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 סדרת קונצרטים עם תזמורת פירקת אלנור

, מסע מוזיקלי אל תוף פעולה עם תזמורת פירקת אלנורמרתקת בשי התחלנו בסדרת מפגשים 0202.7.7-ב

הדמויות הגדולות של כוכבי המוסיקה הערבית2 המפגש הראשון עסק בעבד אלוואהב, הזמר והמלחין 

עסק בדיווה הבלתי מעורערת של המוזיקה  ,של המוסיקה הערבית2 המפגש השני החשוב והפורה ביותר

אותה אק אהבו לשמוע אום כולתום, מלכת הזמר של העולם הערבי שגם יהודי עיר - לדורותיה הערבית

קדש לאסמהן ובעיראק והמשיכו לשמוע כשהגיעו לארץ וכמוהם רבים מבני הדור השני2 המפגש השלישי ה

ואחיה פריד אלאטרש2 אסמהן שיחקה בשני סרטים שזכו להצלחה מסחררת, השירים אותם ביצעה הפכו 

סרטים ובכולם הלחין וביצע את  37 -ללהיטים2 פריד אלאטרש, זמר, מלחין, נגן עוד ושחקן כיכב בלמעלה מ

יצרה סערה בקרב קדש לזמרת היהודייה לילה מורד, אשר התאסלמותה וכל השירים2 המפגש הרביעי ה

סרטים, המשחק  2. -לילה מורד כיכבה ב ., בקרב קהל מעריציה ובקרב  הציבור הערבי בכללומשפחתה

ות האהובות ביותר בתקופתה2 ארבעת והשירה שלה שבו את לב הצופים והיא הפכה להיות אחת השחקני

מנחה  –ירקת אלנור  והסולן אודיו, בשירה ובנגינה של תזמורת פ - המיפגשים לוו בקטעי ארכיון וידאו

אריאל כהן2 הסדרה זכתה להצלחה רבה, סחפה והביאה גם צעירים בני הדור השני והשלישי אשר  המצוין 

 אים 2התמוגגו מנחת והתרפקו בגעגוע על השירים הנפל

 

A Concert Series with the Firqat Alnoor Orchestra 

On January 7, 2020, we held the first in a fascinating series of concerts in collaboration 

with the Firqat Alnoor Orchestra, a musical journey examining the greatest figures of 

Arabic music. This first concert focused on Mohammed Abdel Wahab, Arabic music's most 

important and prolific singer and composer. The second concert was held on January 21, 

2020, and focused on the uncontested diva of Arabic music throughout the ages, Umm 

Kulthum, the Arab world's queen of music, beloved by Iraqi Jews, who enjoyed listening to 

her music when they were still in Iraq, as well as after they came to Israel. Her music is 

also beloved by many members of the second generation. The third concert was held on 

February 4, 2020, and was dedicated to Asmahan and her brother, Farid al-Atrash. 

Asmahan acted in two films, which earned her a stellar success, and the songs she 

performed became huge hits. Farid al-Atrash, singer, composer, oud player and actor, 

starred in over 30 films, in which he also composed and performed all the songs of the 

soundtrack. The fourth concert, held on February 18, 2020, was dedicated to Jewish 

singer Leila Mourad, whose conversion to Islam caused a scandal among her family 
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members, her fans and the entire Arabic-speaking public. Leila Mourad starred in 28 films, 

in which her acting and musical performance captivated viewers, making her one of the 

most beloved actresses of her time. The four concerts comprised archival video and audio 

recordings, and vocal and musical performances by the Firqat Alnoor Orchestra, led by the 

spectacular Ariel Cohen. The concert series was incredibly successful, drawing many 

younger audiences of the second and third generation, who were delighted by the 

beautiful songs, which they remembered fondly. 

 

 

     

     

 

 

 

 ביקור של חברי ארגון יוצאי מרכז אירופה

ביקרו במרכז חברי הנהלת  ארגון יוצאי מרכז אירופה2 הביקור התחיל בסיור במוזאון בו  03202.7.7 -ב

פליטים יהודים מגרמניה ואוסטריה שנמלטו מציפורני הנאצים  0,777.סופר בן היתר, סיפור קליטתם של כ 

הקהילה הבגדדית והגיעו לשנחאי בניהם רבני ותלמידי ישיבת מיר2 קהילת הפליטים נתמכה על ידי 

בשנחאי2 הללו סייעו בתחומי הדיור, התזונה, בריאות וחינוך2 הסיור במוזיאון הותיר רושם עז על המבקרים2 

סמנכ"לית התוכן ולילי  - מרכז, איילת שמשהמנכ"לית  -לאחר מכן התקיימה פגישה עם עליזה דיין חממה

