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 אירועים, ביקורים ומה שבניהם

EVENTS AND VISITS 

 החדשה""יהודי בבל: תרבות וחברה בעת  בינלאומיכנס  

מכון שיתוף פעולה בין אוניברסיטת בר אילן "בינלאומי התקיים כנס  20-21.5.2019 -ב

תרבות וחברה בעת  בבל:עסק ביהדות המשותף הכנס  .מרכז מורשת יהדות בבלין וב האן"ד

. אנשי אקדמיה ומומחים מהארץ ומהעולם הרצו בכנס בנושאים מגוונים שהתייחסו החדשה

, תפוצת העכשוויים עם ערביי עיראקת, הגות, הלכה, תרבות, היחסים לנושאי זהות, לאומיו

הגב' עליזה  ,יהודי עיראק בחברה הישראלית ועוד. לדברי מנכ"לית מרכז מורשת יהדות בבל

 שאפשרהעובדה  ,גבוהה מאוד הייתההיענות אנשי האקדמיה ליטול חלק בכנס  ,חממה-דיין

מכונן דגל  אירועבבחינת ומעניינים בנושאים שונים. הכנס היה  מגווניםלמרכז לבנות מושבים 

 .היוםעד  והשפעתהעודד שיח על מורשת יהדות בבל המפוארת נושאים ובמגוון רחב של 

  כולל בני ובנות דור ההמשך. 200בכנס השתתפו מעל 

International Conference - Babylonian Jewry: Culture and Society in the Modern 

 Age 

A joint conference was held by Bar-Ilan University's Dahan Center and the 

Babylonian Jewry Heritage Center on May 20-21, 2019. The topic of the conference 

was Babylonian Jewry: Culture and Society in the Modern Age. Academics and 

experts from Israel and abroad lectured on various subjects that dealt with identity, 

nationalism, philosophy, Jewish law, culture, the current relations with Iraqi Arabs, 

the Babylonian Jewry Diaspora in Israeli society, and more. According to Mrs. Aliza 

Dayan-Hamama, the Managing Director of the Babylonian Jewry Heritage Center, 

because many academics were eager to take part in the conference, the Center was 

able to design diverse and interesting sessions on a variety of subjects. The 

conference was a formative flagship event in terms of the wealth of topics it 

covered. It also fostered a discourse on the glorious heritage of Babylonian Jewry, 

whose impact is still felt today. Over 200 people attended the conference, including 

members of the second generation. 

 יוני  –מאי          

            2019 

         MAY - JUNE 



 מכון דהאן, אוניברסיטת בר אילן–שון של הכנס יומו הרא

The first day of the conference – held at the Dahan Center, Bar-Ilan University 

    

         

 יומו השני של הכנס במרכז מורשת יהדות בבל

The second day of the conference – held at the Babylonian Jewry Heritage Center 

     

   

 

 טקס האזכרה השנתי להרוגי המלכות ולקרבנות הפרהוד

את טקס  ,שבסמוך למרכז מורשת יהדות בבל ,ציינו ברחבת אנדרטת ההנצחה 4.6.19 -ב

 הטקס .ולזכרם של קרבנות הפרהוד ,האזכרה השנתי לזכרם של הרוגי המלכות בעיראק

פתח בדבריו של נ ,העיתונאי הוותיק צבי סלטוןבהנחיתו של הרשמי לזכר הרוגי המלכות 

חזן צבאי קרא פרקי תהילים ונציגי המשפחות קראו  און., יו"ר המוזיפרופ' אפרים צדקה

נשאה דברים מרגשים  ,אשר דודה נרצח בפרהוד , נציגת דור ההמשך,נורמה טל קדיש.

