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 הצצה לכנס יהודי בוכרה למנהיגים צעירים

, לבניין הקונגרס בתל אביב השישה בנובמבררבים מצעירי הקהילה הבוכרית עשו דרכם ביום א' האחרון, 

נחשפנו  תחילהכאשר ב יםחלק לשניניתן להכנס את על מנת להשתתף בכנס יהודי בוכרה למנהיגים צעירים. 

 הארץ לא זכיתי להיחשף אליהם בעברשונים בנוגע לעדה הבוכרית אשר אני בתור ילידת היסטוריים לתכנים 

 ובחלק השני דובר על פיתוחים שונים בקהילה ומחוץ אליה אשר עליהם אחראים בני הדור הצעיר.

, אמנים, מוסיקאים ביניהם בעדה חשובים אישיםעל  פזילוב מרקיאלמר הכנס נפתח עם סיפורו של 

תוך  .את המצגת המפרטת את שמותיהם ואת פועלם ניתן יהיה למצוא באתר הקונגרס() וכדומה היסטוריונים

 וכהשים מכובדים אשר שמם הולך לפניהם, חשף אותנו פזילוב אף להיסטוריה הארסיפורו על אותם אנ

המאפיינת את  כרוניקהאם סיפורם היה קשה או קל הוא גולל מעין בין והתרבות המגוונת של בני הקהילה. 

כולנו בכך שהיא מראה כי בני הקהילה הבוכרית עברו מעין כור היתוך ולכל האנשים המשתייכים לעדה 

סיפרה על הספרות העשירה של הוסיפה ו חנה טולמסד"ר  מאפיינים ומנהגים מעט שונים בינם לבין עצמם.

מציאות העולם שלנו. מאפיין מרתק בעיני היה על זכות קיומה בויהדות בוכרה, על מהי בעצם השפה הבוכרית 

  כי השפה הבוכרית נכתבה בעבר בעברית קדומה דבר אשר היה על בני תרבותנו לשנות עקב אילוצי הגולה.

סיפור אישי מרגש  ם הבוכרים הראשונים בארץ, גולל, אחד הצבריחיזקשלמה אורח הכבוד של הכנס ד"ר 

כמה אחדות הייתה בקהילה  תינה. חיזק שכונת הבוכרים הירושלמית בימי תפארתהב ילדותו במיוחד על

תיאראת ערבי השבת המיוחדים שעבר עם משפחתו בשכונה הכה חשובה עבורו. הוא סיפר כיצד בני העדות ו

 המיוחדת אשר כדוגמתה לא ראו עוד.האחרות היו מגיעים לשכונה ומפארים את הבנייה 

הציגו בפנינו לצד סיפורי העדה המרשימים מן העבר בגלות ובניית שכונת הבוכרים ההיסטורית בירושלים 

בין הפיתוחים החדישים יותר שהובאו לתשומת לבנו גם חידושים הפורחים מעשייתם של צעירי הקהילה שלנו. 

מציבה  , "אמירות בוכרה". תערוכה אשראת התערוכה עליה עבד במהלך לימודיו אהרון פזמר הציג  ,בכנס

 מארכיון נדירים מסמכיםבתמונות של צעירי הקהילה לצד  עושה שימושוראלי דמות הבוכרי הישבמרכז את 

 בדרך זו מראה לנו מר פז את שימור התרבות לצד פיתוחה דרך הדורות החדשים. .סמרקנד בעיר העדה

. מדובר באפליקציה מיוחדת ללימוד מתמטיקה לב אלשייבפרויקט נוסף שהובע לידיעתנו היה פיתוחו של מר 

להתמודדות עם השפה טפורמה לתלמידים מקשת רחבה של גילאים פל בשם "סימבולאב" המאפשרת

הצגת פתרונות תוך  באמצעות סבוכות מתמטיות משוואות פתרון עבורשופיחהמתמטית. האפליקציה מתירה 

, יוזם ומנהל קבוצת הפייסבוק "סימן שאתה אליעזר גליבובמר בנוסף,  שונים. םיגרפיבאמצעים  שימוש

. גליבוב הדגים כיצד קבוצת משאבי המדיה השוניםתיאר לנו את פועלו בקידום הקהילה באמצעות   בוכרי",

וף מידע בקרב בני הקהילה בנושא ערבים שונים, היכרויות בין צעירים הפייסבוק משמשת פלטפורמה לשית

הסביר כיצד אנו יכולים לשפר את יכולותינו  מעבר לכך,וצעירות העדה, פרסום ותחלופה בין מתכונים ועוד. 

 באמצעות פרסומים אקטואליים יותר ובכך להגיע לקהל רב יותר.הפרסומיות ברשתות החברתיות 

הכנס חשף אותנו הן להזדמנויות פיתוח העדה אשר עליהן התדיינו במהלך פורום שולחנות עגולים. ניסינו 

בכל הנוגע לנושאים תרבותיים, פיתוח המדיה של העדה, להעלות יחד דברים שניתן לשפר, לחזק ולרומם 

 החייאת השפה הבוכרית ושימורה בקרב הדור הצעיר של קהילת הבוכרים.

יצאו ממנו יודעים יותר על התרבות העשירה ממנה  והצלחה גדולה ורבים ממשתתפיל הכנס לדעתי היה

יסית שניתן לנו והייתה זו אך סקירה בס על כל אחד מנושאי הכנס ניתן היה להרחיב הרבה מעבר למידעבאו. 

 של התכנים העשירים והמגוונים החבויים בתרבות יהודי בוכרה. אני אישית נותרתי עם טעם לעוד.


