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ברוכים הבאים
דבר - יליזרוב פבל
יו“ר עמותת קש“ב

יו“ר ועד סטודנטים ואקדמאים יוצאי קווקז ארצי 
מנכ“ל מערכת המגזין 

היהודים  אנו,  שנה,  ושלושים  מאה  מזה  היקרים,  קווקזית  קהילה  בני 
יהודי הקווקז( מיישמים הלכה למעשה את החלום הדגול  )ג'והורו,  ההרריים 
ישראל  מדינת  לבניית  ותורמים  שנה  מאלפיים  יותר  במשך  אבותינו  שחלמו 
ארצה  לעלות  החלו  ההרריים  היום.היהודים  ועד  הוותיק  הישוב  הקמת  מאז 
חלק  ברגל,  עלו  חלק  ה-19.  המאה  בסוף  עוד  הראשונות  העליות  בתקופת 
אותם  מאז  בפניו.  שעמדו  ואפשרויות  בדרכים  אחד  כל  למעשה  באוניות, 
שמירתה  להקמתה,  נפש  במסירות  שתורמת  קהילה  לה  התגבשה  עלייה  ימי 
ובנייתה של המדינה. הדבר בו אני נוטה להתגאות זו העובדה כי בארץ קיים 
דור שלישי ולו רביעי של צאצאים לשומרים אמיצים, אשר הצליחו להחדיר 
לדור הצעיר את הערכים של הקהילה ועד היום מצליחים לקיים את תחושת 
הציונות שהביאה אותנו ארצה ואת הגאווה הלאומית שהיא חלק בלתי נפרד 
מקהילת היהודים ההרריים. בשלהי שנות ה - 70 ותחילת שנות ה - 90 היה 
גל עליות מסיבי מהרי הקווקז ארצה. חלק לא מבוטל של אותם עולים נמצא 
האלמנטים  את  אליו  לקבל  הצעיר שהחל  הדור  שנים.  כשלושים  כבר  בארץ 
של החברה הישראלית הצברית, איבד את הגרעין האתני של הוריו וגם השפה 

קיימות  זאת,  עם  יחד  טושטשה. 
לשמירת  רצון  של  חזקות  תחושות 
והמסורת,ומעורבות  הערכים 
הארצית.  הקהילתית  בפעילות 
החלטה  התקבלה  כך,  מתוקף 
להפיק  קש"ב  בעמותת  מערכתית 
מגזין שייתן מענה ליותר מ- 50% של 
משתמשת  שלא  הקווקזית  הקהילה 
המגזין  זהו  רוסית.  בעיתונות 
ישראל  במדינת  מסוגו  הראשון 
הצלחת  הקווקזית.  לקהילה  המיועד 
 , הקהילה  הצלחת  זוהי  המגזין 

המגזין   של  בקיומו  רבה  חשיבות  רואה  אשר  המעוניין  לכל  פונים  אנו  לכן 
הקהילה. של  מההצלחה  נפרד  בלתי  חלק  ולהיות  העיתון  לצוות  להצטרף 

ואת  המגזין  את  לקדם  כדי  מערכתי  וסיוע  כלכלית  עזרה  לקבל  נשמח  אנו 
גם  כך  וירתמו למיזם  יקחו חלק בשיתוף  הקהילה בכלל. ככל שיותר אנשים 
קש”ב  שעמותת  פלא  לא  ומשמעותית.  יותר  גדולה  תהיה  החשיפה  אחוות 
דבריי,  לסיום  השינוי”.  את  נעשה  “יחד  המוטו  עם  הדרך  כל  לאורך  צועדת 
!!! המופלאה  לקהילתנו  רבה  הצלחה  ואאחל  שמח  פורים  בחג  אברככם 

גילוי דעת - שמאילוב ארנולד
דובר עמותת קש“ב

תשומת  את  אפנה  דעת",  "גילוי  הפינה  במסגרת 
לבכם השבוע למה שאני קורא "חגיגות המוות". אלה 
שבעת ימי האבל "חופטי" – Хофти  וארבעים ימי
שלנו  בעדה  כנהוג   Чюле "צ'ולה"  אזכרה 
קרוב,  של  מותו  דבר  היודע  עם  רק(,  )ולא 
והמשפחה  הנפטר,  בבית  כולם  מתאספים 
"אבליזציה".  של  בתהליך  מתחילה 
מוציאים  טלוויזיה,  ומכשירי  מראות  מכסים 
כורסאות, שולחנות וכיסאות מהבית ומכסים את 
מתחילים  המשפחה  מבני  חלק  במזרנים.  הסלון 
לדאוג לקבורה של הנפטר )לרוב אלה הם הגברים 
במשפחה(  הנשים  הן  אלה  )לרוב  וחלק  במשפחה( 
מצרכים  של  ארוכה  רשימה  לגבש  מתחילות 
זה מתחיל......  והנה  הקרובים.  ימי האבל   לשבעת 
האבל  פתאום  שלך.  לא  הוא  שלך,  הבית  פתאום 
האישי שלך הפך לנחלתם של עשרות בני משפחה, 
ברגעים  כמוהם.  להתנהג  ממך  דורשים  שכמעט 
הכי קשים שהמשפחה הקרובה חייבת לעבור את 
ימים  לשבעה  כמעט  אתכם  מפרידים  ביחד,  זה 
זה כולל אמא ואחות. אתה  מלאים. נשים בנפרד, 
על  איתן  ולדבר  ואחותך  אמך  אל  לגשת  רוצה 
העין  בזווית  ותופס  אותנו,  שפקד  הכבד  האבל 
האומרות  ודודות  סבתות  של  הזועם  מבטן  את 
"לך שב עם הגברים".  הלכתי לשבת עם הגברים. 
האבלים.  סוכת  באמצע  יושבים  הגדול  ואחי  אני 
כמעט  וחושבים.  שותקים  ושותקים,  חושבים 
בני  יושבים  סביבנו  מילה.  בינינו  מחליפים  ולא 
המשפחה הקרובה, רחוקה, שכנים, חברים לעבודה 
בצערה  להשתתף  ורוצים  ששמעו  כאלה  וסתם 
אותנו  מנשקים  עוברים,  כולם  המשפחה.  של 
שיחות  של  כשעה  לאחר  בצערנו.  ומשתתפים 
צחקוקים  מסביבי  לקלוט  מתחיל  אני  הנפטר,  על 
שפשטה  השחיתות  על  מעמיקות  ושיחות  קטנים 
לעצמו  לצבור  מתחיל  "הלוהט"  הוויכוח  במדינה. 

עוד ועוד בני שיחה, ואפילו מחריש את יללותיהן 
בבית. לא החזקתי  נשים שיושבות  וקינותיהן של 
מהמקום  להתרחק  ללכת,  וקמתי  זמן  הרבה  שם 
של  זכרו  עם  ארוכה  לדקה  ולו  להתבודד  הזה, 
אלו,  של  מכיוונם  קריאה  שומע  אני  פתאום  אבי. 
שלפני דקה התווכחו על עניינים פוליטיים:  "לאן 
לא  זה  מהסוכה.  לקום  לך  אסור  הולך?  אתה 
באותו   ." אותך  לנחם  שבאים  אלו  כלפי  מכובד 
אבל  מטומטמים,  אותם  את  להשתיק  רציתי  רגע 
מבלי  ויצאתי  שתקתי  ז"ל,  אבי  של  כבודו  מפאת 
כאילו  האבלים,  לסוכת  כשחזרתי  מילה.  להגיד 
מולי  התיישבו  "השופטים",  שלושת  לי  חיכו 
תראו,   " מפרך:  הסברה  במסע  והחלו  אחי  ומול 
שבאים.   לאנשים  שולחנות  לערוך  חייבים  אתם 
צריכים לקנות דגים, בשר, ירקות, לחמים, שתייה 
והבשר  הדגים  לכך.  שנלווה  מה  וכל  וחמה  קלה 
צריכים להיות מסוג מסוים. כמובן שאנו מדברים 
למצוא  שתצטרכו  כך  מסחריות,  בכמויות  פה 
זה."  את  לכם  שישיגו  שניים  או  אחד  מישהו 
ומבינים  המתרחש,  את  קולטים  ואחי  אני 
בשקט  להתאבל  "הלוקסוס"  את  לנו  יהיה  שלא 
לטלפן  מתחיל  מאיתנו  אחד  כל  האבא.  על 
דגים,  של  כאלו  כמויות  משיגים  מאיפה  ולברר 
מתחיל...  זה  והנה  וכו'.  לחמים  אורז,  בשר, 
של  אבלים  בניחום  פעמים  הרבה  היינו  ואבי  אני 
אומר  הייתי  הזמן  כל  ואני  ובכלל,  משפחה  קרובי 
לאבא: " למה האנשים האלה יושבים מול האבלים 