תופי פעולה2 שמחנו לארח את טל קדמי על מנת לבחון דרכים לשי ,מנהלת קשרי חוץ ואירועים - שור

ד"ר נעמי  -, מנכ"לית הארגון, טל קלנר, מנהלת הסניפים ת"א וירושלים ואת חברי ועדת מורשת ויעברום

 מרחב , ד"ר מרגלית שלאיין, רונית ורד, רונית אשנהיימר וד"ר יובל שטייניץ2

 

 



Members of the Association of Israelis of Central European Origin Visit the 

Center 

On January 13, 2020, the center was visited by staff members of the Association of 

Israelis of Central European Origin. Their visit started with a tour of the museum, where 

among other things, they heard the story of the Aliya of around 25,000 Jewish refugees 

from Germany and Austria who escaped the clutches of the Nazis and came to Shanghai, 

including the Rabbis and students of the Mir Yeshiva. The refugee community was 

supported by the Baghdadi community in Shanghai. They aided the refugees with housing, 

food, healthcare and education. The tour of the museum made a strong impact on the 

visitors. Later, a meeting was held with Aliza Dayan-Hamama, Managing Director of the 

Babylonian Jewry Heritage Center, Ayelet Shemesh, Deputy Managing Director in charge 

of content, and Lily Shor, Director of External Relations and Events, with the aim of 

examining potential collaborations. We were delighted to host Tal Kedmi Weinbrum, the 

Association's managing director, Tel Kenley, head of the Tel Aviv and Jerusalem offices, 

and the members of the Heritage Committee, Dr. Naomi Merhav, Dr. Margalit Echlin, Ms. 

Ronit Vexed, Ms, Ronit Eschenheimer and Dr. Yuval Steinitz. 

 

                             

  

 הגב' עדנה ארבל מבקרת במוזאון

המדינה לשעבר ושופטת בית המשפט העליון )בדימוס(, הגב'  עדנה ארבל הגיעה  פרקליטת 02202.7.7-ב

לביקור במרכז מורשת יהדות בבל יחד עם אחותה וגיסתה2 גב' ארבל נענתה להזמנתו של ברוך מאירי 

, רחות התפעלו מאופן הצגת התערוכותהנמנה על חבר הנאמנים של המרכז2 בסיור המודרך במוזאון האו

צגים והתכנים המרתקים2 הן פגשו גם את שחקני "תיאטרון הנפש" שהגיעו לצלם ברחבי המו ריטיםהפ

2 בתום הביקור האורחות אמרו שהן יגיעו שוב יחד עם "אהבה בצל הדקלים" המוזאון לקראת הצגה חדשה

 .משפחותיהן2 היה לנו הכבוד בביקורן

Mrs. Edna Arbel Visits the Museum 

On January 16, 2020, Former Israeli State Attorney and retired Supreme Court justice Mrs. 

Edna Arbel came to visit the Babylonian Jewry Heritage Center along with her sister and 

sister-in-law. Mrs. Arbel was invited to visit by Baruch Meiri, who sits on the Center's 

Board of Trustees. During their guided tour of the museum, the visitors were impressed 

with the exhibits, the items on display and the fascinating information presented. They met 

the actors of HaNephesh Theater who came to capture footage throughout the museum 

for a new production. At the end of their visit, the visitors said they will come back to tour 

the museum with their families. It was an honor to host them. 



 

   

 

 סופה של גולה

תחריר שנה להוצאתם להורג של תשעה יהודים בכיכר ה 00קיימנו אירוע לציון  30202.7.7-ביום שישי ה

בבגדאד, לאחר משפט ראווה מבויים, לקול צהלותיהם של עשרות אלפי עיראקים2 ד"ר הני זובידה, אשר 

הנחה את אירוע ההנצחה, חזר לסיפורים האישיים של שניים מהתשעה וראיין את מוריס זילכה האחיין של 

מעות כאשר סיפרה עזרא נאג'י זילכה שהוצא להורג בבצרה, ואת אמו הניה זובידה אשר ריגשה עד ד

)לראשונה( את סיפורו של אחיה דיויד דלל שהוצא להורג בבגדאד2 באירוע החשוב נטלו חלק ד"ר הרולד 

רוד שהיה יועץ בכיר בפנטאגון לענייני המזרח התיכון, ומומחה לענייני איראן, אדווין שוקר סגן נשיא הקהילה 

 ותה תקופה אפלה וקשה2היהודית בבריטניה, ורבים מבני הקהילה שחיו בבגדאד בא

המרכז מחויב לספר את סיפורם של העולים לגרדום, את סיפורם של יהודים נוספים שנרצחו בכלא,  

 בבתיהם או נחטפו על ידי משטר הבעת' ועקבותיהם נעלמו, ואת סיפור הקהילה היהודית באותה עת2 

 נזכור ולא נשכח!