, אשר התקיים לזכר קורבנות הפרהוד באירועך הונחו זרים לצד אנדרטת ההנצחה. ובהמש

 בתו של הרב עובדיה יוסף, ,שלום -הרבנית עדינה בר נשאה דברים  המרכז באודיטוריום



סטוריה ומורשת יהדות המזרח בתוכניות הלימוד ובשיח יההלפעול לשילוב הבטיחה ש

של  נחתם ברב שיח מרתק בנושא: האצ"ל הבריטים ו"הפייק ניוז" האירוע החינוכי תרבותי.

מר גדעון מיטשניק, מנכ"ל מכון ז'בוטינסקי. ברב שיח השתתפו ד"ר צבי הפרהוד בהנחית 

יהודה, מנהל המכון לחקר יהדות בבל,  החוקר ד"ר נסים קזז והגב' מיכל אהרוני רגב, סופרת 

בפיקודו של מפקד האצ"ל שלקח חלק בפעולה בעיראק  ,בתו של יעקב סיקא אהרוני ,ומרצה

 בקהל. אף הוא דוד רזיאל וישב

 

Annual Memorial Ceremony for the Martyrs and the Victims of the Farhud  

The annual ceremony commemorating the martyrs in Iraq and the victims of the 
Farhud took place on June 4, 2019. The official ceremony, which was moderated by 
the veteran newscaster Zvi Salton, was held on the memorial plaza adjacent to the 
Babylonian Jewry Heritage Center. The opening remarks were made by Prof. Efraim 
Sadka, the Chairman of the Center's Executive Board. An army cantor recited verses 
from the Book of Psalms and representatives from the families said Kaddish. Norma 
Tal, a representative from the second generation whose uncle was murdered in the 
Farhud, offered moving words, after which wreaths were laid next to the memorial 
monument. Rabbanit Adina Bar-Shalom, the daughter of Rabbi Ovadia Yosef, spoke 
at the event commemorating the victims of the Farhud that was held in the Center's 
auditorium. She promised to do her utmost to incorporate the history and heritage 
of Sephardi Jewry in the school curriculum and in the educational-cultural discourse. 
The event ended with an engaging symposium whose topic was The Etzel, the British 
and the 'Fake News' of the Farhud, moderated by Mr. Gideon Mitchnik, the Director 
General of the Jabotinsky Institute. The symposium participants included Dr. Zvi 
Yehuda, the Head of the Babylonian Jewry Research Institute, the researcher, Dr. 
Nissim Kazzaz, and Ms. Michal Aharoni Regev, an author and lecturer. Her father, 
Yaakov-Sika Aharoni, who took part in an operation in Iraq under the Commander of 
the Etzel, David Raziel, was also in the audience.  

 

 

    

      



 

 טקס הסרת הלוט

בטקס מרגש אשר נערך בכניסה לסמטה )קוצ'ה( אשר במוזיאון, הוצב שלט הנצחה חדש, 

שביקשו להנציח את שלושת אחיהם: כדורי, שמש הודות לתרומתם הנדיבה של משפחת 

ראובן ויצחק. האחים נולדו בבצרה ללאה טוויג ומשה שמש. שלושת האחים לא הקימו 

משפחה והמשיכו להתגורר בבית אמם באחווה ואהבה ראויה לציון. בחירת הסמטה מרגשת 

כל פרט  של מייסדי המרכז. םזיכרונשכן היא עוצבה בימיו הראשונים של המוזיאון על פי 

בסמטה מבטא את אהבתם למקום בו ראו את מולדתם. בני דורות ההמשך  יוכלו לקבל 

. הנצחה ראויה הבאה בהמשך לתרומה וסביהם תמונה המשקפת את סביבת בית הוריהם

 נוספת אשר ניתנה על ידי כדורי שמש ז"ל טרם מותו.