ועוד  שלהם  העניינים  על  וצוחקים  ומדברים 
אבלים?"   בבית  אותם  צריך  מי  וודקה?  שותים 
התשובה של אבא הייתה: " ככה זה בני, כך אנשים 
לעשות."  ממשיכים  הם  וכך  שנים  לאורך  התרגלו 
משימה  תהיה  אותם  לשנות  הבנתי,  אני 
צעיר  מדור  למנוע  אבל  אפשרית,  בלתי 
אפשרי.  עוד  טעויות  אותן  את   לעשות 
אין אוטוריטה על אבל לאף אחד. אף אחד לא יוכל 
אדם  בן  של  אובדנו  על  להתאבל  איך  לי  להגיד 
קרוב. אף אחד גם לא יגיד לי, שאני חייב להתנהג 
החוקים  פי  על  שייחשב  מנת  על  אחרת,  או  כך 
צריך  פרטי, שאותו  תהליך  הוא  אבל  שהתאבלתי. 
לעבור בן אדם עם עצמו, עם רגשותיו וזיכרונותיו. 
"המקובלת"  מסורת  פי  על  נהגתי  לא  שאני  זה 
מוריד  ולא  מעלה  לא  שלי,  הקווקזית  בקהילה 
מרמת האבל האישי והמשפחתי. הרי גם לפי הלכות 
היהדות, אין צורך בכל ה"מיני-חתונה" הזאת. ראו 
אצל עדות אשכנז, עד כמה פשוט זה מתנהל, וזה 
של  אובדנו  את  פחות  כואבים  שהם  אומר  לא 
קרוב.  אנחנו במשפחה ערכנו את סדרי ההלוויה 
ו"שבעה" כפי שהיה נהוג, וזה רק בגלל שאבא עוד 
חי לפי אותם חוקים. אבל אני, ומקווה שתסכימו 
"חגיגות המוות" האלה.  וכל את  איתי, דוחה מכל 
מנהגים  הרבה  יש  שלנו  המפוארת  הקהילה  אצל 
אלה  את  להפריד  צריך  אולם  וחשובים,  יפים 
מהיסוד.  אותם  ולקעקע  המשפחה  על   שמכבידים 
של  בסופו  יעשו  ואחת  אחד  שכל  לכך,  מודע  אני 
דבר לפי השגתם וראות עיניהם. אבל תבינו נקודה 
אחת, לנו ולכם יש את הכסף לממן את "החגיגות", 
שהם  ירגישו  הם  אז  להם,  שאין  כאלה  ויהיו  יש 
פחות מתאבלים, או לחילופין יכנסו לחובות כבדים 
בעקבות זה. למען האמת, זה לא רחוק מהמציאות. 
שנתיים  שמשלמות  משפחות  היום  קיימות 
להלוויה. שלקחו  ההלוואה  את  אחרי,  ושלוש 

mm 51X081 - סטריפ פרסומי

1

www.keshev-k.com - אתר עמותת קש"ב



בית הספר "צמרת שובו"
"שובו" היא רשת בתי ספר המונה 40 מוסדות חינוך מגן ועד חטיבה עליונה. 

ביה"ס צמרת שובו בחדרה קיים בשכונת בית אליעזר זו השנה ה- 18.
מטרות:

להקנות לתלמידים ולמשפחותיהם יסודות של מסורת יהודית. 
לעצב ערכים יהודיים והומאניים. 

לגדלם להיות אזרחים נאמנים ושומרי חוק. 
לטפח את השפה המדוברת והכתובה. 
למצות את הפוטנציאל של כל תלמיד. 

להביא את התלמידים להישגים לימודיים גבוהים. 
לסייע בחיזוק המשפחה ע"י חינוך לכבוד והערכה לכל בני המשפחה. 

לטפח גאווה והערכה של התלמידים למורשת משפחתם ועמם.

בבית הספר צוות מיומן וחם הרואה את ההוראה כשליחות ומשקיע בקשר עם הילדים ומשפחותיהם. 
הורי התלמידים וביה"ס מהווים משפחה אחת ומוזמנים לפעילויות חינוכיות חווייתיות.

השקעה בטיפוח תכניות לימודים: 
פרויקטים חינוכיים במהלך שנה"ל: כיבוד הורים, מצוינות בהתנהגות, מעורבות בפרויקטים לאומיים.

טיפוח מצוינות: בעבודה בקבוצות וחומר נוסף למיצוי יכולות גבוהות.
לבית הספר תוכניות לימודים חדשניות וייחודיות המביאות את התלמיד להישגים גבוהים.

          



חדשות הקהילה
עכו

"ציפורי קווקז"
קווקזי  פולקלור   \ מחול  להקת   הינה  קווקז"  "ציפורי  להקת 
. הלהקה  כוריאוגרף  קבריבוב,  אורחן  בהנהלת  מיקצועי 
אורחן  עכו.  לעיר   ,1991 בשנת  ארצה  עלה  אזרבייג'ן,  יליד   ,  )27( אורחן  
אזאייב,  ולאדימיר  הכוריאוגרף  אצל  אותנטי  קווקזי  מחול  שנים   8 למד 
במסגרתם השתתף בתחרויות מחול ברחבי הארץ. 
המחול  את  ונושם  חי  אורחן   ,6 מגיל  החל 
לפיתוח  כשליח  עצמו  רואה  הוא  הקווקזי, 
הקווקזית  הריקודים  תרבות  וטיפוח 
בארץ.  הקהילה  בקרב  לשמרה  ודואג 
הדומות  מהצורות  נובע  "ציפור"  השם 
הגבר  הנשר.  לציפור  הריקוד  של  בתנועות 
תוך  הגבר  הברבור.  את  מסמלת  מאידך,  והבחורה  הנשר,  דמות  את  מסמל 
וייחודים,  מופלאים  בצעדים  חיזור  של  אלמנטים  מבטא  הריקוד  כדי 
מחול  יוצר  צעדים  אותם  שילוב  בקסמיו.  נשבה  המחוזר  והברבור 
הבמה.  על  לראות  מדהים  שפשוט  מרהיבים  חיים  אפקטים  בעל  אומנותי 
שעתיד  מרהיב  מחול  מופע  על  עובדת  הלהקה  אלו  בימים 
תפספסו!!! אל  הארץ,  רחבי  בכל  הופעות  לסיבוב  לצאת 
עילית.  ונצרת  עכו  בערים  מעביר  שהוא  בשיעורים  אורחן  אצל  ללמוד  ניתן 
.  " קווקז  ציפורי  להקת   " יוטיוב   / בפייסבוק  אותנו  חפשו 

קריית גת
הקהילה.  בני  למען  ענפה  פעילות  מקיים  גת  בקריית  הקווקז  ליוצאי  המוקד 

העיר  שמציעה  הפעילויות  מגוון  בין 
גם  הוקם  הקהילה  בני  לתושביה 
השנים  ארבעת  במהלך  נשים.  מועדון 
את  ומנהלת  שמרכזת  מי  האחרונות 
אגרונוב  הגברת  היא  המועדון  פעילות 
פעילות  במסגרת  פלורה.  אבשלומוב 
העלייה  משרד  עם  ובשיתוף  המועדון 
והקליטה פלורה מארגנת ערבי הרצאות, 
לטיפוח  עדות  ערבי  לאישה,  סנדאות 

הארץ. הכרת  וטיולי  לסיורים  יציאה  כן  וכמו  הקהילה,  מסורת  ושימור 
נוהגות  המועדון  חברות  ועוד,  זאת 
התנדבותיות  פעילויות  במגוון  להתנדב 
הקהילה  למען  העירייה  עם  בשיתוף 
שכוללות בין היתר, חונכויות ילדים, סיוע 
בהוסטלים לנזקקים, התנדבות במועדוני 
ועוד... ועוד  נכים  מועדוני  הזהב,  גיל 

להיפגש  נוהגות  הבנות 
בערב  שלישי  ימי  מדי 
אליהן!! להצטרף  הקהילה  בנות  גת  קריית  בנות  אתכן  ומזמינות 

שדרות
בשדרות  קווקז  ליוצאי  המוקד 
והקליטה  העלייה  מחלקת  במסגרת 
למען  עשייה  למקסימום  שואף 
פעילות  הקווקזית.  הקהילה  בני 
אנטולי  של  בידיהם  מתרכזת  המוקד 
העיר  ראש  וסגן  מ"מ  נחשונוב 
אירה  הקליטה,  מחלקת  על  וממונה 
קווקזים. מוקד  מנהל   - חיימוב  מיכאל  הקליטה,  מח'  מנהלת  מ"מ   - בובר 
בין מגוון הפעילויות שמקיים המוקד, נערך ב 13.02 סיור רחב לכפר הצ'רקסים 

בצפון.  קמא  שבכפר 
סיירו  המשתתפים 
המרהיבות  במסדרונותיה 
העתיקה,  העיר  של 
- המרכז  במוזיאון   ביקרו 
למורשת הצ'רקסית, ונהנו 
בכפר. אטרקציות  משלל 

חדרה
בכל  לקיים  מתכבד  הכנסת  בית 
הפרשת  מצוות  חמישי  יום 
כ-50  נערכו  הקמתו  מאז  חלה. 
הצוות  בהם  קהל  רוויי  מפגשים 
מתוקים  ומאפים  עוגות  מכין 
השתתפות  האורחות,  לכיבוד 
בטקס ההפרשה, והכנה של חלות 
לסעודה שלישית ותרומה לנזקקים. 

