
                             

 

 

 

 

 ערב לזכרו של צבי גבאי

 ערב מרגש נערך במרכז מורשת יהדות בבל במלאת שנה למותו של הסופר והשגריר צבי גבאי ז"ל

. פנים רבות היו לו לצבי ותרומתו למדינה ובהשתתפות בני משפחה וחבריםבהנחייתו של יוסי אלפי 

 בפרט להעלאת נושא הפרהודהמנהל של המרכז תרמה רבות  בוועדגדולה. חברותו  הייתהולחברה 

 כפי שעשה זאת בכנסת ובכל מקום בו נשא דברים. אהבת הציבורי, ויהודי המזרח בכלל על סדר היום

האדם שבו, אהבת השירה וקריאתו המיוחדת את המציאות שסבבה אותו בארץ ובחו"ל תחסר לנו. 

 יהי זכרו ברוך.

 

An Evening in Memory of Zvi Gabbai 

A moving evening marking the first anniversary of the death of the author and ambassador, 

Zvi Gabbai, was held at the Babylonian Jewry Heritage Center. The evening was moderated 

by Yossi Alfi, with family members and friends in attendance. Zvi had many facets and 

contributed greatly to the State of Israel and Israeli society. As a member of the Center's 

Executive Board, he made a significant contribution to putting the Farhud, in particular, and 

Sephardi Jewry, in general, on the public agenda, just like he did at the Knesset and every 

other place he spoke. His love of people, his love of poetry and his special reading of the 

reality that surrounded him in Israel and overseas will be missed by us. May his memory be a 

blessing. 
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 בהנחיתו של ד"ר צבי יהודהיום עיון  "הפרהוד" 

 מיוחד שהוקדש עיון ערב 8.1 -ב בבל יהדות מורשת מרכז קיים( 27.1) הבינלאומי השואה יום לרגל

 המכון מנהל, יהודה צבי ר"ד הנחה הערב את. עיראק יהדות בתולדות ומקומן" פרהוד"ה לפרעות

 א"תש שבועות פרשת" בהרצאתו הרחיב יהודה ר"ד. בבל יהדות מורשת במרכז בבל יהדות לחקר

 החוגים על,  הפרעות ערב בעיראק היהודים של מצבם על" החדשה בעת בבל יהודי מתולדות כחלק

 אלו חוגים שקיבלו וההדרכה הסיוע ועל אותם ורדפו היהודים נגד שיצאו העיראקי והממשל הלאומניים

 של מוקלטת עדות אישיות, עדויות הוצגו, בנוסף .ישראל בארץ הערבים וממנהיגי הנאצית מגרמניה

וספור , גטו כמעין היהודים כל את המקומית המשטרה קיבצה בביתו אשר דיוואניה יליד, ששון דניאל

 משפחתו האישי של אורי בן נעים אשר סיפור משפחתו התכתב והשלים את הסיפור ההיסטורי .

 

The Farhud – A Seminar Moderated by Dr. Zvi Yehuda 

To mark International Holocaust Day (January 27), the Babylonian Jewry Heritage Center 

held a special seminar devoted to the Farhud pogroms and their place in the history of Iraqi 

Jewry. The evening was moderated by Dr. Zvi Yehuda, Head of the Babylonian Jewry 

Research Institute at the Center. In his lecture entitled "The Shavuot 5701 (1941) Affair as 

Part of the Modern History of Babylonian Jewry," Dr. Yehuda spoke at length about the 

condition of the Jews in Iraq on the eve of the pogroms, and about the nationalist groups 

and the Iraqi government that came out against the Jews and persecuted them. He also 

described the assistance and training that those groups received from Nazi Germany and 

from Arab leaders in pre-State Israel. The program also included some live testimonies, the 

taped testimony of Daniel Sassoon, a Diwaniyah native in whose home the local police 

gathered all the Jews together in a kind of ghetto, and the personal account of Uri Ben Naim, 

whose family's story corresponded with and complemented the historical narrative. 

 

               

 

 



 "בילוי מהסרטים"

את סרטם של אייל שגיא ביזאווי ושרה ציפרוני במרכז הקרנו  ,דשיתומסגרת סדרת המפגשים החב

"סרט ערבית". הסרט מספר בנוסטלגיה על התופעה בה הסרטים בערבית היו חלק בלתי נפרד 

של  אותנו למוזיקה ולעלילות המפותלות סרטו של ביזווי החזיר מערבי שישי בביתם של רבים מאיתנו.

