכאן ולכאן, הסתכל ולא 
הסתכל בסובב אותו, תיקן את צורת 
את  תחליף  אחדות,  פעמים  ישיבתו 
שאין  נוכח  ולסוף  וידיו,  רגליו  מצב 
שהגיע  פעם  בכל  לעשות.  מה  לו 
ועל  לנוח  גופו  על  היה  בו  למצב 
ברע.  עצמו  הרגיש  לחשוב,  ראשו 
כל אשר לו נראה כמיותר עליו, ורק 
ראשו, זה הראש הקטן, לוהט ומטריד 
הגדולות  עיניו  יתירה.  מהתאמצות 
מתוח  היה  כלל  שבדרך  והשחורות, 
מוזרה,  עליהן מעין ברק של קטיפה 
מעונה  של  הבעה  זו  שעה  הביעו 
הביאוהו  ולמה  מה  על  יודע  שאינו 
לעולם זר זה. פניו האפורים הזרועים 

נחו  נמחקו,  שלא  אבעבועות  כתמי 
ביותר  בולט  ניגוד  שהיווה  בקפאון 
שבעיניים.  האילם  הכאב  להבעת 
המבריקה  והגדושה,  העבה  בלוריתו 
שבה,  והברילנטינה  האון  משפע 
הטיפה וסיננה טיפות זעירות של זיעה 
בקמטים  מקום  לעצמן  מצאו  שלא 
המעטים שבמצח הצר. שפתיו העבות 
התכווצו,  השתרבבו,  התאוותניות 
עלו וירדו, נמשכו לכאן ולכאן כתינוק 
מוכה המתפתל תחת יד נוגשו. קלחת 
רתחה  חנוקים  ומאוויים  תנועות  של 
וגעשה בכל גיד וגיד שבו, והוא עצמו 
ורגליו  ידיו  על  ותוהה  מיותר  ישב 

שאין להן מקום אחיזה.
גם  נאחז  אלה  במקרים  כדרכו 
הזיכרונות  של  הקל  במטען  הפעם 
דמיונו.  בחביוני  שם  אי  לו  נח  אשר 
מאורעות  רבי  חייו  היו  לכאורה 
שהתחילו  חיים  עלילה,  ומלאי 
מלחמת  סוף  של  הסוערים  בימים 
על  שהתגלגלו  הראשונה,  העולם 
בוכרה  של  העצומים  השטחים  פני 
הקרוב,  והמזרח  ואפגניסטן,  וסיביר 
ותל-אהיה, וירושלים. ואף-על-פי-כן 
בדמיונו  אם   – עליהם  לחזור  בבואו 
 – סקרן  לידיד  בשיחה  ואם  לעצמו 
הספיקו כל אותם החיים שנמשכו על 
שנים  ושש  עשרים  של  תקופה  פני 
שארכה  וקטועה  מגומגמת  לשיחה 
היה  תכופות  שעה.  רבע  היותר  לכל 
על  מספרים  אנשים  לשמוע  תמה 
ארוך  סיפור  בכך  מה  של  דברים 
היה  מייחס  ושעתיים.  שעה  שנמשך 
שבמבנה  מיוחדת  סגולה  מין  להם 
בו  זיכה  שהגורל  סוד  מעין  המוח, 

אחדים מנבחריו.

ת ו נ ב ה ם  תא ו נ ב ה ם  א
מאת יהושע בר-יוסף

�

רבים“  מול  ”מעטים  המשפט 
אחת,  לא  נכון.  אבל  נדוש,  הינו 
קיצוני  היה  ביטויו  בתולדותינו, 
נכחדות  ערים  יש  ”עוד  וטרגי. 
השורה  היא  הגולה“,  בתפוצות 
הראשונה של ”המתמיד“ מאת חיים 
כשמניין  גם  כלומר,  ביאליק.  נחמן 
היהודים היה מיליונים, כמו בארצות 
 – השואה  שלפני  אירופה,  מזרח 

היהודים היו מעטים.
הם היו מיעוט גם כשהם היו רוב, 
שהרי  שביוון,  סלוניקי  בעיר  כמו 
נחרץ גורלם גם שם. וזאת בהעדר כוח 

צבאי ומדיני מול המפלצת הנאצית.