והמיוחדות  המדהימות  הנשים  לכל  ענקית  תודה  נמסרה  מהצוות 
לערב  חמישי  יום  כל  קווקז  יהודי  מורשת  הכנסת  לבית  שמגיעות 
מעלה  של  מעולמות  שתבורכו  רצון  יהי  ומעצים,  רוחני  חלה  הפרשת 
אמן. ובאהבה  בברכה  יקבל  שביקשתן  וכל  ושמחות  ישועות  של  בשפע 

 

 

סיור לירושלים

בטקס הענקת פרס ללהקה

קובריבוב לצד ראש עיריית עכו שמעון לנקרי עם הקאסט של "שנות ה 08"

 

מאכלים מסורתיים בערב עדות

 

דוכני תלבושות בערב עדות

הופעת רחוב בחצר מרכז המורשת

בכפר הצ'רקסים

המרכז למורשת הצ'רקסית

בטקס הפרשת חלה

3www.keshev-k.com - אתר עמותת קש"ב



חדשות הקהילה
אור עקיבא

מטעם  הקהילה  בני  למען  בפעילויות  גדוש  היה  פברואר  חודש 
מטטוב  אברום  עומד  המוקד  בראש  בעיר.  קווקז  ליוצאי  המוקד 
תכנית  מפעיל  הוא  והקליטה  העלייה  משרד  עם  פעולה  ובשיתוף 
ועוד. גיבוש  ימי  תאטרון,  ערבי  מופעים,  סיורים,  הכוללת  קהילתית 
ובהם  האחרונים  בשבועות  יצאו  לירושלים  סיורים  שני 
ההנצחה  במוסד  הישנה,  החצר  במוזיאון  המשתתפים  ביקרו 
העתיקה. ובעיר  ושם  יד   – ולגבורה  לשואה  הרשמי 
יצאה  המוקד  מטעם  העברית  השפה  של  ההעצמה  קבוצת  בנוסף, 
המשתתפים  נהנו  שם  הנקרה,  ובראש  העתיקה  בעכו  לימודי  לסיור 
בנקרות.  וסיור  ברכבל  ירידה  עכו,  שוק  הטורקי,  החמאם  מן 
התרבות  בהיכל  תאטרון  ערב  התקיים   23.02 ב  ועוד,  זאת  כל 
בשפה  חדשה  קומית  הצגה  עלתה  שם  עקיבא,  באור 
משתתפים.  400 כ  נהנו  המופע  מן  ואישה".  "בעל  הג'ואורית, 

 

סיור בירושלים

 

"יד ושם"

 

סיור בעכו העתיקה

 

בהצגה "בעל ואשה"

4



מקום לגאווה
יחזקאל ניסנוב

1886-1911
היה ממקימי הארגונים בר גיורא )1907( והשומר )1909(, מחלוצי העלייה השנייה.

נולד בשנת 1886 לשושנה ושמעון, יהודים הרריים בעיר טמיר-חאן-
שורה בדאגסטן שבצפון הקווקז.

פיסית. האווירה שבה  נאלץ לצאת לעבודה  ומילדותו  דל  גדל בבית  יחזקאל 
התחנך היתה אווירת יושר ופשטות בקרב עדה גאה, שכל גבריה נשאו נשק 
והחופש והכבוד היו יקרים להם מן החיים עצמם. בגיל שלוש-עשרה יצא לבאקו 
למפלגה  הצטרף  הפועלים  חבריו  ובהשפעת  יהודי,  חייט  אצל  תפירה  ללמוד 
עתיד  שאין  כך  על  משעמד  יותר,  ומאוחר  הרוסית  הסוציאל-דמוקראטית 
ליהודים בגולה, עבר לאגודת "פועלי ציון" והתקרב למתרחש בארץ ישראל. 
בשנת 1906 עלה לארץ אחרי מסע-תלאות של שנה שלמה. הוא הגיע לחיפה 
ומשם צעד ברגל לזכרון יעקב.כמי שהחשיב במיוחד את השמירה העברית היה 
ושם  לגליל  עבר  נישואיו  לאחר  "השומר".  ארגון  של  המייסדים  ראשוני  בין 
עסק בשמירה וברכישת קרקעות. כשנקנתה אדמת פולה )מרחביה( נשלח לשם 
לסייע בעבודה ובשמירה. בכ"ה בשבט תרע"א )23.2.1911(יצא יחזקאל עם חברו 
מרחביה  בין  בדרך  הגליל.  במושבות  נשק  לחלק  ליבנאל  ממרחביה  בקר  צבי 
אותם  שהתקיפה  ערבית  כנופיה  עם  בקרב-אקדחים  יחזקאל  נרצח  גן  לבית 
הקברות  לבית  עצמותיו  הועברו  ומשם  ביבנאל  לקבורה  הובא  הוא  ממארב. 

של חללי "השומר" בכפר גלעדי.
בדברים לזכרו נאמר בין השאר: 
ממעיט  היה,  מטבעו  "שתקן 
בדיבורים ומצניע לכת. בשמירה 
הכל  חזות  ראה  העברית 
את  השיג  וצניעותו  ובפשטותו 
אשר אחרים לא השיגו בחריפות 
הנשק  סרק.  ובוויכוחי  מוח 
בשבילו,  היו  הקומה  וזקיפות 
מובנים  דברים  קווקז,  בן 
נפש  כוחות  כמה  מאליהם. 
עדינות  כמה  זה,  באדם  שכנו 
ושקט. כה חביב היה על כולנו".

 - "יזכור  בספרים  הונצח  שמו 
הפועלים  לחללי  זכרון  מצבת 
א"י,  זכרונות  בא"י",  העבריים 
"חמישים  השומר",  "ספר 
בגליל  התיישבות  שנות 
ולוחמים". ו"חולמים  התחתון" 

mm 02X081 - סטריפ פרסומי
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צבי ניסנוב
1881-1966

היה פעיל בולט ביישוב העברי, חבר ארגון 
"השומר", ומראשוני אסירי המחתרות.

ניסנוב נולד בשנת 1881 בדאגסטן שבצפון קווקז.
במלחמת  הרוסי,  בצבא  הצבאי רכש  חינוכו  את 
ועל  יהודית,  לעצמאות  שאף  רוסיה-יפן. 
ארצה מבאקו בעלייה  בשנת 1909 עלה  כן 
עלייתו  עם  ואשתו.  אמו  השנייה בלוויית 
חבר  ניסנוב,  לאחיו יחזקאל  הצטרף 
תבור. בכפר  לשמור  והחל  "השומר", 
במשא  דיבר טורקית והשתתף  ניסנוב 
הצורך.  בעת  השלטונות  ומתן עם 
חברו חיים  עם  יחד  ניסנוב  בשנת 1912 נאסר 
עכו  בכלא  ישבו  והם  הטורקים,  ידי  שטורמן על 

בכלא,  האסירים  לראש  היה  ניסנוב  כשנתיים. 
ומשם גם פעל. כשהטורקים הכריחו את התושבים 
הטורקית,  הנתינות  את  עצמם  על  לקבל  בארץ 
החלופה לגירוש מהארץ, ניסנוב נלחם כדי להשאיר 
כמה שיותר יהודים בארץ, וזייף תעודות ודרכונים 
הטורקי.  לצבא  מגיוס  היהודים  את  שפתרו 
הראשונה )1914– העולם  בתקופת מלחמת 

"השומר".  מפעילי  אחד  היה   )1918
חברים  ולהבריח  נשק,  להסתיר  דאג 
הטורקי.  בצבא  הכפייה  עבודת  מחובת 
ב-1916,  גלעדי,  היישוב כפר  ממקימי  היה 
ידי חסן  על  נאסר  ניסנוב  זו.  מלחמה  במהלך 
השפה  ידיעת  לטורקיה.  והוגלה  קשות  עונה  בק, 
האסירים. בראש  אותו  העמידה  כמתווך  ויכולתו 

אנשי גדוד  ועם  המלחמה  לאחר  לארץ  חזר  הוא 
הקיבוץ. ממקימי  והיה  חרוד  לעין  העבודה עלה 

בגליל,  הבריטית  למשטרה  התגייס  ניסנוב 
הערבים  עם  ליחסים  אחראי  היה  תפקידו 
קשרים  טיפח  הוא  הביטחון.  ולענייני  השכנים 
על  נשלח  תכופות  להבינם.  וידע  הערבים  עם 
בקרב  סכסוכים  לפתור  הבריטיים  המפקדים  ידי 
פוליטי". "קצין  של  תפקיד  ומילא  הערבים 

כל  לצידו  עמדה  ורה,  ילדיו,  שלושת  ואם  אשתו 
השנים. הקימה אז את ביתם בטבריה. בעת הקמת 
ניסנוב  בנהריים היה  )רוטנברג(  החשמל  מפעל 
אחראי לביטחון המפעל. אחר כך עבר לעבוד ולחיות 
את  אירח  ושם  לפרנסתו פנסיון,  הקים  בחיפה. 
מנהיגי האוכלוסייה הערבית, כדי לעשות "סולחה".

