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 חדשות  השבוע -נושא:  1פרק  
 

 לעליית יהדות עירק עזרא ונחמיה פארהודשנה  70

 1951ליית יהודי עיראק ע

 בצע עזרא ונחמיה מצגתמ

 עליית יהודי עיראק דרך איראן

 קליטת יהודי עיראק

 קליטת יהודי עיראק בארץ

 עליית עזרא ונחמיה סיכום

 יהודי עיראק כיום

 ורי העלייה מעיראקסיפ

 

 

 פעילים ציונים בעיראק

 ציונות בעיראק

 

 מט"חבלקסיקון לתרבות ישראל של  מבצע עזרא ונחמיה

הספרייה הווירטואלית באתר  ,מבצע עזרא ונחמיה ,מתיה קם

 של מט"ח
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עליית יהודי  –מבצע עזרא ונחמיה  ,חיה רגב, אביגיל אורן

 1995 ,הספרייה הווירטואלית של מט"חבאתר  ,עיראק

באתר  ,העלייה מעיראק –עליית עזרא ונחמיה" " ,דבורה הכהן

עולים בסערה:  ,מתוך: הנ"ל ,הספרייה הווירטואלית של מט"ח

יד יצחק בן  ,1953-1948העלייה הגדולה וקליטתה בישראל 

 71-47ירושלים, תשנ"ד, עמ'  ,צבי

מדוע עלו רוב יהודי עיראק לישראל במבצע  ,דפנה צמחוני

–379עמ'  ,1991 ,1 עיונים בתקומת ישראל ,עזרא ונחמיה

ספרייה הבאתר  ,טקסטואלית כסדרת מאמרים גרסה) א404

 (הווירטואלית של מט"ח

 1951מרץ  יומני כרמל ,עולים מעיראק נוחתים בישראל

יולי  יומני כרמל ,כפר אברהםב כנוס עולי מבצע עזרא ונחמיה

 (2:58התחלה ) 1951

 התנועה היהודית העיראקית בארץ ישראל

בעיראק בתנופה רבה ולאחר שעלתה  התנועה היהודית קמה

ארצה הצליחה לשגשג בכוחות עצמה, תוך קבלת סיוע 

מינימאלי מצד המוסדות בארץ ומיהדות הגולה. המבצע עצמו 

התנהל על טהרת כוחות מקומיים: השליחים בו היו יוצאי 

עיראק וחניכי התנועה היהודית שצמחה בה. כמו כן, השכילה 

ור שכבת פעילים גדולה המחתרת החלוצית בעיראק ליצ

יחסית, שידעה לדאוג לעצמה וניתן לומר כי מבין העליות של 

הייתה העלייה מעיראק אחת העליות  ,אפריקה-אסיהיוצאי 

 [25].אשר הביאו עימן אינטלקטואלים בשיעור ניכר
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 בעיראק במהלך העלייהבעיות היהודים 

