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 אירועים, ביקורים ומה שבניהם

Events and Visits 

 

 יום גיבוש לעובדי ומתנדבי המרכז 

 ,הציונית בישראל ,את ראשי המועצה הדרוזית לפני כחודש ארחנו במרכז מורשת יהדות בבל

במסגרת יום גיבוש לעובדי ומתנדבי  ,במסגרת תכנית ברית חיים לחשיפת העדה לכלל אזרחי ישראל

התחיל בביתו של יוסף נסר אלדין,  הביקורהתארחנו אצל ראשי התנועה בדליית אל כרמל. המרכז 

קיבלו את  ,ודמויות מפתח נוספות מהעדה הדרוזיתיוסף  ,יו"ר המועצה הדרוזית הציונית בישראל

פנינו בלבביות וסיפרו על פעילות התנועה ומנהגי העדה הדרוזית. השייח וג'די חליל חסון, הקריא 

נשמות בעדה  וגלגולמפרי יצירותיו, וד"ר ג'בר אבו רוכן ריתק אותנו בהרצאתו על מנהגי העדה 

נפתלי  - אוליפנט שמזכירולביקור במתחם ביתו של סר המשכנו דרוזית. מביתו של יוסף נסראלדין ה

ובהמשך לשיחה  ,התקווה –הלאומי שלנו  ההמנוןאת מילות ו בית מרפסתכתב על הרץ אימבר 

אמל נסראלדין במתחם יד לבנים. מרתקת עם ח"כ לשעבר, מייסד ויו"ר בית יד לבנים הדרוזים, 

אנו מודים לחברינו הדרוזים על אבו רוכון.  ביקורנו נחתם בסיור במוחרקה בהדרכתו של ד"ר ג'בר

 שהביקור יהווה נדבך נוסף בפעילות משותפת בין העדה הדרוזית למרכז.הנפלא ומקווים  האירוח

 

A Team Building Day for Center Employees and Volunteers 

About a month ago, the Babylonian Jewry Heritage Center hosted the leaders of the 

Zionist Druze Circle as part of the Brit Haim ("Life Pact") initiative to familiarize all 

Israeli citizens with the Druze community. Later, as part of a team building day for the 

Center’s employees and volunteers, the leaders of the Zionist Druze movement 

graciously reciprocated and hosted us in Daliyat al-Karmel. The visit started at the 

home of Yussef Nasser el-Din, chairman of the Israeli Zionist Druze Circle. Yussef 

and other key figures from the Druze community greeted us cordially and told us of 

the movement's activities and the customs of the Druze community. Sheikh Wajdi 

Halil Hassun read to us from his written works, and Dr. Jabber Abu Rukun gave a 

fascinating talk about Druze customs and beliefs in reincarnation. After visiting the 

home of Yussef Nasser el-Din, we went to visit the site of the house of Sir Oliphant, 

whose private secretary, Naftali Herz Imber, wrote the words of Israel's national 

anthem, Hatikvah, on the house's veranda. Then we had a fascinating conversation 

with former MK and founder and chairman of Beit Yad LeBanim for Druze casualties 
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of war, Amal Nasser el-Din, at the Beit Yad LeBanim complex. Our visit ended with a 

tour of the Muhraka (Keren Carmel) lead by Dr. Jabber Abu Rukun. We thank our 

Druze friends for their wonderful hospitality and hope this visit would bring us closer 

in the growing relationship of joint activity between the Center and the Druze 

community. 