בחלקת  ונקבר  ב-1966  נפטר  ניסנוב  צבי 
חי. בתל  העלמין  בבית  "השומר" 

האחים ניסנוב

ארגון השומר 1920-1909

 



המוזיאון

נפתחה ההרשמה לקורס 
קוסמטיקאית מקצועית

לפרטים - זינה
053-3372483

קֹוזּוְבָלה

כלי מיוחד איתו היה עושים 
שימוש למטרת נוחיות. במילים 

פשוטות, לשירותים.

פֹוְנדּוס

מגש עבודת יד. שימש בעיקר כפריט 
לקישוט ותליה על הקיר.

ג'ּורּוֻפאֹו

גרביים עבוות במיוחד, עבודת יד ששימשו בעיקר 
כנעלי בית.

אֹוְשַּפלּו

סיר לבישול ביתי

חֹוִליְנַצ'ה

שטיח אותנטי מסורתי, בבתים 
־רבים נהוג לתלות את השטי

חים על הקירות.

ָלַכה

כפות מעץ. חוץ משימושם 
לאכילה נהגו בעבר, כמו גם 

היום לתלות אותם על הקיר 
כפריט יופי.

ֶטּפ  /  ָדְמבּור

הדמבור היה כלי הנגינה טפ -  הינו טוף קווקזי.
ששימושו היה נפוץ יותר 

באזור צפון קווקז. 
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החרבות היו חלק בלתי נפרד מן הלבוש 
הקווקזי המסורתי. בבתים רבים תמצאו 
את החרב תלוי על הקיר כפריט אספנות.

ִחיְנָג'ל



ערים בין הרים

איזור  ההסטוריה,  לאורך 
הרמוני  עירוב  היווה  הקווקז 
נקודת  ומערב.  מזרח  של 
מפגש בין אסיה לדרום מזרח 
הסובלני  אופיו  בגלל  אירופה. 
דתית,  מבחינה  האזור  של 
מפלט  מקום  היווה  הוא 
לקבוצות נרדפות ועם השנים, 
אשר  נודדים  עמים  בו  עברו 
על  השפעתם  את  הותירו 
ולחילופין  בקווקז,  היושבים 
מהם.  הושפעו  הנודדים 
לקווקז  היהודים  הגיעו  כך 
מרכזיים  עמים  שני  והתגבשו 
גאורגיה,  יהדות  במערב  בה. 
ההרריים.  היהודים  ובמזרח 
בירתה  באקו היא  העיר 
העיר  גם  של אזרבייג'ן והיא 
ערי  מבין  ביותר  הגדולה 

על  שוכנת  הקווקז. העיר 
ומחולקת  הכספי  הים  חוף 
העיר   - חלקים  לשלושה 
העתיקה, שזכתה בשנת 2000 
מורשת  כאתר  אונסקו  ע"י 
עולמית, העיר החדשה והעיר 
אלה  חלקים  הסובייטית. 
שבין  ההבדלים  את  מדגישים 
מזרח למערב, עשירים לעומת 
ישן.  לעומת  וחדש  עניים 
חומה  מוקפת  באקו 
עתיקים  במבנים  ומלאה 
ושטופים  ביופיים  מרהיבים 
מרתקת. הסטוריה 

באקו,  של  המוזיאונים  רוב 
השלטון  בתקופת  שהוקמו 
במדינה, מרוכזים  הסובייטי 
העיר.    של  החדש  בחלקה 
בעיקר  האזור הסובייטי מכיל 

והפעם.. באקו

העיר העתיקה

שוק המזון המרכזי בפאתי באקו

ארמון שירוואנשה 

מבנהם של שושלת שירוונשאר הנמצא בעיר העתיקה

מהמאה ה-15, ימים בהם ששלטו בבאקו החאנים

חאן עתיק מהמאה ה-13, כיום משמש

ה
יב

ה
מר

ת 
קי

ענ
ם 

חי
טי

ש
ת 

נו
ח

 כ

7
לפרסום במגזין - 0533371082

gozitm@gmail.comOZITם י ר י ע צ ל ן  י ז ג Gמ



ערים בין הרים

השולטים  גבוהים,  בניינים 
העיר. של  הרקיע  קו  על 
התפתחה  באקו  העיר 
לעיר  כיאה  במהירות 
וברוני  עשירים  תיירותית. 
הנפט  בבארות  השקיעו  נפט 
תקופה  ותוך  לעיר  שמסביב 
לעיר  באקו  הפכה  ארוכה  לא 
אירופאית  רוח  נושבת  בה 
לתיירות.  פופולארי  ומוקד 
מתאפיינת  המודרנית  באקו 
שדרות  כיכרות,  של  כעיר 
מפוארים,  בתים  רחבות, 
מסגדים,  מפואר,  אופרה  בית 
מוזיאונים,  שווקים,  חאנים, 
מסעדות  מרחץ,  בתי 

קפה. ובתי  אותנטיות 
הקהילה היהודית בבאקו

רחבה,  יהודית  בבאקו קהילה 
שהקהילה  הן  ההערכות 
יהודים.  אלף  כ-20  מונה 
הבינלאומית  ההתאחדות 
אזרבייג'ן   – ישראל 
לקידום  פועלת   "AZIZ"
בין  הקשרים  וחיזוק 
ואזרבייג'אן. ישראל 
כנסת  בתי  היהודית  לקהילה 
לקהילה  המיועדים  מפוארים 
האשכנזית, לקהילה הגרוזינית, 
הקווקאזית. ולקהילה 

בית הכנסת 

מגדל הבתולה מהמאה ה-12

לפי המסופר, המגדל נבנה על ידי חאן כוחני ורב עוצמה, שנהג לכלוא את 

בתו במגדל בכדי להפכה לפילגש. ביום בו הגיעה הנערה לפרקה, היא שמה 

סוף לחייה וקפצה אל מותה מראש המגדל.

חומת העיר ששוקמה מחדש בשלהי המאה ה-20

המדרחוב בבאקו
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בניית אתרים פשוטים ומורכבים

עיצוב גרפי בכל הרמות

פרסום וקידום ברשתות חברתיות

שירותי דפוס לכל הארץ
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לסטודנט

בשיתוף  הלאומי  הפרויקט 
נפש יהודי

בארץ ישנם כ-240,000 ניצולי שואה 

מוכרים  אינם  מהם  רבים  בארץ, 

הסיוע  קרנות  או  המדינה  לרשויות 

הניצולים  כל  אל  להגיע  ותפקידנו 

ולסייע בידם לממש את זכויותיהם.

מתחלקת  הלאומי  הפרויקט  מטרת 

לשני מישורים. האחד, סיוע בבירור 

הזכויות של ניצולי השואה המגיעים 

להם על פי חוק שבמקרים רבים הם 

איסוף  השני,  לקיומם.  מודעים  לא 

הניצולים  של  האישיים  סיפוריהם 

ולעצב  הזיכרון  את  לשמר  במטרה 

הישראלית. החברה  תודעת  את 

פסיכו  הכשרה  יעבור  סטודנט  כל 

העבודה  אופי  על  סוציאלית 

הגמלאים  אוכלוסיית  עם 

מקצועית  הכשרה  כן  וכמו 

הזכויות  כל  יוסברו  שבמהלכה 

בארץ. השואה  לניצולי  המגיעות 

www.nuis.co.il להרשמה ומידע נוסף

אזרחים  למען  סטודנטים 
וותיקים

נכונות  בזכות  האחרונות,  בשנים 

זכתה משותף,  וחזון  הדדית 

לחבור  הסטודנטים  התאחדות 

וותיקים. לאזרחים  למשרד 

מטרת שיתוף הפעולה הינה העצמת 

לאחריות  כשותפים  הסטודנטים 

בחברה  שינוי  לסוכני  הפיכתם 

האזרחים  מעמד  וחיזוק  הישראלית 

הישראלית. בחברה  הוותיקים 

קשר  יצרו  בפרויקט  הסטודנטים 

באזור  וארגונים  עמותות  עם 

להתנדבות  הצרכים  את  וירכזו 

יבצעו  הוותיקים,  האזרחים 

הוותיקים  האזרחים  של  שיבוץ 

ויסייעו  ההתנדבות  במקומות 

הסטודנטים  כן,  כמו  בקליטתם. 

חוגים  הפקת  אחראים  על  יהיו 

ופעילויות במועדון מלבד ההתנדבות 

האזרחים את  וילוו  עצמה, 

השנה. לאורך  בפעילותם  הוותיקים 

פרויקט המלגות המוצע להלן יאפשר לסטודנטים למפות את 
אתרי האינטרנט האנטישמיים,  ולהתמודד עם הנאמר בהם. 

במהלך הפרויקט יוכלו הסטודנטים לפעול ברשתות החברתיות 
תוך הפרכת המידע השגוי המקיף את המדיה.