 11.5.1951משפחות בעיראק אורזות לקראת העלייה ארצה 

נאלצו היהודים למכור את רכושם במחירים  1950כבר בשנת 

נמוכים בהרבה משווים. העיתונות יצאה בתעמולה שקראה 

אחד העיתונים,  .לא לקנות את חפצי היהודים היוצאים

וש היהודים: "אל־צלאח", פרסם כרוז שהטיף להחרים את רכ

"אל תקנו בגדים משומשים מאת היהודים! אל תאפשרו להם 

למכור אותם! הכסף שתשלמו תמורת הסמרטוטים שלהם 

יהפך לעופרת בלבות בניכם ואחיכם. הקניות מהיהודים 

הורסות את השווקים ומערערות את כלכלת המדינה; על כן 

 [18]."!החרימו אותם

שונים במרכזים יהודיים  פיגועיםהחלו  1951החל מינואר 

ליד בית  14.1.51-בעיראק, ובכללם פצצה שהושלכה ב

הכנסת "מסעודה שם־טוב" ברובע היהודי בבגדאד, שם 

התאספו הרבה יהודים לצורך סידורים אחרונים לפני צאתם 

 [18].נפצעו 70-דים נהרגו וקרוב ללשדה התעופה. שני יהו

, יום אחד לאחר תום מועד הרישום 1951במרץ  10-ב

לשלילת הנתינות, נקרא בית הנבחרים לישיבה סודית, בה 

 .התקבל חוק הקפאת הרכוש של היהודים חסרי הנתינות

באותו לילה עברה המשטרה, מלווה בנציגים מארגון 

פאו הסוחרים, על כל חנויות היהודים ונעלו אותן. למחרת הוק

חשבונותיהם, נמנע מהם למכור את ביתם וגם מכירת 

מיטלטליהם נאסרה ועל כן התקיימה בסתר, במחירים 

 [19].זעומים

הסתמן המאורע ששימש מעין סיום  1951במאי  22בתאריך 

טראגי למבצע. ביום זה נעצרו על ידי המשטרה שני שליחים 
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המשטרה ערכה  .פורת ויהודה טאג'ר-מרדכי בן -ישראלים 

פורת לקצין שהיה מומחה -חיפושים בביתם ולמחרת הובא בן

הוא נעצר לשבועיים ולאחר מכן הצליח בדרך נס  ,בעינויים

ברוח ארצה וכך להינצל. טאג'ר נידון למאסר עולם אך ביולי ל

קאסם, שוחרר והוחזר לארץ.  גנרללאחר הפיכת ה ,1958

ה בחיפושים, מעצרים וחקירות, עד שלא המשטרה המשיכ

נתקבלה הוראה  1952ביוני  15הייתה ברירה ובתאריך 

 [20].מהארץ להפסיק את הפעילות בעיראק

במהלך האירועים הקשים, נכלאו יהודים רבים בבתי הסוהר 

בעיראק, שעה שהקהילה היהודית הייתה בעיצומם של חבלי 

 יוסף בצריהוצאו  1952בינואר  19קליטה בארץ. בתאריך 

בבגדאד, באשמת החזקת חומר  תלייהלהורג ב שלום צלאחו

לאחר שעונו קשות.  [21],חבלה וזריקת פצצות במרכז העיר

יהודי עיראק זוכרים היטב את המשפט שאמר בצרי בהעלותו 

כאשר אפילו השק השחור שכיסה את פניו לא החניק  ,גרדוםל

תחי מדינת  -את צלילות הצעקה: "תחיא אשראיל!"

 [22]!לישרא

 הטיסה הראשונה

בדיוק... מטוס  14:00בשעה  1950במאי  19-ביום שישי ה
ולים יהודים, המלווים מסוג 'סקיימסטר' ובו שמונים ושישה ע

בקצין משטרה עיראקי, רץ על המסלול בנמל התעופה של 
שבאי קפריסין.  ניקוסיהבגדאד, ניתק ממנו והמריא בדרכו ל

רי חניית ביניים קצרה, בדיוק הוא נחת באי ואח 15:50בשעה 
בישראל. בשעה  נמל התעופה לודשב והמריא ומגמת פניו 

ו גלגלי , שש שעות בדיוק לאחר שהמריא מבגדאד, נגע18:00
המטוס במסלול נמל התעופה לוד. שעה קלה אחר כך נחת על 

 .אותו מסלול מטוס נוסף ובבטנו שמונים ותשעה עולים
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 614בחודש מאי, החודש הראשון למבצע, הגיעו ארצה 
 [13].יהודים בשש טיסות מבגדאד לארץ

 תכנון העברת היהודים לארץ

לאחר אישורו של "חוק שלילת הנאמנות" בסנאט העיראקי, 
אחת בבגדאד ואחת בבצרה, אך  ,הקים שר הפנים שתי ועדות

ב המוסד עדיין לא ידע מאין ייצאו היהודים, מהו התקצי
שיידרש ומאין יילקח, כיצד ייסעו ארצה וכדומה. ממשלת 

במסלול ששימש  ,איראןעיראק סברה שהיהודים ייצאו ממנה ל

עד אז לבריחה הבלתי לגאלית, אבל עכשיו יעברו בו עם 
הקהילה עמדו על כך שהיציאה תהיה אישור אך שליחי 