הקהל הנרגש העלה עניינת עם בימאי הסרט. יימה שיחה מהתק. בתום ההקרנה הקולנוע המצרי

ובכברת הדרך שעשינו מאז החלו  טוריה של יהודי מדינות ערב בארץ,חשובות השזורות בהיס סוגיות

 לשדר את הסרטים בערבית ועד היום.

Movie time 

As part of the Center's monthly film series, we recently screened Arab Movie, a film by Eyal 

Sagui Bizawe and Sara Tsifroni. The film offers a nostalgic account of the movies in Arabic 

that were an integral part of the Friday evenings in many of our homes. Bizawe's film took us 

back to the music and the convoluted plots of Egyptian cinema. After watching the film, 

there was an interesting discussion with the director. The visibly moved audience raised 

important issues that are intertwined with the history of Jews from Arab countries in Israel, 

and also with the long way we have come since the movies in Arabic were first shown and 

until the present time. 

 

 

                                  

 

 במוזיאוןת בישול אוסדנ

במהלך חודש ינואר התקיימו שתי סדנאות בישול בהנחייתה של גילה לוי.  סדנה בסימן מאכלי ט"ו 

דור ההמשך, ולמדו להכין מאכלים שהוכנו  בשבט, וסדנת מאכלי יומיום. לסדנה הגיעו רבים מבני

תהליך ההכנה תובל  בעיראק במהלך הדורות, כגון: זנגולה וצ'רג, מיני ממולאים, ריבות ועוד.

אוירה קסומה וכולם נהנו מהחברה, מהסיפורים  הייתה. מענייניםמבית ההורים, ובסיפורים  בזיכרונות

 ומהמטעמים.

Cooking Workshops at the Museum 

Two cooking workshops were held in the month of January, led by Gila Levy. One workshop 

was devoted to Tu Bishvat treats and the other to dishes served on ordinary occasions. 

Many of the participants were members of the second generation, who learned how to 

make dishes that had been prepared in Iraq for generations, such as: zangula, churag, mini 

stuffed vegetables, jams and more. The preparation of the food was spiced with memories 

from the homes of the participants' parents and interesting stories. The ambience was 

magical and everyone enjoyed the company, the stories and the delicacies. 



 

       

                               

 

 ט"ו בשבט

באווירת החג התכנסנו עובדי ומתנדבי המוזיאון עם כוס יין ומיטב פרות הארץ,  21.1.2019ם שני ובי

הרצאה מפי ד"ר , מאוטנטית ממיטב מאכלי העדהיחד את ט"ו בשבט. נהנינו מארוחת צהריים לחגוג 

 יצחק חיים.המתנדב שלנו בניצוחו של  כהלכתוהתלהבות ומסדר ט"ו בשבט 

(.  ט"י', כ דברים" )השדה עץ האדם כי" המוכר הפסוק יסוד על, האילן לבין האדם בין הקבילו ל"חז

 מסמל אשר יום הוא בשבט ו"ט, כן על .האדם עבור גם מיוחדת משמעות ישנה לאילנות השנה לראש

 .וצמיחה התחדשות

 צמיחה, לבלוב והתחדשות. אנו מאחלים לכולם

 

Tu Bishvat 

In keeping with the holiday spirit, the Museum's employees and volunteers gathered 

together on Monday, January 21, 2019, to celebrate Tu Bishvat with a glass of wine and 

choice Land of Israel fruits. We also enjoyed an authentic lunch featuring some of the best 

Iraqi Jewish dishes, a lecture by Dr. Motivation (the name that Eran Shachar goes by 

professionally), and a traditional Tu Bishvat seder led by our volunteer, Yitzhak Haim. 

Our Sages compared people to trees, based on the well-known Biblical verse: "for is the tree 

of the field a man" (Deuteronomy 20:19). The New Year of the Trees has special meaning for 

people as well. For that reason, Tu Bishvat is a day that symbolizes revitalization and growth. 

We wish everyone growth, blossoming and revitalization. 

