
 

 

 

 

 

 30.11.2018 – יום היציאה והגרוש

( דני דביר מחבר 'יהודים מארצות ערב ערכנו מפגש עם סא"ל )מיללציון יום היציאה והגרוש של 

הספר "צוף הדבורה". דביר שעלה עם משפחתו מעיראק במסגרת מבצע עזרא ונחמיה לאוהל 

מרשימים בזכות כוח רצון  להישגיםנאבק כדי להצליח בתנאי המעברה הקשים והגיע  ,במעברה

לים רבים מעיראק אשר פילסו דרכם להצלחה חרף סיפורו המרגש משקף את סיפורם של עוונחישות. 

 קשיי הקליטה בארץ.

 

Deportation and Departure Date – November 30, 2018 

To mark the date on which Jews were deported and left the Arab countries they had lived in, 

we held a session with Lieutenant Colonel (Ret.) Danny Dvir, the author of the book The 

Bee's Nectar. Dvir left Iraq with his family during Operation Ezra and Nehemiah and lived in a 

tent in a transit camp after arriving in Israel. He struggled to succeed despite the harsh 

conditions at the transit camp and can boast of impressive accomplishments thanks to his 

willpower and determination. His inspirational story mirrors the stories of many new 

immigrants from Iraq who paved their path to success regardless of the absorption 

challenges they faced in Israel. 
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 "בילוי מהסרטים"
 

 "מכתבים מבגדד"
 

המתבסס על הסרט  .ם מבגדד"במסגרת סדרת המפגשים החודשית הקרן הסרט התעודי "מכתבי
"המלכה הבלתי מעורערת של , וסק בדמותה המיוחדת של גרטרוד בלעמכתבים שהשאירה 

שפעלה , בריטית מגונדרת בת עשירים, ארכאולוגית, פוליטיקאית ודיפלומטית אמיצה "טמיהמסופו
את הערב חתמה רותי ל חשיבות רבה ביצירת מדינת עיראק. לגרטרוד בבזירה המזרח תיכונית. 

ואת יחסה של  ,את חשיבות פועלה של בלאשר סקרה את הרקע ההיסטורי התקופתי,  מרשנסקי
  הדות.בל לי  גרטרוד

 
Movie time 

 
"letters from Baghdad" 

 
 

As part of the Center's monthly film series, we recently screened the documentary called 
Letters from Baghdad. The film is about Gertrude Bell - the undisputed Queen of 
Mesopotamia - and is based on letters that she left behind. The daughter of a wealthy British 
family, Bell was a fashionable woman who was an archaeologist, political officer and 
courageous diplomat. She was active in the Middle Eastern arena and played a pivotal role in 
establishing the modern state of Iraq. The evening ended with Ruti   Marshansky, who 
reviewed the historical background of the period, the importance of Bell's work, and her 
views about Jews and Judaism. 

 
 

                        
 
 
 
 

 "פוטו פארג'"
 
האח הצעיר בנו של קובי,  .קובי פארג' "פוטו פארג" שלהקרנו את סרטו המרגש  11.12.18ב

החליט לחקור, לראיין ולנבור בארכיוני המשפחה כדי לגלות את סוד הקרבה, הקשר  ,במשפחת פארג'
הארוך ונסיבות הקרע המשפחתי הכואב שהשפיע על כל בני המשפחה. ברגישות ובעדינות חובקת 

גש ביותר. בתום הקרנת הסרט התקיים שיח מרתק התחקה קובי אחר דודיו וחשף בפנינו סיפור מר
קהל המוזמנים  קובי ובן. אחייניובין פארג' פרי מייסד חנות הצילום המפורסמת "פוטו פארג'" לבין 

 המשיך להרעיף אהבה גם בתום השיח.התרגש מהמפגש הייחודי אשר 
עשה עבור ות שלערב המרגש הזה קדם סיור קצר במוזיאון במהלכו הצביע פרי פארג' על עבוד

 , הופתע מהתערוכות הרבות שהתווספו למוזיאון בשנים האחרונות והבטיח תערוכות שונות במוזיאון
 לשוב לביקור עם בני משפחה נוספים.

