


צ'רקסים



העם הצ'רקסי
שמוצאם  סונים  מוסלמים  הם  הצ'רקסים 
מהקווקז, והם אינם ערבים בלאומיותם. העם 
המתגוררים  שבטים  מ־12  מורכב  הצ'רקסי 
בעיקר בצפון קווקז שברוסיה, טורקיה ושאר 
המזרח־התיכון, עם פזורה משמעותית פחות 
בשאר העולם. בישראל יש קהילה קטנה של 

כפרים  בשני  ברובם  המתגוררים  צ'רקסים, 
בגליל: כפר כמא וִרחאניה.

מקור השם
"אדיגה"  הוא  הצ'רקסים  של  המקורי  שמם 
ואציל.  שלם  איש  "אדיגים", שמשמעותו  או 
אדיגה הוא גם שמו של העם הכולל את כל 
שאיפתם  את  המסמל  שם   - השבטים   12
התמידית  ושאיפתם  דרכיהם  בכל  לשלמות 
צ'רקס  אותם  כינו  שכניהם  אולם  למצוינות, 

ושם זה השתרש.

מוצאם של הצ'רקסים
מוצאם של הצ'רקסים הוא מן האזור הצפון־
מערבי של הקווקז, ממישור קובאן הנקרא על 
שם נהר קובאן הזורם שם. הצ'רקסים שייכים 

הרי הקווקז

מפת צ'רקסיה

פתיחה
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הצפון־מערביים  הקווקזים  העמים  לקבוצת 
יחד עם האבחזים, האבזים והאוביחים.

ההיסטוריה הצ'רקסית
עתיק,  יוחסין  באילן  מתהדרים  הצ'רקסים 
הקדום  החאתי  לעם  מוצאם  את  ומשייכים 
שחי אלפי שנים לפני הנצרות במישור קובאן. 
הצ'רקסים חיו בקווקז עוד לפני 3,000 שנה, 
ומענפים  צאן  מרעיית  התפרנסו  כשרובם 
ידועה  הזאת  התקופה  חקלאות.  של  אחרים 
אחד  היו  והצ'רקסים  הדולמנים,  כתקופת 
הקווקז  בצפון  והחשובים  הגדולים  מהעמים 
הידועים  הראשונים  למתיישבים  ונחשבים 

באזור זה.

הממלכה  נוסדה  לערך  לפנה"ס  ב־400 
ה־9  במאה  מאוטייר".  "סינד  בשם  האדיגית 
תקופת  החלה  הברזל,  גילוי  עם  לפנה"ס, 
שהחלו  הצ'רקסיים  לשבטים  חדשה  פריחה 
ליצור כלים חדשים ולפתח טכניקות מודרניות 
לזמנם. בתקופה זו התגוררו הצ'רקסים לחופי 
הים השחור וים אזוב, עד למורדות הרי קווקז.

כבר  הצ'רקסים  התפרסמו  היווני  בעולם 
במאה ה־5 לפנה"ס. במאה ה־6 לספירה החל 
הביזנטית  מהקיסרות  מושפע  להיות  האזור 
שאותה  הנוצרית,  הדת  את  לאזור  שהביאה 
קיבל בעיקר שבט הזיכים. באזור התיישבותם 
פטריארכיה  הוקמה  אף  האחרונים  של 
עליות  היו  מכן  שלאחר  בשנים  מקומית. 
וירידות במצבם של הצ'רקסים, בשל מלחמות 
הסקיתים,  כדוגמת  שונים  כיבוש  וניסיונות 

סרמאטים, כוזרים, מונגולים ועוד.

תקופת הממלוּכים
צ'רקסים  עבדים  היו  הממלוּכים  מרבית 
וטורקים שהובאו על־ידי הסולטאנים הערבים 

כדי לשמש ככוח צבאי. במאה ה־13 הצליחו 
בקהיר  השלטון  את  לתפוס  הממלוּכים 
שבמצרים, ובכך הפכו לבעלי השפעה מכריעה 
הממלוּכית  התקופה  המוסלמי.  בעולם 
שלטון  תקופת  תקופות:  לשתי  מתחלקת 
ממוצא  היו  בו  הבחרי, שחלק מהסולטאנים 
צ'רקסי; ותקופת שלטון הבורג'י, שכמעט כל 

הסולטאנים בו היו ממוצא צ'רקסי.

בידי  מצרים  של  כיבושה  לאחר  גם 
לשלוט  הצ'רקסים  המשיכו  העות'מאנים, 
במצרים עד המאה ה־18. עם עלייתו לשלטון 
כל  כמעט  נרצחו  פשה,  עלי  מוחמד  של 
הממלוכים הבכירים והנותרים ברחו לסודאן. 
כמה אלפי צ'רקסים, צאצאי אותם ממלוכים, 
חיים במצרים, שם הם היוו אליטה עד עלייתו 

של גמאל עבד אל־נאצר.

מלחמת רוסיה-צ'רקסיה
עד  והגיעה  התפשטה  הרוסית  האימפריה 
לארץ הצ'רקסים ולהרי הקווקז. בשל מיקומו 
הקווקז  אזור  של  האסטרטגית  וחשיבותו 

ביקשה האימפריה הרוסית לכובשו.

הרוסית.  לפלישה  בכוח  התנגדו  הצ'רקסים 
ובין  הרוסים  בין  מלחמה  החלה  ב־1763 
זו  מלחמה   .1864 עד  ונמשכה  הצ'רקסים 

דולמן
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וחצי  למיליון  וקרוב  מדם,  עקובה  הייתה 
צ'רקסים נרצחו בה.

מארצם  גורשו  ב־1864  המלחמה  תום  עם 
מעל מיליון איש, רובם צ'רקסים ובני עמים 
התרחש  הקווקז  מן  הגדול  הגירוש  אחרים. 
בארבעה גלים, עד תום העשור השביעי של 

המאה ה־19.

את  גרשו  הרוסים 
לא  מארצם  הצ'רקסים 
אלא  היבשה  דרך  רק 
החל  בספינות,  גם 
בינואר 1864 - בתקופה 
בשנה  ביותר  הגרועה 
לשיט בים השחור. לכל 
הגירוש  שלבי  אורך 
הספינות  הועמסו 
במגורשים הרבה מעבר 
הים  ותנאי  לקיבולתן, 
נלקחו  לא  הסוער 

והמחלות,  הרעב  הצפיפות,  בתנאי  בחשבון. 
מתו צוותים שלמים וספינות רבות טבעו.

יריבתה  שהייתה  העות'מאנית,  האימפריה 
של רוסיה, שלטה באותו זמן במרבית השטח 
בצ'רקסים  ראתה  היא  לרוסיה.  שמדרום 
אותם  קיבלה  ומנוסים,  אמיצים  לוחמים 
בשטחיה  אותם  קלטה  פתוחות,  בזרועות 
ועודדה אותם להתיישב באזורי ספר בעייתיים 
הציבה  כשבנוסף  גבולותיה  את  לחזק  ובכך 

אותם כתגבור בחזית הבלקן.

נקבעה  ובו  ברלין,  קונגרס  כונס  ב־1878 
הרוסית  האימפריות  בין  האש  הפסקת 
גבולות  נקבעו  זה  בקונגרס  והעות'מאנית. 

גירוש הצ'רקסים מקווקז

קונגרס ברלין 1878 )ציור מאת: אלטון פון ורנר, ויקיפדיה(
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בעצמאות.  זכו  אף  מדינות  וכמה  חדשים 
העות'מאנים  חויבו  זה  מהסכם  כתוצאה 
האימפריה,  של  החדשים  לגבולות  לעבור 
וכ־300 אלף צ'רקסים הועתקו שוב מארצות 

הבלקן אל תוככי האימפריה העות'מאנית.

בטורקיה.  התיישב  הצ'רקסי  העם  רוב 
הסולטאן הטורקי עבד אל־חמיד השני קיבל 
את הצ'רקסים תחת חסותו, הן בשל היותם 
בשכבה  מעוניין  שהיה  משום  והן  מוסלמים 
להשתמש  יהיה  שניתן  נאמנים  אנשים  של 

בהם בעת הצורך נגד תושבי המקום.

מפתח  תפקידי  מילאו  רבים  צ'רקסים 
במלחמת  גם  והשתתפו  העות'מאני,  בצבא 

העצמאות הטורקית.

ההתיישבות הצ'רקסית
מיליון   6-3 בין  המונה  הצ'רקסי,  העם  רוב 

איש, מתגורר כיום מחוץ לקווקז.

צ'רקסים,  אלף  כ־800  בקווקז  יש  כיום 
רפובליקות  שלוש  בין  ברובם  המחולקים 
קארצ'אי  אדיגאי,  עצמאיות:  אוטונומיות 
קהילות  בלקאריה.   - וקברדינו  צ'רקס   -
למצוא  ניתן  נוספות  גדולות  צ'רקסיות 

במוסקבה ובסנקט־פטרבורג.

בטורקיה נמצאים כשלושה מיליון צ'רקסים, 
ומרוכזים בה מרבית הצ'רקסים בעולם. בני 
אזורים  בשלושה  מרוכזים  הצ'רקסי  העם 
הים  לחופי  טרבזון  אזור  בטורקיה:  עיקריים 
קייסרי;  העיר  סביב  אנקרה  רמת  השחור; 
איסטנבול.  לנפת  קרוב  המדינה  ובמערב 
ואף  טוב,  הצ'רקסי  העם  בני  של  מעמדם 
הממשלה  מראשי  אחת  מתוכם  עמדה 

התורכית.

קהילות צ'רקסיות נוספות המפוזרות בעולם 
בגרמניה,  בארצות־הברית,  למצוא  ניתן 
ובקהילות  בלוב  בעיראק,  בירדן,  בסוריה, 
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קטנות יותר במדינות נוספות כמו אוקראינה, 
בולגריה והולנד.