לספק  הישראלים,  הסטודנטים  שלנו,  ההזדמנות  זו 
 – הדה  נגד  במאבק  לסייע  ומאוזנת,  נכונה  הסברה 
בעולם. היהודים  שנאת  ונגד  ישראל  מדינת  של  לגיטימציה 
פעילות. שעות   192 עבור  ש”ח   6,000 המלגה  גובה 

כמו גם להעצים את מעוו  במטרה לעודד ולהוביל שינוי חברתי
רבות הסטודנטים בקהילה ובחברה הישראלית, מחלקת המלגות 
של התאחדות הסטודנטים בישראל מע"בירה כ-3.6 מיליון ש”ח 

במלגות לסטודנטים, בתמורה לשעות התנדבות בקהילה. על מנת 
להקל את הנטל הכלכלי הכרוך בלימודים האקדמיים, מחלקת 

המלגות של התאחדות הסטודנטים בישראל מספקת לסטודנטים 
פרוייקטים חברתיים רבים. 

באינטרנט באנטישמיות  במאבק  סטודנטים  בניהם: 

רוצה עבודה לקיץ שמשלבת גם תוכן ערכי?
מאמינים עדיין בעבודה חקלאית?

בקיץ הקרוב זה יהיה אפשרי...

קטיף
ישראלי

נפתחה ההרשמה

לסטודנטים  קיץ  תכנית  היא  ישראלי"  "קטיף  תכנית   
העשרה  לימודי  עם  יחד  חקלאית  עבודה  המשלבת 

במסגרת קבוצתית בנושאי חקלאות, ציונות וחברה.
החודשים  בין  הקיץ,  בחופשת  תתקיים  התוכנית 
העליון  הגליל  הגולן,  ברמת  ביישובים  אוגוסט-אוקטובר, 
שונים.  אקדמיים  ממוסדות  לסטודנטים  מיועדת  והיא  ובערבה, 
וכלכלה  מגורים  וכוללת  שכר  תמורת  נעשית  בתוכנית  העבודה 

מסובסדת. מסיימי התוכנית יקבלו מלגה ע"ס 3500 ש"ח.

katif.israeli@gmail.com :לפרטים שאלות והרשמה
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לסטודנט
הצלחה במחשבה תחילה

" NLP - אימון אישי בשיטת ה"
כלים פרקטיים ויישומיים להתנהלות אפקטיבית בחיי היום יום!

"לחיות את האתמול זו אומנות" – האמנם?
לאחר  זה  עם  לחכות  אפשר  דחוף,  כזה  לא  "זה  לעצמכם:   אמרתם  פעמים  כמה 

כך"..."אני אעשה את זה עוד מעט" ...
והדברים רק נדחו ונדחו לרגע האחרון?

דחיינות היא אמנות - היא האמנות של "לחיות את 
לחיות  יכול  לא  ומי שחי את האתמול,  האתמול"!  
המצבים  אם  המחר!   את  שלא  ובטח   - היום  את 
לכם  יש  יום שלכם,  היום  בחיי  לכם  מוכרים  האלה 

שתי אפשרויות:
או להחליט שאתם רוצים להמשיך להיות "אמנים" 

בחייכם ולחיות את האתמול 
הבחירה    - ולשנות  לזהות  אופציה  לכם  שיש  או 

בידיכם!
כנראה הבינו שהם   הנ"ל,  מי שמבניכם אשר ממשיכים  עכשיו לקרא את השורות 
הבינו שהם  בחייהם!  הם  ולשלוט  לידיים שלהם  רוצים לקחת את המושכות  אכן 

רוצים  לחיות את היום ואת מחר  - ולא להיות תקועים באתמול! נפלא! 
אז למה להשאיר למחר מה שאפשר לעשות היום?

על  לענות  בצעירותינו. המפתח  לנו  לא סתם משפט קלישאתי שההורים אמרו  זה 
התשובה נמצא בסדר עדיפויות. לפעמים נראה שיש לנו כל כך הרבה דברים לעשות 
ולהספיק, שהולכים לאיבוד רק במחשבה של כמה יש לעשות ובסוף לא עושים כלום.  
הרי ברור לנו שיש דברים שייקח לנו פחות מחצי שעה לעשות, אבל ברגע שמשלבים 
את  גם  עושים  ולא  לפאניקה  נכנסים  לעשות  שצריך  הדברים  כל שאר  עם  זה  את 

הדברים הפשוטים, כי הכל ביחד ניראה לנו כמו "הר" שלם!
אז מה עושים בכדי לעשות?

  - הראשון  השלב  זה  הקריטי  השלב  אך  שלבים.  מכמה  מורכב  לדחיינות  הפתרון 
ה"הבנה"!

אז איך מגיעים בפועל ל"הבנה"? 
דבר ראשון – נושמים עמוק. זכרו, לא ניתן להגיע להבנה ממצב של לחץ! 

כעת ענו על השאלות הבאות:
חשבו על משהו שאתם רוצים לעשות אבל מאיזושהי סיבה לא עושים את המעשה 

– חשבו על זה עכשיו!
עכשיו עצמו עיניים, נשמו עמוק ודמיינו שסיימת לעשות את המעשה! )רק בדמיון(

א  )שעשיתם  זאת?  לדמיין  לכם  קשה  או  לדמיין,  מצליחים  אתם  האם  לברר,  נסו 
הפעולה(

התנגדות  של  תחושה  יש  האם  שלכם,  לרגש  תתחברו  עצומות,  בעיניים  בעודכם 
פנימית כלשהי לעשייה?  )ענו עכשיו!(

אונים?   חוסר  עומס?  יש תחושה של  זאת  עושים  בעודכם מדמיינים עצמכם  האם 
בלבול? )ענו עכשיו!(

ממה זה נובע? )ענו עכשיו!(
כמובן שעלו לכם מספר תשובות.. כעת ענו על השאלה הבאה: מה מונע מכם לעשות 

את הדבר הזה שאתם דוחים?
זהו.. השלב הראשון מאחוריכם!

אני לא אומר שעכשיו אתם לא תדחו יותר את המעשה,  אלא שיצירת ההבנה מה 
עומד בינך ולבין המעשה - מפשטת את התמונה, והדרך לעשיה היא הרבה יותר קלה 

ואפקטיבית!
וזה נכון לא רק לגבי העבודה הבאה להגשה או להתחיל ללמוד למבחן הבא. זה נכון 

לכל דבר בחיים שלכם!
אז קדימה, זה הזמן לחשוב על מה הוא הדבר הבא שאותו אתם דוחים - ולהבין מה 

עומד בינכם לבין העשייה שלו!
לשלבים הבאים, על איך מעלימים את התחושות של "פחד", "תסכול", "חוסר אונים" 

ועוד – אתם מוזמנים ליצור קשר:
, NLP איזולדה גלודאן הינה מאמנת אישית ומנחת

המשלבת שיטתIEMT   ופסיכו-מטפוריקה, 0546-122135

סטודנטים, הידעתם?
הסטודנטים  מנהל  מטעם  מיוחדת  מלגה  זכיתם.   – קווקזים 
האקדמאי.  הלימוד  שכר  במימון  ואילך   89 לעולי  מסייעת 
ידי  על  וממומנת  הסטודנטים",  מנהל  "מלגת  נקראת  המלגה 
הסטודנטים  את  מפעיל  המנהל  והקליטה.  העלייה  משרד 
קהילתי(,  חברתי  )שירות  שח"ק  פרויקט  פעילות  במסגרת 
ומקבל  קהילתית  פעילות  למען  שעות   120 תורם  הסטודנט 
שנים!!!  3 למשך   ₪ אלפים  עשרת  בסך  מלגה  ומקבל  מלגה 

תנאי הסף הם:
סטודנטים לתואר ראשון או תעודה.

תעודת בגרות מלאה. 
מוסד לימודים מוכר במנהל הסטודנטים. 

עולים  של  ילדיהם  או   1989 משנת  החל  לארץ  שעלו  סטודנטים 
משנה זו.