 



Photo Farag"" 
 

Photo Farag, a moving film by Kobi Farag, was screened at the Center on December 11, 
2018. Kobi, whose father is the youngest brother in the Farag family, decided to conduct 
interviews, research and delve into the family's archives in order to uncover the secret 
explaining the close and long relationship that had existed in the family and what led to the 
painful rift that affected all of them. With boundless sensitivity and compassion, Kobi traced 
what happened to his uncles and reveals to us, the viewers, a very touching story. Following 
the film, there was a fascinating discussion between Peri Farag, who founded the famous 
photography studio, Photo Farag, and his nephews, Kobi and Ben. The people invited to the 
evening, who were visibly moved by this special encounter, continued to shower their love 
on them even after the discussion ended. 

This moving evening was preceded by a short tour of the Museum, during which Peri Farag 
pointed out works that he did for various exhibitions at the Museum. He was surprised to 
see how many exhibitions have been added in recent years and promised to come back 
again with other family members. 

 
 

     
 

     
 
 
 

 טקס חלוקת פרסי אח"י
 

דה ם של אח"י האגוחלוקת תעודות הוקרה ופרסי טקס חנוכה התקיים לישי שלביום שלישי נר ש
מיסודם של יוצאי עיראק בישראל. האגודה הפועלת זה מספר  לעידוד המחקר, הספרות והאמנות

לפני מרדכי ביבי לשעבר מר חבר הכנסת ביוזמתו של  הוקמה, מרכז מורשת יהדות בבלשנים מתוך 
. האגודה מעודדת  הגב' נזהת קצבחברת הכנסת לשעבר על ידי שנים רבות ונוהלה שנים  42

יצירות אמנותיות וספרותיות על תולדות יהודי המזרח בכלל ויהודי עיראק בפרט. השנה ומחקרים 
: י הקהילההעניקה פרס על מפעל חיים לשניים מנכבד ועדת השיפוט של אח"י ובראשה מר דוד לויתן 

חשוב ריה שמש אשר תרם רבות לתעשיית המולמר א ,מוזיקאי, מלחין, מנצח ושדרןיצחק אביעזר 
פרס אח"י הענק לשני אמנים לשחקנית גילית יצחקי ולתאטרון "השחר" . בישראל והטכנולוגיה

פרים ומשוררים מענקי עידוד. את הערב המרגש שהקימה ולזמר עזיז ג'לאל. לצד אלו קיבלו עשרה סו
. אנו מאחלים לכל הזוכים האטרלי ועזיז ג'לאל בשיריחתמו גילית יצחקי ונטע בר רפאל בקטע ת

 ה. יהמשך דרך פורי



ACHI Awards Ceremony 
 

The AHI Awards Ceremony was held on Tuesday, the third night of Hanukkah, during which 
prizes and letters of distinction were awarded by AHI (INS - Association to Encourage the 
Study of Literature and Art - Founded by Veterans of Iraq in Israel). The Association, which 
for some time now has been operating out of the Babylonian Jewry Heritage Center, was 
established 42 years ago at the initiative of former MK Mordechai Bibi and for many years 
was managed by former MK Nuzhat Katzsab. The Association encourages research, works of 
art and literature that deal with the history of Jews in Arab countries, in general, and Iraqi 
Jews, in particular. AHI's judging panel, headed by Mr. David Leviatan, awarded lifetime 
achievement prizes this year to two elders of the community: Isaac Aviezer, a musician, 
composer, conductor and radio broadcaster, and Aryeh Shemesh, who made an important 
contribution to the computer and hi-tech industry in Israel. AHI prizes were also awarded to 
two artists – the actress, Gilit Itzhaki, and the Hashachar Theater she founded, and the 
singer, Aziz Jalal. Additionally, ten authors and poets received encouragement grants. The 
moving evening ended with a dramatic piece performed by Gilit Itzhaki and Neta Bar Rafael, 
accompanied by vocals by Aziz Jalal. We wish all the prize recipients continued creative 
endeavors. 