 התיישבות הצ'רקסים
במזרח־התיכון

הצ'רקסים הנמצאים כיום במזרח־התיכון הם 
לבלקן  שנשלחו  הצ'רקסים  צאצאי  למעשה 
לאחר  הרוסית-עות'מאנית.  המלחמה  לאחר 
קונגרס ברלין ב־1878 הועברו הצ'רקסים אל 
העות'מאנית,  האימפריה  של  גבולותיה  תוך 
העות'מאנים  על־ידי  הועברו  מכן  ולאחר 
במזרח־התיכון  הבעייתים  הספר  לאזורי 

כדוגמת סוריה, ירדן וישראל.

מרבית הצ'רקסים בסוריה ישבו ברמת הגולן, 
כ־20  מנו  הם  הימים  ששת  מלחמת  ולפני 
אלף איש, והיוו את רוב האוכלוסייה ברמה. 
העיר  היה  בגולן  הבולט  הצ'רקסי  היישוב 

קוֵניטרה.

הירדן  לעבר  שהגיעו  הראשונים  הצ'רקסים 
התיישבו בכפרים באזור שבו התפתחה לימים 
העיר עמאן. היישוב הכפרי הקבוע היה דליל 
מאוד ונתון לפשיטות של בדואים. הצ'רקסים 
בפני  תריס  לשמש  כדי  בעיקר  שם  יושבו 
הבדואים, והם אלו שחידשו את יישובה של 

רבת עמון.

חיו  ה־20  המאה  של  ה־40  שנות  באמצע 
ועד  מאז  הירדן.  בעבר  צ'רקסים  כ־10,000 
רמי־ תפקידים  ממלאים  הצ'רקסים  היום 
מעלה בממלכה הירדנית ובצבאה, כשבעבר 
כיהן סעיד ֻמפתי הצ'רקסי כראש הממשלה, 
ואת המלך הירדני מאבטח בקביעות משמר 

צ'רקסי.

השפה הצ'רקסית
השפה ה"אדיגית" היא שפה עתיקה ממשפחת 
דוברי  הקווקזיות.  הצפון־מערביות  השפות 
השפה מכנים אותה בשם "אדיגבזה" - שפתם 
של האדיגים - והיא מדוברת בקרב הקהילות 

הצ'רקסיות בכל רחבי העולם.

באותיות  ונכתבת  אותיות   64 מונה  השפה 
קיריליות, כאשר לכל אות בשפה יש פירוש 
יוצר  אותיות  שתי  של  וחיבור  מילה,  חצי   -
שימוש  אין  ה"אדיגית"  בשפה  חדשה.  מילה 

בניקוד כלל.

עיקריים:  ניבים  בשני  מדברים  הצ'רקסים 
אדיגית המכונה צ'רקסית מערבית ומדוברת 
בפי יותר מחצי מיליון איש בעולם; קברדינית 
בפי  ומדוברת  מזרחית  צ'רקסית  המכונה 
רב  מספר  זו  לשפה  בעולם.  איש  כמיליון 
השבטים  בקרב  המדוברים  תת־ניבים  של 
שונה  המילים  והגיית  השונים,  הצ'רקסים 

מעט לפי מיקומם הגאוגרפי של הדוברים.

הכתב הצ'רקסימשמר צ'רקסי של מלך ירדן
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דוברת  בישראל  הצ'רקסית  הקהילה  כל 
היחידה  הקהילה  וזו  האדיגית,  השפה  את 
שמלמדת  בקווקז(  הקהילות  )מלבד  בעולם 
את השפה באופן רשמי בבית הספר בנוסף 

לעברית, לאנגלית ולערבית.

ופוחת  הולך  האדיגית  השפה  דוברי  אחוז 
את  אונסק"ו  ארגון  כלל  ב־2009  שנה.  מדי 
השפה הצ'רקסית ב"אטלס השפות הנמצאות 
צ'רקסיות  קהילות  מכך,  כתוצאה  בסכנה". 
כדי  פתרונות  למצוא  מנסות  בעולם  רבות 
בקרבם.  השפה  של  מעמדה  את  לחזק 
יום השפה הצ'רקסית הוא עוד  ההכרזה על 

מהמאמצים לשמור עליה.

הדת הצ'רקסית
הצ'רקסים  היו  לספירה  ה־6  למאה  עד 
שונים.  לאלילים  העובדים  פגאנים  שבטים 
בתחילת המאה ה־6 החלו להגיע מיסיונרים 
ביזנטים לצ'רקסיה, מה שהיה תחילת המעבר 
לאמונה  פגאניות  מאמונות  הצ'רקסים  של 
זה נמשך עוד כאלף שנה,  הנוצרית. תהליך 
עד הגעת דת האסלאם במאה ה־16 לספירה, 
בהשפעת האימפריה העות'מאנית והחאנאת 

)שלטון החאנים( באזור של חצי האי קרים.

שנה  כמאתיים  ארך  ההתאסלמות  תהליך 
כשאחת הסיבות שהעות'מאנים שמחו לקלוט 
של  היותם  הייתה  בקרבם  הצ'רקסים  את 
הצ'רקסים לוחמים מעולים, ולא פחות מכך 
בשל היותם מוסלמים שניתן לשלוח לאזורי 

ספר בעייתיים מבחינה גאוגרפית ודתית.

הם  העולם  ברחבי  הצ'רקסים  מרבית  כיום, 
של  ביותר  קטן  מיעוט  יש  סונים.  מוסלמים 
בעיר  החיים  נוצרים  צ'רקסים  כ־10,000 
מוזדוק שברפובליקת צפון אוסטיה שבקווקז. 
כמו כן יש ארמנים שחיו בסמיכות לצ'רקסים 

שמרו  אך  ומנהגיהם,  שפתם  את  ואימצו 
בפי  נקראת  זו  קבוצה  הנוצרית.  דתם  על 
רבים  וכיום  צ'רקסוגארים,  בשם  החוקרים 
מהם החלו להיטמע בשכניהם הרוסים ולאבד 

את המנהגים הצ'רקסיים.

דגל העם הצ'רקסי
דוד  על־ידי  עוצב  הצ'רקסי  העם  דגל 
הדגל  סקוטי.  ממוצא  שהיה  אורקהארט 
הצ'רקסים  שקיימו  גדולה  באספה  נבחר 
השבטים  מנהיגי  דנו  במסגרתה  ב־1836, 
הצ'רקסים בהתנגדות לכיבוש הרוסי על הרי 
הקווקז שנכשלה. עם ניצחון הרוסים וגירוש 
את  להשאיר  הוחלט  ממולדתם,  הצ'רקסים 
הדגל כפי שהוא, בזכות משמעותו ההיסטורית 
והלאומית והרצון והתקווה למדינה עצמאית 
הדגל  1994 משמש  במרץ   24 מאז  בקווקז. 
הצ'רקסי דגלה הרשמי של רפובליקת אדיגיה 

שבפדרציה הרוסית.

הדגל הצ'רקסי הוא בעל רקע ירוק ועליו 12 
מוצלבים,  חיצים  ושלושה  זהובים  כוכבים 

כשלצבע הדגל ולסמליו כמה פרשנויות:
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הצבע הירוק מסמל את דת האסלאם, דתם 
הקווקז,  אדמת  את  וכן  הצ'רקסים,  של 

מולדתם של הצ'רקסים.

הכוכבים הזהובים מסמלים את 12 השבטים 
הצ'רקסיים ומחוזותיהם.

את  מסמלים  השלובים  החצים  שלושת 
העובדה  ואת  השבטים,  של  לכידותם 
לוחמים  של  עם  הם  שהצ'רקסים  שלמרות 
בן  זו  מסיבה  למלחמה.  ולא  לשלום  פניהם 
העם הצ'רקסי בחיי היום־יום שלו היה נושא 
למלחמה  כשיצא  ורק  בלבד,  חצים  שלושה 

לקח עמו אשפת חצים מלאה.

ִאסחאק,  משבשה  הצ'רקסי  הלאומי  הסופר 
ספרביי,  זאנה  עיצב  הדגל  את  כי  טען 
בטורקיה  ששהה  בעת  נאתכו,  שבט  מנהיג 

את השבטים  לאחד  כחלק ממאמציו  כשבוי 
הרוסי.  הפולש  מול  במלחמתם  הצ'רקסים 
על־פי ִאסחאק, ספרביי בחר את הרקע הירוק 
ספרביי  הקווקז.  את  מסמל  שהוא  מכיוון 
זהוב,  כוכב  באמצעות  שבט  כל  לייצג  בחר 
במטרה לתאר את מעמדם הרם והמכובד של 
השבטים. הבחירה בצבע הזהוב הייתה בשל 
הכוכבים  וכל  החומר,  של  ואיכותו  יוקרתו 
בין  השוויון  את  לסמל  כדי  בגודלם  שווים 

השבטים השונים.

באירועים  דגלם  את  מניפים  הצ'רקסים 
לאומיים כדוגמת יום הזיכרון הצ'רקסי, בדרך 

כלל לצד דגל המדינה שבה הם חיים.

יום הדגל הצ'רקסי
העולם הצ'רקסי מציין מדי שנה את יום הדגל 
ב־25 לאפריל, כשביום זה מניפים הצ'רקסים 
את הדגל בכל מקום בעולם שבו הם נמצאים.

הדגל נוצר למען חיזוק האחווה בין השבטים 
מאחד  כגורם  לשמש  ועל־מנת  הצ'רקסיים, 
בכפרים  העם.  בני  כל  עבור  לגאווה  וכסמל 
הצ'רקסים בארץ, כפר כמא וריחנייה, חוגגים 
את היום בהפנינג קהילתי שבו לוקחים חלק 

כל תושבי הכפר.