מערבה. אנשי ממשל ישראלים ונציגי המוסד לעלייה ב' קיימו 
אך  ,מגעים עם גורמים שונים בעולם על מנת לקדם את הנושא

במרץ  11-בינתיים נמשכה העלייה הבלתי לגאלית לארץ. ב
וביקש את  משרד החוץ האמריקאיל ג'וינטפנה ארגון ה 1950

ה לעיראק. במקביל ניסו למנוע בכל דרך אישור עזרתו בחדיר

 [10].של מעבר היהודים לארץ דרך איראן

היהודים הרוצים להגר במרץ נפתח משרד לרישום  15-ב
והממשלה התחייבה להסיע את היוצאים לגבול עם איראן על 
חשבונה, אך איראן חששה ממעבר של יהודים רבים בארצה 

באפריל  9-ודרשה שייקבעו סידורים מוגדרים ליציאתם. ב
פורת לארץ מברק המפרט את הגורמים לפיהם יש -שיגר בן

ת, זאת טרם להתחיל את הרשמת היהודים לשלילת הנתינו
אישור התוכנית על היציאה מעיראק. יום לאחר מכן החל 

עולים וביום השני  3,400הרישום וכבר ביום הראשון נרשמו 

5,700.[11] 

פורת קשר עם מייג'ור קייטון, מנהל -בהיותו בבצרה, יצר בן
טון בריטי. הם סיכמו שקיי מודיעיןחברת פולר הבריטית ואיש 

ישלח מכתב רשמי לראש הקהילה היהודית ובו יביע את 
נכונותו להסיע יהודים מעיראק לכל חלק בעולם. לאחר 
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הפעלת קשרים בארצות שונות והתכנסויות של קבוצות בארץ 
מכתב  "ומחוצה לה, הגישה חברת התעופה "עיראק טורס

רשמי לראשי הקהילה ובו הודיעה על נכונותה להעביר 
שייקבע במחיר  שדה תעופהאת היהודים לכל במטוסים שלה 

במאי התקבלו  3-ק"ג. ב 30דינר לנוסע עם מטען של  12של 
העיראקיות לשלושה חודשים למספר נסיעות בלתי  ויזותהו

פורת עם קייטון, -מוגבל. אך במקביל לשיחות שקיים בן
התגבשה החלטה במוסד לעלייה ב' להשתמש בשירותיה של 

ודי חברת התעופה "ניר איסט אייר טרנספורט" להטסת יה
עיראק לארץ. אחד האנשים המרכזיים בחברה היה רוני 

ברנט, אשר ביצע שליחויות מטעם המוסד ומילא תפקיד חשוב 
פורת וברנט -הגיעו בן חג הפסחבכל מבצע העלייה. בערב 

נהלה המבצעת של לביתו של יחזקאל שמטוב, חבר הה
הקהילה היהודית בעיראק, שם החליטו שבשל המחיר הזול, 

העובדה שהמטוסים של חברת  ,מטוסים עם ארבעה מנועים

"ניר איסט" יותר בטוחים והחברה גדולה יותר, הם יהיו אלו 

 [12].שיעבירו את היהודים לארץ

 חוק שלילת הנאמנות

פורת למרכז -הודיע מרדכי בן 1950בפברואר  15בתאריך 
הודיע באותו  ,סוודי-תאופיק א ,בארץ, שראש ממשלת עיראק

ֶסה"" ,תעודות מעברבוקר שיינתנו  יהודים ובשבוע ל -ֶלֶסה פַּ

כתב את  1950במרץ  3-הקרוב תתפרסם הודעה רשמית. ב
אומללה זו.  יהדות גאולתהמברק הבא: "הנה הגיעה שעת 

 [7]".הממשלה החליטה ברוב קולות לאשר יציאת היהודים

ת היהודים, אלא הובא "חוק ביום זה עדיין לא אושרה יציא
לבית הנבחרים העיראקי, שם התחולל  "שלילת הנאמנות