 
 

      
 

     
 
 
 
 
 

 ז"ל שמואל מורהפרופ' ערב לזכרו של 
 

בתוך מכלול הארועים שהתקיימו במרכז היה הערב לציון מלאות שנה למותו של פרופ' שמואל מורה 
 היה ז"ל. פרופ' מורה מעמודי התווך של יהדות בבל ושותף בכיר בעיצוב הזיכרון ההיסטורי שלה,

השתתף קבוע במשך  ,עד יומו האחרוןבראשה  עמד ומייסד אגודת האקדמאים יוצאי עיראק בישראל 
טרם נדון. בערב זה נראה כי לכל אחד רכז ותמיד היו בדבריו חידוש רעיוני שנים רבות באירועי המ

התומך ועוד. ופר, החבר, האוהב, המנחה, היועץ, המעודד, החוקר, הס - מהנוכחים היה מורה משלו
 לפועלו. עצב על לכתו והוקרה 

 



 
 
 

An Evening in Memory of Prof. Shmuel Moreh z"l 

 
Among the array of events that took place at the Center, we held an evening to mark the 
first anniversary of the death of Prof. Shmuel Moreh z"l. Prof. Moreh was a pillar of 
Babylonian Jewry and a prominent partner in shaping its historical memory. He founded the 
Association of Jewish Academics from Iraq, which he headed until the day he died. For many 
years, he was a regular participant in the Center's events and his remarks always offered a 
fresh perspective on the subjects being discussed. At this evening in his memory, it seemed 
as if all those present had their own "Moreh" – the researcher, the author, the friend, the 
loved one, the advisor and consultant, the one who gave encouragement and support, and 
much more. We are sad about his passing and hold his work in high regard. 

 
 

 

        
 
 
 
 
 
 

 מאכלי חתונה בניחוח מסורתי
 

 בסוף דצמבר פתחנו סדנא ראשונה מתוך סדרת סדנאות בישול בהנחיית גילה לוי סדנאות חווייתיות 
הראשונה "מבשלים מאכלי חתונה אשר נועדו לחשוף את מנות הדגל של המטבח העיראקי. לסדנא 

ההמשך הגיעו משתתפים רבים בגילאים שונים, נשים שנולדו בעיראק, בני דור  ,בניחוח מסורתי"
אשר למדו להכין קובה בורגול עם מילוי בשר, צימוקים ושקדים ומאפה סמבוסק ומשתתפים אחרים 

 עוד. במילוי מתוק. לכולם הייתה חוויה מהנה וטעימה אשר השאירה טעם של
 

 
Wedding Dishes with a Traditional Aroma 

 
At the end of December, we launched the first in a series of cooking workshops, led by Gila 
Levy. These enjoyable workshops aim to introduce the flagship dishes of Iraqi cuisine. The 
first workshop, called Cooking Wedding Dishes with a Traditional Aroma, was attended by 
many people of different ages, including women who were born in Iraq, members of the 
second generation and others. They learned how to prepare kibbeh made of bulgur wheat 
that is stuffed with meat, raisins and almonds, as well as sambusak – a sweet-filled turnover. 
Everyone had a good and appetizing time that left them with a taste for more. 



        
     

        
  

 "שיחה בשניים"

 ציונית פאתל קופרווסר מארחת  את ברוך מאירי

יום שישי במורשת "שיחה בשניים".  נפתחה העונה השלישית של מפגשי 29.12.2018ביום שישי 

הפעם ארחה ציונית את ברוך המאירי, עיתונאי, סופר, פעיל מרכזי בקהילה היהודית העיראקית 

וספורטאי מצטיין עטור מדליות. מאירי חלק את סיפור חייו המרגש מראשית דרכו בארץ כילד שעלה 

