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 2019יום האישה  

אחת , אלה גולן .דוכני מכירה והרצאות ,בהפנינג הבינלאומיחגגנו את יום האישה  8.3.2019 ביום שישי

כואבת ההתפכחות ה, החיים במחיצתו של גואל על ,רה האישיסיפו אתלנו  סיפרהמנשותיו של גואל רצון 

". את מה שלומך"הקומיקאית רינה פדווה צפינו במופע סטנד אפ של , בהמשך. חזרה למציאות ולחופשהו

 . השתחררנו וצחקנו עד דמעות, נהנינו

International Women's Day 2019 

On Friday, March 8, 2019, we celebrated International Women's Day with a special 

happening, stalls selling different items, and lectures. Ella Golan, one of the women 

who lived with Goel Ratzon, told her personal story and described what it was like 

living with him, her painful awakening, and her return to reality and freedom. We also 

enjoyed a stand-up comedy routine by Rina Fadwa, called And How Are You. We had a 

great time, unwound and laughed until tears came to our eyes. 
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 קורים ומה שבניהםיאירועים, ב  

EVENTS AND VISITS 



 החלוצית בעיראק  המחתרתכנס דור ההמשך של יוצאי 

בכנס הוצג מכתב . התקיים כנס דור ההמשך של יוצאי המחתרת החלוצית בעיראק ואסירי ציון 22.3.19 -ב

בשנת  בשם המחתרת  לכנסת ישראל ביום חגה הראשון ,חבר המחתרת בעיראק ,ברכה שכתב יעקב אלעזר

על  סיפר ,בן דור ההמשך, י ישראלש. ר הכנסת יולי אדלשטיין"המכתב הוצג לפני מספר חודשים ליו .1949

איש , סמי מוריה. ולימים שרת במוסד עם מבריח בדואי 16מעיראק בהיותו נער בן בגפו אביו אורי שברח 

הכנס  .באולםאף הוא נכח  , כ"של ישראל ולימים שרת בשב שעזר בהברחתומי , המחתרת הציונית בעיראק

ועד הר ארגון יוצאי המחתרת החלוצית בעיראק וחבר "יו, זבולון הראלי קצר הצלחה רבה ובסיומו פנה

 .ר גבורתם של ההורים לבניהםאת סיפו לתעד ולספר ,לבני דור ההמשך להמשיך ,המנהל של המרכז

 .הכנסתר "אתם מוזמנים להיכנס ללינק ולראות סרטון המתעד את המפגש עם יו

lBGxw4&feature=youtu.be--https://www.youtube.com/watch?v=0iz 

Conference of the Second Generation of the Underground Pioneer Zionist 

Movement in Iraq 

The second generation of the Underground Pioneer Zionist Movement and Prisoners of 

Zion in Iraq held a conference on March 22, 2019. A letter written by Yaakov Elazar, a 

member of the underground in Iraq, was read at the conference. The letter, which 

contained greetings to Israel's First Knesset in 1949, was shown a few months ago to 

the Speaker of the Knesset, Yuli Edelstein (see the link below). Shai Yisrael, a member 

of the second generation, spoke about his father Uri, who at the age of 16 fled Iraq on 

his own with a Bedouin people smuggler. Uri later served in the Mossad. Sami Moriah, 

a member of the Zionist underground in Iraq who helped Uri escape and later served in 

the Shin Bet, was also among the guests in the audience. Right before this highly 

successful conference drew to a close, Zevulun Hareli, who chairs the Association of the 

Members of the Underground Pioneer Zionist Movement in Iraq and is also a member 

of the Center's Executive Board, appealed to the second generation to continue 

documenting and recounting the story of their parents' bravery to their children. 

Please click on the following link to see the video filmed during the meeting with the 

Speaker of the Knesset: 

https://www.youtube.com/watch?v=0iz--lBGxw4&feature=youtu.be 
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 "נער האופניים"השקת ספרו של אלי עמיר 

מספר את ,  הספר". נער האופניים"אירוע חגיגי לרגל השקת ספרו החדש של אלי עמיר  קיימנו 26.3.19 -ב

את המצולקת אחרי מלחמת השחרור ומפרנס  לירושליםסיפורו של נורי נער בן שש עשרה המגיע לבדו 

.  עד שאביו שולח אותו לקיבוץ כדי שיתערה בחיי המדינה, עצמו מחלוקת עיתונים ושליחויות על אופניים

חוקרת הספרות  .וק כאחדלדמוע ולצח, שגרם לקהל להתרגשאת אלי עמיר ראיינה העיתונאית שירי לב ארי 

את . קי ריגשה את הקהל בשירתהרת תמר שואנורית גוברין תארה את רוח הספר בצורה מרתקת והזמ

מפקד , השר לשעבר רן כהן, גבריאלה שלו' ם לשעבר פרופ"כיבדו בנוכחותם שגרירת ישראל באו האירוע

פרק  העלהמרגש ה הערב. בני משפחתו של אלי אמיר ועוד אורחים רבים ,חיל האוויר היוצא אמיר אשל

 .עיראק והשתלבותה במרקם החיים של מדינת ישראלמההיסטוריה של הקהילה היהודית בחשוב 

 

Book Launch: Bicycle Boy by Eli Amir 

On March 26, 2019, we held a festive event in honor of Eli Amir's new book, Bicycle 

Boy. The book tells the story of Nuri, a sixteen-year-old boy who comes on his own to 

Jerusalem, which at the time was a scarred city following the War of Independence. 