וכמה,  כמה  אחת  על  נכון,  וזה 
רוב  בקרב  שחיו  קהילות  לגבי 
בוכרה.  יהודי  כמו  מוסלמי הפכפך, 
לגביהם, ציון נס הניצחון, יכול היה 
להיעשות רק בהיחבא, קרי הדלקת 

נרות חנוכה.
התקיימו  ישראל  גבורות 
וכל  הגלות,  ימי  של  אורכם  לכל 
קטנות  היו  שהקהילות  אימת 
נדרשו  כך  יותר,  ומבודדות  יותר 
כדי  יותר,  חזקות  נפש  תעצומות 

לעמוד בפרץ.
את  המאשש  הכלל  מן  יוצא 
הכלל, הוא שלוש העדות היהודיות 

ישראל  בני  הקוצ′ינים,  בהודו: 
ויוצאי עירק, שלא ידעו אנטישמיות 

מעולם.
לא כן יהודי בוכרה, שכמו בכל 
העולם המוסלמי, חיו במשך דורות 

כבני חסות.
וההתקוממות  החשמונאים  מרד 
חורבן  היה  שסופה  הרומאים,  נגד 
התרסה  בבחינת  היו  השני,  הבית 
שנסתיימה  התרסה  מעצמות,  כנגד 
אבל,  הראשון,  במקרה  בניצחון 
במקרה  היהודית  המדינה  בהרס 

השני. לקח לימינו אלה.
בנימין בן-דוד

שושנה שלום רב,
ואף  כמוך  חושבת  אני  הנוקבת.  כתבתך  את  רב  בעניין  קראתי 
לא רציתי,  לנסוע לשנתיים לארה″ב  לפני עשרים שנה  לנו  כשהוצע 

בעיקר בשל ההתנתקות מהמשפחה והחברים.
יחד עם זאת, העולם היום נהפך לגלובלי וכדי להתקדם כלכלית יש 
לא מעט צעירים שלוקחים פסק זמן ועוברים למדינות אחרות. אין בזה 

כל רע, אם זה זמני והם חוזרים ארצה.
נכון כתבת, שיש משהו צורם בבחירה דווקא בברלין ונכון שאנחנו 
אומה שאמורה להבריא את ארצה ולא להפנות לה עורף. יש מה לעשות 

כדילשפר, אך ישנם הרבה הישגים נפלאים כפי שהזכרת בכתבתך.
וכפי שכתבת נכון: ״כאן הבית״.