עברת אור יהודה שעליה גם כתב את ספרו "חיים באוהל", והדרך שעשה עד מעיראק ישירות למ

חלק גדול מהצלחתו לדמותה המעצבת של להיותו עיתונאי מוערך בעיתון "מעריב". המאירי זוקף 

אימו שלימדה אותו להתגבר על קשיים ולפרוץ מחסומים. השיח המרגש לווה על ידי המוזיקאי אהרון 

ענת אביעד אשר כתבה את המערכון חיי המעברה המבוסס על ספרו מקמל, השחקנית המוכשרת 

 ששרו העיראקים לבן גוריון במעברה.של מאירי ויצחק חיים ששר לנו את השיר 

"Conversation for Two" 

The third season of the Conversation for Two sessions held at the Center on Fridays opened 

on December 29, 2018. This time, Tsionit Fattal Kuperwasser hosted Baruch Meiri, a 

journalist, author, key activist of the Iraqi Jewish community and outstanding, medal-

winning athlete. Meiri shared his moving life story, starting with his journey to Israel as a 

child. After leaving Iraq, he came straight to the Or Yehuda transit camp, which he wrote 

about in his book Life in a Tent. He also described the path he took to becoming a respected 

journalist for the daily Ma'ariv. Meiri performed the song that Iraqis sang to Ben-Gurion 

when he visited the transit camp.attributes a great deal of his success to his mother, who 

raised him to overcome difficulties and break down barriers. The inspiring conversation was 

accompanied by the musician, Aharon Makmal, the talented actress, Anat Aviad, who wrote 

 a skit about life in the transit camps based on Meiri's book, and Yitzhak Haim, who sang a 

song that the Iraqi jaws used to sing to Ben gurion. 



 

         

 

 

 
 

 

 

 לנצרת עילית "המוזיאון המטייל" הגיע

במסגרת  50 -מתנ"ס ברקוביץ' אשר בנצרת עילית למעברה אותנטית משנות ה הפך 18.12.18ב 

במתחם המעברה המשוחזרת הוצבו אוהל,  מיזם "מוזיאון מטייל" של "מרכז מורשת יהדות בבל".

צרכנייה, לוח מודעות וחפצים מקוריים שונים שחשפו את המבקרים לתהליך הקליטה במדינת ישראל 

. במסגרת הפעילות הוטלו על הילדים משימות 50 -בארץ בשנות ה וכן להווי החיים במעברות

רכישת מזון בצרכנייה,  :כגון מאתגרות אשר המחישו להם את מצוקת דרי המעברות בתקופת הצנע,

בסדנאות האיור חשפה נורית הכנת תעודות עולה, הכנת מודעות, הכנת תפריטים מותאמים ועוד. 

חד עם הילדים איירה מחדש את כריכת הספר "ילדות צרפתי את ארגז הכלים של המאייר וי

במעברה" שהענק כשי לכל משתתף מתנת החינוך בעיר. להשלמת החוויה נפגשו המבקרים עם 

"נעימה", השחקנית ענת אביעד, אשר שיתפה אותם במסעה המטלטל ארצה, במפגש שלה עם עדות 

ברה ובפתרונות היצירתיים שמופעים ותרבויות אחרות, במדיניות כור ההיתוך, בקשיי המגורים במע

בעיר השתתפו מאות תלמידי בתי הספר היסודיים פר "ילדות במעברה". בערב המוצלח גם בס

 והוריהם. 

 

 

 

The Traveling Museum Comes to Nazareth Illit 

On December 18, 2018, the Berkowitz Community Center in Nazareth Illit turned into a 

replica of a transit camp from the 1950's. The event was part of the Traveling Museum 

project run by the Babylonian Jewry Heritage Center. The reconstructed camp consisted of a 

tent, grocery store, bulletin board and various original artifacts that gave visitors a sense of 

how new immigrants were absorbed in the State of Israel and the way of life in the transit 

camps in the 1950's. In one of the activities, the participating children were given 

challenging assignments that illustrated the hardships faced by the people in the transit 

camps during Israel's austerity period. The assignments included buying groceries using food 

ration stamps, preparing new immigrant ID cards, drafting advertisements and public 

 הדרכה

EDUCATION 

 



messages, deciding on what to cook given the limited supply of ingredients, and more. 

