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איכה
)מישיקו(  משה  של  הקרוב  ידידו 
ז”ל  בנימין אטנלוב מניו- מירילאשווילי 
יורק מבכה את חברו הטוב וגם אחרי שנה 
לאיש  הגעגועים  את  מסתיר  לא  למותו 

החסד הגדול.

65 שנים
 לניצחון על הנאצים

לא מכבר צוין 65 שנים לניצחון על הנאצים 
במלחמת העולם השנייה. במלחמה הארורה 
הזאת השתתפו גם הרבה בני עדתנו, שלחמו 
בגבורה בנאצים. לרגל האירוע התכנסו  גם 

הווטרנים מיהודי גאורגיה. 
הקונגרס העולמי של יהודי גאורגיה מברך 

את וטרני המלחמה. 

כנס בינלאומי ה-7 למדע
מאמר של פרופ’ גיווי ציצואשווילי על כנס 
ישראל-גאורגיה  של  למדע  ה-7  בינלאומי 
מדעיים-מעשיים   גומלין  “יחסי  בנושא 
ברפואה – מציאות ופרספקטיבה” שהתקיים 
בהשתתפות  בתל-אביב  מאי  ב-9-13 

רופאים מישראל וגאורגיה.

נאומו של
גיורגי חוחאשווילי 

לפני כ-20 שנה גיורגי חוחאשווילי, מחזאי 
בנוכח  מרגש  נאום  נשא  מגאורגיה  יהודי 
ביקורו  בעת  עליו  שהורעף  עצומה  אהבה 
מסתיר  לא  הוא  בנאום  בארץ.  הראשון 
את הרהורי לבו ומהלל את ניצחון האהבה 

והאחווה.

יום העצמאות של גאורגיה
של  העצמאות  ליום  מוקדש  כולו  העמוד 

גאורגיה. 
הקטנות   מדינות  ששתי  סמלי,  זה  אולי 
בהפרש  וגאורגיה  ישראל   - לנו  והיקרות 

של כחודש חוגגות את יום עצמאותן.
ב-26 במאי לרגל יום עצמאות של גאורגיה 
נערכה  חגיגה שאורגנה על-ידי שגרירות 
ואחטנג  השגריר  ובפרט  בארץ  גאורגיה 
“דן  במלון  התקיים  האירוע  ג’אושווילי.  
אנשי  בהשתתפות  בתל-אביב  פנורמה” 
מבני  רבים  גם  בהם   הישראלים,  ציבור 

עדתנו.

“זהר לעם” 
ד”ר  הרב  את   מראיין  אנוך  ראובן  פרופ’ 
מיכאל לייטמן, מייסד וראש “קבלה לעם” 

ללימוד ולהפצת חכמת הקבלה.

ברכות לספורטאים ותיקים
הקונגרס העולמי של יהדות גאורגיה מברך 
את הספורטאים הותיקים - כדורגלן פירוז 
מיכלאשווילי ליום הולדתו ה-60, ספורטאי 
בהרמת משקולות שלווה קצובאשווילי ליום 
הולדתו ה-70 וספורטאי בהיאבקות  שלווה 
זוננאשווילי   ליום הולדתו ה-75  ומאחל 

להם הצלחה, בריאות ואריכות ימים.

יהדות  מוזיאון להיסטוריה של 
גאורגיה

יו”ר   גמבאשידזה,  גיווי  פרופ’  של  מאמר 
גאורגיים-יהודיים  גומלין  ליחסי  האגודה 
על מוזיאון להיסטוריה  של יהדות גאורגיה 

בתביליסי.

חסיד אומות העולם
סרגו  על  ג’נאשווילי   נוגזר  של  מאמר 
מלחמת  שבתקופת  גאורגי,  מטריווילי, 
זיגל, נער  העולם השנייה הציל את אמיל  
חייו.  סיכון  במחיר  מקיסלובודסק  יהודי 
בזכות פעילותו הרבה של אמיל זיגל,  אלוף 
מתגורר  שכעת  האקדמיה,   וחבר  במי”ל 
לסרגו  הוענק     2004 בשנת  ברחובות,  
בשנת  נפטר  הוא  מותו,  )אחרי  מטרוואלי 
העולם”.  אומות  “חסיד  של  תואר   )1991
ָאֶבל  בנו,  קיבל  בשמו  התעודה  את  
מטרוואלי בירושלים. סרגו מטרוואלי הוא 
גאורגי הראשון, אשר הוענק לו תואר של 

“חסיד אומות העולם”. 

לפעמים עדיף לומר
מנהל  לפסיכולוגיה,  דר’   של  נוקב  מאמר 
בן  אמזר  ביפו  מסמים  לגמילה  המרכז 
למגפת  המתייחס  )אליגולאשווילי(  יוסף 
בקרב  לסמים  התמכרות    – הנרקומניה 
והמשפחה  החברה  יחס  העדה.  צעירי 
למכורים, סוגי סמים, דרך הטיפול ותהליכי 

הגמילה מהם. 

בתי מקדש שלנו
בוסטנאשווילי  שותא  פרופ’  של  מאמר 
ולמצבם  בגאורגיה  הכנסת  לבתי  מתייחס 
כיום. נכון להיום נשארו בגאורגיה 21 בתי 
כנסת ב-17 מקומות )ישובים( של גאורגיה.  
פרופ’ בוסטנאשווילי מחלק את בתי הכנסת 
לפי 3 קטגוריות. 1. בתי כנסת שהיו ואינם 
עוד, 2. בתי כנסת שעומדים על תילם, אך 
גם  הפעילים  כנסת  בתי   .3 פעילים,  לא 
היום. סוף המאמר הוא מקדיש לבית כנסת 

של אחלציחה.