אורלי פלדמן

מעטים מול רבים
לום רב,

מכתב מכתב 
למערכתלמערכת
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כאילו  עליו  שעבר  כל  הוא, 
כוסה במכסה שאין לגלותו. המראות 
מצטרפים  אינם  שבמוחו  והתמונות 
הוא  זוכר  חייו  מכל  אחת.  לחטיבה 
שדמיונו  בודדות,  תמונות  כמה 
הפוגות.  ללא  בהן  לש  כבר  החלש 
הגדולה  החצר  את  הוא  זוכר  תחילה 
משפחת  גרה  בה  העיר  בסמרקנד, 
הימים  והמכובדת.  העשירה  בביוף 
סגורה  והחצר  הגדולה  המהפכה  ימי 
ומסוגרת בפני עין זר. אנשים מגוזזי 
מסתובבים  עגולה  כרס  ובעלי  זקן 
בפנים  והמרווחים  הגדולים  בחדרים 
ממששות  ובאצבעות  עצבניים 
נשים  מבריקים.  חלקים  בזקנים 
ושד  שוק  ומלאות  לחיים  אדומות 
של  ובשמלות  בחלוקים  מתפרקדות 
השטיחים  על  מבריק  תבעוני  משי 
בכל  הקבועים  המרובים,  והכרים 
שמנים,  תבשילים  ריח  ופינה.  פינה 
ונרגילה,  אראק  של  בריחות  מהול 
פולח  ירייה  קול  בחדרים.  נאחז 
לסירוגין את האוויר. שיחות חטופות 
הגברים.  בין  נישאות  לחש  מלאות 
מדובללת  ועין  זקן שיבה  בעל  וחכם 
בא יום יום ומלמדו פרק של קריאה 
עולות  ופעם  הדק.  התפילות  בסידור 
אנשים  השער,  מן  חזקות  דפיקות 
חגורי אקדחים נכנסים, מכוניות משא 
גדולות מסתדרות בחצר, וכל הגברים 
מובלים למראה האקדחים המושטים 
מצטופפות  והנשים  הגדולה,  לחדר 
גדול.  בקול  ליילל  ומתחילות  בפינה 
הזרים חגורי האקדחים צוחקים בקול 
ורושמים,  ארוך  בפנקס  ורושמים 
וכלי  השטיחים  את  לוקחים  ואחרים 
והשמלות  והבגדים  והזהב  הכסף 
וזורקים  והאריגים  המשי  וסחורות 
רגע  כעבור  המכוניות.  לתוך  הכל 
רואה הוא את הגברים מתנשקים תוך 
המתייפחות,  הנשים  עם  חנוק  בכי 
והכל יורדים בצעדים כולשים לעבר 
לכל  פתוח  העומד  הרחב,  השער 
הנשים  ייללו  ”בולשביקים!“  רחבו. 
ימים רבים, עד שגם קול זה נשתתק 
בדירה  לגור  עברה  המשפחה  וכל 
אחת, עלובה לאין שיעור מקודמתה.

בזיכרונו  שזעה  השנייה  התמונה 
הארוכה-ארוכה,  הרכבת   – הייתה 
על  פולחות  בשריקות  איטית  שנעה 
פני מישורי רוסי הגדולה והריה. כל 
אותה  גרו  כרסתניים  גברים  אותם 
זקניהם  הרחוקה,  בסיביר  שעה 
שמסביבם,  כשלג  לובן  פתיתי  מלאו 
כרסיהם צמקו כידיהם המגוידות, אך 
עיניהם השחורות עוד יקדו בשלהבת 
צמאי  להרפתקנים  אשר  האפלה 

שמסביבם  בשממון  אף  וזהב.  עושר 
הנפתלים  השבילים  את  למצוא  ידעו 
למסחר החבוי, שהתנהל בין הסביבות 
לבין  הזהב  למכרות  הקרובות 
פרחי  השמש.  שפוך  הרחוק  הדרום 
הסוחרים שבמשפחה מביאים היו בין 
נוצץ  משי  של  חבילות  סמרטוטיהם 
ונושאים בחזרה לוחות דונג ממולאים 
מטילי זהב טהור. פעמים אחדות נסע 
שדמו  דודיו  בני  עם  הארוכה  בדרך 
שנים  אותן  שמילאו  ההפקר  לנערי 
ושש  ארבע  פעמיים,  הרכבות.  את 
למרחקי  הדרך מסמרקנד  את  עשרה 
סמרטוטיו  היו  פעם  ובכל  סיביר, 
מרובים ולוחות הדונג גדולים וכבדים 
מקודמיהם. עד שיום אחד שוב תפסו 
שברו  אקדחים,  חגורי  אנשים  אותם 
ובבת  הדונג  לוחות  את  לעיניהם 
צחוק על שפתותיהם הובילום בחזרה 