"הירוק, צבע הגלימה ההרים שלהם, 
וזה מציין את האמונה של מכה, היה 
זה אשר בחרתי. על זה הנחתי צרור 
המיוחדות  זרועותיהם  חצים,  של 
הלילי  שבבילה  כוכבים,  של  וכתר 
החופש  את  לקשר  עשויים  הם 
שלהם,  הבורא  יצירות  עם  שלהם 

ואת התהילה של השמיים."
דגל הצ'רקסיה, נאומו של דוד אורקהארט, 
גלזגו, 23 במאי 1838.

הדגל הצ'רקסי

יום הדגל הצ'רקסי
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מאפייני התרבות הצ'רקסית
התרבות והמסורת של הצ'רקסים מאופיינות 
המערב.  מתרבות  השפעה  לצד  בשמרנות 
העובדה שהצ'רקסים היו עם לוחם השפיעה 
והמנהגים  התרבות  החיים,  אורח  על  מאוד 

שלהם.

אדיגה חאבזה
ההתגלמות של התרבות והמסורת הצ'רקסית. 
כבוד  על  הצ'רקסי, המבוסס  הכבוד  קוד  זה 
ושליטה  משמעת  אחריות,  הדורש  הדדי 
לא  חוקים  הם  חאבזה"  ה"אדיגה  עצמית. 
התרבות  של  הבסיס  את  המהווים  כתובים 
כמו:  מרכזיים  ערכים  הכוללת  הצ'רקסית, 
אנושיות, תבונה, הערכה, אומץ וכבוד. רדיפה 
בתרבות  נחשבות  וראוותנות  כסף  אחרי 

הצ'רקסית לחרפה גדולה.

תרבות האירוח
הצ'רקסים  בקרב  האורחים  הכנסת  מנהג 

מפותח במיוחד.

לצורכי  בהתאם  הצ'רקסים  בתי  נבנו  בעבר 
אורחי הבית. בית המגורים היה נבנה בנפרד 
מהסלון, כך שדלת הבית הייתה תמיד פתוחה 
בעל  את  הכיר  לא  אם  גם  האורח,  לרווחה. 
גם ללא הודעה  הבית, הוזמן להיכנס לסלון 
סימן  בכניסה לסלון  מוקדמת. תליית השוט 
כשעל־פי  בבית,  אורח  של  ההימצאות  את 
המארח  ידע  בכניסה  השוט  תליית  צורת 
האם האורח ממהר לצאת לדרך או שבדעתו 

להישאר כמה ימים.

היום,  גם  נשמר  האורחים  הכנסת  מנהג 
אנשים  לארח  מאוד  שמחים  והצ'רקסים 

בו  אין   - אורחים  בו  שאין  "בית  בכפרם. 
ברכה".

הלבוש הצ'רקסי
הלבוש הצ'רקסי המיוחד הותאם לתנאי מזג 

האוויר ההרריים של ארץ הקווקז.

שונות  אימפריות  של  מניסיונות  כתוצאה 
להשתלט על מולדתם, הפכו הצ'רקסים בעל 
של  המסורתי  הלבוש  לוחם.  לעם  כורחם 
עטור  החזה  קרב.  מדי  הוא  הצ'רקסי  הגבר 
מזון  לאחסון  בעבר  ששימשו  בתרמילים 
ובתקופה מאוחרת יותר לאחסון אבק שריפה. 
הקווקז  עמי  רוב  על־ידי  אומצו  אלו  בגדים 
אותו  לובש  עם  וכל  אויביהם,  להרתעת 
למצוא  ניתן  לכך  רמז  שונות.  התאמות  עם 
ללבוש  הרוסים  שהטביעו  "צ'רקסקה"  בשם 
הלוחמים הקוזאקים, שנשלחו על־ידי הרוסים 

להילחם בצ'רקסים.

נקרא:"שואח  המסורתי  הצ'רקסי  הלבוש 
ללבוש  סאיה"  ו"אדיגה  גברי,  ללבוש  צ'יא" 
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הנשי. לצבע הלבוש הגברי הייתה משמעות: 
לימי  לבנה  למלחמה,  יוחדה  אדומה  חליפה 

חג ושחורה לימי החול הרגילים.

ומפואר.  מכובד  הצ'רקסית  האישה  לבוש 
בגד ה"סאיה" מכיל בתוכו את כל התכונות 
המאפיינות את האישה הצ'רקסית, כשהבגד 

צבוע לרוב בצבעים כהים וחזקים.

על־מנת לשמר את הלבוש הלאומי הצ'רקסי 
בחודש  מציין  הצ'רקסי  העם  המיוחד, 
ספטמבר מדי שנה את יום הלבוש הצ'רקסי.

הריקוד האדיגי )הצ'רקסי(
הנושאים  את  מבטא  הצ'רקסי  הריקוד 
אהבה  מלחמות,  העם:  בחיי  הדומיננטיים 

וחיזור. דרך הריקודים היו הצ'רקסים מאמנים 
הקניית  על־ידי  לוחמים  להיות  הילדים  את 
כושר גופני, זריזות וגמישות. לצ'רקסים, כמו 
לכל העמים, יש פולקלור מיוחד משלהם. כל 
הריקודים הצ'רקסיים מבוצעים על־ידי בחור 
ובחורה, כאשר הבחור רוקד בזריזות על קצות 
האצבעות ומנתר בקפיצות מיוחדות על־מנת 
בעדינות  רוקדת  והנערה  כוחו,  את  להראות 
את  להראות  כדי  ומהירים  קטנים  בצעדים 

עדינותה ונשיותה.

של  ובחבטות  בדפיקות  הוא  הריקוד  מקור 
בחוזקה.  בקרקע  הננעצת  הסוס  פרסת 
ומכאן  קבוע,  קצב  בעלות  הן  אלו  דפיקות 
יש  הצ'רקסי.  הריקוד  של  המקצב  נלקח 
מהיר,  ריקוד   - ה"שאשן"  ריקוד:  סוגי  כמה 

לבוש צ'רקסי מסורתי )צילום: אלין סגס(
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ריקוד   - ה"ג'אגו"  איטי,  ריקוד   - ה"קאפ'ה" 
צעירים וזוגות וכדומה.

נישואין
אינם  מוסלמים,  היותם  אף  על  הצ'רקסים, 

נישאים למוסלמים שאינם בני עדתם.

במעגלי  מתחיל  הצעירים  בין  החיזור 
באופן  המתקיימות  החתונות  של  הריקודים 
של  ממושך  בחיזור  וממשיך  בכפרים,  תדיר 
המחזרים  של  ביקורים  הכולל  שנים  כמה 
לבילויים  לצאת  בלי  המחוזרות,  בחצרות 

משותפים לפני החתונה.

החטיפה",  "מנהג  קיים  הצ'רקסית  בתרבות 
הסכימו  לא  הכלה  הורי  אם  נעשה  שהיה 
לנישואי בני הזוג. במקרה כזה של אי הסכמה, 
היה הגבר "חוטף" את אהובתו )בהסכמתה( 
אומץ  את  מפגין  ובכך  לה  להינשא  על־מנת 
ליבו. במהלך החטיפה מחויב החוטף לירות 

שלוש יריות באוויר כדי להודיע לכל הכפר על 
מעשה החטיפה, ומיד לאחר השמעת היריות 
דוהר עם החטופה על הסוס עד  היה הגבר 
גבולות הכפר בעוד התושבים רודפים אחריו. 
היו מחויבים להפסיק  - הם  הזוג  נתפס  אם 
לנסות. במאה ה־20 הצטמצם מנהג זה - כבר 
אין צריך לירות ולדהור על סוס, ודי לקחת 
את הכלה לבית חבר ברכב, עד לריצויים של 
את  כותבים  ההורים  ריצוי  עם  הכלה.  הורי 

הכתובה ונערכת החתונה.

בחברה הצ'רקסית הנישואין הם עמוד הקיום 
אצילי  לדבר  נחשבים  הם  המשפחה.  של 
רווק  כל  מעודדת  הקהילה  כן  ועל  ומכובד, 
במקרים  משפחה.  ולהקים  להינשא  ורווקה 
של התאלמנות או גירושין - יש עידוד לשוב 

ולהתחתן בשנית.

כלל,  שידוכים  אין  הצ'רקסית  במסורת 
והצ'רקסי מתחתן עם אישה אחת בלבד. כמו 
כן יש איסור להתחתן עם קרובי משפחה עד 

להקת תיפסה כפר כמא )צילום: חיים ברום(
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שבעה דורות אחורה. הגבר הצ'רקסי מתחתן 
הנערה  על  כפייה  ואין  ליבו,  בחירת  עם 
הצ'רקסית  החתונה  רצונה.  נגד  גבר  לשאת 
ובמאכלים  בריקודים  המלווה  אירוע  היא 
דוגלת  הצ'רקסית  המשפחה  מסורתיים. 
בני  בין  רבה  והערכה  כבוד  זכויות,  בשוויון 
חייהם.  אורחות  בכל  מתאפיין  והדבר  הזוג, 
דוגמה קטנה לכך היא ישיבה בשולחן עגול 
ובו  השולחן(,  בראש  מכובד  מקום  )ללא 
שמסמל  דבר   - המשפחה  בני  כלל  יושבים 
של  במקרים  לכולם.  השוויון  את  מכל  יותר 
זכויות האישה מבוססות  ירושה,  או  גירושין 

על חוקי ומנהגי מקום מגוריה.

הרקמה  בעבודת  ידועות  הצ'רקסיות  הנשים 
והחרוזים שלהן, וכיום רובן לומדות במוסדות 

להשכלה גבוהה.

