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Materials
•
•

Listening material
Combined question paper/answer booklet

Instructions

•
•
•

Listen to the recording provided and read the passage in this insert.
Make notes in this booklet in the spaces provided on both the recording and the reading passage.
Use these notes to respond to the essay title in the combined question paper/answer booklet.
(Section C Question 6)

Information
•

The notes you write in this booklet will not be marked but you should use the information from your notes
to write your essay.
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Listening

.הקשיבו לראיון עם יהודי בוכרי ששודר ברדיו הישראלי
Make your notes below on the key points of the recording.
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Reading

קראו את המאמר שהתפרסם באתר ישראלי .שימו לב לנקודות העיקריות בהן דן המאמר.

סיפורה של יהדות בּּוכָ ָרה בארץ
השם "יהדות בוכרה" מתייחס לקהילות יהודים במרכז אסיה )אוזבקיסטן ,טג'יקיסטן
וטורקמניסטן של ימינו( ,ובא משמה של אֱ ִמירוּת בוכרה ,אשר שלטה באזור מן המאה ה16-
ועד ראשית המאה ה .20-הקהילה הבוכרית וותיקה מאוד ,אך בימינו נותרו באזור רק מעט
יהודים.
יהודי בוכרה התחילו לעלות לארץ ישראל במאה ה .19-שכונת הבוכרים בירושלים הוקמה
ב ,1894-והיא אחת מהשכונות הוותיקות ביותר שמחוץ לחומות העיר .היא נחשבה לשכונה
היהודית המפוארת ביותר בירושלים באותם ימים .כוונתם של מייסדיה הייתה להקים עיר
במתכונת אירופית ,לעומת מתכונת העיר המזרחית ממנה באו .היום נמצאים בה בתי כנסת
מהמפוארים בארץ ,ויש בה פעילות דתית רבה.
גם לאחר עלייתם לארץ שמרו יהודים בוכריים רבים על היבטים של תרבותם המסורתית.
למשל ,הם עדיין משמרים מתכונים מסורתיים מהבית ,שמקורם בא מהסוחרים שסחרו
בדרך המשי )דרך המסחר בין סין לאירופה( .המטבח הבוכרי הושפע מהמטבחים המקומיים
של מדינות סמוכות כמו תורכיה ,סין ,ופרס .מאכלים בוכריים עשירים מאוד בתבלינים,
ובנויים בעיקר מאורז לבן המשולב עם ירקות טריים.
עם זאת ,כיום חייהם של יהודי בוכרה שונים מאוד מחייהם בעיר מוצאם .למשל ,בבוכרה
היו לגבר ולאשה בגדים שונים .הגברים לבשו מעיל משי ארוך וכובע שיש בו חוטים
צבעוניים וחוטי זהב ,במקום כיפה .הנשים ,לעומת זאת ,לבשו שמלה רחבה העשויה מבדים
מפוארים ואת ראשן קישטו בשרשרת פנינים וזהב .בארץ לובשים את הבגדים המסורתיים
האלה רק באירועים מיוחדים.
כפי שראינו ,החיים בארץ שונים מאוד מהחיים בבוכרה ,אך מבוגרים כצעירים ממשיכים
לשאוב השראה ממקורות תרבותם ,דבר שמתבטא בתבשילים מסורתיים ,בלבוש מסורתי
באירועים מיוחדים ,ובמורשת ארוכה של אהבת היהדות וציון.
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Reading
Make your notes below on the key points of the reading text.
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