 :ויכוח לא קטן סביב הנושא. להלן סעיפיו של החוק

ת העיראקי אזרחותמועצת השרים רשאית לשלול את ה" •

מכל יהודי עיראקי שיעדיף מרצונו הטוב לעזוב את 
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וזאת לאחר שיחתום על טופס מיוחד,  ,עיראק לצמיתות

 .בנוכחות הפקיד שימונה על ידי שר הפנים
יהודי עיראקי שייצא, או שינסה לצאת, מעיראק בדרך  •

 .תישלל ממנו אזרחותו העיראקית -בלתי חוקית 
חוקית ולא  יהודי עיראקי שייצא מעיראק בדרך בלתי •

יישוב אליה תוך חודשיים מתאריך היכנס חוק זה לתוקפו 
ייחשב כאילו עזב את עיראק לצמיתות ואזרחותו  -

 .העיראקית תישלל ממנו בתום ארכה זו
לצוות על הרחקתו מן הארץ של כל אדם,  שר הפניםעל  •

אלא אם כן  .שנשללה אזרחותו העיראקית בהתאם לנ"ל

היה משוכנע, בהסתמך על סיבות סבירות כי הישארותו 
 ...בעיראק נחוצה זמנית לצורך משפטי או חוקי

כנסו לתוקפו. כוחו של חוק זה יפה למשך שנה מיום הי •
אולם, מותר לבטלו בכל עת תוך תקופה זו, על פי צו 

 [8]".מלכותי

הגיש את החוק משום שהניח שאין  ,סאלח ג'בר ,שר הפנים

להישאר בה.  ,להכריח את מי שלא רוצה להישאר בעיראק

צירי מפלגת "אסתקלאל" דרשו שרכוש היהודים היוצאים 
ציונים בישראל יוחרם, כנגד הרכוש הערבי שנתפס בידי ה

ושיסולקו כל היהודים מהמדינה. ג'ּבר התנגד להוסיף לחוק 
סעיף הקשור בהקפאת הרכוש היהודי. למחרת הביא את 

החוק לאישור הסנאט, שם הוויכוח היה חריף הרבה יותר. עם 
 שוויוןזאת, ג'ּבר הבטיח ליהודים שיישארו בעיראק שייהנו מ

התקבלה  הצעת החוק .מלא וייחשבו עיראקים לכל דבר זכויות

 ,חג פורים ,1950במרץ  9ברוב קולות ופורסמה בתאריך 
 [9].ולאחר אישור העוצר נכנס החוק לתוקף

 חייהם של היהודים בעיראק לאחר ניסיונות הבריחה

לאחר שנתפסו יהודים שהשתייכו לתנועה הציונית ועונו 
ם שייכים באכזריות, הם סיפרו למשטרה העיראקית שה
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 "לתנועה ומסרו שמות של חלק מהאחראים בתנועה, ב"שורה
ובמוסד לעלייה. המשטרה ערכה חיפושים ביותר מעשרים 

בתים והשליחים ששהו בעיראק אז, רפאל צורני ודויד בן 
מאיר, הבינו שאפילו הברחת האחראים בתנועה וב"שורה" 

אבא שוחח  1949תהיה משימה לא קלה. בשלהי אוקטובר 

עם עמיתו הבריטי, הקטור  ,או"םשהיה הנציג הישראלי ב ,אבן

מקניל הסיק כי הפתרון הוא  מקניל, על מצב היהודים בעיראק.
ראש  ,סעיד-נורי אהעברתם לישראל והוא הבטיח לדבר עם 

 [5].הממשלה העיראקי

האמריקני  קונסוליצא דו"ח של ה 1950בפברואר  8בתאריך 

בו כתב על הברחת היהודים האמריקני,  משרד החוץבבצרה ל

 ,שוחדמעיראק ועל כך שאפילו החיילים העיראקים, תמורת 
מסייעים בכך. כמו כן, הוסיף בדו"ח כי שמע שפקידים 

מקומיים מייחלים לשחרור חוקי של היהודים ועל ידי כך 
פסקו הפטרולים והלחימה במקרי השוחד וביהודים שבורחים יי

 [6].מעיראק

של נשותיהם  הפגנההתארגנה  1948באוקטובר  23בתאריך 

הקהילה  רבואמותיהם של העצורים. הן התאספו ליד ביתו של 
היהודית, הרב כדורי, ודרשו ממנו לצאת איתן להפגין מול 