הכנסת ספר-תורה
באור-יהודה

בחסות   20.5.2010 תש”ע  סיוון  בז’ 
יהדות  של  העולמי  הקונגרס  נשיא  סגן 
)נאניקאשווילי(   בן-נאני  דוד  מר  גאורגיה 
בר  וטקס   ספר-תורה   הכנסת  טקס  נערך 
המצווה לתריסר נערים,  אשר חגגו באותו 
בבוקר טקס הנחת תפילין  בכותל המערבי 
דוד  של   הצדקנית  אמו  לע”נ  בירושלים, 
בן נאני מרת רחל נאניקשווילי ע”ה, בבית 
באור- גאורגיה  לעולי  ה’”  “גאולי  הכנסת 
יהודה במעמד הרבנים הראשיים לישראל, 
הקונגרס העולמי של יהדות גאורגיה, רבנים 
מהעדה, שרים, ח”כים ואנשי ציבור. בסוף 
באולמי  מצווה   סעודת  התקיימה  הערב 

“סיטי סטאר” באור-יהודה.  
דביר מנהלת  רינה  גב’  ע”י  אורגן  האירוע 
ננה  גב’  בקונגרס,  וחשבונות  פרויקטים 
משה  ומר  אור-יהודה  מועצת  חברת  חן 
גאורגיה  יוצאי  עמותת  יו”ר  ממיסתבלוב, 

באור-יהודה. 

בביקור בלשכת
 נשיא המדינה

לפני זמן מה ביוזמת שרת עלייה והקליטה 
סופה לנדוור בלשכת נשיא המדינה שמעון 
 20 לרגל  חגיגית  פנים  קבלת  נערכה  פרס 
בין  הזה  באירוע  מבריה”מ.  עלייה  שנות 
העולמי  הקונגרס  נציגי  היו  הכבוד  אורחי 

של יהדות  גאורגיה.
בתמונה: מימין לשמאל: מ”מ נשיא הקונגרס 
יוסקה  הנשיא  סגן  מירילאשוולי,  גבריאל 
פרס,  שמעון  המדינה  נשיא  ממיסתבלוב, 

סגן נשיא הקונגרס רומן שללאשווילי. 

יו”ר   – מירילאשווילי  בני 
הסניף באוקראינה

של  אוקראינה  של  הסניף  ראש  ליושב 
הקונגרס העולמי של יהדות גאורגיה נבחר 

בני מירילאשווילי.
הקונגרס   נשיא  מ”מ  ליד  במרכז,  בתמונה: 

גבריאל מירילאשווילי בני מירילאשווילי.
נשיא  לסגן  נבחר  מירילאשווילי  בני 

הקונגרס העולמי של יהדות גאורגיה

הרב  אצל  הקונגרס  נציגי 
הראשי לישראל 

לפי המסורת הישראלית, באחד הימים של 
חג פסח נשיא המדינה שמעון פרס התארח 
אצל הרב הראשי לישראל הרב יונה מצגר. 
באירוע אצל הרב הראשי הוזמנו גם נציגי 
גבריאל  הקונגרס  נשיא  מ”מ  הקונגרס: 
האדמיניסטרטיבי  מנהל  מירילאשווילי, 
של הקונגרס אהרון אלאשווילי והרב יעקב 

גגולאשווילי.

בוועידת הנהלת הסוכנות
היהודית  הסוכנות  הנהלת  בוועידת 

העולמית
קונגרס  –נשיא  לימין  משמאל  בתמונה: 
נשיא  מ”מ  קנר,  יורי  רוסיה  של  היהודי 
הקונגרס העולמי של יהדות גאורגיה גבריאל 
מירילאשווילי,  נשיא הקונגרס העולמי של 
מזכיר  משקביץ’,  אלכסנדר  אירו-אסיה 
הכללי של הקונגרס העולמי של אירו-אסיה 
אירו-אסיה  הקונגרס  ונציג  צ’לנוב  מיכאל 

בארץ  חיים בן-יעקב.

הכנסת ספר-תורה 
בירושלים

בחסותו   16.5.2010  , תש”ע  בסיוון  בג’ 
יהדות  של  העולמי  הקונגרס  של  ותמיכתו 
בבית  ספר-תורה  הכנסת  נערכה  גאורגיה 
יעקב”  “קול  גאורגיה  ליוצאי  הכנסת 
יעקב  הרב  נשמת  לעילוי  בירושלים 
דבראשווילי זצ”ל במעמד הרבנים הראשיים 

לישראל, רבני העדה ואישי ציבור.

שיחון עברי-גאורגי
יצא  זק”  ספרי  ב”הוצאת  כחודשיים  לפני 
הכינה  אותו  עברי-גאורגי”,  “שיחון  לאור 
ציסנה שמיר בעריכת דר’ גרשון בן-אורן.  
במכתבה ציסנה שמיר  מספרת על נסיבות 

הכנת השיחון ותהליך עבודתה.

התכתבות עם
בוריס גפונוב

מתרגם  גפונוב,  בוריס  של  מכתביו 
הפואמה של שותא רוסתאוואלי”עוטה עור 
ג’מאל  לידידו  שנשלחו  לעברית,  הנמר” 
מחבר    .1967-68 בשנות  אג’יאשווילי  

המכתבים מספר בהם על רחשי לבו...

saqarTvelos ebraelTa msoflio kongresis saxeliT siomovnebiT vuerTdebiT 
sportis mravalricxovan gulSematkivarTa milocvebs da mxurvaled mivesalmebiT 
saxelovan sportsmenebs, vusurvebT maT janmrTelobas, xangrZliv sicocxlesa da 
bednierebas.

semk-is generaluri direqtori j. ajiaSvili

semk-is sportuli komisiis Tavmjdomare b. CaCanaSvili

11 ivniss iwyeba msof-

lio Cempionati fex-

burTSi. netav raze 

saubroben diego mara-

dona da guram sefiaS-

vili Cempionatis win?

gazeTis uaxloes no-

merSi SemogTavazebT 

Canaxats guram sefiaS-

vilis Sesaxeb. 

firuz mixelaSvili

fexburTeli

saqarTvelos WabukTa nakreb-

is (1967-1968 ww.) da aSkel-

onis “hafoelis” (1974-1986 

ww.) fexburTelTa gundis 

yofili wevri.

vulocavT Cvens saxelovan 
veteran sportsmenebs

netav raze saubroben

Salva kacobaSvili

Zalosani

saqarTvelosa da israelis 

nakrebi gundebis wevri, 

saqarTvelos rvagzis (1958-

1965 ww.) da israelis samg-

zis (1977-1985 ww.) Cempio-

ni, sportis ostati.