Nuri supports himself by delivering newspapers on his bike and as an errand boy, until 

his father sends him to a kibbutz so he can better acclimate to life in Israel. The 

journalist, Shiri Lev Ari, interviewed Eli Amir, who told moving stories and caused all 

those present to laugh and cry at the same time. The literature researcher, Nurit 

Govrin, described the spirit of the book in a fascinating manner, and the vocalist, Tamar 

Shawki, moved the audience with her singing. Some of the distinguished guests 

included Prof. Gabriela Shalev, Israel's former ambassador to the United Nations, Ran 

Cohen, a former government minister, Amir Eshel, who served as commander of the 

Israeli Air Force until 2017, and Eli Amir's family members, just to mention a few. The 

moving evening put a spotlight on an important chapter in the history of the Iraqi 

Jewish community and their integration into Israeli society.  

 

 

       

 



 טקס הסרת הלוט

בני משפחת קזז בהשתתפות , ומשה שאבי במורשתש כתון "התקיים טקס הסרת הלוט משלט ע 9.4.19 -ב

הוקרנו מצגת נשאו דברים ובהמשך  י המשפחותאפרים צדקה ונציגי שת' פרופ. אורחים נוספיםושאבי ו

 .2017-1921מהשנים  ,קזז -שאבישל המשפחות וסרטוני זיכרונות 

 

Unveiling Ceremony 

On April 9, 2019, a plaque in honor of Katun and Moshe Shabi was unveiled at the 

Babylonian Jewry Heritage Center. The ceremony was attended by members of the 

Shabi and Kazzaz families as well as other guests. After Prof. Efraim Sadka and 

representatives from the two families addressed the audience, a presentation and 

videos were shown, which document memories of the, Shabi and Kazzaz families from 

the period between 1921 and 2017. 

 

                              

 בקור במוזיאון

ם ה. מר דוד דנגור ובני משפחתו ,הספרדית אמריקאית נשיא הפדרציה ו במרכזבמהלך חודש מרץ ביקר

 .התרבותי וממגוון התערוכות המצוי בו והתרגשו לראות את העושרסיירו במוזאון 

A Visit at the Museum 

Mr. David E.R Dangoor, President of the American Sephardi Foundation and members 

of his family visited the Babylonian Jewry Heritage Center in March. They toured the 

Museum and were moved to see the cultural treasures and diverse exhibitions that are 

on display. 

 



    

 2019לפסח  הרמת כוסית

 כוסיתההרמת לטקס  ,ברחבת המוזיאון סביב שולחן כיבוד עשירהתכנסנו  ,ערב חג הפסח 10.4.2019 -ב

 ,ידידי המרכז, תורמים, מתנדבים, צוות העובדים, חבר הנאמנים, באירוע החגיגי נכחו חברי ההנהלה. השנתי

' ר המרכז פרופ"יו. ממייסדי המרכז, מר שלמה הלל, ר הכנסת לשעבר"ויו  נשיא המרכז מר מרדכי בן פורת

לכל , נשאו דברי ברכה ותודות לכל העוסקים במלאכה עליזה דיין חממה'  לית המרכז הגב"אפרים צדקה ומנכ

שחקנית הבית ענת אביעד . תחומים השונים ולכל הידידים והחברים בארץ ובעולםההנרתמים לפיתוח 

אשר סיים את הבוקר הנפלא  אקטואלי וסוחף, נד אפ מקוריוהצחיקה את כל הנוכחים בקטע סט הפתיעה

 .באווירה חיובית ובאנרגיות טובות

 

Passover Toast 2019 

On April 10, 2019, about a week before Passover, we gathered together in the Museum 

lobby for our annual holiday toast and enjoyed the rich assortment of refreshments 

that were set out on the table. Among the people attending the event were members 

of the Executive Board and the Board of Trustees, the staff, volunteers, donors, friends 

of the Center, the President of the Center, Mordechai Ben Porat, and the former 

Speaker of the Knesset, Shlomo Hillel, who is the one of the founders of the Center. 