During the illustration workshops, Nurit Serfaty introduced the children to the illustrator's 

toolbox and, together with them, drew a new illustration for the cover of the book 

Childhood in a Transit Camp. All the workshop participants were given a copy of the book, 

courtesy of the city's Department of Education. To complete the experience, the visitors met 

Naima, a character portrayed by the actress Anat Aviad. She shared the riveting story about 

her journey to Israel, her encounter with other ethnic groups and cultures, the melting pot 

policy, the harsh living conditions in the transit camp and the creative solutions people 

found to overcome them, which are also described in Childhood in a Transit Camp. Hundreds 

of children from elementary schools in Nazareth Illit, as well as parents, attended this 

evening. 

     

 

 השקת מהדורת הספר "ילדות במעברה"

התכנסו "במרכז" בני משפחת בנימין וקרוביהם, לבוקר השקת מהדורת הספר בבוקרו של יום שישי 

"ילדות במעברה" שכתבה גאולה סחייק אלעני. מהדורת הספר נתרמה על ידי ברטה מוקמל ז"ל לבית 

בנימין, והוקדשה באהבה לנכדיה, ניניה ולכל ילדי ישראל על מנת שיכירו את חבלי קליטתם של בני 

ייע להנגיש את התקופה לתלמידים המבקרים בתערוכת הקליטה במוזיאון. בני דורה בארץ. הספר יס

 המשפחה התנסו בסדנת איור וסיירו בתערוכת הקליטה. 

 

 

 

Launch of a New Edition of the Book Childhood in a Transit Camp 

On a recent Friday morning, members and relatives of the Binyamin family gathered at the 

Center to launch a new edition of the book Childhood in a Transit Camp by Geula Sehayek 

Elany. The new edition was donated by the late Berta Mukmel (née Binyamin) and is 

dedicated with love to her grandchildren, great-grandchildren and all Israeli children so they 

can learn about the pains of absorption in Israel that her generation faced. The book will 

help make that period more tangible to the students who come to the Museum's absorption 

exhibition. Mukmel's family members took part in an illustration workshop and toured the 

absorption exhibition. 



     

 

 

 דתי-למפקחים במשרד החינוך ובעלי תפקידים במגזר הממלכתי -  יום פיתוח מקצועי

על מנת להכיר את  "במרכז"  בתחילת דצמבר ביקרו מפמ"רים ובעלי תפקידים שונים ממשרד החינוך

תרבות קהילות המזרח, מסורת אמנות און בתחומי לימוד שונים כגון יע המוזיהאפשרויות והכלים שמצ

איילת שמש סמנכ"לית התוכן של "המרכז". במהלך חשיפה זאת נעשתה בהדרכתה של וכו'. יהודית, 

קופרוואסר על המסע שלה במנהרת הזמן לבגדד היהודית, ויעקב  -היום סיפרה הסופרת ציונית פתאל

 ספר חוקי הנשים של הרב יוסף חיים. זמיר, מנהל הספרייה סיפר על

 

Professional Development Day – For Ministry of Education Superintendents and Senior 

Staff from the State Religious School System 

At the beginning of December, a number of subject superintendents and senior staff from 

the Ministry of Education came to the Center to familiarize themselves with the diverse 

options and tools the Museum offers in different areas of study, such as the culture of 

Sephardic communities, Jewish art traditions and more. They were guided on their tour by 

Ayelet Shemesh, Deputy General Manager of Programming. The visitors also met with the 

author, Tsionit Fattal Kuperwasser, who described her journey back in time to Jewish 

Baghdad, and with Yaacov Zamir, the director of the Center's library, who talked about Rabbi 

Yosef Hayyim's book, The Laws of Women. 