Unveiling Ceremony 

A new memorial plaque was unveiled during a moving ceremony held at the 
entrance to the reconstructed lane (kucha) in the Museum. The plaque is a generous 
donation from the Shemesh family in memory of their three brothers – Kadoorie, 
Reuven and Yitzhak. Born in Basra to Leah Tweig and Moshe Shemesh, the brothers 
never married and continued to live together in their mother's home in an 
atmosphere of love and fraternity that is rare to find. The choice of the lane is 
especially meaningful because it was designed in the early days of the Museum and 
relied on the personal memories of the Center's founders. Every detail depicted in 
the lane conveys their love for the place they considered their homeland. 
Furthermore, the lane enables the members of the next generations to envision the 
surroundings of their parents' and grandparents' homes. This fitting memorial 
follows another donation made by Kadoorie Shemesh z'l prior to this death. 

 

           

 

 בקור משלחת דרוזית במרכז

בני העדה  ,משה בן עטר, חבר בחבר הנאמנים של המרכז, יזם ביקור של משלחת נכבדים

 ,ציונית -וחברי התנועה הדרוזית ת,יהודי -עם יהודים מהמועצה הציבורית הדרוזית ,הדרוזית

ובחנו שיתופי  ,חממה -עליזה דיין ,אצלנו במרכז. חברי המשלחת נפגשו עם מנכ"לית המרכז

פעולה להעמקת ההכרות בין בני העדה הדרוזית וקהילת יוצאי עיראק. הקבוצה סיירה 

ושמעה על הפעילויות המגוונות המתקיימות במרכז. האורחים התרשמו  ,המוזאוןבתערוכות 

  רבות מהביקור וציינו שיש כר נרחב לשיתופי פעולה בין העדות.



A Druze Delegation Visits the Center 

Moshe Ben Atar, a member of the Executive Board, initiated a visit of distinguished 
members of the Druze community, who came to the Center together with a number 
of Jews from the Druze-Jewish Public Council and the Druze Zionist movement. The 
delegation met with Mrs. Aliza Dayan-Hamama, the Managing Director of the 
Babylonian Jewry Heritage Center, and explored possible collaborations that would 
enable members of the Druze community and Iraqi Jews become better acquainted 
with one another. The visitors toured the exhibitions in the Museum and heard 
about the diverse activities that take place at the Center. The guests were deeply 
impressed by what they saw and noted that there is a lot of room for interethnic 
cooperation. 

 

     

 ריענון עזרה ראשונה קורס

בקורס ריענון עזרה ראשונה. חשיבות התרגול  ,השתתפו כל עובדי המרכז 26.6.2019-ב

י בהחייאה וכלים בסיסיים למענה ראשוני ומהיר בשטח, עד הגעת הינה להקנות ידע בסיס

צוות רפואי מיומן. כולנו יצאנו נשכרים מההכשרה. אנו מאחלים לעובדינו ולכל באי המרכז 

 בריאות איתנה!

 

First Aid Refresher Course 

On June 26, 2019, the entire staff of the Center took part in a first aid course. The 
important aim of the drill was to impart the fundamentals of CPR and provide basic 
tools for a quick and initial response to a medical emergency before a skilled medical 
team arrives on the scene. We all benefited from the training and wish our 
employees and visitors good health! 

 

                                        



 הדרכות

EDUCATION 

 

   קריית אונו הקריה האקדמית  –יום עיון 
 

חוג להיסטוריה בראשותו של דר' דוד ביטון מהנערך יום מרוכז לסטודנטים   27.5.2019ב 
אשר תכניו המרתקים גובשו בשיתוף עם  ,העיון . הסטודנטים הגיעו ליוםאונו תקרייממכללת 

. יום העיון  האסלאםבמסגרת לימודיהם על היהודים בארצות  מחלקת ההדרכה של המרכז, 
כלל הרצאה על מודרניזציה וזהות בקרב יהודי עיראק מפי פרופ' משה גת, הרצאה  ,העשיר

, סיור בגלריות קופרווסר -מפי הסופרת ציונית פתאל ,"מסע שורשים ספרותי לבגדאד"
הסטודנטים נהנו והוקירו את הידע הרב  .מופע עם שחקנית הבית ענת אביעדהמוזיאון ו