Salva zonenaSvili

moWidave (berZnul-romauli 

stili)

sportis ostati, saqarT-

velos oTxgzis, azerbai-

janis orgzis, somxeTisa da 

israelis samgzis Cempioni.
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ודש אפריל היה סוער במיוחד מהבחינה המדינית ח
התרחשויות  שבמהלכו  לאומית  הבין  בזירה 
מדיניות שונות הוסיפו לזיקה במידה ניכרת על מהלכים 
מדיניים בסכסוך המזרח תיכוני ובתוך כך ניתן לציין, 
כי כבר במהלך הביקור הראשון של ג’ורג’ מיטשל היו 
סימנים ראשונים להצלחתו הצפויה של ביקור השליח 
האמריקאי למזרח התיכון. גורמים מדיניים מסרו, כי 
עם ההכרזה על תחילת שיחות הקרבה החל גם תהליך 
ישראל  בין  הקבע  הסדרי  על  ומתן  המשא  חידוש 
מעצבי  של  הנחרצת  התנגדותם  למרות  לפלסטינים. 
המדינית  במערכת  הערבית,  הליגה  של  המדיניות 
סבורים, כי לאחר הפגישות שהתקיימו בחודש שעבר 
ראש  עם  וכן  ברק  אהוד  הביטחון  ושר  מיטשל  בין 
במגעים  התקדמות  החלה  נתניהו,  בנימין  הממשלה 
עם  גם  מיטשל  שערך  הפגישות  בעקבות  יותר  וזאת 
נשיא המדינה שמעון פרס ויו”ר הרשות הפלסטינית 

אבו מאזן.

התייחסו למשא ומתן, אמר ראש הממשלה בנימין ב
2, כי “אנחנו מאוד רוצים לקדם  נתניהו לערוץ 
את התהליך המדיני. קראתי לאבו מאזן לבוא למשא 
המחסומים  על  הקלנו  דברים,  עשינו  אנחנו  ומתן. 
זה  ועשינו את ההקפאה. אם תהיה התקדמות או לא 
זה בגלל שהפלסטינים  לא בגלל שאנחנו לא רוצים, 
טיפסו על עץ גבוה. אנחנו לא רוצים מלחמה ואנחנו 
להמשך  גם  התייחס  נתניהו  מלחמה”.  מחפשים  לא 
כבר  “הבהרתי  לדבריו,  ירושלים.  במזרח  הבנייה 
לפני שנה, המדיניות שלנו בירושלים לא תשתנה. זו 
לא המדיניות שלי בלבד זו המדיניות של כל קודמיי 
והיא לא תשתנה. לא תהיה הקפאה בירושלים”. ביחס 
לעמדה זו של ישראל אמר הדובר האמריקאי קראולי 
כי “הסטטוס קוו במזרח התיכון אינו יכול להימשך”. 
ארה”ב  של  לאומי  לביטחון  היועץ  כך,  בתוך 
וישראל  ג’ונס אמר, כי אין פער בין ארה”ב  ג’יימס 
תמשיך  ארה”ב  וכי  ישראל,  של  לביטחונה  באשר 
מטרתה  וכי,  ישראל  של  לביטחונה  מחויבת  להיות 
שבמסגרתו  להסכם  להגיע  ארה”ב  של  האסטרטגית 
מדינת  של  לצידה  עצמאית  פלסטינית  מדינה  תקום 

ישראל הריבונית יהודית ודמוקראטית.

צידו, יו”ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן נאם מול מ
ברמאללה  הפתח  של  המהפכנית  המועצה  חברי 
עם  להשלים  מוכנים  אינם  הפלסטינים  כי  והצהיר, 
מדינה פלסטינית בגבולות זמניים כצעד בדרך להסדר 
מדיני ושהבסיס לכל הסכם עתידי הוא גבולות 67’. 
בנימין  כי ראש הממשלה  ימים אחדים פורסם,  לפני 
בגבולות  עצמאית  מדינה  לפלסטינים  הציע  נתניהו 
זמניים כשלב ביניים בדרך להסדר הקבע. נאומו של 
אבו מאזן הגיע על רקע ביקורו של השליח האמריקאי 
המיוחד למזרח התיכון ג’ורג’ מיטשל בחודש שעבר 
המשא  לחידוש  הצדדים  את  להביא  בניסיון  באזור, 
ומתן. “האם אתם מעוניינים בפתרון שתי המדינות?” 
מעוניינים  אתם  “אם  לישראל,  שאלה  היו”ר  הפנה 
הזה”.  לפתרון  נצמדים  אנחנו  מוכנים,  אנחנו   - בכך 
“אנחנו שואפים להשגת עצמאות ואנחנו לא חושבים 
נמנע  הוא  זאת,  עם  אחרת”,  אלטרנטיבה  שום  על 
מלהתייחס בנושא הקשור לצביונן של שתי המדינות 
“הכיבוש  כי  והוסיף,  זו  לצד  זו  להתקיים  שאמורות 

הוביל לאלטרנטיבות אחרות שאנחנו לא רוצים ולא 
מקבלים”, בעוד מהות המחלוקת מבחינתה של ישראל 
חייבת להישאר האופציה של שתי מדינות לשתי עמים 
– האחת, פלסטינית הכוללת גם ערבי ישראל והשנייה, 
ישראלית בעלת רוב יהודי ודמוקרטי ולאו דווקא שתי 
הכה  דמוגראפיים  לשינויים  ביטוי  מתן  ללא  מדינות 
נחוצים לפתרון הסכסוך בין שתי העמים עקב הריבוי 
בשטחי  המוסלמית  האוכלוסייה  של  העצום  הטבעי 

מדינת ישראל, אליו חתר היו”ר. 