גיל הסטודנט לא יהיה מעל ל 35.
הלאום  בסעיף  יהיה  ההורים  או  הסטודנט  של  הלידה  בתעודת 

רשום: "גורסקיי איבריי" או "טת". 
שילוב,  )קידום,  קש"ב  עמותת  לתמונה  נכנסת  כאן  התנדבות: 

ביסוס צעירים יוצאי קווקז(. 
מוכרת  אשר  קווקז  ליוצאי  היחידה  העמותה  הינה  קש"ב  עמותת 
ברמה  פעילה  העמותה  פעולה.  עימה  ומשתפת  הקליטה  במשרד 
הארצית הארץ כשהמוקד המרכזי הוא באור עקיבא. שם מתנהלת 
מירב הפעילות בפיקוחו של יושב ראש העמותה, מר פבל יליזרוב, 

מייסד העמותה, מאז 2006.
קש"ב היא אחת מן העמותות שמאפשרת את ההתנדבות בה, היא 
קהילתית  התנדבות  לצורך  שנה  מידי  סטודנטים  מאות  קולטת 
בייחוד למען יוצאי הקווקז. במסגרת ההתנדבות ניתנת האפשרות 
לקחת חלק במגוון פרוייקטים. בניהם: חונכות אישית או קבוצתית, 
במחירים  וקורסים  תרבות,  ערבי  טיולים,  לילדים,  הפעלות 
בחברה  הקווקזית  הקהילה  שילוב  היא  העל  מטרת  מסובסדים. 
לדברי  הקהילה.  ומורשת  להיסטוריה  דגש  מתן  תוך  הישראלית 
היו"ר, "חזון הארגון הינו לתת הזדמנות שווה ויכולת לכל בן קהילה 
בישראל לממש את הפוטנציאל האישי הטמון בו". גולת הכותרת 
הוא  בכך  תומך  אשר  הפרויקטים  מן  אחד  צעירה.  מנהיגות  היא 
"פרויקט מנהיגות" אשר מתקיים באור עקיבא כבר שנה שביעית 
ברציפות. הקבוצה נוצרה על מנת להוביל תהליכים משמעותיים, 
הקווקזית.  הקהילה  בקרב  פרויקטים  וליזום  החלטות  לקבל 
הקורס מקנה כלים בתחומים של פעילות חברתית קהילתית, מנהיגות, 
יזמות, ניהול זמנים, כתיבת פרויקטים, פרזנטציות גיוס משאבים 
חברתי.  לשינוי  יובילו  הקווקזים  הצעירים  אלו  כלים  דרך  ועוד. 
עתיקי  וערכים  מסורת  עם  מיוחדת,  מאוד  היא  שלנו  הקהילה 
וריקודים. הכוח של הצעירים הוא  ימים, שפה מפוארת, מאכלים 
לעשות הכול בכדי לשמר את התרבות שלנו, ובקש"ב עושים זאת. 

סטודנטים יקרים אתם גם נהנים מתרומה לקהילה שלכם וגם 
מרוויחים מלגה!!

בררו כבר היום האם אתם זכאים למלגה!
לשאלות, פנו אל מרכז המידע שלנו:  

1800-100-179
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עמותת קש"ב
עמותה לקידום, שילוב וביסוס 

צעירים יוצאי קווקז בישראל

לשני  אחד  ממקום  קהילה  של  הגירה 
מהווה אתגר עצום בפני כל המעורבים 
משמעותי.  תרבותי  בשינוי  וכרוכה  בה 
אוכלוסיה מהגרת נתקלת בקשיים רבים, 
ונדרשת להתאים את עצמה לאוכלוסיה 
וידע שהותאמו  אמצעים  ללא  הקולטת 
במיוחד בשבילה, אלא בעזרת אמצעים 
החליטה  שעליהם  אוניברסאליים 
כל  לפי  הקווקזית,  הקהילה  הממשלה. 
המחקרים שנערכו לאחר קליטתה בארץ, 
בגלל  הישראלית,  בחברה  השתלבה  לא 
שלא הבינו את ייחודיותה ולא התאימו 
מכך,  כתוצאה  מתאימים.  אמצעים  לה 

צעיר  דור 
רתיעה  פיתח 
ד  ס מ מ ה מ
 , ו ת ו ל ל כ ב
שבאה מהבית 
ומהסתכלות 
קשייהם  על 
ההורים.  של 
ה  ח פ ש מ

קווקזית ממוצעת, שמשתכרת מינימום, 
בעצם "מאלצת" את ילדיה לחפש דרכים 
אותם  ומרחיקה  הבית,  בפרנסת  לעזור 
)השכלה  יותר  טוב  עתיד  מבניית  בזה 
בימים  וכו'(.  מקצוע  רכישת  גבוהה, 
מצוקות  האחרון,  בעשור  גם  כמו  אלה, 
הקליטה של הקהילה הקווקזית, נותנות 

אותותיהן.  את 

מילון ג'והורי

היה  לא  היום,  עד  העמותה:  ייחודיות 
ארגון כלשהו או עמותה, שטיפלה בקהילה 
הדומים  ומיקוד  בהיקפים  בארץ  הקווקזית 
קש"ב  עמותת  קש"ב.  עמותת  של  לאלה 
צעירים  ידי  על  הוקמה  היחידה, אשר  היא 
יוצאי קווקז ופועלת למען כלל הקהילה בכל 
הארץ. כל הפעילים הם יהודים יוצאי קווקז 
עמותת  לקהילה.  לעזור  נרתמים  וכולם 
צרכים  מיפוי  היחידה שעשתה  היא  קש"ב, 
בקרב בני הקהילה, ועונה עליהם בפרויקטים 
המותאמים אישית לכל עיר ועיר. זאת ועוד, 
עמותת קש"ב איננה מגבילה את הפרוקיטים 
מסוימות  גיל  לשכבות  מפעילה  היא  אותה 
הגילאים. לכלל  קורסים  מגוון   ומוציאה 

על  כלילות,  ימים  פועלת  העמותה  הנהלת 
שכבר  לפרויקטים  תקציבים  לגייס  מנת 
גיוס  ליישומם.  משווע  והשטח  קיימים, 
פרויקטים,  להפעלת  הנחוצים  המשאבים 
השונים  הממשלה  משרדי  מול  מתבצע 
קיים  וארגונים בעלי אוריינטציה חברתית. 
חוסר הלימה ברור בין היכולות והרצון של 
יכולה  שעמותה  התקציב  לבין  הפעילים 
במימון  עזרה  לכל  זקוקים  אנו  לכן  לגייס, 
הפעילות ומימוש החזון החברתי, החרוט על 

קש"ב. עמותת  של  דגלה 

א

אבטובוס -  אוטובוס

אגולמנט - חכם, נבון

אדשמיש - חולה נפש

אדות - חוק, מסורת

אזד- חופשי, חופש

אזמיש - רזה

אלד - עור 

אייל - תינוק, עובר 

אייב - בושה

אומבור - הרבה

אמלה - דוד אח של אב

אמה-דודה אחות של אב 

ארוס - כלה

ארגי - וודקה 

ארט - סוף 

אסל - דבש

אטוש - אש , חם מאוד

אחטה - עייף

אחיר - אחרון 

אחצ‘ה-כסף )צפון קווקז( 

ב

באבישה - ברווז

באלא - ילד/ה

באטמיש - טובע 

בתוללו - בתולה 

באחילי - קינא 

בחטאבר - מיוחד 

באחצ‘וק - מדרגות 

באחש - מתנה 

באבא - אבא, אב

בארדה - לקחת 

ביאבור - גנאי, בושה 

ביץ‘ - ממזר 

בייו - תבוא 

ביקה -  נער/ה יפה

ביראץ‘ - מכוער

בירור - אח 

בירור דומור-חבר של חתן

בירורזארא - אחיין/ית

בולוש - כרית

בולדור - בהריון 

ג

גאלד - קוטג‘

גארונדה - להחליף 

גירדא - להחזיק

גירסטא - לבכות

גירמיזי - אדום

גיסנה - רעב

גוב - פרה

גובולו - שזיף

גומיש - שור, תאו

גונדום - חיטה 

גוף - מילה

גוזגי - מראה

גוזאלה - דאגה

גור - חזק, בעל עוצמה

גורגור - הודו 

גופרה - עריסה

גוש - אוזן 

גושד - בשר

גושר - עגילים 

גארשו - פגישה

 העמותה פועלת לקדם את ההשתלבות של צעירי הקהילה בחברה הישראלית. בין היתר, באמצעות:

הקווקזית הקהילה  בני  בקרב  גבוהה  להשכלה  המודעות   העלאת 

העלאת המודעות בנושא הגיוס הצבאי )בקרב בנות הקהילה תוך מתן דגש על עידוד תחושות ההורים(

הארץ ברחבי  הקהילה  מול  לעבודה  מפנים  אשר  חברתיים  פרויקטים   – חברתית   עורבות 

תעסוקה ויזמות עסקית – עידוד תעסוקה ויציאה ממעגל האבטלה



אדם  של  הטוב  רצונו  היא  הכוונה  יחידה,  גאוות 
בכדי  פנימית  לגאווה  קהילה,  או  לארגון  המשויך 

האחר  של  זו  את  תבנה  אחד  של  החיובית  שהתפיסה 

רכזת  מרדכייב,  שושנה  בכלל.  הקבוצה  של  את  ואז 

הקהילה ביישוב מאמינה כי בין התושבים שוררת גאוות 

יחידה,  היא זו שמחנכת לכדי יצירת דור גאה, ויש מאין. 