 

     

 

 דלאל-טקס חלוקת מלגות ע"י קרן קזז

לימוד ומחייה לסטודנטים מלגות שכר העניקה הגב' חנה קזז , ומיוחד חגיגי בערב10.9.2019-ב

, חברת הועד המנהל, דלל"-יוזמת "קרן קזזמין ודת. הגב' קזז  ,במקצועות שונים ללא הבדל גזע

 ,יהודה אור העיר ויקירת יהודה אור של השני המועצה כראש שכיהן ל"ז קזז יחזקאל של אלמנתו

"מרכז קזז לצעירים" שהקימה  לפרויקט חשוב נוסף , בנוסףשניםחמש מובילה את הפרויקט מזה 

הפרופ' ריתק את הקהל באור יהודה. טקס הענקת המלגות הינו טקס מרגש ומלמד בטקס הנוכחי 

. של צה"ל 13-הרצה על דמותו המרתקת של רא"ל דן שומרון הרמטכ"ל השאל"מ במיל' זאב דרורי 

שבחה של הגב' קזז, ראש עריית אור יהודה הגב' ליאת שוחט שנשאה דברים ודיברה בבטקס נכחו 

ראש מועצת  ,חממה-דיין עליזה, המרכז לית"מנכ, צדקה אפרים' פרופ, בבל יהדות מורשת מרכז ר"יו

 בני משפחה וזוכי המלגות. ,בוכובזה יצחק אור יהודה לשעבר מר

 

The Kazzaz-Dallal Foundation Scholarship Ceremony 

On September 10, 2019, Mrs. Hanna Kazzaz held a special event and awarded tuition and 

living costs scholarships to higher education students studying various disciplines. 

Scholarship recipients were chosen regardless of race, gender or religion. Mrs. Kazzaz is the 

founder of the Kazzaz-Dallal Foundation and a member of the Center's Executive Board. She 

is the widow of Yehezkel Kazzaz Z"L who served as the second head of the local council of Or 

Yehuda, and she was also given the honorary title of Beloved Daughter of Or Yehuda. She 

has been leading this project for five years, in addition to another important project, the 

Kazzaz Center for the Youth, which she founded in Or Yehuda. The Scholarship Ceremony is 

always a moving and educational affair. This time, Prof. Colonel (Ret.) Ze'ev Drory gave a 

fascinating talk about the intriguing life of Lieutenant General Dan Shomron, 13th Chief of 

the General Staff of the IDF. Or Yehuda Mayor Mrs. Liat Shohat also spoke and was very 

complementary of Mrs. Kazzaz. Also in attendance were chairman of the Babylonian Jewry 

Heritage Center Prof. Efraim Sadka, the Center's Managing Director Mrs. Aliza Dayan-

Hamama, former head of the local council of Or Yehuda Mr. Yitzhak Bokobza, family 

members and the scholarship recipients. 



 

   

 בכותרות מככבים

העיתונאים  .קבוצה של עיתונאים ובלוגרים ,במרכזמודרך  סיורולביקור  והגיע 9/9/19בתאריך 

החברתיות ברשתות ופעילותו את המרכז  ופרסמו, סקרו ו מאוד מהמוזאון ותכניוהתרשמשהכותבים 

ממחלקת האוצרות וגילה לוי האחראית על סדנאות האוכל סלמן גינת  .ובאמצעי התקשורת השונים

 ועל המרכז ועל סדנאות האוכל המתקיימות בוסיפרו  13קר בערוץ במרכז התראיינו בתכנית הבו

יואב גינאי מגלי צה"ל  .לסדנת מאכלי ראש השנה שתתקיים במוזאון להירשםוהזמינו את הצופים 

הן סיפרו ושלו ביעד במסגרת תכנית התרבות אואת שחקנית הבית ענת  ת מנכ"לית המוזיאוןראיין א

 אזכוריםזכינו לשלל  ,כמו כן .והזמינו את הציבור הרחב לבקר ביום הבחירות ובכלל ,על המוזיאון

 בעיתונות הכתובה וברשתות החברתיות.

 

Extra, Extra, Read All About Us! 