ג’ורג’ ב האמריקאי  השליח  של  בקורו  מהלך 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  התייחס  מיטשל, 
2, נשאל  גם לסוגיית האיום האירני. בראיון לערוץ 
בעצירת  אובמה  הנשיא  על  סומך  הוא  האם  נתניהו 
תוכניתה הגרעינית של אירן. לדבריו, “ברק אובמה 
גילה נחישות בדברים שהוא חשב שהם חשובים. אני 
הולך  שאתה  לפני  הנחישות.  אותה  את  לגלות  יכול 
חריפות”  סנקציות  להפעיל  ניתן  צבאיים,  למבצעים 
אמר נתניהו. במקביל, הודיע הפנטגון שמבצע צבאי 
“אנחנו  אפשרות:  בגדר  נשאר  אירן  נגד  אמריקאי 
ממצים  שאנו  שעה  מהשולחן  אופציות  מורידים  לא 
קצין  אמר  הלחץ”,  והפעלת  ההידברות  ערוצי  את 
העיתונות בפנטגון גיוף מורל. “לרשות הנשיא עומד 
כל העת מגוון של אפשרויות, הכולל שימוש בצבא. זו 
בפירוש לא האופציה המועדפת עלינו אך היא מעולם 

לא הורדה מהשולחן”. 

צהרה מעין זו ממחישה את נכונותה של ארה”ב ה
ישראלית  הפרו  מדיניותה  בהמשך  להוסיף 
בהתחייבויות  עמידתה  על  משכנעת  בצורה  ומעידה 
של הממשלות הקודמות בדורותיה גם לאחר היבחרו 
של  בחירתו  הנשיא.  לתפקיד  אובמה  ברק  של 
החיוני  הצורך  מתוך  נבעה  ארה”ב  לנשיאות  אובמה 
רחבות  לשכבות  קולה  את  להשמיע  המערב  עבור 
קולו של  נמנעו מלרצות לשמוע את  כה  בתבל שעד 
לחדור  בעצם  הצליחו  אובמה  של  נאומיו  המערב. 
אל תוך כל בית ערבי, כושי וכל יתר בני המיעוטים 
הערכים  כנגד  המתקומם  הרוב  את  היום  עד  שהיוו 
וניסיון זה של הסברה נכונה מציד  שדוגלים במערב 
המערב ניתן להשוות לניסיונות אנשי המדע בתקופת 
כל מה שלא  הביניים החשוכים.  ימי  בסוף  ההשכלה 
עלתה בזכותו של המערב באמצעות השימוש בכוח, 
שבראשו  מתוחכם  מצעד  באמצעות  להשיג  מצליחה 
מגבן רחב של  את  כריזמטית המשקפת  דמות  מוביל 
והמגזרים  האוכלוסיות  של  והגזעי  האופי  תכונות 
לנציגי  ועד  והמשפט  מאנשי ההשכלה  החל  השונים, 
ממצב  יצאו  שתרם  החלשות  והשכבות  העדות 
העבדות. ניסיון ההתקוממות העממית שהתרחש לפני 
לתוצאות הבחירות  כתגובה  באיראן  חודשים אחדים 
לנשיאות, היא דוגמה למופת הממחישה את העוצמה 
כנשיאה  אובמה  חוסיין  ברק  של  באישיותו  הטמונה 

של ארה”ב.     

ם נחזור לנושא שבו החלנו לתת פרשנות מדינית א
בענייני העימות הצפוי בין מדינות באזור, ראוי 
לציין, כי העיתון הסורי הממסדי “תישרין”, המבטא 
את עמדתו של המשטר, פרסם מאמר מערכת המציג 
ביקורת חריפה במיוחד על ישראל. בין היתר, נכתב 

הרי  למלחמה,  ישראל  של  שפניה  אף  כי  במאמר, 
בסוריה  בעוד  בה.  רק  תלוי  אינו  המלחמה  שמועד 
מדברים על התוקפנות הישראלית, שר הביטחון אהוד 
מלחמה  שתפרוץ  סיבה  אין  כי  הבוקר,  העריך  ברק 
בקיץ, והבהיר, כי לישראל אין כוונה ליזום מתקפה 
חושב  “אני  ברק:  אמר  ישראל  לקול  בראיון  בצפון. 
שאין סיבה שתפרוץ מלחמה... האבחנה היסודית היא 
הדברים  את  אמר  ברק  מדינית.  להתקדמות  לשאוף 
לא  אם  לפיה  עבדאללה,  ירדן  מלך  אזהרת  בעקבות 
תהיה התקדמות במו”מ המדיני בין ישראל לפלסטינים, 
עלולה לפרוץ בקיץ מלחמה במזרח התיכון. מקורות 
סוריים מסרו עוד, כי אם תפרוץ מלחמה נגד סוריה 
החוף  ברצועת  לתקוף  תכניות  הכינה  סוריה  ולבנון, 
בישראל לכל אורכה. סוריה מתכוונת לעשות שימוש 
 – בים  ישראלים  ביעדים  לפגוע  קרקע-ים,  בטילי 
צבאיים ולא צבאיים, וכן להטיל סגר על כל הנמלים 
הישראלים. “זירת הלחימה הבאה תחולק לשניים – 
הזירה הלבנונית שם ייעשה שימוש בטקטיקת ההגנה 
להתשת  הגנתיים  תמרונים  על  שמירה  תוך  היציבה 
שימוש  ייעשה  הסורית  בזירה  הישראלים.  הכוחות 

בהגנה ניידת, שכן לישראל יש יתרון אווירי”.