את  לזהות  היה  ניתן  הקווקז,  בהרי  בעבר, 
הצ'רקסית  האישה  של  המשפחתי  הסטטוס 

המטפחת  אותה  כיסתה  שבו  האופן  על־פי 
הוא  הראש  כיסוי  כיום  לכובעה.  שמחוברת 
הנשים  בקרב  ִחג'אב,   - מוסלמית  מטפחת 
קיום  על  המקפידות  והנשואות  הרווקות 
בניגוד לשאר הנשים  זאת,  מצוות הדת. עם 
הראש  כיסוי  הצ'רקסיות  אצל  המוסלמיות 
חרוזים  עיטורי  עם  לבן  בצבע  תמיד  הוא 

ייחודיים.

מנהג החטיפה הצ'רקסי
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חגים ומועדים צ'רקסים
בהיות בני העם הצ'רקסי מוסלמים, מציינים 
הצ'רקסים את חגי הדת המוסלמית: עיד אל־
הִהג'רית  השנה  ראש  אל־אדח'א,  עיד  פיטר, 

ויום הולדתו של מוחמד.

כמה  מציינים  הצ'רקסים  אלו  לחגים  נוסף 
מועדים וימי אזכור שונים במהלך השנה.

עיד אל־פיטר
אחד משני החגים העיקריים באסלאם. החג 
את  המציין  הצום  שבירת  חג  גם  מכונה 
הקטן"  "החג  או  הַרַמַדאן,  חודש  של  סיומו 
בשל היותו קצר ביום מהחג הגדול "עיד אל־

אדח'א" הנחגג ארבעה ימים.

של  הראשונים  הימים  בשלושת  מצוין  החג 
לשנה  העשירי  החודש   - "שוואל"  חודש 

כשאחת  המוסלמי,  השנה  בלוח  הִהג'רית 
שבו  המועד  את  לחג  מייחסת  המסורות 

הסתיימה כתיבת הקוראן.

מאחר שלוח השנה של האסלאם נקבע על־פי 
נקבע  הירח, המועד המדויק של החג  מולד 
בכל קהילה בנפרד וייתכן הבדל של יום או 

יומיים בין מדינות או קהילות מוסלמיות.

לעניים  צדקה  נותנים  כלכלית  יכולת  בעלי 
לפני תחילת החג, לפי מספר בני הבית של 
מבני  אחד  כל  עבור  קבוע  סכום   - המשלם 
הבית. בבוקר היום הראשון של החג נערכת 
זו,  בתפילה  המסגדים.  בכל  מיוחדת  תפילה 
המאמינים  על  שישי,  יום  לתפילות  בדומה 
אורך  בגפם.  ולא  במסגד  בקבוצה  להתפלל 
בקריאות  מלווה  והיא  שעה,  כרבע  התפילה 
ַאְּכַּבר"(. המתפללים  )"ַאלָּלֻה  רבות  "תכביר" 
באים  שהם  לפני  לשתות  או  לאכול  חייבים 
הצום,  שבירת  את  להדגיש  כדי  המסגד  אל 

פסיפס < דתות ועדות בצה"ל  146



ההלכה  על־פי  לצום  אסור  החג  ובימי 
המוסלמית. אחרי תפילת החג במסגדים נהוג 
לבקר בבתי קברות על־מנת לכבד את זכרם 
שלושת  במהלך  מכן,  ולאחר  הנפטרים,  של 
זה, בעיקר  זה בביתו של  ימי החג, מבקרים 
אצל קרובי המשפחה. במהלך ימי החג נהוג 
לעניים,  צדקה  ולתת  חדשים  בגדים  ללבוש 
לבקר חולים, להעניק מתנות לילדים ולנשים 

ולהרבות באכילת דברי מתיקה.

נהוג  הראשון  היום  של  הצהריים  בשעות 
בבית  גדולה  משפחתית  חג  ארוחת  לקיים 
האמהות של המשפחה המורחבת. ביישובים 
נוהגים לקשט את הרחובות בדגלים וקישוטים 
נערכות  יישובים  ובכמה  שונים,  צבעוניים 

חגיגות ותהלוכות.

חג הקורבן - עיד אל־אדחא
החגים  משני  אחד  הוא  אל־אדחא  עיד 
הארוך  הוא  באסלאם.  ביותר  החשובים 
מביניהם, ובשל כך הוא נקרא "עיד אל־כביר" 
- החג הגדול. החג נחגג 70 ימים לאחר עיד 
אל־פיטר, החל מהיום העשירי של חודש "ד'ּו 
אל־ִחַג'א" - הוא החודש ה־12 והאחרון בלוח 
השנה המוסלמי הִהג'רי. החג נמשך ארבעה 
ימים, ומסמל את סיום תקופת העלייה לרגל 

למכה - "אל־חג'".

שמו של חג הקורבן מתקשר לסיפור העקדה 
שמו  המוסלמית.  ובמסורת  בקוראן  המובא 
של ישמעאל לא מוזכר בקוראן, אולם בֵקַצץ 
ַאל־ַאְנִּבַיאא' )סיפורי הנביאים( נוספו לסיפור 

פרטים, ושם נקבע שהבן הוא ישמעאל.

בקוראן מסופר כי הנביא אברהם חלם חלום 
שבו הוא שוחט את בנו ישמעאל ומעלה אותו 

)AFP Contributor :מאמינים מוסלמים מתפללים סביב לכעבה )צילום
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קורבן לאלוהים. הוא סיפר לבנו על החלום, 
והבן השיב לאביו שעליו לראות בחלומו ציווי 
מיהר  אברהם  לעולה.  אותו  ולהקריב  אלוהי 
להגשים את החלום שחלם, וביקש לשחוט את 
בנו כדי להוכיח את חוזק אמונתו באלוהים. 
אלוהים ראה זאת ושלח לו כבש, שאותו שחט 

אברהם במקום בנו.

המוסלמי  ַחייב  החג  של  הראשון  ביום 
כזיכרון  במסגד.  החג  בתפילת  להשתתף 
לשחוט  המוסלמים  נוהגים  העקדה  למעשה 
כבש או בעל חיים אחר ביום זה, לתת חלק 
השאר  את  ולאכול  לעניים  תרומה  מבשרו 
חלק  כיום,  החגיגית.  המשפחתית  בסעודה 
מהמוסלמים ממירים את שחיטת בעל החיים 

בתרומה לצדקה.

מנהגי החג כוללים עריכת ניקיון יסודי וקניית 
לילדים  וצעצועים  מתנות  חדשים,  בגדים 
הקברות,  בבית  לבקר  הנוהגים  יש  ולנשים. 
ולקרוא קטעים מהקוראן לזכרם של קרוביהם 
בית  בכל  מכינים  החג  לקראת  שנפטרו. 
ממתקים מיוחדים יפים וצבעוניים וכן עוגות 
עגולות, מעמולים הממולאות בתמרים ועוד.

ראש השנה הִהג'רית
בֻמחרם,  ב־1  מתחיל  האסלאמי  השנה  ראש 
תחילת  מסמל  החג  בשנה.  הראשון  החודש 
מוחמד  הגירת  לזכר  ונחגג  חדשים  חיים 
 13  - בברכות  למדינה, שבה התקבל  ממכה 

שנים לאחר ראשית האסלאם.

יום זה אינו נחשב לחג באסלאם, אולם ברבות 
מהארצות המוסלמיות נהוג לציין אותו ביום 
נחשב  זה  יום  בישראל,  ובחגיגות.  חופשה 

למוסלמים כיום מנוחה ושבתון.

יום ההולדת לנביא מוחמד
יום הולדתו של מוחמד מצוין מדי שנה ברחבי 
העולם המוסלמי. לאחר מותו החליטו חכמי 
הדת המוסלמים לציין את יום הולדתו ב־12 
השלישי  החודש   - אל־אוול"  "רביע  בחודש 

בלוח השנה המוסלמי.

ברחבי  דתיים  מוסלמים  מציינים  החג  את 
העולם בתהלוכות לזכרו. כמו כן נהוג לקרוא 
ביום זה את אל־סירה אל־נבויה - ספר הליכות 
מוסלמי  כל  אמור  שעל־פיו  הנביא  של  חייו 

לנהוג.

אל־אסראא ואל־מעראג'
אל־אסראא' הוא המסע הלילי שעשה הנביא 
על  ירושלים  העיר  אל  מכה  מהעיר  מוחמד 
חיית הפלא בעלת הכנפיים, אל־בוראק.  גבי 

AFP :צילום
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כשנחת בירושלים התפלל בראש כל הנביאים, 
ולאחר מכן עלה על גבו של אל־בוראק והם 
המריאו לשמיים. העלייה אל השמיים נקראת 

אל־מעראג'.

מוחמד  הנביא  עליו  קיבל  לשמיים  משעלה 
המוסלמים  נוהגים  ולכן  התפילה,  חובת  את 
יום. המוסלמים  להתפלל חמש פעמים בכל 
אל־אסראא'  לילת  אירועי  את  לציין  נוהגים 
חג  בקוראן.  ובקריאה  בתפילה  ואל־מעראג' 
זה מצוין ב־27 בחודש רג'ב - החודש השביעי 

בלוח השנה ההג'רי.

ראש השנה הצ'רקסית
במארס,  ב־21  חל  הצ'רקסי  השנה  ראש 
הלילה  שעות  ומשך  היום  שעות  משך  שבו 
מאוד  מחוברים  שהיו  הצ'רקסים,  משתווים. 
העונות,  חילופי  כיום  זה  יום  ציינו  לטבע, 
סיום החורף ותחילת האביב והקיץ, ותחילתם 
היא  הצ'רקסים  ספירת  חדשים.  חיים  של 
 )2014( השנה  ולפיה  בעולם,  מהעתיקות 
היא שנת 6223. לוח השנה העתיק והמרשים 
הזה מהווה עדות לעם קדום בעל היסטוריה, 

ותרבות עשירה ששורשיה בקווקז.