On September 9, 2019, the Center was visited by a group of journalists and bloggers, who 

were given a guided tour. The visitors were very impressed with the museum and its 

contents, and they covered the Center and its activity on social media and in various media 

outlets. Ginat  Salman from the curatorship department and Gila Levi, who is responsible for 

the food workshops held in the Center, were interviewed on Channel 13's morning show and 

spoke about the Center and the food workshops we hold. They invited viewers to sign up for 

the Rosh Hashana dishes workshop held in the Museum. Yoav Ginai from Galei Tzahal 

interviewed the Museum's Managing Director and our featured actress Anat Aviad as part of 

the radio station's culture show, and they spoke about the Museum and invited the public to 

visit, on Election day and in general. In addition, we were mentioned numerous times in the 

written press and on social media. 

 

ימשיך להצביע לנו זכינו, ומקווים שהציבור הרחב  םעל הפרגון והחשיפה להומודים אנו שמחים 

 ברגליים.

We are glad and thankful for the positive coverage we have received, and we hope the 

public would continue to support us so heartily. 

    



 קישור לכתבה שהתפרסמה בעיתון ג'רוסלם פוסט על ידי העיתונאי בריאן שרוגר

A link to an article published in the Jerusalem Post by journalist Brian Schrauger 

-Gurion-Ben-to-Baghdad-Report/From-https://www.jpost.com/Jerusalem

-604980?fbclid=IwAR07MCFOkT_iXbSez7s2uaiNpsA6VKOTwCQyOtFlI8aYJM

bUPSYsUQoKNk 

 :המדיה קישורים לכתבות נוספת שהתפרסמו אודותינו ברשתות

Links to additional articles covering us in various media outlets (Hebrew): 

http://www.goodtimes.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2258686 

 

http://www.spotit.co.il/html5/ProLookup.taf?_ID=32770&did=11114&G=11114&SM&_User

Reference=AC0896F8E9A606115D943ACC&fbclid=IwAR0snGoOkVQkLmSue8O61W9pDJHb_

Rc4XBAikLUITVU_Ohfv8LOng8z5AME 

 

 יום הבחירות במוזיאון

יום הבחירות, פתחנו שערינו בפני קהל המבקרים. מבקרים רבים ממשו את זכות  17.9.2019-ב

 סדנאות יצירהל, המבקרים זכו לסיורים מודרכים בתערוכות השונותההצבעה ובחרו לבקר במוזאון. 

עלייתה לארץ בסיפור ולמופע קומי של שחקנית הבית ענת אביעד אשר שיתפה את הקהל בהומור רב 

 י קליטתה.ובקשי

 

Election Day at the Museum 

On September 17, 2019, Election Day, we opened our doors to the public. Many visitors 

exercised their right to vote and then made the right choice to visit our Museum. Visitors 

enjoyed guided tours of our various exhibitions, creative workshops and a comedic 

performance by our featured actress Anat Aviad, who humorously shared the story of her 

Aliya and difficulties adjusting to life in Israel. 

 

                 

 

https://www.jpost.com/Jerusalem-Report/From-Baghdad-to-Ben-Gurion-604980?fbclid=IwAR07MCFOkT_iXbSez7s2uaiNpsA6VKOTwCQyOtFlI8aYJM-oKNkbUPSYsUQ
https://www.jpost.com/Jerusalem-Report/From-Baghdad-to-Ben-Gurion-604980?fbclid=IwAR07MCFOkT_iXbSez7s2uaiNpsA6VKOTwCQyOtFlI8aYJM-oKNkbUPSYsUQ
https://www.jpost.com/Jerusalem-Report/From-Baghdad-to-Ben-Gurion-604980?fbclid=IwAR07MCFOkT_iXbSez7s2uaiNpsA6VKOTwCQyOtFlI8aYJM-oKNkbUPSYsUQ
https://www.jpost.com/Jerusalem-Report/From-Baghdad-to-Ben-Gurion-604980?fbclid=IwAR07MCFOkT_iXbSez7s2uaiNpsA6VKOTwCQyOtFlI8aYJM-oKNkbUPSYsUQ
http://www.goodtimes.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2258686
http://www.goodtimes.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2258686
http://www.spotit.co.il/html5/ProLookup.taf?_ID=32770&did=11114&G=11114&SM&_UserReference=AC0896F8E9A606115D943ACC&fbclid=IwAR0snGoOkVQkLmSue8O61W9pDJHb_Rc4XBAikLUITVU_Ohfv8LOng8z5AME
http://www.spotit.co.il/html5/ProLookup.taf?_ID=32770&did=11114&G=11114&SM&_UserReference=AC0896F8E9A606115D943ACC&fbclid=IwAR0snGoOkVQkLmSue8O61W9pDJHb_Rc4XBAikLUITVU_Ohfv8LOng8z5AME
http://www.spotit.co.il/html5/ProLookup.taf?_ID=32770&did=11114&G=11114&SM&_UserReference=AC0896F8E9A606115D943ACC&fbclid=IwAR0snGoOkVQkLmSue8O61W9pDJHb_Rc4XBAikLUITVU_Ohfv8LOng8z5AME
http://www.spotit.co.il/html5/ProLookup.taf?_ID=32770&did=11114&G=11114&SM&_UserReference=AC0896F8E9A606115D943ACC&fbclid=IwAR0snGoOkVQkLmSue8O61W9pDJHb_Rc4XBAikLUITVU_Ohfv8LOng8z5AME