האמריקאי ל שהממשל  החדשה  הקונספציה  פי 
הגרעיניים  האיומים  לגבי  לאחרונה  גיבש 
הגדול  האיום  בפניהם,  ניצב  שהעולם  הקונקרטיים 
ביותר הוא טרור גרעיני מצד ארגוני טרור כמו אל-
לייצור  בקיע  חומר  על  יד  לשים  המנסים  קאעדה 
כמו  “פראיות”,  ממדינות  הסכנות  למרות  פצצות. 
לאסטרטגיה  המומחים  “רוב  קוריאה,  וצפון  איראן 
שחומר  באפשרות  יותר  הגדולה  הסכנה  את  מזהים 
בקיע ייפול לידיים טרוריסטיות ולא בחיזיון המיושן 
של שואה גרעינית”. ובמילים אחרות: לדעתם, אירן 
ולא  ממוסדת  יותר  או  פחות  מדינה  זאת  בכל  היא 
ארגון טרור מטורף, ולכן אפשר לדון איתה או ללחוץ 
אלה  בדרכים  מדיניותה  לשינוי  להביא  ולנסות  עליה 
או אחרות, וזאת בניגוד לאוסמה בן לאדן ושכמותו. 
גורם  מכל  יותר  שאירן  מכך  מתעלמת  הזאת  הגישה 
פונדמנטליסטי  האיסלמי  הטרור  התגלמות  היא  אחר 
הקיצוני )מחלקת המדינה האמריקנית הגדירה אותה 
כ”יצואנית הטרור הגדולה בעולם”(. הגישה החדשה 
של  היותה  שדווקא  מכך  מתעלמת  הלבן  הבית  של 
אירן מדינה בעלת כל הכלים והאמצעים שברשותה, 
המעצמות  ששת  נציגי  האיום.  ממדי  את  מגבירה 
מגבירים את קצב הדיונים בנושא הסנקציות על אירן 
בעקבות תוכנית הגרעין שלה, כך אמרו ביום חמישי 
שעבר גורמים דיפלומטיים באו”ם. שגרירי ארה”ב, 
גיבשו  באו”ם  וסין  רוסיה  גרמניה,  צרפת,  בריטניה, 
איראן  על  מוטלות  להיות  סנקציות שאמורות  טיוטת 
כתגובה לסירובה לחדול מתוכניות הגרעין שלה. עם 
על  ואיראן  ברזיל  טורקיה,  בין  הסכם  התגבש  זאת 
העשרת חלק מאורניום  מחוץ לגבולותיה של איראן. 
כשלב  הסנקציות  הטלת  לאחר  רק  שהושג  הסכם 

ראשוני של האיום האמריקאי. 

והמסוכן ו האמיתי  האויב  כי  להעיד,  ניתן  לכן, 
ביותר שמאיים ועלול לערער את יציבותן וביטחונן 
הן  ארה”ב,  של  זו  ובראשן  דמוקרטיות  מדינות  של 
איראן  זאת  אלא,  קוריאה,  צפון  או  סין  רוסיה,  אינן 
הג’יהאד  החמאס,  החיזבאללה,  זאת  הגרעינית, 
האסלאמי וכל יתר התנועות הפונדמנטליסטיות הבלתי 
צפויות שלהן תביעות על הגמוניה מדינית מוחלטת על 
סיכוייהן  כי  להדגיש,  פחות  לא  וחשוב  כולו  העולם 
של תנועות ומדינות אלה התומכות בהתפשטותו של 
כלל,  קלושות  אינן  בעולם,  הפונדמנטליסטי  הרעיון 
לתרחיש  התקדים  היא  טורקיה  של  הדוגמה  להיפך, 
דמוקרטיות  במדינות  אפילו  להתרחש  שעתיד  גורף 
בהן, הממשלות תהיינה נאלצות להעביר את השלטון 
כי  דמוקרטיות,  בבחירות  הפונדמנטליסטים  לשליטת 
לעבר  מדבק  באופן  מתפשטת  הפונדמנטליזם  מגפת 
כלל השכבות החלשות בעיקר, בכל החברה האזרחית 
תרבותיות  הבין  להתנגשויות  והמוקד  כולו,  בעולם 
תיכוני שבמסגרתו הסבל  הוא הסכסוך המזרח  הללו 
ידי  על  קדחתנית  בצורה  מנוצל  הפלסטיני  העם  של 
על  פונדמנטליסטיות  תנועות  של  המדיניות  מעצבי 
מנת להצדיק את פעילותן החבלנית והפרופגנדיסטית 
מבלי  וזאת,  העולמי,  הקהל  דעת  עיצוב  לצורכי 
להתכוון למצוא פתרון לבעיה הפלסטינאית, על סמך 
כוונתן מלכתחילה לנצל את סבלה של העם הפלסטיני 
לצורכי מימוש מטרותיהן האימפריאליסטיות להחזיר 
נחלתו  שהייתה  האנושות  כלל  על  מוחלטת  שליטה 
הא ההיסטוריה  לאורך  הפונדמנטליזם  הבלעדית של 

נושית.                             