 



              

 "דור ההמשך זוכר"

 שנה להעלאתם לגרדום של תשעה מבני הקהילה 50

באולם גדוש יהודים בעיראק. להוצאתם להורג של תשעה שנה  50ציינו  1.2.2019 -ביום שישי ה

ראיין אנשי עדות  אשרג'קי חוגי העיתונאי התקיים רב שיח בהנחייתו של בבני משפחה ואורחים, 

ניצן חדד סיפר על בן דודו אשר היה בין תשעת התלויים, לידיה . שחוו את רדיפות שלטון הבע'ת

ורם המשפחתי, והאחים סמי דלל ואלי דקל סיפרו כיצד ששון ואחייניתה ליאנה לכיש סיפרו את סיפ

פרופ' אמציה ברעם מאוניברסיטת חיפה, העומד בראש חוו כנערים את אותם שנים קשות בעיראק. 

 אנקדוטותוסיפר  ,כלפי הקהילה היהודיתסקר את מדיניות משטר הבע'ת המרכז לחקר עיראק, 

לאור הביקוש הרב  מרגש ביותר.מעניין והיה  האירוע .הנוגעות לחייו של סאדם חוסיין מעניינות

סיפר סמי הללי על אחיו נעים ז"ל אחד מתשעת הרוגי המלכות  בו   1.3.2019קיימנו מפגש נוסף ב

ועל המכתב שכתב לבני משפחתו מהכלא מספר ימים לפני העלאתו לגרדום. במכתב הוא מבקש 

בנוסף, הרצה ד"ר נסים קזז על הקהילה  למדינת ישראל. מאימו לקחת את בני המשפחה ולהעלות

היהודית בעיראק וסקר את תקופת שלטון הבע'ת לאחר מלחמת ששת הימים ונקמתם בבני 

 הקהילה היהודית שנשארה בעיראק לאחר מבצע עזרא ונחמיה.

"The Next Generation Remembers" 

The 50th Anniversary of the Execution of Nine Members of the Community 

On Friday, February 1, 2019, we marked the 50th anniversary of the execution of nine Jews in 

Iraq. The symposium held in the auditorium, moderated by the journalist Jacky Hugi, was 

filled with family members and guests. Hugi interviewed people who experienced the 

persecutions of the Ba'ath regime and provided testimony of what happened. Nitzan 

Haddad spoke about his cousin Asher, who was among the nine who were hanged; Lydia 

Sassoon and her niece, Liana Lachish, recounted their family story; and the brothers, Sammy 

Dallal and Eli Dekel, described how, as teenagers, they experienced those difficult years in 

Iraq. Prof. Amatzia Baram from the University of Haifa, who is the director of the Center for 

Iraq Studies, reviewed the policy of the Ba'ath regime towards the Jewish community and 

shared some interesting anecdotes about the life of Saddam Hussein. Following this highly 

engaging and moving event, and in light of the great demand it created, we held an 

additional session on March 1, 2019, during which Sammy Halali talked about his late 

brother, Naim, who was one of the nine martyrs. He also spoke about the letter that Naim 

wrote to his family from prison just a few days before being put to death by hanging. In that 

letter, he asked his mother to gather the family and immigrate to the State of Israel. Dr. 

Nissim Kazzaz also delivered a lecture about the Jewish community in Iraq, in which he 

reviewed the period under Ba'ath rule following the Six Day War and the treatment of the 

Jews who remained in Iraq after Operation Ezra and Nehemiah. 



                                                 

             

            

    

 רוע השקה לספרו של יוסי אלפי "המעברה"יא

המעברה". בפנל של יוסי אלפי " החדש  ספרוקיימנו רב שיח לרגל פרסום   22.2.19ביום שישי 
והח"כ  השר :בכירים, חלקם חוו את חיי המעברה לקחו חלק אישים משה בן עטרבהנחייתו של 

והפרשן הכלכלן ופרופ' יוסי יונה  הח"כ ,פרופ' אסתר מאיר גליצנשטיין לשעבר פרופ' שמעון שטרית,
המשתתפים סיפרו שעבור הילדים במעברה החיים היו חוויתיים אך עבור ההורים הסבל  .שלמה מעוז

ותיאר את הטראומה  יוסי אלפי קרא את שירו "איך עושים עיראקי" עמוק בתודעה.היה רב וחילחל 
את  שחוותה סבתו שחלמה להגיע לירושלים והגיעה למעברה, טראומה שנשארה חקוקה בזיכרונו.