 סדנת בישול לשנה החדשה

בהנחייתה של גילה לוי. לסדנה הגיעו  ,שול ואפיה בסימן חגי תשריהתקיימה סדנת בי 20.9.2019-ב

מאכל בשר וחצילים, ועוגיות תמרים  –משתתפים רבים חלקם בני דור ההמשך ולמדו להכין "אנגריי" 

ריחות התבשילים עטפו את חללי כיתות הסדנה והמוזאון ועוררו סקרנות בקרב  ."בעבע ב'תמר"

 מהאווירהוכולם נהנו  ,ההדרכה וההכנה תובל בסיפורים וריחות מבית אבאתהליך  ,מבקרים מזדמנים

 .המסורתייםהקסומה ומהמטעמים 

 

A Rosh Hashanah Cooking Workshop 

On September 20, 2019, we held a Tishrei-holidays-themed cooking and baking workshop, 

led by Gila Levi. Many Israeli-born of Babylonian decent joined us for this workshop and 

learned how to prepare Ingrey, a dish of meat and eggplants, and B'ab'a B'Tamer, date 

cookies. The smells of cooking enveloped the workshop and the museum and drew the 

curiosity of passers-by. The instruction and preparation were peppered with old family 

stories, and everyone enjoyed the enchanting atmosphere and traditional delicacies. 

 

   

 

 של השנה החדשה בפתחהישיבת הוועד המנהל 

ה חגיגית של התקיימה ישיב ,לפני הרמת כוסית משותפת לקראת השנה החדשה 24.9.2019-ב

 הבאה עלינו לטובה. לסיכום שנת הפעילות האחרונה ולברכות לקראת השנה החדשההוועד המנהל 

האיש אשר הגה והקים את המרכז על  מר מרדכי בן פורת, ,א ומייסד המרכזנשיבישיבה זו השתתפו 

יו"ר המרכז פרופ' אפרים צדקה, מנכ"לית  מנת לתעד ולשמר את מורשתה של קהילת יוצאי בבל,

חורי, הסופרת ציונית פתאל -דלאל, הגב' נורה חיים-הגב' חנה קזז חממה,-גב' עליזה דייןהמרכז ה

 קופרווסר, הסופר אלי עמיר, ומר יהודה צדיק.

 

The Rosh Hashanah Meeting of the Executive Board 

On September 24, 2019, before the communal toast to the new year, the Executive Board 

held a celebratory meeting summarizing the last year of activity and anticipating a great new 

year ahead. This meeting was attended by President and founder of the Center, Mr. 