לאחרונה שבו הצ'רקסים ברחבי העולם לציין 
מניסיון  חלק  זהו  הצ'רקסי.  השנה  ראש  את 

המורשת  התרבות,  את  ולשמר  להחיות 
ונעלמות  ההולכות  הצ'רקסית,  וההיסטוריה 
בכל  מיעוט  הצ'רקסי  העם  של  היותו  בשל 

מקום בעולם שבו הוא נמצא.

יום החוזרים למולדת
האזרחים  מלחמת  בעקבות  ב־1998, 
החליטו  חייהם,  את  שסיכנה  ביוגוסלביה 
הגולים  צאצאי  בוסנים,  צ'רקסים  עשרות 
לחזור  הרוסית-צ'רקסית,  המלחמה  של 
בברכה  התקבלו  הם  ההיסטורית.  למולדתם 
על־ידי אחיהם, ולאחר זמן קצר נבנו בעבורם 
בתים כדי לשכן אותם בכפר החדש - "מאפה 
רפובליקת  של  הבירה  לעיר  סמוך  חאבלה", 
אדיגיה - מייקופ. מדי שנה חוגגים הצ'רקסים 
ברפובליקה את שובם למולדתם, ויום זה הפך 

לחג עבורם.

יום הזיכרון לרצח העם 
 הצ'רקסי ולגירוש

הצ'רקסים ממולדתם
יום הזיכרון הצ'רקסי מצוין על־ידי הצ'רקסים 
את  מציין  זה  יום  במאי.  ב־21  שנה  בכל 
האירועים הקשים שפקדו את העם הצ'רקסי 
ניצחון  לאחר  הצ'רקסים".  "גלות  ומכונים 
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האימפריה הרוסית וכיבוש שטחי המחיה של 
הצ'רקסים בקווקז, גירשה האימפריה הרוסית 
כמיליון צ'רקסים מאדמתם. במהלך המלחמה 
נהרגו   )1864-1763( שנים  כ־101  שנמשכה 
ועל  תושבים,  וחצי  למיליון  קרוב  ונרצחו 
בהיסטוריה  ביותר  לטרגי  נחשב  זה  יום  כן 

כוללים  הזיכרון  יום  אירועי  הצ'רקסית. 
תהלוכות, טקסים ופעילות הסברתית.

ב־20 במאי 2011 הצביע הפרלמנט הגיאורגי 
ברוב מוחלט על כך שמעשי הרוסים במאה 
הפכה  ובכך  עם,  לרצח  נחשבים  אכן  ה־19 
ברצח  שהכירה  הראשונה  למדינה  גיאורגיה 

העם הצ'רקסי באופן רשמי.

תושבי ההרים עוזבים את כפריהם )ציור משנת 1872 מאת: פיוטר גרוזינסקי(
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הצ'רקסים בצה"ל
הפורעים  לחצו  בתחילת מלחמת העצמאות 
הצ'רקסים,  כמא  כפר  תושבי  על  הערבים 
היהודים  ביישובים  במלחמתם  להם  לסייע 
להשתתף  בתוקף  סירבו  הצ'רקסים  באזור. 
ארגון  עם  קשר  על  שמרו  זו,  בלחימה 
"ההגנה" ונמנעו לחלוטין מלפעול יחדיו עם 
הגורמים שהשפיעו  בין  הערבים המקומיים. 
על תושבי כפר כמא שלא להצטרף לערבים 
עם  הכפר  בני  של  והידידות  ההיכרות  היו 

המושבה יבנאל.

"דקל",  מבצע  במסגרת   ,1948 יולי  במהלך 
נכבש הגליל התחתון. בני כפר כמא הצ'רקסים 
שיתפו פעולה עם "ההגנה", והצטרפו בהמשך 
של   12 בגדוד  כפלוגה  צה"ל  לכוחות  בגלוי 
צה"ל  חיילי  לצד  נלחמו  הם  גולני.  חטיבת 
נצרת,  על  צה"ל  כוחות  השתלטות  במהלך 

שפרעם ועל כפרים נוספים בגליל המערבי.

מידי  העליון  הגליל  לכיבוש  "חירם"  מבצע 
של  משולבת  כפעולה  תוכנן  ההצלה"  "צבא 
בדרום  פעלה  גולני  חטיבת  כוחות.  כמה 
הגליל  אצבע  באזור  פעלה  כרמלי  הגליל, 
הגליל  במרכז  יחדיו  פעלו  ו־9   7 והחטיבות 
7 הוטל לכתר  העליון ובמערבו. על חטיבה 
וממזרח,  מדרום  ההצלה"  "צבא  כוחות  את 
 9 חטיבה  ובמקביל  וסעסע,  מירון  מאזור 
נהריה  מאזור  ומערב,  מצפון  לפעול  נועדה 
 7 חטיבה  על  הוטל  הראשון  בשלב  מזרחה. 
את  ולכבוש  צפת-מירון,  כביש  את  לפתוח 
מרכז הגליל העליון: הכפרים קדיתא, טביבא, 

מירון, סעסע, ספסף, ג'יש ובריעים.

הכפר קדיתא היה היעד הראשון של חטיבה 7 
במבצע. בליל 28 ביולי יצא הגדוד המשוריין 
ארז,  ברוך  של  בפיקודו   ,7 חטיבה  של   79
מצפת  צ'רקסים  לוחמים  פלוגת  בליווי 

לכיבוש הכפר. קדיתא נכבש, ובמהלך כיבושו 
"צבא  לתנועת  קדיתא-ג'יש  כביש  נחסם 
צפת-מירון  כביש  שהוכשר  לאחר  ההצלה". 
-התקדם הגדוד לכיבוש הכפר מירון. בסיום 
מבצע "חירם" נותר הכפר נטוש מכוחות אויב 

ומתושבים.

פלוגת המיעוטים
ב־1948 אושר בצה"ל להקים יחידת מיעוטים 
במסגרת  שתפעל  זייד,  גיורא  של  בפיקודו 
המתנדבים  לצה"ל.  תשויך  לא  אך  צבאית 
ומודיעין,  חבלה  במשימות  הועסקו  ביחידה 
מהסגר  לחמוק  שניסו  הערבים  במעצר  וכן 

שהוטל על הכפרים בגליל.

ביולי 1948, בעיצומה של מלחמת העצמאות, 
הוחלט לצרף את היחידה לגדוד 89 בחטיבה 
8 בפיקודו של יצחק שדה, ובהמשך הוחלט 
להרחיב את יחידת המיעוטים ולהפוך אותה 

למסגרת גדודית.

גויסו לצה"ל בדואים, בעיקר  אחרי הדרוזים 
הגרעין  את  שהיוו  בצפון,  אל־הייב  משבט 
הראשון של היחידה הבדואית בצה"ל. לאחר 
שרוב  צ'רקסים,  חיילים  פלוגת  גויסה  מכן 
חייליה פעלו בעבר במסגרת הצבא הבריטי. 
למפקדה מונה יוסף פיין איש קיבוץ דגניה, 

חיילי חיל הספר וגמליהם בבית לחם 
)צולם ע"י צלמי המושבה האמריקאית(
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לישנסקי  טוביה  מונה  אוגוסט  ובחודש 
למפקד.

ארבע  פלוגות:  שש  היו  שהתגבש  בגדוד 
ופלוגה  בדואים  פלוגת  דרוזיות,  פלוגות 
של  הראשוני  האימון  שלב  בסיום  צ'רקסית. 
הגדוד עבר הגדוד למחנה נשר, והפך לחלק 
בספטמבר  ב־7  צה"ל.  של  הלוחם  מהכוח 
חוגר  בפנקס  המיעוטים  יחידת  זכו   1948
ומספר אישי, שהוענקו להם בטקס רב רושם.

בנובמבר 1948 הורה ראש הממשלה דוד בן־
גוריון למפקד הממשל הצבאי אלוף אלימלך 
אבנר להפוך את יחידת המיעוטים לז'נדרמריה, 
בסוף  החדשים.  בגבולות  שיסייר  ספר  חיל 

1948 פוצלה יחידת המיעוטים לשני כוחות: 
כוח צפוני שבסיסו בעפולה בפיקודו של דב 
בפיקודו  הנגב  במשמר  דרומי  וכוח  ירמיה, 

של חיים לבקוב. ביחידת המיעוטים באותם 
כ־500  מהם  לוחמים,  כ־850  שירתו  זמנים 

דרוזים והשאר בדואים וצ'רקסים.

לאחר סיום מלחמת העצמאות, עקב היעדים 
שהציבה לעצמה המדינה כמו קליטת אלפי 
ולאור  ועוד,  עולים חדשים, שיקום הכלכלה 
נשקלה  צה"ל,  מיחידות  חלק  של  פירוקן 
המיעוטים.  יחידת  את  לפרק  האפשרות 
בעקבות הלחץ שהופעל על־ידי אנשי ציבור 
ונכבדים שלא לסגור את הגדוד, החליט בן־

גוריון על קיצוץ היחידה ולא על פירוקה.

הפרשים  לפלוגת  גם  התנדבו  הצ'רקסים 
ובמאי  "קוואלריה",  שנקראה  הצ'רקסים 
1953 הוחל בהקמת משמר הגבול על בסיס 
הממשלה  קיבלה   1958 ביוני  הספר.  חיל 
החלטה היסטורית על גיוס חובה של צעירים 
את  החל  הראשון  המחזור  לצה"ל.  צ'רקסים 
ורבים  הקבועים,  לשלבים  בהתאם  אימוניו 
במשמר  או  בצה"ל  לשרת  המשיכו  מבוגריו 

הגבול.