לסיביר הרחוקה והקרה.
מולדתו.  בעיר  עצמו  מצא  ושוב 
הזהב  ממעט  התפרנסו  עוד  הנשים 
בטוח.  במקום  להחביא  שהספיקו 
כלא,  בבתי  שנורן  מהם  הגברים, 
עלובים  אסירים  שנשארו  מהם 
בסיביר הרחוקה, מהם שמתו משבץ 
ההרים  על  שהתדפקו  ומהם  הלב 
הגבול  את  סימנו  אשר  הגבוהים, 
בהם  שראתה  מולדתם  ארץ  בין 
ארצות  ובין  החדש  למשטר  אויבים 
האדם  יוכל  בהן  רחוקות  חדשות 
התוסס  הדם  ולכבוד.  לעושר  להגיע 
להם  נתן  לא  הכבדים  שבגופיהם 
מנוח. ערוג ערגו על הימים הטובים 
השטיחים  על  שוב,  ללא  שעברו 
על  התכשיטים,  ארגזי  על  הכבדים, 
הציד  רגשות  ועל  המתוקה  המנוחה 
מוצלח  בעסק  שהרגישו  המתוקים, 
או אפילו בלתי מוצלח. השם ”ציון“ 
נישא אז על כל שפתיים. ארץ חדשה 
לעושר  גבול  לאין  אפשרויות  מלאת 
לפני  עמד  זה  שם  ולכבוד.  ולגדולה 
את  המסמל  כמשהו  בביוף  יעקב 
מהם  שנגזל  עבר  המפואר,  עברם 
לקחת  עליו  ושמוטל  הזרוע  בכוח 
מכל  שבידו.  האמצעים  בכל  בחזרה 
לעיניו  עומדת  מסובכת  פרשה  אותה 
עייפים  סוסים  על  רכיבתם  תמונת 
אבדון.  ותהומות  סלעים  צוקי  בין 
לאט,  לאט  השתרכו  סוסים  שלושה 
ודודו,  אביו  הוא,  אנשים,  ושלושה 
בארץ  נשארו  השאר  עליהם.  רכבו 
את  לחפש  הלכו  הם  רק  מולדתם. 

עתידם לאור העבר האבוד.
שאר בני המשפחה – מי שנתיאש 
לעולם האמת  ומי שהלך  ומי שנכנע 
בודדים  שרידים  ואנחה.  יגון  מרוב 

מפעם  עברו  ומשפחה  משפחה  מכל 
ורכבו,  רכבו  וכך  אלה.  הרים  לפעם 
היטב  היטב  היה  טמון  הזהב  מעט 
הדרך  מורי  עיני  לכותנות,  מתחת 
זרה,  אש  ומלאות  אפלות  השכירים 
כרעד  מפרפרת,  הרוכבים  ונפש 
חבילת הזהב הזעירה המהודקת לבטן 