 ועל כך גאוותנו. ,ידע אשר יסייע להם להצליח במבחני סוף השנה ,שרכשו במסגרת יום העיון
  

Seminar – Ono Academic College 
 
A daylong seminar was held on May 27, 2019 for students from the Department of 
History at Ono College, headed by Dr. David Biton. The students came to the Center 
as part of their course on Jews in Islamic countries. The fascinating subject matter 
delivered at the seminar, which was formulated together with the Center's 
Education Department, included a lecture by Prof. Moshe Gat on modernization and 
identity among Iraqi Jews, a lecture by the author Tsionit Fattal Kuperwasser, 
entitled A Literary Roots Journey to Baghdad, a tour of the Museum galleries, and a 
performance by our in-house actress, Anat Aviad. The students enjoyed themselves 
and appreciated the extensive knowledge they gained during the seminar, which will 
help them do well on their year-end exams, and for that we are proud. 

 
 
 

     
 
 

 
 

 

 

 



 ישראלית  -כנס תרבות יהודית

מורות ומנהלות במרכז. הכנס נועד לציין סיום שנת הפעילות  90 -נערך כנס ל 14.5.2019 -ב

ישראלית.  -פתוח יוזמה פדגוגית רחבה בתרבות יהודית –הראשונה של תכנית יוזמו"פ 

והועברה הרצאה בנושא חיים מלאי  ,בהרצאות טד וסרטוניםבמהלך הכנס הוצגו היוזמות 

משמעות על ידי פרופ' רוחמה וייס. אחד משיאי היום היו הסיורים במוזיאון. מדריכות המרכז 

הדריכו במיומנות רבה שלוש קבוצות  בניצוחה של סמנכ"לית התוכן איילת שמש,  ,המוכשרות

טיח לחזור לבקר במוזיאון עם בקהל המורות והמנהלות התלהב וההמוזיאון. ברחבי 

 תלמידיהם ובני משפחה.

 

Jewish-Israeli Culture Conference 
 
90 teachers and principals attended a conference held at the Center on May 14, 
2019, marking the completion of the first year of the "Yozmop" Program – Research 
and Development of a Broad-based Pedagogical Initiative in Jewish-Israeli Culture. 
The initiatives were presented during the conference using a TED Talks format and 
videos. There was also a lecture by Prof. Ruhama Weiss on leading a life full of 
meaning. The tours of the Museum were among the highlights of the day. The 
Center's skilled and talented guides led three groups through the exhibitions. The 
teachers and principals were excited by what they saw and promised to return to the 
Museum with their students and family members. 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ההיסטורייום עיון למורי 

לכנס ייחודי בנושא  ,מורים להיסטוריה מכל רחבי הארץ 160 -הגיעו למרכז כ 25.6.19 -ב

אורגן על ידי מכון המחקר של המרכז הכנס ית". "קשיי הקליטה בתקופת העלייה ההמונ

ד"ר  ,בשיתוף עם המפמרי"ת להיסטוריהומות השנה בחקר מורשת יהדות בבל, השוקד כל י

 היסטורי, סוציולוגי, אישיהבט יהההעולים מנושא קליטת הציף את הכנס  .ארנה כץ אתר

על   ,ד"ר צבי יהודה, מנהל המכון לחקר יהדות בבלהכנס נפתח בהרצאתו של  .וטלוויזיוני

ד"ר ועו"ד הגב' נעמי גל, ילידת אחריו דיברה  ,1952-1983עיראק בשנים  יקליטת עול

 עיראק, על קריית מלאכי כמודל לקליטת העולים בשנותיה הראשונות של המדינה. בהמשך,

שמעו המשתתפים את הרצאתו של שי להב, תסריטאי הסדרה "מעברות", ואת הרצאתו של 

ות ביקרו המורים סא"ל במיל' דני דביר " מהמעברה בנתניה לווילה בקיסריה". לצד ההרצא

 בתערוכות המוזיאון בדגש על תערוכת "הקליטה בישראל" הרלוונטית לנושאו של יום העיון.