ם זאת, האירוע מצער אומנם, אך בעל חשיבות ע
שברוסיה,  בסמולנסק  התרחש  לכת  מרחיקת 
נשיא  חודש אפריל, בה התרסק מטוסו של  בתחילת 
ההנצחה  לטכס  הבכירה  בפמלייתו  שהתלווה  פולין 
השנייה.  עולם  במלחמת  שנספו  פולנים  קצינים  של 

ראוי לציין, כי נשיא פולין לך קצ’ינסקי נחשב לדמות 
כנראה  אך  הבינלאומית,  בקהילה  במחלוקת  שנויה 
שלא היתה מדינה שסלדה ממנו יותר מאשר רוסיה. 
הנשיא הפולני, היה מבקר תקיף של הקרמלין ששמח 
ברית  ולכרות  הזדמנות  בכל  מוסקבה  את  להרגיז 
ארצות   - הקרה  במלחמה  שניצחה  מעצמת-העל  עם 
הברית”. החברות באיחוד האירופי ובנאט”ו וסוגיית 
המחלוקת  אולי  היא  הטילים  מפני  ההגנה  מערכת 
הדיפלומטית הגדולה ביותר כיום בין ארה”ב לרוסיה. 
על  להגן  נועדו  שהטילים  מתעקשים  בוושינגטון 
אירופה מפני תקיפה איראנית, אבל במוסקבה בטוחים 
לא  מצדו,  קצ’ינסקי,  עליהם.  ישיר  באיום  שמדובר 
חשש לנקוט צד בעימות ובחר, כצפוי, בצד האמריקני. 
אולם מערכת הטילים לא היתה הנושא היחיד שהעמיק 
את הסכסוך בין קצ’ינסקי לקרמלין. במהלך המלחמה 
בין רוסיה לגאורגיה באוגוסט 2008, קצ’ינסקי היה 
בשל  מוסקבה  של  ביותר  והבוטה  החריף  המבקר 
חיכה  לא  פולין  נשיא  גאורגיה.  לשטחי  פלישתה 
להזמנה מרוסיה ובחר לטוס בכל מקרה על דעת עצמו 
וכעת פוטין הוא זה שיעמוד בראש החקירה לבירור 
נסיבות ההתרסקות הקטלנית, שבה נספו יותר מ-130 

בני אדם, בהם לך קצ’ינסקי יחד עם רעייתו. 

הבין א בזירה  שאירע  ביותר  החשוב  האירוע  ך, 
הטוטליטריזם  של  ההתמוטטות  מאז  לאומית 
הסובייטי לפני כ-20 שנה, זה חזרתה של אוקראינה 
הבחירות  באמצעות  רוסיה  עם  מדינית  לברית 
של  הישארותה  בעניין  הסכם  והארכת  לפרלמנט 
צבא רוסיה בבסיסי חיל הים בקרים שעל שפת הים 
המוצלחת  העממית  ההתקוממות  את  בעוד  השחור; 
ביותר  החשוב  כאירוע  לכנות  ניתן  בקירגיזסטן 
לאורך  המדיניים  המהלכים  על  להשפיע  שתוסיף 
המאה הנוכחית כולה, כי קירגיזסטן היא אחת משלוש 
לכוחות  יש  שבהן  לשעבר  הסובייטיות  הרפובליקות 
ורוסיה, שמחשיבה  גדולה,  צבאית  נוכחות  מערביים 
אותה )כמו את גאורגיה( לחלק מאזור ההשפעה שלה, 
אינה רואה בעין יפה את דריסת הרגל האמריקנית בה. 
במאנאס, לא רחוק מהבירה בישקק, ניצב בסיס ענקי 
לפעילות  מאוד  החיוני  האמריקאני,  האוויר  חיל  של 
נאט”ו  באפגניסטן השכנה. אשתקד החליט הפרלמנט 
הקירגיזי - תחת לחץ רוסי כבד - לסגור אותו. המסר 
קרב”  “שדה  עוד  כעת  היא  קירגיזסטן  ברור:  היה 
ב”מלחמה הקרירה” המתהווה בין המעצמות. השבוע 
בראש  שעמדה  אוטונבייבה  של  ממשלתה  הודיעה 
ההתקוממות, כי בכוונתה לכבד את ההסכמים הקיימים 
עם ארה”ב לגבי הבסיס במאנאס, ובוושינגטון ברכו 
על כך, אך נשארים עם היד על הדופק. כפי הזכור, 
היתה זאת אותה מנהיגה רוזה אוטונבייבה שהוליכה 
קודמו  את  להדיח  בניסיון  בקייב  של  להצלחתו 
בתפקיד ראש ממשלת קירגיזסטן לפני כחמש שנים. 
כידוע, בקייב בזמנו התנדב להעתיק את בסיסי צבא 
של ארה”ב שהיו ממוקמים עד לפני כשנה בקזחסטן 
וגם שם, כרתה קזחסטן במקביל ברית מחודשת עם 
רוסיה לאחר שהמערב הזרימה סכומי עתק בשיקומה. 
הביטחונית  במדיניותה  וואקום  ייצר  שבזמנו  מהלך, 
אוקראינה  של  חזרתן  עם  ועתה,  באזור  ארה”ב  של 
בהנהגת  הלאומי”  “בית  של  לשורותיו  וקירגיזסטן 
מעצבי  דבר,  של  בסיכומו  כי  להניח,  ניתן  רוסיה, 
במדעי  כזה  לקח  שיעור  הגישו  רוסיה  של  המדיניות 
המדינה למקבלי ההחלטות במערב ברמה כה משפילה 
ומביישת שמדיניות הביטחונית של המערב כלפי יתר 
המדינות באזור המחויבות באמון במאבקה נגד הטרור 
ובחשדנות  מעמיקה  לבדיקה  תעונה  והפונדמנטליזם, 

יתרה במידות.