"רמשקה",   באזור,  הפורה  הפרח  שם  על  נקראה  חיננית 

של  ידם  על   70 ה-  שנות  שלהי  כבר  הוקמה  והיא 

הקימו  אפם  שבזיעת  בודדים  גברים  הקווקז,  מן  עולים 

תשתיות, בנו בתים והכשירו את השטח. היישוב נתקל 

הממשלה  ראש  כיישוב,  להכרזתו  עד  רבים  בקשיים 

סייע  ז"ל  שרון  אריאל   , דאז  החקלאות  ושר  לימים 

רשמי.  באופן  היישוב  נחנך   1891 וב-  להקמתו  רבות 

את  מה שעיכב  וזה  חקלאי,  היה  דרכו  בתחילת  היישוב 

שמרבית  הייתה,  ההבנה  קדימה.  לשנים  התפתחותו 

וכתוצאה  אדמה,  עבודת  מנחלתם  הייתה  לא  העולים 

שנטע  האותנטי  הקווקזי  הגרעין  היום  ועד  מאז  מכך 

מרוקאים,  אחרים...  קצת  ענפים  הצמיח  שורשים, 

רוסים, עירקים, ארגנטינאים, חילונים, דתיים, ועוד כמה 

מצאו  ימים,  באותם  ביד  יד  הלכו  דווקא  שלאו  פלחים 

עץ  ענפים מרכיבים  כל אותם  בחיננית.  נחלה משותפת 

מאוד מעניין שם ביישוב חיננית. אבל הגזע עומד איתן, 

אותה  וזוהי   – קווקזי  יישאר  תמיד  מורדכייב  ולדעת 

גאוות יחידה, תיכף נבין למה. כיום היישוב מונה כ- 130 

משפחות   61 נקלטו  האחרונה  בשנה  כשרק  משפחות 

פנימה  שמגיעים  תושבים  מונה  הקהילה  חדשות. 

יש  האורבנית  אביב  תל  למרכז  גם  הארץ.  רחבי  מכל 

שליחים שבאים ובונים בתים, שכונת בני ביתך החדשה 

וילות מרווחות  נמצאת בעיצומה של בניית בתי קרקע, 

בלבד.  פנטזיה  בגדר  נשארות  היו  שבמרכז  ומפוארות 

מרדכייב  עם  אישית  נפגשתי  הכתבה,  ביצוע  לשם 

שהקימו  יישוב,  אותו  מדוע  לדעת  הסתקרנתי  ביישוב. 

ראוי.  הוא  לה  להערכה  זוכה  אינו  הקווקזים  אבותינו 

אינם  בארץ  הקווקזת  הקהילה  בני  של  מבוטל  לא  חלק 

זה?  למה  שאלתי  ואני  יישוב.  אותו  על  כלל  יודעים 

צורך  חשתי  לשורשים  חזקה  נטייה  עם  הארץ,  כילידת 

לנופף בדגל גאה, שאבותיי הקימו יישוב עם אופי קיבוצי 

בית.  בו  להקים  אותנו  ומזמין  ביופיו  מקסים  שיתופי, 

מישהו מוכן לשמוע על זה? אולי. 

קווקזים? לא. 

למה? כי זה לא יישוב קווקזי רבותיי. 

אומנם כחמישים אחוז מבני היישוב הינם עולי הקווקז, 

אבל משהו מיטשטש, אולי דועך, בכל אופן, הפן האותנטי 

שינתה  לכלל  שערים  פתיחת  אותה  כשהיה.  לא  כבר 

לא  כבר  האתני  וכשהייחוס  היישוב  אופי  את  לחלוטין 

מהווה פונקציה, מה נשאר? ופה מרדכייב מציעה תיקון.

"למרות הגיוון העדתי שנכנס עם השנים, אנחנו תמיד נהיה 

יישוב קווקזי" היא אומרת. "וזאת כי, הערכים הקווקזיים 

מושרשים ביישוב בצורה שלא ניתן יהיה לעקרם, וגם אף 

כן, ההצלחה ותחושת השותפות  אחד לא רוצה לעשות 

הם שני הגורמים המרכזיים שבונים את הייחוד הקהילתי 

כאן ביישוב ואלה באים מאותם ערכים של בני הקהילה. 

מרדכייב,  אומרת  עליהם,  תסתכלי  שלנו,  הצעירים 

שלהם  השלישי  העשור  בתחילת  זוגות  תמצאי  איפ'ה 

ובית?".  ילדים  נישואין,  מכובדים,  בתארים  מחזיקים 

גאוות  את  להרכיב  שעוזר  מה  היא  למצויינות  השאיפה 

קיים  מרדכייב,  אומרת  ההורים,  של  במודעות  היחידה. 

שברגע  מאליו  ברור  זה  לאקדמיה.  דחיפה  של  אלמנט 

ממשיכים  הם  צבא,  ועשו  תיכון  סיימו  שהילדים 

והטענה  במשכילים  מוצף  היישוב  לאקדמיה.  היישר 

שמטפח  והוא  מעודד  היישוב  דוחף,  שהיישוב  היא 

להישגים. שמגיע  ואמביציוזי  שאפתן  גרעין  אותו  את 

דווקא אותם אלמנטים חיוביים הם המורשת הקווקזית 

עם  ביד  יד  הולכים  הנישואין  חיי  לדורות.  שממשיכה 

כאילו  שלנו  הצעירים  אותם.  מבטלים  ולא  האקדמיה 

ועוד  וי  מסמנים  הם  בה  מטלות  רשימת  בפני  ניצבים 

דפוס  שלהם.  הערכית  בהתפתחות  צעד  כל  עם  וי 

שמורכבת  קווקזית  מנטליות  מאותה  בנוי  ההתנהגות 

והדרת  והדדיות,  אחווה  רגשות  לזולת,  כבוד  מיחסי 

את  ויוצרים  הקהילה  על  משליכים  אלה  כל  זקן.  פני 

חלחלה  עצמה  התרבות  מכך,  יתרה  ביישוב.  ההרמוניה 

הארגנטינאית,  הספרנית  למשל,  סילבי,  התושבים,  אל 

ביישוב  שרכשה  הקווקזיים  הבישול  בכישורי  מתגאה 

והיא מכינה פלוב אותנטי אמיתי, אומרת מרדכייב. זאת 

ועוד, תושב שלא קונה פירשקי במכולת? אין חיה כזאת.

העבודה  ומוסר  החריצות  הם  ערכים,  מאותם  עוד 

בחיננית,  מובטלים  תמצאו  לא  ביישוב,  השורר  הגבוה 

בכירים  תפקידים  מאיישים  הצעירים  עובדים.  כולם 

בכל רחבי הארץ, מלוד ועד חיפה. בניהם, הייטקיסטים, 

רואי חשבון, עורכי דין, אדריכלים, מורים ועוד. ובסופו 

הקהילה.  של  כשליחים  עצמם  רואים  הם  יום,  של 

לא  אך  השנים,  עם  מעורב  הפך  היישוב  אומנם 

מבלי  חיננית  היישוב  את  מזכיר  מישהו  תשמעו 

הקימו  אבותינו  כי  הקווקזית,  לעדה  אותו  לשייך 

שוטפים  דגלו  בה  הקשה  העבודה  וערכי  אותו 

הבא. הדור  אל  הלאה  ועוברים  חיננית  תושבי  את 

חן חן לך חיננית

12

ג

גאלד - קוטג‘

גארונדה - להחליף 

גירדא - להחזיק

גירסטא - לבכות

גירמיזי - אדום

גיסנה - רעב

גוב - פרה

גובולו - שזיף

גומיש - שור, תאו

גונדום - חיטה 

גוף - מילה

גוזגי - מראה

גוזאלה - דאגה

גור - חזק, בעל עוצמה

גורגור - הודו 

גופרה - עריסה

גוש - אוזן 

גושד - בשר

גושר - עגילים 

גארשו - פגישה
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ספורט
קאנצ'ו ויקטור רבייב

חגורה  אומן  רב   – ויקטור  חגג  האחרון,  בינואר 
הקאנצ'ו   .50 ה  הולדתו  יום  את   ,8 דאן  שחורה 
נוטה להתרברב על הרפרטואר שהולך כשובל  לא 
מכמות  להידהם  שלא  מאוד  קשה  אבל  אחריו 
התארים שלהם זכה, הארגונים שהקים, ההישגים 
לתרומה  ובכלל  ותלמידיו,  הוא  הגיע  אליהם 
התארים  כל  עם  ולקהילה.  לספורט  שלו  הענקית 
הנכספים והרזומה המפואר, ויקטור הוא נער, לוחם 
חולם  הכל  שבסך  ובכושרו,  ברוחו  צעיר  קראטה 
להנחיל את מורשתו לדורות. אם לאחרונה שמעתם 
מישהו אומר  ש-50 זה ה-20 החדש. תענו לו שבכל 
הנוגע למר רבייב, זה נכון עד לכדי מעורר קנאה.
של  העולמי  הארגון  ומייסד  יו"ר  הינו  רבייב 
היום,  ועד  מאז   .2011 מאז   v.r.r.v  - הקראטה 
מדינות  של  מתמדת  בעלייה  נמצא  הארגון 
הנוגע  בכל  מוסכמות  "שברנו  מצטרפות. 
קצר"  זמן  תוך  ארגון  של  גלובאלית  לפריסה 
הענפה  בפעילות  ממנו  גאה  ואין  רבייב,  אומר 
נציגות  מדינות   28 כולו.  לעולם  הארגון  שמציע 
פה. נגמר  לא  וזה  ברשימה  נכללות  הארגון 
שלאו  ספורט  אימפריות  נמצא  המדינות  בין 
אומנויות  תחום  בזכות  ידועות  דווקא 
ההעצמה  תחושת  את  שמגדיל  מה  הלחימה, 
זה.  לספורט  הנוגע  בכל  וההתרחבות 
איטליה,  אזרבייג'אן,  גרמניה,  ברזיל,  אוקראינה, 
ממשיכה. והרשימה  אינדונזיה  הודו,  רוסיה, 
ודואג  הארגון  פעילות  את  למקסם  שואף  רבייב 
ברחבי  הארגון  נציגי  אצל  לחודש  אחת  לבקר 
אימונים,  מחנות  מעביר  הוא  שם  העולם. 