בשם  צ'רקסי  מודיעין  קצין  הואשם  ב־1981 
ִעזאת נאפסו בבגידה במדינה ובריגול לטובת 
שנים  שבע  כעבור  בערעורו,  אויב.  מדינת 
הפרשה  אך  פיצויים  וקיבל  זוכה  הוא  וחצי, 
ומדינת  הצ'רקסית  העדה  יחסי  על  העיבה 
צה"ל  יחידות  כלל  כיום,  מה.  לזמן  ישראל 

פתוחות לחיילי העדה.

במשך השנים מילאו עשרות קצינים צ'רקסים 
תפקידי פיקוד ומטה בצה"ל ובשורות משטרת 

ישראל: במשמר הגבול ובשב"ס.

פלוגת פרשים צ'רקסים
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כפר כמא
כפר כמא הוא כפר צ'רקסי במעמד של מועצה 
בישראל  הצפון  במחוז  הממוקם  מקומית, 
בסמוך לכביש 767 )כביש כפר תבור-כנרת( 
והוא אחד משני היישובים הצ'רקסיים בארץ.

כל תושבי הכפר הם צ'רקסים שמוצאם מהרי 
הקווקז ודתם היא האסלאם. רוב תושבי הכפר 
השבטים  מ־12  אחד  השפסוגים,  עם  נמנים 

הצ'רקסיים.

בכפר כמא מתגוררים )נכון ל־2017( כ־3,300 
צ'רקסית  דוברי  הכפר  תושבי  כל  תושבים. 

ועברית ברמת שפת־אם.

ארכאולוגיות  חפירות  הכפר:  של  היסטוריה 
ה־6  המאה  מן  כנסייה  הכפר  בסביבות  גילו 
מאז  מיושב  היה  לא  המקום  אך  לספירה, 
על־ידי  ב־1878  מחדש  ונוסד  ברציפות, 
על־ידי האימפריה  צ'רקסים שיושבו במקום 
מקבוצה  כחלק  הוקם  הכפר  העות'מאנית. 
גדולה של יישובים צ'רקסיים שהוקמו בשולי 
בקוֵניטרה(,  מרכז  )עם  הגולן  באזור  הארץ: 
בירדן )שם יישבו בין השאר את עמאן(, בכפר 
בשליטת  שהיה  התבור  באזור  )שגבל  כמא 
השבט הבדואי א־סבייח( ובריחניה, ובִחרבת 

צ'רקס, שם נוסד לימים גן שמואל.

"הכפר  כיום  המכונה  האזור  כיום:  הכפר 
הישן" בנוי בסגנון צ'רקסי ישן, שבו חצרות 

הבתים צמודות ובעלות קיר משותף כשדלת 
נבנו  הבתים  החצרות.  בין  מחברת  פנימית 
מסביב למסגד והרחובות צרים. סגנון בנייה 
של  במקרה  הגנה  למטרות  בעיקר  נועד  זה 

תקיפת היישוב.

תושבי  את  משרת  בכפר  הגדול  המסגד 
היישוב. הוא בולט במראהו ביחס למסגדים 
אבני  ושילוב  המתומן,  צריחו  בשל  אחרים 
האבלק.  בשיטת  החיצוניים  בקירות  הבזלת 
המסגד  את  רבה  במידה  מזכיר  מראהו 
אבו־דרוויש(,  )מסגד  בעמאן  הצ'רקסי 
כשהמסגד הראשון של היישוב בלט גם הוא 

בזכות צריחו המרובע.

דברים ייחודיים: בכפר פועל המרכז למורשת 
הצ'רקסית. החל מראשית העשור השני של 
המאה ה־21, מדי שנה בחודש יולי, מתקיימת 
"כפר  פסטיבל  במסגרת  פעילות  בכפר 

המסגד הגדול בכפר כמא 
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הדרוזים  הכפרים  נחשפים  שבו  ביקרתם", 
והצ'רקסים בארץ.

ניתן  כמא  בכפר  הישן  האזור  רחבי  בכל 
לראות מבני בזלת ישנים מתקופת עברו. חלק 
מאותם מבנים נשמרו ומשמשים את תושבי 

הכפר עד היום.

בית שאמי
בכפר  ביותר  המרשימים  מהמבנים  אחד 
בתחילה  ה־19.  המאה  בשלהי  שנבנה  כמא 
נבנו רק הקומות הראשונות, ובמשך השנים 
נוספה עליהם קומה עם גג רעפים מיוחדים 
סעיד  הוא  המבנה  בעל  מצרפת.  שהובאו 
איסחאק שחלאכוא שהגיע אל הכפר מדמשק 
כונה  סוריה  אזור  ההם  בימים  שבסוריה. 
 - קרי  "אל־שאמי"  כונה  סעיד  ולכן  "שאם", 
דמשקאי, וגם הבית שבנה נקרא "בית שאמי".

טחנת  במקום  להקים  החליט  שחלאכוא 
לטחנות  בניגוד  מנוע,  בעזרת  שפעלה  קמח 
וגרם  ליעילותה  שתרם  דבר  באזור,  אחרות 
להמון אנשים לפקוד אותה בכל ימות השבוע 
לאור  שלהם.  התבואות  את  בה  ולטחון 
הביקוש הרב החליט סעיד לבנות את הקומה 
השנייה, ששימשה את הבאים כחדרי אירוח 
עד לתום העבודה של הטחנה. מאז שהמתחם 
עבר שיפוץ בשנות ה־90, הוא משמש מרכז 
והפצת  לשימור  הפועל  הצ'רקסית  למורשת 

התרבות הצ'רקסית בארץ ובעולם.

בית שוגן
אחד המבנים המפוארים שנבנו בכפר כמא, 
משפחה  שוגן,  משפחת  של  כביתה  ושימש 
אמידה בכפר שהפעילה חנות למצרכי יסוד 
במשך  במקום.  ההתיישבות  מתחילת  עוד 
בית  הראשונה  בקומה  הופעל  אף  השנים 
קולנוע מקומי לטובת הצעירים, ובו הוקרנו 
ה־70  משנות  מפוח.  מקרן  בעזרת  סרטים 
האחרונות  ובשנים  ורעוע,  נטוש  המבנה 

נמצא בסכנת קריסה.

בית חתוקאי
עם  חדרים,  משני  בנוי  היה  חתוקאי  בית 
מרפסת וכניסה מרשימה, וכלל חצר פנימית 

בית שאמי )צילום: אתר מועצה מקומית כפר כמא(

בית שוגן )צילום: אתר מועצה מקומית כפר כמא(
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ואחורית הכוללת יציאה אחורית לצאן ולבקר. 
הבית הוקף בחומה גבוהה על־מנת להגן על 

הצאן והבקר.

קשה  משימה  הייתה  הבית  בניית  בעבר 
שכן  רבה,  סבלנות  ודרשה  רב  זמן  שארכה 
היה צורך לבנות שתי שורות של אבני בזלת, 
להוסיף  כיממה,  לייבש  טיט,  ביניהן  למלא 

שורה וכן הלאה.

כיום  הבית עבר שימור בשנות ה־90, נמצא 
כמא  כפר  המקומית  המועצה  בבעלות 
שימור  כמבנה  מקומיים  לתושבים  ומושכר 

המשמש לקידום העסקים בכפר.

כיכר השער
נמצאת ליד מבנה המועצה, מתהדרת במבנה 
המדמה שער פתוח ומברכת את הבאים אל 
שערי הכפר ואת התלמידים הרבים שעוברים 
על־ידה בדרכם לבית הספר בברכת "ברוכים 

הבאים" בשתי שפות - עברית וצ'רקסית.

כיכר סאוסארק'ה
למועצה  דרומית  הנמצאת  הגדולה  הכיכר 
מיתולוגית  דמות  בכיכר  שאפסוג'.  ברחוב 
ושמה  ברזל  משטח  על  המפוסלת 
"סתנאי"  של  כבנם  הידוע  סאוסארק'ה, 
ו"ל'פש" מהמיתולוגיה הצ'רקסית. מסופר כי 
של'פש  ובעת  אבן  מתוך  בקע  סאוסארוק'ה 
הטביל אותו במים על־מנת לחשלו, צבתותיו 
אחזו בברכי רגלו, ונקודה זו נשארה החוליה 

החלשה בגופו.

של  אחרים  יסודות  לראות  ניתן  בכיכר 
והחצים  הכוכבים  כמו  הצ'רקסית,  התרבות 

שמופיעים על הדגל הצ'רקסי.

כפר ריחאניה
קילומטרים  כ־8  העליון,  בגליל  צ'רקסי  כפר 
למועצה  משויך  הכפר  לצפת.  צפונית 
הכפר  תושבי  ומרבית  הגליל,  מרום  אזורית 
בצפון  שמקורו  אבזאח  משבט  צ'רקסים  הם 
העות'מאנים  על־ידי  נוסד  הכפר  הקווקז. 
כבר ב־1873, אך אוכלס בתושבים צ'רקסים 
חמש שנים לאחר הקמתו. בכפר מתגוררים 
הם  הכפר  תושבי  וכל  תושבים,  כ־1,400 
ועברית  צ'רקסית  דוברי  סונים  מוסלמים 

ברמת שפת אם.

כיכר סאוסארק'ה כיכר השער 

בית חתוקאי 
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כנראה  נשאב  הכפר  של  שמו  השם:  מקור 
מפרחי הבר הריחניים, צמחי ההדס, המציפים 

את השדות סביב בעונת החורף.