זווית ראייה זאת, יתכן כי שפיותה המדינית של מ
המרתיע,  בכוח  משימוש  להימנע  סין  או  רוסיה 
שמקורה  רציונאלית  חשיבה  של  ממניעים  מונחית 
ההימנעות  מקור  ספק,  ללא  אך  קיומיות,  בחששות 
בעיקר  נובע  המערב  כנגד  לעימות  מלהיגרר 
התנועות  כאשר  היום,  בבוא  כי  ותקווה,  מאמונה 
הפונדמנטליסטיות יכריעו את המערב, בגלל שהבועה 
הכלכלית של השוק החופשי תאלץ לבלוע בתוך הבטן 
הדמוקרטיים,  השלטונות  את  הקפיטליזם  של  הרכה 
לאנושות את  היא אשר תכתיב  האבולוציה המדינית 
שלטונות  של  אטרקטיביות  שבמסגרתה  המציאות 
אותה  הגאורגי,  בנוסח הממשל  המשכילים הצעירים 
יצרה המערב, תהיה הכרחית ובלתי ניתנת להתעלמות, 
להתרחש  עתידות  אשר  עממיות  בהתקוממויות  כי 
והאינטלקטואלית  העממית  מההתנגדות  כתוצאה 
כנגד הכניעה להשתלטות הפונדמנטליזם, יהיה צורך 
בעולם  החילונית  השלטונית  הצמרת  של  למיסודה 
והציוויליזציה החילונית היא אשר תכריע את המערכה 
המדינית בעידן הפוסט היסטורי, כי גם לדעת מעצבי 
המדיניות במערב, האופציות הנוספות, מלבד השליטה 
המדינית של הציוויליזציה החילונית, הן, ההשתלטות 
העולם,  כלל  על  הפונדמנטליסטית  הציוויליזציה  של 

או ההיכחדות של המן האנושי.      

פ סקו ו ד י ל יק נ י מד
בעריכת ד”ר למדעי המדינה דוד בוטארה )בוטארשוילי(
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חייו של כל אדם יש אירוע,  שבחישוב הזמן הרגיל יכול להכיל כמה שעות או דקות, ב
אך בערכו וחשיבותו להשתוות לכל החיים. הדקות האלו הם אכן כאלה. אנחנו נמצאים 
בירושלים, - בבירתנו  הנצחית, בחגיגה רוחנית הכלל עממית, בחגיגת האחדות שלנו. 

אני מודה לה’ שזיכה אותנו לשמחה הזאת.
ירושלים ואחד כל  - תשעה נטלה  ירדו לעולם  יופי  עשרה קבין של  בתלמוד בבלי כתוב:  
העולם כולו”. . ירושלים היא אבן חן לעולם, והכותל – הקיר היחיד של בית המקדש שנותר 
– בת עינו של התבל. בקרבת הכותל הזה, בהר המוריה הביא  אברהם אבינו את יצחק, את 
בנו יחידו לעקידה. כאן היתה גם האבן, אשר יעקב אבינו הניח תחת ראשו כשראה את החלום. 

זאת לא אבן, זאת אבן פינה, המכונה “אבן שתיה” – יסוד העולם.
למה אני נזכר בכל זה?  כדי ששוב  נחוש היכן אנחנו, היכן נמצאים  ולאיזו מצווה גדולה 

זיכה  אותנו ה’. 
לכותל הזה הייתה מופנית  תשומת לבו של עמנו – תמיד, בתקופת הגלות, בימים הטרגיים של 
השואה.  כל יהודי בכל מקום בעולם היה פונה לכיוון  ירושלים בעת התפילה וכשבועה אמר 
את המילים הקדושות: “למענך לא אחשה, ציון, למענך לא אשקוט, ירושלים!” זה היה קשר 
פנימי מופלא, כאשר יהדות שהוגלה ממולדתה, הייתה מפרה את מוסכמות המרחק ובתוכה 

נשאה את ירושלים הרוחנית. 
אך בעקבות הרוחניות, הם דאגו גם לקרבה הפיזית: מכל מקום, שבו נמצא היהודי,  בכל פינה 
שבעולם, הוא ניסה להגיע לכאן, לכותל הקדוש של ירושלים, שלוש פעמים בשנה – בימי 
הפסח, השבועות והסוכות, כדי לברך את קודשיו במקום. המסורת הנפלאה הזאת נמשכת גם 
כיום ותימשך תמיד, כל עוד יהיה עם יהודי בר-קיימא. ועם היהודי תמיד יהיה קיים - הוא 

עם נצחי. 
אוצר   , להכניס ספרי-תורה  מנת  על  לירושלים,  בעלייתנו  מקיימים את המסורת  אנחנו  גם 
מופנית  אלינו  לכאן,  כתמיד,  היום,  גם  הכותל.  של  הכנסת  לבית  עמנו,   של  הגדול  רוחני 

תשומת לבה של יהדות העולם.
אני נזכר באמרת חז”ל: “אין לך אהבה כאהבה של תורה, אין לך חכמה כחכמת ארץ ישראל, 

אין יופי כיופיה של ירושלים”.
חגיגה גדולה של התורה, אשר מוקדשת למשרתו הנאמן של התורה ושל הא-ל, כינסה אותנו 
משה  גאורגיה  יהדות  של  העולמי  הקונגרס  של  הראשון  ונשיאו  מייסדו  נשמת  לעילוי  כאן 
זאת  גאווה,  רק  לא  זאת  אך  בנו,  להיות  גאה  ואני  אבי  היה  הוא  מירילאשווילי.  )מישיקו( 

אחריות גדולה.
בטוחני, שנשמת אבי שמחה היום שהחגיגה הגדולה הזאת כינסה את כולנו יחד.

בניו  המכובדים של  גם את חברי נפש הקרובים שלו,  יחד עם אבי היקר,  ברצוני להזכיר 
עמנו, אשר בזמן אחרון הלכו מאיתנו – חמי היקר מיכאל ציתלישווילי, אביו של גיסי האהוב 
רומן – מר בסו שללאשווילי, אחיו – אהרון שללאשווילי. ברצוני להזכיר כאן, במקום הקדוש 
הזה, גם את נשמות אבות אבותיכם וקרוביכם. היום גם הם שמחים ובברכת שלום מברכים 

את קהלנו.
יחד עם אלה, שהלכו לעולמם, ברצוני לברך את עתידנו, את הצעירים. משפחתנו ויחד עמנו 
גם קרובינו, בקרוב יחגגו את יום נישואיו של בני – דוד. בטוחני שנשמתו הטהורה של אבי 
היקר מברך אותו מהשמים וברצוני, קהל היקר, לבקש, שתוסיפו גם את קולכם לקול הברכה 
עוצמה  יש  הכותל,  ליד  כאן,  הנאמרות  למילים  אך  אותו,  מברך  יום-יום  כאב,  אני,  הזאת. 
אחרת. ברכה הנאמרת כאן היא יותר משמעותית מאשר כל הברכות האחרות.                                                 

זכות הברכה הזאת תעמוד לכם ולמשפוחתיכם, לקרוביכם ולאהוביכם.
חג פסח שמח.