בין האורחים היו . ערן צנחני יחד עם המוסיקאיבתו של יוסי אלפי,  ,שרי אלפיהאירוע הנעימה בשירה 
.עליו דובר ברב שיח וחוו את הקושי הרברבים שחיו במעברות   

 

Book Launch Event: The Transit Camp by Yossi Alfi 

On Friday, February 22, 2019, we held a symposium to mark the publication of Yossi Alfi's 

new book, The Transit Camp. The panel, which was moderated by Moshe Ben Atar, included 

several prominent figures, some of whom experienced living in a transit camp first hand: the 

former Minister and MK Prof. Shimon Shetreet, Prof. Esther Meir-Glitzenstein, MK Prof. 

Yossi Yona, and the economist and commentator, Shlomo Maoz. The panel members noted 

that life in the transit camp was an adventure for the children, but for their parents it 

entailed a lot of suffering and had a lasting impact on them. Yossi Alfi read his poem "How to 

Make an Iraqi" and described the trauma experienced by his grandmother, who had dreamt 

of coming to Jerusalem, but ended up in a transit camp. That trauma has remained carved in 

his memory. Sari Alfi, Yossi Alfi's daughter, delighted the audience with her singing, 

performing together with the musician, Eran Tzanchani. Many of the guests in attendance 

lived in transit camps and experienced the great hardships described during the symposium. 

 

 

  



       

 

 סיפור אהבה מבגדד עד בואנוס איירס -נעימה וחואן

סיפור אהבה מבגדד עד בואנוס  -נעימה וחואן ,מופע הבידור המוסיקליהתקיים במרכז  26.2.19ב 

והשחקן אייל רוזלס חברו יחדיו וכתבו את  ,איירס. מספרת הסיפורים ושחקנית הבית של המרכז

המופע "סיפור אהבה" במרכז שלנו. נעימה אישה אנרגטית ממוצא עיראקי מכירה בפייסבוק את חואן 

 , מוסיקהרומנטיקן ארגנטינאי. המפגש בניהם יוצר סיפור אהבה ומפגיש שתי תרבויות מלאות צבע

 והומור.

 

Naima and Juan – A Love Story Stretching from Baghdad to Buenos Aires 

On February 26, 2019, the entertaining musical show, Naima and Juan – A Love Story 

Stretching from Baghdad to Buenos Aires, was staged at the Center. Our in-house storyteller 

and actress, Anat Aviad, and the actor, Eyal Rozales, joined forces to create the show at the 

Center. It tells the story of Naima, an energetic woman of Iraqi descent, who meets Juan, an 

Argentinian romantic, on Facebook. Their encounter produces a love story and brings 

together two cultures that abound in color, music and humor. 

 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 יום השתלמות למנהלים ולרכזים בתכנית אפיקים

 :ת מכל רחבי הארץ ליום עיון בנושאוהתארחו במוזיאון מנהלים ורכזי תכני ,במסגרת תכנית אפיקים

בין מסורת למודרנה. במסגרת ההשתלמות ערכנו סיור מודרך בספריה ובתערוכות המגונות במוזיאון. 

"להסתכל על המסורתיים בעניים  –בנוסף, שמעו המשתתפים הרצאה מפי הרב ד"ר חזי כהן 

, תסריטאי מזרחיות" ונהנו מסדנה בנושא "אפיונים לחשיבה מסורתית חדשה" שהעביר אלירן מלכה

 דרה שבאבניקים.ויוצר הס

 

A Study Day for Principals and Coordinators in the Afikim Program 

As part of the Afikim Program, school principals and coordinators from different parts of 

Israel were guests of the Museum and attended a seminar on the subject: Between Tradition 

and Modernity. During the study day, we conducted a guided tour of the library and the 

various exhibitions on display at the Museum. The participants also heard a lecture by Rabbi 

Dr. Hezi Cohen – Looking at Masorti Jews Through Mizrahi Eyes. They also enjoyed a 

workshop dealing with Characterizations of New Traditional Thinking, which was led by 

Eliran Malka, a screenwriter and the creator of the series, Shababnikim.  

 

                 