היסטוריה של הכפר: ריחאניה נוסד ב־1873, 
אך רק ב־1880 הגיעו אליו משפחות צ'רקסיות 
משבט אבזאח. שבט זה מגיע מצפון הקווקז, 
הרפובליקות  כיום  נמצאות  שבו  מהאזור 
של  בתחומה  ואדיגיה,  קאראצ'אי-צ'רקסיה 
הפדרציה הרוסית. במלחמת העצמאות סייעו 
והתנדבו  מלבנון,  להעפלה  היישוב  תושבי 

לשרת לצד לוחמי היישוב היהודי.

דברים ייחודיים: הכפר נבנה בשיטה צ'רקסית 
"כפר  ושמה  בקווקז  שמקורה  מסורתית, 
לזה  זה  נבנו כשהם צמודים  חומה". הבתים 
ששרידיה  לכפר,  מסביב  מגן  חומת  ויוצרים 

נשתמרו עד היום. בכפר נמצא מסגד שצורתו 
כמסגדים הצ'רקסיים בקווקז, ושונה מהותית 
יש  במקום  כן  כמו  הערביים.  מהמסגדים 

מוזאון ומרכז למורשת הצ'רקסית.

לכפר אדמות בעל ושלחין, ומקורות הפרנסה 
תושבי  כמא.  כפר  תושבי  של  לאלו  זהים 
ובין  חופשיים,  במקצועות  עוסקים  הכפר 
יחסי  שוררים  הצ'רקסיים  הכפרים  שני 
אחווה הבאים לידי ביטוי גם בשיתוף פעולה 
הכפרים  שני  תושבי  וחתנים.  כלות  ובחלופי 
יכולתם לשמור על מנהגיהם  עושים כמיטב 
עשייה  באמצעות  המיוחדת,  ותרבותם 

חינוכית, חברתית ופורמלית בבית הספר.

תצפית על כפר ריחאניה 

המסגד בריחאניה 
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הצ'רקסים בארץ ישראל
בגלים  הצ'רקסים  הגיעו  ארץ־ישראל  אל 
השלטון  על־ידי  המזרח־התיכון  אל  שנשלחו 

העות'מאני, בשנות ה־70 של המאה 
עבד  העות'מאני,  הסולטאן  ה־19. 
סייע להתנחלותם  אל־חמיד השני, 
ריבונותו,  בתחומי  הצ'רקסים  של 
בהם  להשתמש  מגמה  מתוך 
או  הבדואים  התפשטות  לבלימת 
צמצום תחומיהם של בעלי שררה 
התיישבו  הצ'רקסים  מקומיים. 
בשרון  בגולן,  מקומות  במספר 

ובגליל.

נוסדו  צ'רקסיים  כפרים  שלושה 
ריחאניה,  זו:  בתקופה  בישראל 

אוליפנט  לורנס  בשרון.  וצ'רקס  כמא  כפר 
סיפר ב־1884 על "שניים או שלושה יישובים 
צ'רקס  תושבי  השרון".  במישור  צ'רקסיים 

שהתפשטה  הממאירה  בקדחת  נאבקו 
מכורח  שכניהם.  על־ידי  ונלחצו  בסביבתם, 
ואוכלוסייתו  היישוב  התפורר  הנסיבות 
הצ'רקסיים  הכפרים  אל  כנראה  התפזרה, 

משתי גדותיו של הירדן.

לאומי  מיעוט  מהווים  בישראל  הצ'רקסים 
תווי  להבליט  השואף  מקורי,  צביון  בעל 
מגמה  בו  ניכרת  עצמה  עת  ובאותה  יחודו, 
ברורה להשתלבות בהתפתחותה הכללית של 

המדינה.

תמורות בחברה הצ'רקסית
בשנים האחרונות החלו מגמות שינוי בחברה 
הצ'רקסית המסורתית בשל השפעות שונות. 
הכפרים הצ'רקסיים נמצאים בלב האוכלוסיה 
מערביות  השפעות  וסופגים  בישראל, 
מודרניות וקדמה. השפה העברית היא השפה 
המדוברת והנלמדת לצד שפת האם האדיגית, 
והם  עולה  הצעירים  בקרב  ההשכלה  רמת 
במכללות  מתקדמים  בלימודים  משתלבים 
המגמות  בשלל  בארץ  ובאוניברסיטאות 
לצה"ל  מתגייסים  הכפר  צעירי  והתחומים. 
הישראלית,  בחברה  לחלוטין  ומתמזגים 
לעבודה  מהכפר  ביציאה  גם  חלים  ושינויים 
החקלאות  חופשיים.  מקצועות  בשלל 

בתים בכפר ריחאניה 

צילום: אורי, ויקיפדיה
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הצטמצמה,  המסורתית 
ואנשי הכפר מצאו מקורות 

תעסוקה מחוץ לכפרים.

הפכה  ההשכלה  רמת 
לקנה־מידה בסיסי בסולם 
הערכים, והמעמד החברתי 

יותר  אליה  בהתאם  נקבע 
הנוכחי  בשלב  אמנם,  ויותר. 

לבני  יותר  קל  ההתפתחות,  של 

אמידות  צ'רקסיות  משפחות 
אין  אולם  יתרון,  להשיג 
הוא מצטמצם אליהן והוא 
מפחית את משקלו היחסי 
הקרקעי  הרכוש  של 
ההשפעה  גורמי  בדירוג 
הפוליטית. השפה הערבית 
הצ'רקסים,  בקרב  ידועה 
פוחת  המדינה  קום  מאז  אך 

השימוש בה, בעיקר בקרב הנוער.

חטיבת ביניים כפר כמא )צילום: אתר מועצה מקומית כפר כמא(

כפר כמא - מבט על )צילום: אתר מועצה מקומית כפר כמא(
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כפר כמא

המרכז למורשת הצ'רקסית
במרכז כפר כמא קיים מוזאון המציג פריטים 
ומספק  הצ'רקסית  מהמורשת  אותנטיים 
הצצה לחייהם, וכן מכון מחקר אקדמי לחקר 
הצ'רקסים ששלטו במשך אלפי שנים בהרים 
החדשה  בעת  אך  הקווקז,  צפון־מערב  של 
מצאו את עצמם חיים בפזורה ברחבי העולם, 

כולל בישראל.

שנבנה  ישן  בבית  שוכן  הצ'רקסי  המוזאון 
השכונה  בלב  וממוקם  ה־19,  המאה  בשלהי 
העתיקה בכפר. המבנה, שהיה ביתה של אחת 
המשפחות הוותיקות בכפר, עבר שימור כללי 
והותאם לצורכי המוזאון. כל מרכיביו כבית 
היום  ומשמשים  להפליא,  נשתמרו  צ'רקסי 
להמחשה. אגף התצוגות עשיר ומכיל פריטים 
נדירים ביותר שמקורם בהרי הקווקז, כמו כלי 
הנשק המיוחדים של האביר הצ'רקסי, בגדיו 
לקרב.  בהכנות  אותו  ששימש  הציוד  ושלל 
כמו כן מוצגים בגדיה הססגוניים של האישה 
הצ'רקסית יחד עם פריטי לבוש נוספים, בדים 

כלי  מחרוזים,  קישוטים  מיוחדת,  רקמה  עם 
נגינה צ'רקסיים ועוד. בין המוצגים המעניינים 
ביותר הם העריסה וההליכון, ששימשו בעבר 
מגיל  לעצמאות  ולהכנתם  תינוקות  לגידול 

צעיר.

צפייה  הרצאה,  כולל  במוזאון  בסיסי  ביקור 
המוצגים,  בין  מודרך  וסיור  מרתק  בסרט 
אנגלית  בעברית,  הן  במקום  כשההדרכות 

וצ'רקסית.

מדריך  בלווי  וחצי  כשעה  הסיור:  משך 
צ'רקסי. הפעילות כרוכה בתשלום.

סגור.  המוזאון  ראשון  ביום  פעילות:  זמני 
17:00- חג:  ובערבי  ו‘  בימי  ב‘-ה‘,  בימים: 

.10:00

המוזאון הצ'רקסי כפר כמא 
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או   04-6888082 ותיאום:  נוספים  לפרטים 
www.chckk.org.il בדוא"ל

כפר ריחאניה

החוויה הצ'רקסית
מרכז מורשת ומוזאון צ'רקסי. המוזאון שוכן 
כולו  המעוצב  וקסום,  עתיק  מבנה  בתוך 
הצ'רקסית,  התרבות  ברוח  מסורתי  בעיצוב 
הצ'רקסי  העם  תולדות  סיפור  את  ומספר 
הצ'רקסי  הפולקלור  הצפוניים.  קווקז  בהרי 
של  בערכים  עשירים  גבורה  סיפורי  מכיל 
ניתן  המרכז  בתוך  וחופש.  יושר  לב,  אומץ 
כלים  עתיקים,  בגדים  של  תצוגות  למצוא 
עתיקים, תכשיטים, כלי בית ואביזרי מלחמה 

עתיקים.

לצד מרכז מורשת הצ'רקסים בצפון פועלת 
למבקרים  שמציעה  מיוחדת,  מזכרות  חנות 

פרט  עתיקים.  מסורתיים  ופריטים  מזכרות 
זיתים  בחנות  לרכוש  מומלץ  למזכרות 
מתוצרת מקומית, דבש טרי ומגוון תבלינים 
מסורתיים טריים. כל מוצרי המזון הנמכרים 
בחנות מיוצרים במקום, תוך שימוש בחומרי 

גלם טריים הישר מן הטבע.

בשעות הערב מפעיל המרכז ערבים מיוחדים 
של מוזיקה מסורתית, ריקודים, סיורים בעיר 
לאזרחי  מעניק  הבילוי  מסורתי.  מזון  ודוכני 
התרבויות  ואל  הכפר  חיי  אל  הצצה  העיר 
השונות. לקול צלילי המוזיקה מפזזים רקדנים 
מסורתיות  בתלבושות  לבושים  מקצועיים, 
צבעוניות ומיוחדות. מבוגרים וילדים מביטים 
ומלא  המשפחתי  החיים  ובאורח  בריקודים 
החיים בכפר, והופעות הלהקה הן לפי הזמנה 

מראש ובתשלום.