חגיגה גדולה 
בכותל המערבי

ציסנה  של  מורחבת  עיתונאית  רשימה 
להכנסת  מוקדשת  שמיר-ביניאשווילי 
הכותל  של  הכנסת  לבית  תורה  ספר 
המערבי בירושלים. בה מסופר על חגיגה 
גדולה ליד הכותל, על שמחה אין סופית, 
על תחושות הגאווה של בני עדתנו בנוכח 

מעמד המכובד.

ויאמר ה’ אל משה
סיני  בהר  התורה  קבלת  על  החיבור 
גאורגיה,  יהדות  של  בתודעה  ומשמעותה 
מספר  מתורגמים   פסוקים  משולבים  בו 
“שמות” )19.10-20( של החומש על דברי 

ה’  אל משה לפני  מתן תורה בהר סיני.

אנשי חסד של העדה 
)מנשה(  ומרב  )גבריאל(  גיורגי   – אחים 
אלאשווילי וגיסם רמז )ראובן( שמלאשווילי, 
מוכרים היטב לציבור התורני גם בארץ וגם 
עם הצלחתם בעסקים משנת   יחד  בחו”ל.  
רבים.  חסד  במעשי  חלק  לקחו  הם   2000
הם  הכניסו ספרי-תורה בבתי כנסת בארץ 
ובחו”ל. במוסקבה - הם נטלו חלק בשיקום 
גאורגיה  יהדות  בשם  המרכזי,  כנסת  בית 
העניקו ספרי תורה לבתי כנסת, פתחו בית 
חסות   נותנים  יצחק”,  “אוהל  חדש  כנסת 
 120 לומדים  בו  הנוער-פנימייה  לכפר 
ילדים, נותנים מלגות לסטודנטים, תומכים 

לתלמידי ישיבה וכו’.

“תווסילי” שלנו
על  במאמרו  כותב  אנוך  ראובן  פרופ’ 
“תווסילי” – תרגום שבעל-פה של החומש 
וספרים אחרים של התנ”ך בגאורגית, אשר 
הועבר בדורי דורות בעל-פה והיה לו תפקיד 
חשוב בחיי הדת והרוח של יהדות גאורגיה. 
המילה  משמעות  על  מדבר  המאמר  מחבר 
“תווסילי”, על מקורו ודרכי שימושו בשפה 

הגאורגית העתיקה.

יד הנביא
אג’יאשווילי  ג’מאל  פרופ’  של  חיבור 
מנעוליו  ועל  ירמיהו  נביא  של  נבואתו  על 
מסתורית.  ביד  שנעלמו  המקדש  בית  של 
דעות  הוגי  של  אמרות  מובאים  ברשימה 
על  יהודי.  עם  של  גורלו  על  הגאורגים 
תוכניתו של הרצל משנת 1897 לגבי הקמת 
מדינת היהודים תוך 50 שנה שבאופן נבואי 

הגשים את עצמה, וקרם עור וגידים...

חשיבות המגילה הקדושה
ספר-תורה,  של  חשיבותו  על  מאמר 
הגדה  קלף.  על  המגילה  את  כותבים  למה 
המסופרת על ספר-תורה מלאילאשי )ישוב 
בגאורגיה(, ועל קדושת ספר הספרים עבור 

היהודים.

סודו של הר סיני
ניתנה  למה   - קריחלי  אירקלי  של  מאמר 
בהר  סיני,  בהר  דווקא  תורה  ישראל  לעם 
הבינוני מבחינת הגובה? האם זה רמז לנו, 
להיות  צריכים  הא-ל  ברואי  אנחנו,  שגם 

ענווים כמשה,  אדון הנביאים?

אור הזיכרון
ג’נאשווילי  סימה  הסופרת  של  רישום 
בדודה,  נזכרת  היא  השואה.  ליום  מוקדש 
חמש  בגיל  האחרונה  בפעם  ראה  אותו 
מלחמת  בעת  האדום  לצבא  גיוסו  ביום 
הנאצים,  נגד  לחם  הוא  השנייה.  העולם 
נודע, רק  לא  ומקום קבורתו  נפל בקרבות 
נשאר  ג’נאשווילי  אלו  בן  יששכר   – שמו 
ושם”  ב”יד  לזכרו  כאנדרטה  דורות  לדורי 

בירושלים.

מלאך המוות
משפט  על  קזראשווילי  תמר  של  מאמר 
בארץ   1987 בשנת  שנערך  ציבורי 
המוות  “מלאך  שכונה  מנגלה   יוזף  לדר’ 
מאושוויץ”. היא מספרת על מנגלה, שעסק 
בעריכת  וכן  פסידו-רפואיים,  בניסויים 
למחנה  שהובאו  היהודים  בין  סלקציות 
הועברו  הללו  הסלקציות  ובעת  אושוויץ 
הגזים  בתאי  מיידית  להמתה  היהודים  רוב 
ריכוז.  במחנה  כפייה  לעבודת  ומיעוטם 
היא מספרת גם על עדויות המצמררות של 

הניצולים.

מירילאשווילי  גבריאל  גאורגיה  יהדות  העולמי של  הקונגרס  נשיא  מקום   נאום שנשא ממלא 
במעמד הכנסת ספרי-תורה בבית כנסת של הכותל המערבי בירושלים בפסח תש”ע.

ילי ו גבריאל מירילאשו

יוצא לאור מטעם הקונגרס העולמי של יהודי גאורגיה.