       

             

 

 



 

 

 

לישראל במרכז מורשת יהדות בבל. למעלה מ  70ציינו  סיומה של  הצגת תערוכת  28.12.2018ב

 6500 -מבקרים ביקרו בתערוכה מרגשת זו, שיאו של פרויקט חינוכי בו היו מעורבים כ 12,000

 מוסדות חינוך יסודיים ותיכוניים באנגליה, סינגפור וסיאטל ארה"ב.  33-תלמידים מכ

Curation 

On December 28, 2018, we marked the closing of Israel70: Building Artistic Connections, an 

exhibition that had been on display at the Babylonian Jewry Heritage Center. Over 12,000 

visitors came to see this moving exhibition, which was the highlight of an educational project 

that involved around 6,500 students from 33 elementary schools and high schools in the UK, 

Singapore and Seattle, Washington. 

 

     

 

 

 

 

 

 ן ג'וליס וספרה "העקורים"לי

חוקרת  אקים שהיגרו ללונדון, עיתונאית וארחנו את לין ג'וליס, בת להורים עירבבוקרו של יום שישי 

היא פורשת את קורות קהילות יהודי ארצות ערב. בו , אשר הרצתה על הספר שכתבה "העקורים"

צלום המופיע אצלנו במוזיאון בתערוכת הקליטה.  ,בספר מופיע צלום הזמנת החתונה במעברה

 ההרצאה עוררה דיון ער על עקירה, הגירה וקליטת היהודים בארץ.

 

 

 

 אוצרות

curation 

 "שיח ושיג בספריה"

Exchanging ideas in the library 

 

 



Lyn Julius and her Book "Uproote" 

On a recent Friday morning, we hosted Lyn Julius, the daughter of Iraqi Jews who emigrated 

to London, Julius, who is a journalist and researcher, lectured on her book Uprooted, in 

which she documents the annals of Jewish communities that lived in Arab countries. The 

book contains a photograph of an invitation to a wedding held at a transit camp, which is 

also on display in the Museum's absorption exhibition. The lecture led to an animated 

discussion about the Jews' displacement, emigration and absorption in Israel. 
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 ישיבת צוות דור ההמשך -פעילי המחתרת ואסירי ציון

במסגרת ישיבת צוות דור ההמשך של פעילי המחתרת ואסירי ציון הודגש הצורך בהשלמתו של מאגר 

דור ההמשך המתוכנן לקיץ.  זבולון  למפגשהכתובות של בני דור ההמשך, כמו כן העלו רעיונות בנוגע 

הראלי, יו"ר ארגון יוצאי המחתרת החלוצית וחבר בוועד המנהל של המרכז, סקר את הפעילות 

נעשתה בתקופה האחרונה כגון: העברת תיקיית אסירי ציון מרמת גן לארכיון התנועה במורשת.  ש

 קשר ולהירשם במאגר. אתנובני דור ההמשך מוזמנים ליצור 

 

Underground and Prisoners of Zion Activists – A Meeting of the Second-Generation Team 

At a meeting of the second-generation team of underground and Prisoners of Zion activists, 

the participants stressed the need to complete the database containing addresses of the 

members of the second generation. They also suggested ideas for the second generation 

gathering scheduled to take place in the summer. Zevulun Hareli, the chair of the Zionist 

Movement Underground Veterans Association and a member of the Center's Board of 

Trustees, reviewed the recent activities that were held, including the transfer of the 

Prisoners of Zion files from Ramat Gan to the movement's archive at the Center. Members 

of the second generation are welcome to contact us and register on the database. 

 

 

 



 

 

 .פייסבוק מצ"ב קישורי כניסה לאתר מרכז מורשת יהדות בבללי חשבונות אינסטגרם ולבע

 Likeהיכנסו וסמנו לנו 

For those who have Instagram and Facebook accounts, the following links can be used to 

access the Babylonian Jewry Heritage Center's website: 

 

https://www.facebook.com/babylonjewry/ 

https://www.instagram.com/babylonian_jewry_museum/ 

www.bjhc.org.il 
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