אלאה. הרב סירב, ובזעמן, פרצו -ארמונו של העוצר, עבד אל
הנשים למשרדו. הן נעצרו על ידי שוטרים עיראקים, שעצרו 

בנוסף בחורים יהודים שכלל לא השתייכו להפגנה. בסופו של 
 25-הכריז על יום הדבר נכנע הרב ללחץ המפגינות ו

בכל הקהילות היהודיות  תפילהו צוםכיום  1949באוקטובר 

שאכן התקיימה בכל הארץ, התפרשה  ,שביתהבעיראק. ה

בעיני הממשלה כקריאת תיגר, על כן הרחיבה המשטרה 
ההאשמות  העיראקית את גל המעצרים. בינתיים, לאחר גל

כלפיו, התפטר הרב כדורי ובמקומו נבחר לראש הקהילה 
יחזקאל שמטוב, שהיה איש בעל השפעה בקהילה ואף היה 
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 ראש ממשלתשעתיד להיות  ,סוודי-פיק אתאובקשר עם 
 .עיראק

 מרדכי בן פורתגויס  1949בינתיים, בישראל, כבר באוגוסט 
כשליח המוסד לעלייה ב' אשר מטרתו הייתה ארגון העלייה 

ושלושה  ,טהראןבאוקטובר הוא טס ל 17מעיראק. בתאריך 

 שיעיימים לאחר מכן, כאשר לא הצליח לארגן תעודת זהות כ
העיר הקדושה לשיעים בעיראק, יצא  ,כרבלאהמבקש לבקר ב

סירת ב ערב-שט אלמקומי וחצה את  בדואיאת עבדאן לבוש כ
ים לאחר מכן, בזכות ויומי בצרהקטנה. הוא הגיע קרוב ל מנוע

 רכבתהעזרה של יהודים שגויסו לעזור לעלייה, עלה על ה
לבגדאד. מנקודה זו ואילך הוא פעל במסווה על מנת לקדם 

 [4].את נושא עלייתם של יהודי עיראק לארץ ישראל

 העלייה הבלתי חוקית מעיראק

שנקרא גם מבצע בבל או מבצע עלי  ,מבצע עזרא ונחמיה

כחלק ממבצעי  ישראלל עיראקיהודי  העלאתהוא מבצע  ,בבא

המבצע קרוי על  .50-שנות הלארץ במהלך  העלאת היהודים

 ארץ ישראלוב בבלב יהודים מנהיגים ,נחמיהו עזראשמם של 

 .תקופת בית שניבתחילתה של 

על יציאת יהודים מהמדינה, אך  העיראקיבתחילה, אסר החוק 

למרות העונשים הכבדים שאיימו עליהם, הצליחו יהודים רבים 

השכנה.  ספרלצאת מעיראק ולעלות לישראל, בעיקר דרך 

לאחר שממשלת עיראק הסכימה  ,1950 אפרילהמבצע החל ב

צע להתיר את יציאתם של היהודים מתחומה, והוא אורגן ובו

 ,ג'וינטוארגון ה הסוכנות היהודית ,ממשלת ישראלעל ידי 

באמצעות טיסות של חברת "ניר איסט" שטסו מעיראק 

מרדכי ו שלמה הללבין המארגנים הישראליים נמנו  .קפריסיןל

 .בן פורת
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ככל שגדל מספר הדורשים לצאת עלה מספר הטיסות, עד 

רובו הגדול של  .לוד-בגדאדבקו  רכבת אוויריתשהחלה 

 1952כאשר גם בשנת  ,1951–1950המבצע נערך בשנים 

-מ הועלו יהודים לארץ. בסופו של דבר עלו לארץ יותר

יהודים, ובעיראק נותרו אלפים בודדים של יהודים.  120,000

רכושם של העולים הוקפא על ידי הממשלה העיראקית ונאמד 

לפי ערכו באותה  [1],דולראז ביותר משלושים וחמישה מיליון 

 290-ערכו של סכום זה נאמד ב ,2010תקופה )נכון לשנת 

 [2].(מיליון דולר
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פרעות בבגדד חדשות   -  :נושא 2פרק  