המזיעה מפחד.
שלוש תמונות אלו היוו כל אותו 
סוערים  מחיים  זיכרונות  של  אוצר 
לו,  שנשאר  מה  זה  ואבדו.  שרחקו 
וראשו הקטן  וגופו החסון הגרמי  זה 
יתירה  מחשבה  של  בשעה  הקודח 
האפשרויות  וצרור  זה  רגילה,  בלתי 
בארץ  כה  עד  דרכו  בעתיד.  לחיים 
את  בשושנים.  סוגה  הייתה  לא 
רמאים  סוחרים  מהם  גזלו  כספם 
להרוויח  שרצו  מקום  בבגדד,  עוד 
כל  וחסרי  ערומים  בפרקמטיה.  כסף 
עלוב  רוכל  נעשה  אביו  ארצה.  עלו 
משקפי  מוכר   – דודו  בתל-אביב. 
והוא  ברחוב.  נעליים  ושרוכי  שמש 
התגלגל מעבודה לעבודה עד שנכנס 
יד  כלאחר  ולמד  למוסך  כשוליה 
לפני  קיבל  נס  בדרך  מכונית.  לנהוג 
אצל  הנהג  משרת  את  וחצי  שנה 
כטובע  במשרתו  ונאחז  פוסטין,  מר 
הנאחז בקש ונתחבב על בעליו. מלבד 
עושה  בה,  וטיפולו  המכונית  נהיגת 
המעליבות  העבודות  כל  את  היה 
כלים במטבח, משפשף  מנקה  בבית: 
את הרצפות, מצחצח את הנעליים של 
בני הבית, מוציא את האשפה ומטפל 
עד  הבוקר  מהשכמת  ובגינה.  בחצר 
שעה מאוחרת בלילה עסוק היה בבית 
טובה  כלל  בדרך  רוחו  אך  אדוניו. 
עליו, ומשרתו מקובלת על דעתו. עוד 
עבד  בהם  המרים  הימים  לו  זכורים 
ובטון  לבנים  בהסעת  מפרכת  עבודה 
ומבוטל  בטל  הסתובב  בהם  והימים 
כצל. עבודתו כיום אינה מפרכת ואינה 
כמוה  המכונית  נהיגת  ביותר.  קשה 
כמנוחה טובה. יושב הנך במקום רך 
ונעים, והמכונית החדשה גולשת לה 
העבודות  שקטים.  במים  זה  כברבור 
נתרגל  אליהן  גם  בבית  הקטנות 
במשך הזמן. הדבר הקשה ביותר הוא 
ואשתו.  פוסטין  מר  עם  – התנהגותו 
אלים למחצה אלה, שכל חייו תלויים 
כיצד  לדעת  יש  שפתותיהם,  בניד 
כיצד  משלהם,  פקודה  לקול  לענות 
עין  להעלים  כיצד  ראש,  להרכין 
לעמוד  וכיצד  נעימים  בלתי  מדברים 
בפניהם. בפנים פנימו העריצם יעקב 
בביוף בכל נימי נפשו, הם היו בעיניו 
אנשים עליונים, אנשים שהשיגו מזמן 
הכיל  ביתם  הוא.  פסגת שאיפתו  את 

שמונה חדרים מרוהטים בהידור רב. 
הבית,  את  הקיפה  עין  מרהיבת  גינה 
מרפסותיו  מילאו  עמוקים  וכיסאות 
הדר  לבושים  אנשים  ומסדרונותיו. 
קצינים   – ויוצאים  נכנסים  היו 
אנגלים, אפנדים ערבים, נשים מבנות 
החברה העשירה וסתם אדונים שכל 
צעד מצעדיהם עוטה חשיבות והכרה 
עצמית. שיחות מלאות חיוכים וכווני 
חן היו מתנהלות באנגלית, בצרפתית, 
וקול  צחוק  קול  ובגרמנית,  בערבית 
הקשת כוסות וקול צלחות וקול פסנתר 
ידע  בביוף  יעקב  החדרים.  מן  בוקע 
להעריך כל זה יפה, והוא העריץ את 
אדוניו הערצה של כלב והיה מסתכל 
כל  שחיבבו  אילם  מבט  באותו  בהם 
משרתו  את  ועשה  בעליו  על  כך 
לחודש  לירות  שש  קבועה.  למשרה 
היה מקבל מהם בלי אוכל ולינה, אך 
אותו  הייתה  מזכה  תכופות  לפעמים 
המבשלת בשיירי תבשילים, שיירים 
מעל  שהורדו  הצלחות  מן  שנאספו 
הנהג  של  לחיכו  ושנעמו  השולחן 