 

The Impetus to Jews Fleeing Iraq 

On Friday, January 31, 2020, we held an event to mark the 51st anniversary of the 

execution of nine Jews in Baghdad's Liberation Square following a staged show trial, to 

the cheers of tens of thousands of Iraqis. Dr. Hani Zubida, who moderated the memorial 

event, returned to the personal stories of two of the nine victims and interviewed Maurice 

Zilkha, nephew of Ezra Haji Zilkha, who had been executed in Basra, as well as his own 

mother Hanya Zubida, who brought the crowd to tears when, for the first time in her life, 

she told the story of her brother David Dalal, who had been executed in Baghdad. This 

important event was also attended by Dr. Harold Rhode, former senior advisor on Middle 

Eastern affairs at the Pentagon and expert on Iran, Edwin Shuker, Vice President of the 

European Jewish Congress, and many members of the community who lived in Baghdad 

during that dark and difficult time. 

The Center is committed to tell the stories of the execution victims, the stories of other 

Jews who were murdered in prison or in their homes, or else abducted by the Ba'ath 

regime never to be seen again, as well as the story of the Jewish community as a whole 

during that time. 

Never forget! 

 



 

                                      

  41-פורום ה

ודואגות לקידום ות כראשי עיר ומועצות בכל הארץ, הנשים שמכהנ 01 פורום שמאגד את01-חברות פורום ה

הביאה ראש העיר עו"ד ליאת שוחט ייצוג נשי ומנהיגות נשית, ביקרו בעיר אור יהודה2 במסגרת הסיור בעיר 

 2והתרשמו רבותמורשת המודרך במרכז  את המשתתפות, לסיור

 

The 14 Forum 

Members of the 14 Forum, which comprises all 14 women mayors and council heads 

throughout Israel and aims to promote the representation of women and female 

leadership, visited the city of Or Yehuda. During their tour of the city, Forum members 

received a guided tour of the Babylonian Jewry Heritage Center and were much impressed 

with the history presented to them. 

 

 מחווה לשלמה הלל

 07נערך אירוע הוקרה מרגש ליו"ר הכנסת והשר )לשעבר( שלמה הלל, לציון   02.2.7.7. -ביום שישי ה

לשעבר מרכז והשר בן עטר השתתפו נשיא ה שנה למבצע  "עזרא ונחמיה"2 באירוע בהנחייתו של משה

מרדכי בן פורת, השר לשעבר משה שחל, ראש עיריית אור יהודה ליאת שוחט, שלמה קופל, יוסי אלפי, בני 

 ורחים ומכובדים אחרים2 כן א, ותההזמרת תמר שווקי אשר הנעימה וריגשה בשירומשפחת הלל, 

" במסגרתו הטיסו לארץ יהודים מעיראק שלמה הלל מפעילי העלייה המרכזיים, מפקד מבצע "מייקלברג

, איש רב פעלים ומוערך, שבזכותו רבים מבני הקהילה הבבלית הצליחו לעלות לארץ, תיאר 0410בשנת 

ציין בדבריו שיהודי בבל מעולם לא התלוננו גם כשנלקחו בשבי את פעילותו להעלאת יהודי בבל2 שלמה הלל 

למולדת, בדיוק כפי שלא התלוננו כאשר עלו בהמוניהם למדינת שנה, הם רק הביעו געגועים  277.לפני 

ישראל הצעירה במבצע עזרא ונחמיה לתנאים קשים במעברות2 שלמה הלל יצא בקריאה לקהל ולדור 

, פי שלשה עולים 007,777-ארץ, מבצע שהביא כההמשך לספר את הסיפור המופלא של חזרת יהודי בבל ל

שנה2 משימתנו החשובה היא לחשוף את הסיפור בפני הציבור בארץ  7.07-מהחוזרים בשיבת ציון לפני כ

 ובעולם, זה היה המסר שהוא ביקש להעביר2 

נאחל לשלמה הלל היקר אריכות ימים ובריאות טובה ושימשיך לספר לנו את סיפורה המופלא של העלייה 

  .מבבל

 

 



 

A Tribute to Shlomo Hillel 

On Friday, February 21, 2020, we held a moving event to show appreciation for former 

Knesset speaker and former minister Shlomo Hillel. This event marked 70 years to 

Operation Ezra and Nehemiah. The event, moderated by Moshe Ben-Atar, was attended 

by President of the Center and former minister Mr. Mordechai Ben-Porat, former minister 

Moshe Shahal, Or Yehuda mayor Liat Shohat, Shlomo Koppel, Yossi Alfas, the Hillel 

family, singer Tamar Shauki, who also gave a pleasant and touching musical performance, 

as well as other esteemed guests. 