 פרהוד

 ת הפרהוד בבגדד ביהודי עירק פרעו

 ([1]"תרגום מילולי: "ביזה", "שוד ,الفرهود :ערביתב)הפרהוד  

 ,בגדאדב יהודיתהוא שמן של פרעות שנערכו באוכלוסייה ה

 ,תש"א ז' בסיוון-ו' בסיוון שבועותה חגב ,עיראקשל עיר הבירה 

 2,118יהודים,  179בפרעות נרצחו לפחות  .1941 ביוני 1-2

נבזז. מספר בני  ילדים היו ליתומים, ורכוש רב 242נפצעו, 

הנרצחים נקברו  .[2]50,000-האדם שרכושם נבזז הגיע לכ

בקבר אחים בבגדאד. משמעות המילה "פרהוד" היא הפחדה 

רת של ברוטלית כלפי נשלטים. במהלך ההתערבות המאוח

הצבא לעצירת הפרעות נהרגו כמה עשרות עד כמה מאות 

 .יהודים אחרים-מוסלמים ולא

האירועים שימשו כגורם מאיץ לצמיחתה של המחתרת 

ביא לעליית יהודי בעיראק ולתהליך שבסופו של דבר ה ציוניתה

שנים לאחר  10 ,מבצע עזרא ונחמיהב ארץ ישראלעיראק ל

 .מכן

 רקע היסטורי

הסתיים המנדט הבריטי על עיראק, והמדינה  1932בשנת 

מלך עיראק,  פייסל הראשוןמת  1933זכתה לעצמאות. בשנת 

ובנו בן  1939תחתיו. גאזי נהרג בשנת  גאזיוהומלך בנו 

 אילה-עבד אל עוצרהוכתר תחתיו כאשר ה פייסל השניהחמש 
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 1942ת מחזיק בסמכויות המלך. התקופה מאז ועד שנ

התאפיינה בחוסר יציבות שלטונית בעיראק, שמקורו 

לבין  מדינות הצירשתמכו ב פשיסטיםבמאבקים בין לאומנים 

 .בריטית-אישים שנטו לעמדה פרו

 

 השפעה נאצית

 גרמניה שגרירותעמד בראשות  1941-ו 1932בין השנים 

השגרירות בראשותו פעלה  .פריץ גרובהד"ר  מזרחןבבגדאד ה

על מנת לבסס קשרים עם האליטה ותמכה באופן נדיב 

אינטלקטואלים ואנשי צבא  .אנטישמיתבפעילות פאשיסטית ו

ניסיונות  .המפלגה הנאציתהוזמנו לביקור בגרמניה כאורחי 

ההשפעה של גרמניה הנאצית התבטאו, מלבד השפעה על 

בחדירת חומרי תעמולה אנטישמיים  ,אישי ממשל שונים

-לעיתונות. השגרירות הגרמנית רכשה את העיתון הנוצרי "אל

מחומרי  העולם הערבי"( וחוץالعالم العربي, "ערבי" )-עאלם אל

פרסם בו עורכו, סלים חסון,  1933 אוקטוברתעמולה, החל מ

 ,"מיין קמפף" ,אדולף היטלרמדי יום בהמשכים, את ספרו של 

 .בתרגום לערבית

באותה תקופה ננקטו בעיראק צעדים להצרת צעדיהם של 

היהודים, שהיו בעלי השפעה פוליטית ונהנו משגשוג כלכלי. 