סמינרים,בחינות והשתלמויות.
בעולם  ביותר  החזקות  הנבחרות  אחת 
הנבחרת  את  אזרבייג'אן.  נבחרת  היא  כיום 

של  "המסי  ויקטור,  של  סגנו  לא,  איך  מאמן, 
איווזוב  ווחיד  אותו,  מכנה  הוא  כך  הקראטה", 
כמות  את  שמחזיק  הספורטאי   ,7 דאן  שיהאן   –
נבחרתו  בקראטה.  ביותר  הגדולה  התארים 
רב  האלוף  את  להכשיר  זכתה  אף  איווזוב  של 
עולם  אלוף  פעמים   5 איגייב,  רפאל  התארים, 
האחרון.  בעשור  ביותר  הטוב  הלוחם  בקראטה, 
אביו  דגיסטן.  דרבנט,  יליד  הוא  ויקטור 
בראש  מקובה.  ואמו  המקום,  יליד  הוא  גם 
עשייה  כשליח  עצמו  רואה  רבייב  ובראשונה 
כדי  שביכולתי  כל  עושה  "אני  הקהילה.  למען 
בינלאומיים". להישגים  הקהילה  בני  את  להביא 

עם עלייתו ארצה החל את פעילותו באור עקיבא. 
מזה כ-30 שנים אור עקיבא מתגאה בהישגים של 
בניה, נבחרת הקראטה, שמייצגת את ישראל מדי 
העולם.  ברחבי  הלחימה  אומנות  באליפויות  שנה 
ריקות  בידיים  חוזרת  לא  לעולם  הנבחרת 
 ,2011 איטליה  הנכון.  הוא  ההיפך  מתחרויות, 
 2003 ב-  מדליות.   20  ,2012 ארה"ב  מדליות.   8
כשהמתחרים  בישראל,  כאן  נערכה  האליפות 
מדליות!!!   54 של  מדהימים  להישגים  הגיעו 
מארחת  שבאוקראינה,  איבנו-פרנקובסק  השנה 
תישלח  כנהוג  לשם  העולם,  אליפות  את 
הקאנצ'ו. של  בחסותו  מרשימה  נציגות 

ולא רק באור עקיבא, כמעט בכל עיר תמצאו את 
נציגי הארגון מעבירים שיעורים בקראטה וקרב מגע, 
למשלחות.  ויוצאים  מקצועיים  אימונים  מקיימים 
לחנוך  זכתה  חדרה  העיר  ספורים  שבועות  לפני 
שמוקדש  לחימה  לאומנויות  חדשה  אקדמיה 
בשיתוף  ויקטור,  ובריאות.  ספורט  למרכז  חלקו 
ילדים,  רופאת  רבייב,  מרים  ד"ר  אשתו,  עם 
עם  פעולה  בשיתוף  הספורט  מרכז  את  הקימו 
בארץ  והמוביל  הגדול  הארגון   - אקשטיין  בית 
מיוחדים.  צרכים  עם  לאנשים  מענה  במתן 

הזוג רבייב עושה חסד עם הקהילה ושואף לשלב 
כל אחד ואחד בתכנית הספורט המיוחדת לאותם 
קבוצות  למען  פועלת  התכנית  מיוחדים.  אנשים 
שזוכים  בשבוע,  פעמיים  נוער  בני  כ-15  של 
בריא  חשוב,  פחות  ולא  אומנותי  ספורט  ללמוד 
ישירות. מהקאנצ'ו  אחר  לא  תחת  ולנפש,  לגוף 

מפעיל  כשהוא  יומי  יום  באופן  פועל  המרכז 
לחוגים  נוסף  וסטודיו  לחימה  לאומנויות  סטודיו 
ריקודיים  אירובית,  התעמלות  ביניהם,  נוספים, 
מורים  תחת  וזומבה,  פילאטיס  סלוניים, 
עתיד  המרכז  ועוד,  זאת  ומקצועיים.  מוסמכים 
הקווקזים. הריקודים  בחוג  למידה  קורס  לפתוח 

ולקחת  לבוא  חברים,  לכם  קורא  ויקטור 
לילדיכם  להעניק  הספורט,  באומנות  חלק 
הטובים  עם  ולהתחרות  להתאמן  הזדמנות 
ספורט  ארגוני  ועוד,  זאת  בתחום.  ביותר 
העולם  באליפות  להשתתף  שמעוניינים 
בהצלחה. לקאנצ'ו.  לפנות  מוזמנים  באוקראינה 

הקאנצ'ו וסגנו השיהאן ווחיד איווזוב
סמינר השתלמות במרכז הספורט החדש בחדרה

v.r.r.v האיגוד הבינלאומי בראשותו של הקאנצ'ו

מיכאל
עגן 

במ כון 
התי הים 

אליפות 



מזל טוב לקטיה לבייב 
שהופתעה לרגל יום הולדתה 

ה- 30 במסיבה מפנקת 
במסעדה שבחדרה

בשעה טובה

אסיה ויורי פסחוב

עמדו מתחת לחופתה 

של אולמי "שמיים 

וארץ".

מזל טוב למוריה שחגגה בת מצווה עם המון 

המון משפחה וחברים. גם d.j  מארק היה שם ודאג 

להקפיץ את האורחים

ברכות ואיחולים למשפחת לבייב 

שחגגו מסיבת בריתה לבתם אדל 

במסעדה שבאור עקיבא.

 מתכון להכנת דּוְשָׁפַּרה
מצרכים:

1/2 ק"ג בשר טחון, מלח, פלפל, 4 בצלים גדולים, 1/2 כוס מים, 1/2כפית שמן, 3 כפות רסק עגבניות
 להגשה:

1/2  כוס חומץ, 4-5 שיני שום כתושות, תרכיז תמרים או רימונים
 לבצק:

 2 כוסות קמח, 1 כוס מים, מלח
 אופן ההכנה:

 ממלחים ומפלפלים את הבשר
 מוסיפים את רסק העגבניות מהול במעט מים

 חותכים בצל דק דק, מוסיפים כ 1/2 כוס מים ומטגנים על אש קטנה עד להזהבה. 
 מוסיפים 1/2 כפית שמן, ומערבבים.

מוסיפים את הבצל המטוגן לבשר הטחון עד לכדי יצירת תערובת אחידה. 
 לבצק:

מערבבים את חומרי הבצק הנ"ל ולשים היטב עד לקבלת מרקם אחיד לעבודה.
 מוסיפים קמח או מים לפי הצורך. מרדדים את הבצק לשכבה דקה.

 על מנת ליצור עיגולים לכיסונים ניתן להשתמש בכוס עגולה או כלי אחר מתאים. 
 שמים במרכז כל עיגול של בצק כף מן  תערובת הבשר.

 מקפלים את עיגול הבצק לחצי, מהדקים את הקצוות וצובטים עם האצבעות עד לסגירה מוחלטת. 
 את הכיסונים מניחים על מגש מקומח כדי שלא ידבקו. 

 בישול:
מכניסים את הכיסונים לסיר מים רותחים, מבשלים כ- 10 דקות עד שהם צפים במעלה הסיר.

 להגשה:
 בקערית קטנה מערבבים חומץ עם שום הכתוש ומעט מלח.

ניתן להוסיף מעט רכז רימונים או תמרים )כפית( לחובבי החמיצות. 
את הדושפרה אפשר לאכול בצלחת או בקערית מרק עם מי הבישול ותוספות לפי הטעם.

בתיאבון!
GOZIT לפרסום המתכונים לתבשילים המיוחדים שלכם, צרו קשר עם מערכת

אולמי "יהלום" מאחלים למגי 

אברמוב ברכות על הגעתם של 

בניה, ירון וחזי לגיל מצוות 
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מוזולו גרדו

מעדני הקווקז



החלה הרשמה לקורסים ופעילויות בעמותת קש"ב

לפרסום במגזין - 0533371082
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איפור מקצועי

סלסה

רובוטיקה

אלקטרוניקה ומחשבים

ניהול עיצוב

הפקת אירועים

מיומנויות לרכזות

מנהלות לשכה

גישור

שוק ההון

אנגלית ברמות השונות

בניית ציפורנים

הכרת יסודות המחשב

סדנת סטיילינג והעצמה

סחר בינלאומי

יזמות עסקית

בניית ציפורניים

מניקור ופדיקור

קישוטי ציפורניים

עיסוי שוודי הוליסטי
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בניית אתרים פשוטים ומורכבים

עיצוב גרפי בכל הרמות

פרסום וקידום ברשתות חברתיות

שירותי דפוס לכל הארץ

הכל במחירים אטרקטיביים
מבצע - אתר אינפורמטיבי לעסק ב-2,000 ₪

053-28-18-461
חשיבה יצירתית וללא גבולות