Shlomo Hillel, a central Aliya activist, commander of Operation 'Michaelberg' which saw 

the air transportation of Jews from Iraq to Israel in 1947, a man of great esteem and of 

many achievements, who is directly credited with the successful Aliya of many Iraqi Jews, 

detailed his efforts to enable the Aliya of Iraqi Jews. Shlomo Hillel noted in his talk that the 

Jews of Babylon never complained, even when they were captured 2600 years ago; they 

only expressed their longing to their homeland. Likewise, he said, they did not complain 

when they were brought to the young State of Israel in Operation Ezra and Nehemiah and 

when they experienced hardships in the Ma'abarot. Shlomo Hillel asked of the audience 

and of the younger generation to continue to tell the wonderful story of the return of 

Babylon's Jews to their homeland, an operation that brought to Israel around 100,000 

Olim, three times as many as those how came back as part of the Return to Zion around 

2500 years ago. Our important mission is to let this story be known to the wider public in 

Israel and abroad – this was the message he emphasized in his talk. 

We wish dear Shlomo Hillel many more happy years and good health, and we hope he 

would continue to tell the amazing story of the Aliya from Iraq. 

 

   

 

   

 



 "קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה"

התקיים אירוע חגיגי ומרגש, חתונתם של מירב ושאול בבית הכנסת המשוחזר  22.2.7.7.-ביום שישי ה

במוזאון, כמנהג יהודי בבל, האירוע בהשתתפות בני משפחה וחברים נפתח בהתכנסות האורחים ובסיור 

נחשפו האורחים למנהגי החתונה הייחודיים, ביקרו בחדר כלולות המציג מודרך בתערוכות המוזאון2 בסיור 

שבירת הכוס בבית הכנסת מתחת  -בגדי חתן וכלה, הזמנות לחתונה, כתובות וחפצי נדוניה2 שיאו של הסיור

 לחופה בטקס שערך הרב המקדש דוד לוי2

 ות בבל2מזל טוב לכלה ולחתן , המון אושר ושמחה2 ושירבו שמחות בבית מורשת יהד

 

We Host a Wedding! 

On Friday, February 28, 2020, the Center hosted a joyous and moving event, the wedding 

of Marv and Shaul in the reconstructed Synagogue in the Museum, based on Babylonian 

Jewish traditions. The event was attended by family and friends and started with the 

guests arriving and being given a guided tour of the museum. During the tour, guests 

where introduced to the unique wedding traditions, visited a wedding room where groom 

and bride's clothes, wedding invitations, Ketubah documents and dowry artifacts were 

displayed. The event climaxed in the breaking of the glass in the Synagogue under the 

Chuppah in a ceremony conducted by Rabbi David Levi. 

Congratulations to the bride and groom! We wish you joy and happiness. May the 

Babylonian Jewry Heritage Center see many more happy occasions such as this. 

    

 

   

 

ב אלון מהחוג להיסטוריה של המזרח התיכון הגיעו לסיור לימודי במוזאון, פרופסור יוא 3202.7.7. -ב

באוניברסיטת תל אביב ותלמידיו2 הקבוצה סיירה במוזאון ובהדרכתה המקצועית של הגב' לילי שור  נחשפה 

לנושאים שונים ולהיסטוריה של הקהילה ומנהגיה כפי שהיא משתקפת בתערוכות המוזאון2 יעקב זמיר 

-סמכים והספרייה ועימד לוי, היהודי האחרון שהגיע מעירק במנהל הספרייה במרכז, סיפר על ארכיון המ

סיפר את סיפורו האישי2 הסטודנטים התרשמו מאוד והופתעו  משחזור הבית היהודי, מהתערוכות  707.

 .המגוונות, מהעושר התרבותי ואמרו שיחזרו על מנת להעמיק את הידע אודות קהילת יהודי בבל

 



On January 23, 2020, Professor Yoav Alon, from the School of Middle Eastern History of 

Tel Aviv University, brought his students to receive an educational tour of the museum. 