Prof. Efraim Sadka, the Chair of the Executive Board, and Mrs. Aliza Dayan-Hamama, 

the Managing Director of the Center, greeted and thanked all the people who are 

engaged in the daily operation of the Center, all those who devote time and thought to 

developing its different areas of activity, and all the Center's friends in Israel and 

overseas. To top off the wonderful morning, with its festive atmosphere and positive 

energies, our in-house actress, Anat Aviad, surprised everyone with an original, highly 

amusing and current stand-up comedy routine.  

 

  

   



 

 מבצע פסח

. בחסות בנק הפועלים, כמידי שנה גם השנה פתח המוזיאון שעריו לציבור בחינם בכל ימי חול המועד פסח

, המבקרים נהנו מההדרכות. מכל רחבי הארץ חול המועדהגיעו במהלך בגילאים שונים מבקרים  5,997

סדנאות מ ,מהסרטוניםנהנו הם  .השונות במוזאוןבתערוכות  המוצג סטורייההמהעושר התרבותי ו תרשמוהו

 .ומהיחס האישי יצירה

  .הוכתר כהצלחה גדולה בזכות עובדי ומתנדבי המרכז המבצע

 

Operation Passover 

This year, like in previous years. The Museum offered free admission during Chol 

Hamoed Passover, sponsored by Bank Hapoalim. 5,997 people of all ages and from 

different places around the country took advantage of the offer and visited the 

Museum in the course of the holiday. They were given guided tours and were 

impressed by the cultural and historical treasures on display in the various exhibitions. 

They also enjoyed watching videos and taking part in arts & crafts workshops, and 

noted the warm welcome they received. 

Operation Passover was crowned a huge success thanks to the Center's staff and 

volunteers. 

 

   

    

 



 

 

 "חכמת הורים באיורים"אירוע הפתיחה של התערוכה 

של להשקה חגיגית לגלריית המרכז קרובי משפחה וחברים , ידידים, הגיעו אורחים רבים 12.3.19 -ב

התערוכה מבוססת על שני ספרי   ."חכמת הורים באיורים"לוי -תערוכה החדשה באוצרותה של אורלי בחרה

קריקטוריסט  ,שמאי דודי העניקהומוריסטית שהפרשנות הדרזי לצד  -פתגמים שנערכו על ידי סיגלית שיר

ה ארבעה מקבצים של התערוכה מציג. שניהם בני דור ההמשך סיגלית ודוד. לפתגמים אלה באיוריו ,ומאייר

וי באמצעות קריקטורות ובפיהם של יהודי עיראק ומנגישה אותם לקהל ישראלי עכשפתגמים שהיו שגורים 

 .מתייחסים לאפיזודות שונות מחיי היום יום של בני הקהילה היהודית בעיראקהפתגמים  .הומוריסטיות

 .התרשמו וצחקו מהפתגמים ומהאיורים המרשימים, האורחים הרבים נהנו

 

Exhibition Opening Event: The Illustrated Wisdom of Elders 

On March 12, 2019, a large number of guests, friends and relatives gathered in the 

Center's gallery for the festive opening of a new exhibition curated by Orly Baher Levy: 

The Illustrated Wisdom of Elders. The exhibition is based on two books of adages that 

were edited by Sigalit Shir-Darzi and enhanced by the humorous interpretation given to 

them by the caricaturist and illustrator, Dudy Shamay. Both Sigalit and Dudy are 

members of the second generation of Iraqi immigrants in Israel. The exhibition features 

four categories of adages that were commonly used by Iraqi Jews and makes them 

accessible to a contemporary Israeli audience through humorous caricatures. The 

adages deal with various episodes in the daily lives of the members of the Jewish 

community in Iraq. The numerous guests at the opening enjoyed themselves and 

laughed a lot thanks to the adages and impressive illustrations. 

 

      



     

 

 

 

 הדרכת שמע במוזאון

הפרויקט מתאפשר . הדרכות שמע במוזאוןאנו שוקדים על פרויקט , ובימים אלכי אנו שמחים לבשר לכם 

סיומו של הפרויקט יוכלו המבקרים ב. קטי וסאלח מזין על ידי בני משפחתם :אודות ותודות לכספי המנוחים

 ,הכוללת דברי רקע בקריינות מקצועית ,בקולו של צבי סלטון לסייר במוזיאון עם הדרכה קולית אישית

 .ערבית ואנגלית, עברית :ע בשפותהשרות יוצ. והסברים על מוצגים במוזיאון

Audio Guides at the Museum 

We are pleased to announce that we are currently working on an audio guide project at 

the Museum. The project is in honor of the late Ketty and Saleh Mezin, may their 

memories be a blessing, and was made possible by a donation from their family 

members. After the project is completed, visitors will be able to tour the Museum with 

personal audio guides that provide professionally narrated background information 

and explanations about the artifacts on display. The service will be available in Hebrew, 

Arabic and English.  

 

                       