Mordechai Ben-Porat, the person who formulate the idea for the Center and founded it with 

the goal of preserving the heritage of Babylonian Jews; the Center's chairman, Prof. Efraim 

Sadka; The Center's Managing Director, Mrs. Aliza Dayan-Hamama; Mrs. Nora Haim Huri; 

Author Tsionit Fattal Kuperwasser; Author Eli Amir; and Mr. Yehuda Zadik. 



 

 

 הרמת כוסית לקראת השנה החדשה

הרמת כוסית לכבוד השנה החדשה. באירוע החגיגי נכחו כמידי שנה, לטקס התכנסנו  24.9.2019-ב

חברי ההנהלה, חבר הנאמנים, צוות העובדים, מתנדבים, תורמים, ידידי המרכז, נשיא המרכז מר 

באירוע  לל והשר לשעבר מר יצחק מרדכי.מרדכי בן פורת, יו"ר הכנסת והשר לשעבר מר שלמה ה

הביעו הערכה לעבודה  ים סיכמו את הפעילות בשנה החולפת,המברכאשר כלל כיבוד ברוח החג. 

והודו לעובדי ומתנדבי המרכז על תרומתם בהצלחה המשותפת של  החשובה המתבצעת במרכז

חיים המצטיין ענקה תעודת הערכה לעובד ובנוסף, במסורת שהתחילה בשנה שעברה ה המרכז.

 .אסלאן

 

The Rosh Hashanah Toast Ceremony 

On September 23, 2019, we came together as we do every year, to raise a toast for the new 

year. This festive event was attended by the managerial staff, the board of trustees, 

employees, volunteers, benefactors, friends of the Center, the President of the Center Mr. 

Mordechai Ben-Porat, former MK and Knesset Speaker Mr. Shlomo Hillel and former 

minister Mr. Yitzhak Mordechai. The event included holiday refreshments. The speakers 

summarized the Center's activity during the past year, expressed appreciation for the 

important work done by the Center and thanked the Center's employees and volunteers for 

their part of the Centers Success. In addition, as part of a tradition that started last year, an 

Employee of the Year certificate was granted to an exemplary employee of the Center, Haim 

Aslan. 

 

מרכז מורשת יהדות בבל מאחל לכל בית ישראל שנה טובה, שנה של אושר, בריאות, התחדשות 

 ועשייה

The Babylonian Jewry Heritage Center wishes Shana Tova, a good year, of happiness, 

health, renewal and good work, to Jews everywhere 



   

   

 

 סוכות במוזיאון

בחצר הבית היהודי  המשוחזרת,מנו את הסוכה העיראקית, המסורתית כמידי שנה גם השנה הק

זמירות החג , שרו את , התארחו בסוכהומחו"לרבים הגיעו מכל רחבי הארץ שבמוזיאון. מבקרים 

 מסיורים והדרכות במוזיאון. ונהנו ורקדו, השתתפו במגוון סדנאות

 

Sukkot at the Museum 

Every year we build the reconstructed traditional Iraqi sukkah in the courtyard of the Jewish 

house in the Museum, and this year was no different. Many visitors came from all across 

Israel and from abroad, sat in the sukkah, sang holiday songs, took part in a variety of 

workshops and were given guided tours of the Museum. 

 

                            



     

 פרופסור יפעת ביטון מבקרת במרכז

התארחה במרכז פרופ' יפעת ביטון. יפעת ביטון פרופסור למשפטים, פוליטיקאית  29.10.2019-ב

 גדולההתעניינה וגילתה  ,לביקורהגיעה פרופ' ביטון נענתה להזמנת היו"ר ו ופעילה חברתית.

 בתרבות מורשת והיסטוריית יוצאי בבל שלא הכירה מהבית.

 

Professor Yifat Bitton Pays a Visit to the Center 

On October 29, 2019, we hosted Prof. Yifat Bitton. Yifat Bitton is a law professor, 

politician and social activist. Prof. accepted the chairman’s invitation and came to 

visit the Center. She showed great interest in the culture and history of Babylonian 

Jews and commented she learned a lot of new information she had never heard at 

home. 

 

 