The group toured the museum under the professional guidance of Ms. Lily Shor, and they 

learned about many topics, as well as about the history of the Babylonian Jewish 

community and its customs, as shown in the exhibitions of the museum. Yaakov Zamir, 

director of the Center's library, told the guests about the document archive and library, and 

Emad Levy, the last Jew to make Aliya from Iraq in 2010, told them his personal story. The 

students were very impressed and were much surprised by the reconstructed Jewish 

home, the varied exhibitions and the cultural wealth they experienced, and they said they 

will come back in order to deepen their knowledge about the Babylonian Jewish 

community. 

 

   

 
 

 יום עיון למורי דרך
 
התקיים יום עיון ארצי למורי דרך ממשרד התיירות ביוזמת מחלקת החינוך וההדרכה של  02.2.7.7. -ב

מרכז מורשת יהדות בבל  ובשיתוף עיריית אור יהודה2 בסיורים המודרכים במוזאון נחשפו מורי הדרך 
יפר על עופר בוז׳י המשנה לראש העיר סלעושר הרוחני, התרבותי והחומרי של קהילת יהדות בבל2 

 2אור יהודה  ההיסטוריה של
( אימאד לוי, ופגשו את 707. -מורי הדרך התוודעו לעדותו המרתקת של העולה האחרון מעיראק )עלה ב

קליטתו במעברה בעקבות סיפרו ״החיים באוהל״, את  שסיפר על קשיי  העיתונאי והסופר ברוך מאירי 
 ת אביעד2המפגש המעשיר קינחו במופע קומי של שחקנית הבית ענ

בסיום הביקור קיבלו מורי הדרך ערכות אישיות המכילות חוברות הדרכה של המוזיאון וכתבי עיון על העיר 
 אור יהודה2

 

A Symposium for Tour Guides 
 

On February 27, 2020, under the initiative of the Babylonian Jewry Heritage Center's 
Education and Guidance department, in collaboration with the Or Yehuda municipality, the 
Center held a national symposium for tour guides from the Ministry of Tourism. The guided 
tours of the museum exposed the tour guides to the spiritual, cultural and material wealth 
of the Jewish community of Iraq. Deputy mayor Ofer Buji told participants of the history of 
Or Yehuda. 
The tour guides listened to the fascinating testimony of the last Oleh from Iraq, Emad Levy 
(who made Aliya in 2010), and met with journalist and author Baruch Meiri, who shared the 
story of his difficult integration in a Ma'abara, as it relates to his story, "Life in a Tent". 
Lastly, participants enjoyed a comedic performance by our featured actress Anat Aviad. 
At the end of their visit, the tour guides receive personal kits with museum instructional 
booklets and reference material about the city of Or Yehuda. 

 
 
 



       

 

 

 

 

 "הייתה זו שעתם היפה ביותר"

(, השקנו תערוכה חדשה בוויטרינת התערוכות המתחלפות 020.לקראת יום הזיכרון הבינלאומי לשואה )

"הייתה זו שעתם היפה ביותר"2 התערוכה באוצרותה של גינת סלמאן  מספרת על קצה המזלג את   -שלנו

ת העולם סיפורם של החיילים היהודים העיראקים שהתגייסו לצבאות הברית ולחמו נגד הנאצים במלחמ

 .השנייה

התערוכה כוללת תמונות, חפצים ומסמכים המוצגים לראשונה והגיעו לידי מרכז מורשת יהדות בבל, אשר 

פותחים צוהר לסיפורים האישיים וההרואיים של חיילים אלו2 פיסות המידע הספורות שהצלחנו ללקט 

 .לתערוכה מספקות תמונה חלקית בלבד על פועלם

נשמח לקבל כל פיסת מידע על חיילים עיראקיים שלחמו במלחמת העולם השנייה אנו חוקרים את הנושא ו

 Otsrut@bjhc.org.il )חפצים, תמונות, מסמכים, פרטי לבוש וכו'(2 ומזמינים אתכם ליצור עמנו קשר במייל 

 

"It Was Their Finest Hour" 

Ahead of the International Holocaust Remembrance Day (January 27), we opened a new 

exhibition in our rotating exhibition cabinet entitled "It Was Their Finest Hour." This 

exhibition, curated by Ginat Salman, tells the abbreviated story of the Jewish Iraqi soldiers 

who enlisted to the Allied Forces and fought the Nazis during World War II. 

The exhibition includes photographs, artifacts and documents which have never been on 

display before. These items acquired by the Babylonian Jewry Heritage Center provide 

unique insight into the personal heroic stories of these soldiers. The few pieces of 

information we were able to gather for the exhibition provide us with only a partial image of 

their actions. 

We are researching this story and would be happy to receive any information about Jewish 

Iraqi soldiers who fought during WWII (artifacts, photographs, documents, articles of 

clothing etc.). We ask that you contact us: Otsrut@bjhc.org.il 



 

                   

 

        