 מכון המחקר הכין למורים ערכת לימוד בכיתות ובה סיכום יום העיון ומצגת.

 

Seminar for History Teachers 

On June 25, 2019, around 160 history teachers from across the country came to the 
Center for a special conference on the subject of Absorption Difficulties During the 
Period of the Mass Aliyah. The day was organized by the Center's Research Institute, 
which is engaged yearlong in researching the heritage of Babylonian Jewry, and Dr. 
Orna Katz Atar, the coordinator of History studies at the Ministry of Education. The 
conference raised diverse issues associated with the absorption of the new 
immigrants from a historical, sociological and personal perspective, in addition to 
their television portrayal. The first lecture was delivered by Dr. Zvi Yehuda, the Head 
of the Babylonian Jewry Research Institute, who spoke about the absorption of new 
immigrants from Iraq between 1952 and 1983. He was followed by Dr. Naomi Gal, a 
native of Iraq who is also an attorney, who focused on Kiryat Melachi as a model of 
how immigrants were absorbed in the early years of the State. The teachers then 
heard a lecture by Shai Lahav, who wrote the script for the television series 
Maabarot, as well as a lecture by Lieutenant Colonel (Ret.) Danny Dvir, entitled From 
the Transit Camp in Netanya to a Villa in Caesarea. The teachers also toured the 
exhibitions in the Museum, including the exhibition Absorption in Israel, which was 
particularly relevant to the theme of the seminar. The Center's Research Institute 
prepared an educational kit for the teachers for use in their classrooms, containing a 
summary of the seminar and a presentation. 

     



 

 

 

 אוצרות

curation   

 

דיוקן גבר -יטרינהותערוכת ו  

בוויטרינה הניצבת במבואת  מוצגת  באוצרותה של נאוה מוצפי, דיוקן גברי, –תערוכה חדשה 

התערוכה מציגה דיוקן של גבר יהודי הכניסה למוזיאון, וויטרינה שתרם יצחק חיים למוזיאון. 

חליפה מודרנית, תכשיטים המעטרים את המראה .  20-מודרני בעיראק מתחילת המאה ה

המודרני ומותאמים לו ועוד חפצים מעניינים אחרים, וזאת בתוך וויטרינה המדמה חדרי 

סטודיו לצילום מתחילת המאה הקודמת בעיראק. התערוכה מבוססת על חפצים מאוסף 

 .המוזיאון שלא הוצגו בתצוגות הקבע בעבר

 

 

Vitrine Exhibit – A Male Portrait 

A new exhibit – A Male Portrait – was recently installed in the Center's entrance 
lobby, displayed in the vitrine donated to the Museum by Yitzhak Haim. The exhibit 
presents a portrait of the modern Jewish man in Iraq starting at the beginning of the 
20th century. It features a modern-style suit, accessories that enhance the modern 
look and are tailored to it, and other interesting artifacts. The vitrine is reminiscent 
of rooms in a photography studio at the beginning of the last century in Iraq. The 
exhibit relies on items from the Museum's collection that were not displayed in its 
permanent exhibitions in the past. 

  

 



 

 

 

 

 

 בעיצומה של עונת הבמיה בארץ, מרכז מורשת יהדות בבל מכריז על פסטיבל הבמיה.

במיה, נערוך תחרות מתכוני במהלך השנה הקרובה נקיים הרצאות שונות ומגוונות על 

 ונקנח בתחרות מאכלי במיה. במיה

 פרטים בקרוב.......

Okra Festival 

Marking the peak of the okra season in Israel, the Babylonian Jewry Heritage 

Center is pleased to announce the launch of its Okra Festival. 

During the coming year, we will offer a variety of lectures on okra, hold an okra 

recipe contest, and top the festivities off with an okra dish competition. 

More details to follow shortly… 

        

                                                                                       

                  

 

  


