
 בסמינרים לומדים שלנו צעירים

 

 ,עיון יוםסמינר,  התקיים בוכרה יהודי של העולמי הקונגרס במתחם בנובמבר 6ב     
 שונות מערים צעירים 50כ וב השתתפו. בוכרה יהודי תבקהיל יםצעיר יםמנהיג הכשרת

 של העולמי הקונגרסבהנהלתו  2013 בשנת םהתקיי ומסוג ןהראשו סמינר. ארץב

 הסמינראותו  של יביצועה ניסיון ה.סטוריה חוקרישל  הפורום וביוזמתו בוכרה יהודי

 .הגיוני המשך הוא קיבל עתהו חשוב היה

 , הרצאותוהיסטוריונים מדענים של הרצאות הכללשל יום עיון הזה  ותכנית     

 ותשולחנערכו  גם כמו, בווינה בינלאומי בכנס ישראלית משלחתשל  צעירים משתתפים
. נה טולמסח לפילולוגיה דוקטור דיווחה בוכרה יהודי של ספרותהו שפהה על. יםעגול

 בתכנית נכללו אלה הרצאות. מרקיאל פזילוב סיפר העבר של בוכרה ותיהדגדולי  על

 בוכרה יהדות של אינטרנט אתריעל . םלע וגאווה של הצעירים זהות להגדיל מנת על

 וריא פורומים שלושה של אתר אינטרנט , מנהל"תרבות פעילי" פורום ר"יו סגן דיבר

 אליעזר גליבוב" בוכרי שאתה סימן"אתר ה ומנהל ומייסד, בורוכוב

 אדי הקונגרס רכז, צעיריםה פורום ראש דיבר בוכרה יהודי קונגרס על תכניות של
 ומומחה סוציאלי עובד סיפר הקהילמסגרת הב צעירים מנהיגים הכשרת על. יבמרדכי

 חשובות תכניות על הרצאה נתן דוקטור לפילוסופיה שלמה חיזק. זבין ליאון חברתי

 תכניות על. אסיה מרכזבו אפגניסטןב, איראןב יהודיות קהילות של היסטוריה לחקר

 אלברט סגן נשיא אוניברסיטת אריאל, פרופסור  וחוויותי חילק גבוהה והשכלה מחקר

 .פנחסוב

 ר"ד של הצעירים עסקים פורום מנהל", הקהל דעת" הפורום ר"יו הנחו הסמינראת      
מרקיאל " בוכרה יהדות מורשת" פורום ר"ויו ירושלים עברית אוניברסיטתמ פרייב אבא

 הביעו הם. עמדו בראש הכנת סמינר זה מרדכייב אדי עם פרייב יחד אבא פזילוב.

 הוחלט. הסמינר של והתנהלות התמיכה על יהודה בלוי הקונגרס ל"נכלמ רבה תודה

 ישראל של הצעירים ארגן כנסל יוכלו הקהילה של צעירים מנהיגים הבאהשנה בש

 .בוכרה יהודי של הצעירים קונגרס להקים במגמה

 כל. עגולים שולחנות סביב התקיימועל פרויקטים חדשים  מאוד פוריים דיונים     
 עבור פרויקטים הציעו הפורומים מבוגרי עםיחד ו קבוצות לשלוש חולקו המשתתפים

 את שימחיש פרויקט תחויפ צעיריםה תקבוצ עם כהןאנה 'וז נה טולמסח. שלנו הקהילה

 יהודי של תרבות בתחום תערוכות סדרת לארגן הציעו הם כך לשם. הקהילה הישגי

 ואליעזר בורוכוב וריא. בוכרה יהדות על ספריה גם כמו, באינטרנט לרבות, בוכרה

עזרת ב בוכרה יהודי תשפ ללמוד פרויקט הציעו חובבים של קבוצה עם גליבוב

 כמה הציעו ואחרים לב אלישייב יב,מרדכי אדי פנחסוב אלברטפרייב,  אבא .אינטרנט
 .העדה צעירי חינוך בנושא מעניינים פרויקטים

 הוסכם. המשתתפיםנידונו ע''י המוצעים  הפרויקטים כל הסמינר של ובסיומ     

 יהודי של העולמי הקונגרס הנהגתל יוצעו הם פרויקטיםה של מתאים עיון לאחרש

 של יםקומפקטי מגוריםבהם ישנם  ,בערים ליישום אחרים המעוניינים וארגונים הבוכר

 העתיד מנהיגי הכנת מבחינת מאוד מועילים כאלה סמינריםש ספק אין. בוכרה ידויה

 להיפגש נכונות הביעו הם. בסמינרלא מעט  למדו צעירים. הבוכר יהודי תקהילב
 .בקהילה שלהם תכניות וליישם חוויות להחליף כדי יותר גבוהה בתדירות

 

 מרקיאל פזילוב