כולל שישי  ימות השבוע  כל  שעות פתיחה: 
ושבת - בהזמנה ובתיאום מראש.

לתיאום ופרטים נוספים: 1900-72-24-00.

מוזאון הצ'רקסי כפר כמא 

167 ציסקר'צ < מוקדי עניין





יח
ור

ם 
טע

ל 
ע

צ'רקסים



תחוז' )לחם מטוגן(
מרכיבים

1 ק"ג קמח.	 

2 כפות שמרים.	 

1/2 כפית סוכר.	 

3.5 כוסות מים.	 

1 כף מלח.	 

אופן ההכנה
שמים את הקמח בקערת מיקסר, יוצרים חור 

ומוסיפים 2 כפות שמרים.

)לא  חמים  מים  כוס  החור  בתוך  שופכים 
רותחים(, וממתינים כ־5 דקות.

מתחילים לערבב וללוש, לשפוך בהדרגה כוס 
מים וללוש.

מוסיפים מלח )אסור שהמלח ייגע בשמרים( 
ושופכים מים.

שופכים את השמן ולשים עד שמתגבש בצק 
אחיד. מניחים בצד ומתפיחים.

מחממים שמן עמוק לטיגון, מרטיבים ידיים 
במים ולוקחים מהבצק כדור.

את  מותחים  אלא  מערוך,  עם  מרדדים  לא 
מעין  ויוצרים  עיסוי  תנועת  כדי  תוך  הבצק 

פיתה.

מטגנים בשמן עמוק בשני הצדדים, וממשיכים 
עם שאר הבצק.

אפשר להגיש עם ריבה, דבש או כל דבר אחר.
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פידה )מאפה מתוק(
בצוסת  העותימאנ'ת  מהא'מפס'ה  כנסאה  הציסקר'צ  אל  הג'עה  המתוקה  הפ'דה 

בקלאווה, והציסקר'צ ש'נו את נורחתה במעט כד' שתתא'צ לחך המקומ'.

מרכיבים
1 קילו קמח.	 

2 מרגרינה.	 

1/2 כפית מלח.	 

3 כוסות מים.	 

שמן תירס להברשה.	 

אבקת סוכר )200 גר'(.	 

1/2 קילו שומשום קלוי טחון.	 

2 כפות קינמון.	 

5 כוסות סוכר.	 

4 כוסות מים.	 

אופן ההכנה
עד  המרגרינה  עם  הקמח  את  מערבבים 
שנוצרת תערובת אחידה, מוסיפים את המלח 

והמים ולשים עד שנוצר בצק אחיד.

מניחים את הבצק למשך 5 שעות.

מחלקים את הבצק ל־10 כדורים ומרדדים כל 
כדור לריבוע דק.

בשמן  הדק(  )הריבוע  העלה  את  מברישים 
הקינמון  השומשום,  את  מערבבים  תירס, 

ואבקת הסוכר ומפזרים על העלה.

תערובת  מעל  ומניחים  עלה  עוד  מרדדים 
השומשום. חוזרים על הפעולה עד שמקבלים 
תערובת  עם  מרודד  בצק  של  שכבות   10

השומשום ביניהם.

שהבצק  עד  מעלות  ב־200  בתנור  אופים 
משחים.

מכינים את הסירופ: מחממים יחד את הסוכר 
ומורידים  לרתיחה,  שמגיעים  עד  והמים 
מהתנור  מוציאים  נמס.  כשהסוכר  מהאש 

ויוצקים את סירופ הסוכר מעליו.

חותכים לצורת בקלאווה ומגישים.
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ווץ חלוז' )מאפה תרד(
מרכיבים

עלי תרד.	 

בצל.	 

מלח.	 

פפריקה מתוקה / חריפה.	 

לימון סחוט.	 

1 קילו קמח.	 

2 כפות שמרים.	 

1/2 כפית סוכר.	 

1 כף מלח.	 

אופן ההכנה
שמים את הקמח בקערת מיקסר, יוצרים חור 

בבצק ומוסיפים 2 כפות שמרים.

)לא  חמים  מים  כוס  החור  בתוך  שופכים 
רותחים( וממתינים כ־5 דקות.

יגע  שהוא  בלי  מלח  מוסיפים 
בשמרים, שופכים עוד מים.

השמן  את  שופכים 
עד  ולשים 

בצק  שמתגבש 
אחיד.

מניחים בצד ומתפיחים.

ומרדדים  מהבצק  כדורים   10-8 יוצרים 
לפיתות.

לבצק  נותנים  ומכסים,  מגבת  על  מסדרים 
לנוח כ־20 דקות.

במסננת  שמים  התרד,  את  קוצצים  למילוי: 
מפזרים  לקערה,  מעבירים  טוב,  ושוטפים 
חצי  וממתינים  כפות(  )כ־3  בנדיבות  מלח 

שעה.

מטגנים את הבצל הקצוץ, סוחטים את התרד 
הממולח ומעבירים לסיר עם הבצל ומבשלים.

חריפה  או  מתוקה  בפפריקה  מתבלים 
ומוסיפים לימון סחוט.

לאחר שהבצק נח 20 דקות אפשר להכניס כל 
מיני מילויים, כמו בשר טחון עם בצל מטוגן 

או גבינה צ'רקסית עם בצל ירוק מטוגן.

חום  עם  חשמלי  גריל  סיר  בעזרת  אופים 
מקסימלי ועוקבים אחר האפייה שלא ישחים.

אפשרות נוספת: מחממים תנור לחום 
את  שמים  מעלות,   220 של 
הבצק על התבנית ואופים 
משחים  שהבצק  עד 
להוציא  )מומלץ 
המאפה  את 
לאחר  מיד 

שמשחים(.
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חלג'וראן )עוגיית תמרים(
עוג''ת תמס'צ. לפ' הנהוג בחלק מהכפס'צ הציסקר'צ, אופ'צ את העוג'ות המ'וחדות 

הללו כאשס ת'נוק מג'ע לג'ל שנה או מתח'ל לצעוד בכוחות עצמו.

מרכיבים
1 קילו קמח.	 

400 גרם מרגרינה או חמאה.	 

1 כפית מלח.	 

2 כפות סוכר.	 

1 אבקת אפיה.	 

כף שמרים.	 

כף מחלב )תבלין( - לא חובה.	 

מים פושרים לפי הצורך.	 

תמרים מגולענים באריזת ואקום.	 

אופן ההכנה
מערבבים את כל החומרים היבשים ומוסיפים 

את החמאה או המרגרינה.

מוסיפים  ולסירוגין  ביד  ללוש  מתחילים 
קצת מים, עד שמתקבל בצק רך וגמיש ונוח 

לעבודה.

מניחים את הבצק למנוחה כחצי שעה.

מרדדים ויוצרים צורות מלבניות וארוכות של 
בצק.

מורחים את הידיים במעט שמן, מגלגלים את 
בתוך  ומניחים  ארוכים  לשבלולים  התמרים 

הבצק.

את  ומחברים  מגלגלים  הבצק,  את  סוגרים 
הקצוות כך שתיווצר טבעת חלג'וראן.

חום  עם  חשמלי  גריל  סיר  בעזרת  אופים 
מקסימלי, ועוקבים אחר האפייה שלא ישחים.

של  לחום  תנור  מחממים  נוספת:  אפשרות 
התבנית  על  הבצק  את  שמים  מעלות,   220
להוציא  )מומלץ  מזהיב  שהבצק  עד  ואופים 

את המאפה מיד לאחר שמזהיב(.
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חלוז'
מרכיבים

לבצק:

1 ק"ג קמח.	 

3 כוסות מים.	 

כף מלח.	 

1/3 כוס שמן.	 

למילוי:

1 חבילה גבינה צ'רקסית מפוררת.	 

אופן ההכנה
והשמן  המים, המלח  את הקמח,  יחד  לשים 

עד ליצירת בצק.

יוצרים כדורי בצק קטנים ומשטחים כל כדור 
לעיגול.

סוגרים  גבינה,  הבצק  במרכז  מניחים 
ומהדקים.

מחממים שמן בסיר לחום גבוה ומטגנים את 
הבצק טיגון עמוק עד שהוא מזהיב.
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גבינה צ'רקסית
מרכיבים

6 ליטר חלב בקר.	 

1 ליטר מי גבינה.	 

1 כף מלח.	 

אופן ההכנה
רצוי להכין את הגבינה הצ'רקסית מחלב בקר 
גולמי ולא קנוי בחנות, משום שהחלב הגולמי 

עשיר יותר.

מסננת  דרך  סיר  לתוך  לסנן  יש  החלב  את 
דקה, על־מנת לעבוד עם חלב נקי.

יש לחמם את החלב ל־90 מעלות )פסטור(. 
בודקים על־ידי מד חום לבישול.

הגבינה  מי  כל  לאחר הפסטור מוסיפים את 
להתגבש  מתחיל  החלב  לאט  ולאט  לחלב, 

וליצור גבינה.

מכבים את האש, מעבירים את הגבינה למסננת 
מתאימה, והופכים אותה לאט ובזהירות על־

מנת לתת לה את הצורה העגולה.

כ־5  לקערה  לטפטף  הגבינה  למי  נותנים 
דקות.

מעבירים לצלחת וממליחים את הגבינה.

לאחר שעה של צינון, יש לרוקן את מי הגבינה 
שהצטברו בצלחת.

אורזים ומעבירים למקרר.
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