כמעדני מלכים.
הערב  ובשעות  שבתות  בחצאי 
שעה  לנפשו.  היה  חפשי  המאוחרות 
אשר  הגדולה  בחצר  מופיע  היה  זו 
שכר  בה  החצר  הבוכרים,  בשכונת 
לו חדר ללינה, בכל הגאווה והראווה 
התורשתית שבו. במשכורתו הקטנה 
יפים  בגדים  לו  לקנות  היה  יכול 
קטנה  נדבה  מתן  לעצמו  ולהרשות 
דברים   – החצר  מעלובות  לאחת 
שהעלו אותו בעיני שכניו. מעשן היה 
הסיגריות  מאותן  יקרות,  סיגריות 
משאירים  היו  אדוניו  בית  שאורחי 
מתוך  לסל  זורקים  או  הדעת  בהיסח 
ראוותנית,  לב  רחבות  של  רגש 
מגוהצת  בהירה  בחליפה  ומתלבש 
צהובות  ובנעליים  ססגונית  ובעניבה 
להרגיש  לו  היה  נעים  מבריקות. 
מבטי הקנאה וההערצה שדרי החצר 
לעתים  בו  מטילים  היו  הגדולה 
קרובות. מקובל היה בעיניהם כאחד 

ועצם  החיים,  בסולם  לעלות  שזכה 
היותו כל היום בין אנשים רמי מעלה 
העמלים  שכניו  בעיני  להעלותו  דיו 
והמדוכאים. מעודו לא הרגיש עצמו 
כל  אלו.  חופשיות  כבשעות  בטוב 
בית בחצר פתוח היה לפניו, כל פנים 
וברחבות- בהכנעה  לעברו  חייכו 

לב. יושב היה בין בני עדתו, מקשיב 
בתשומת לב לשיחות השקטות מלאות 
כשם  שאיננו,  עבר  על  הגעגועים 
בית  הגדול,  בבית  אי-פעם  שישב 
עלוב  נער  היה  אז  בסמרקנד.  הוריו 
בשעת  כבוד  ביראת  לשבת  האנוס 
שיחת זקנים ממנו, היום– הוא מרכז 
החבורה, אדם שכל העיניים נשואות 
אליו. בשיחות שקטות אלו נזהר שלא 
להוציא מלה יתרה מפיו. ורק לפעמים 
הבוכרית  לשפה  בקושי  היה  מתרגם 
מימרה ששמע באקראי בבית אדוניו 
זו  זהירותו  בעיניו.  חן  ושמצאה 
בלבות  המלאה  ההערכה  את  מצאה 
השכנים. ראו בו פיקח היודע לשקול 
בהוויות  הבקי  ואדם  ומלה  מילה  כל 
נישאו  מהרה  עד  ואמנם,  העולם. 
אליו עיניים של נערות מלאות בשר 
מהן,  השמנות  אמותיהן  ושל  וחלב 
כאן  גם  לעתיד.  וחתן  בעל  בו  שראו 
כדרך  יתירה,  בזהירות  צעדיו  שקל 
סוחר ותיק החושש מפני הפח הטמון 
אישה  של  העול  מפני  פחד  לרגליו. 
שפעם  מהמחשבה  נרעד  וילדים. 
יגור אף גם הוא בדירה עלובה בבתי 
עדתו  בני  מהמוני  כאחד  הבוכרים 
וישח ראשו מדאגות פרנסה. על אף 
להעריך  ידע  והכבד  האיטי  דמיונו 
על  אותו  המעלה  המיוחד  מצבו  את 
פני האחרים רק בזה שאין הוא נזקק 
בו.  התלויות  אחדות  נפשות  לפרנס 
וכך נזהר בכל הערמומיות של נפשו 
זו  לנערה  אהדה  מלגלות  הפשוטה 
לו  עמדו  לא  אלה  כל  אך  אחרת.  או 
בהיתקל פנים אל פנים בגזרתה הנאה 
השקדיות  ועיניה  היפות  ושמלותיה 

של רבקה חכימוף.
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2. עמנואל פילוסוף (פנחסוף) – ”תיאורי עמנואל“
אודה עד מאוד לכל מי שבידו הספרים הנ″ל או אחד 

מהם להתקשר אלי טלפונית-למספר 08-6469030.
אשמח לקנותם ולשלם את מחירם בעין יפה.

בכבוד רב
פרופ′ הרצל אהרוני (משפחת אהרונבאיוב)

ת ו נ ב ה ם  תא ו נ ב ה ם  א