פוטרו עשרות פקידי ממשל יהודיים ממשרדי  1934בשנת 

החלו להגביל באופן  1935הכלכלה והתחבורה, החל משנת 

לא רשמי את מספר התלמידים היהודים בבתי הספר 

פקידי ממשל יהודים  300פוטרו  1936הממשלתיים, ובשנת 

 .ביניהם בכירים רבים
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 ציונות-ומנות ערבית ואנטילא

חלה  ארץ ישראלב (1939–1936המרד הערבי )עם תחילת 

ראש הסלמה בחומרת האירועים נגד היהודים בעיראק. בערב 

נרצחו שלושה יהודים.  ,1936בספטמבר  16 ,תרצ"ז השנה

( 1936בתוך חודש וחצי )מאמצע ספטמבר ועד סוף אוקטובר 

באותה  יום הכיפוריםד. ביהודים בבגדא 5נרצחו בסך הכל 

בבגדד, אך לא היו  בית כנסתשנה הושלכה פצצה לעבר 

הושלך רימון יד למועדון היהודי "לורה  1938נפגעים. ביוני 

ח'דורי" וצעיר יהודי נהרג. במועדון היהודי "אלרשיד" נמצאה 

-נסגר עיתון "אל 1938למחרת פצצה שלא התפוצצה. בשנת 

הוטלו  1939חצאד" שהיה בבעלות יהודית. החל משנת 

הגבלות על החינוך היהודי בעיראק, בפרט, צמצום הלימודים 

 .היהודיים

חאג' אמין אל הגיע לבגדאד המופתי הירושלמי  1939בשנת 

ונעשה שותף פעיל בהסתה כנגד היהודים בעיראק.  חוסייני

 גולים סורים היו אף הם פעילים בתנועות אלו. בהפגנות,

 .בכרוזים ובעיתונות פורסמה הסתה גלויה כנגד היהודים

שבועון הנוער העיראקי "אל־הדאיה אל־אסלמיה" הקדיש את 

מאמריו, בנוסף לתעמולה אנטי־ציונית, גם להתקפות 

אנטי־יהודיות. החוגים הלאומנים הפעילו לחצים על ראשי 

הקהילה היהודית לפרסם הצהרות התנגדות לציונות ותמיכה 

של ערביי ארץ ישראל. ראש הקהילה, הרב )"חכם"(  במאבקם

נענה ללחצים ופרסם خضوري(,  الحاخام ساسونששון ח'דורי )

מנכבדי היהודים הצהרה מעין זו, שכמוה פרסמו  33יחד עם 

גם משכילים יהודים. היהודים עשו ככל יכולתם כדי להראות 

את נאמנותם לעיראק ותרמו עשרות אלפי לירות למטרות 
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ות שונות. הממשלה ניצלה את מצבם כדי לסחוט מהם לאומי

כמו ) פלסטיניםכספים נוספים וגם אל־חוסייני וכמה מעוזריו ה

ה אכרם זעיתר ודרויש אל־מקדאדי(, שארגנו את התעמול

האנטי יהודית, סחטו באיומי רצח כספים מיהודי עיראק למען 

 [6].קרן המנהיגים שניהלו את הפרעות בארץ ישראל

 

ביוני )ו' בסיון תש"א(, כאשר  1אירועי הפרהוד החלו בבוקר 

-אזור מערב בגדאד דאז(, בסביבות גשר אלالكرخ, ) 'כרח-באל

ח'ר, הותקפה קבוצת יהודים לאחר ששבה משלחת יהודים 

עבד  ,נכבדים מקבלת הפנים שנערכה לכבוד שובו של העוצר

מאוחר יותר נבנה قصر الزهور, בארמון הפרחים ) אילה-אל

 .(סדאם חוסייןסלאם" של -עליו ארמון "אל

ד"ר יהודה צבי הביא במאמרו את עדותו של יעקב פרץ )מתוך 

 :(הארכיון הציוני המרכזי

ג'אמי  מסגד, כאשר ההמון עזב את 1941ביוני  1ביום ראשון, 

בבוקר, הייתה הסתה נגד  10.30גילאני, בערך בשעה -אל

בצהריים המון התכנס  5.30היהודים בקרב העוזבים. בשעה 

אחר  6שוב באותו מסגד. נשאו נאומים נגד היהודים. ובשעה 

 .הצהריים ההמון עזב את המסגד והחלה השתוללות

 

 תגובת היישוב היהודי בארץ ישראל

הבריטי  נציב העליוןל צבי-יצחק בן הועד הלאומיפנה נשיא  1941ביולי  3-ב

במכתב בו הגיש את המידע שהגיע לידו לגבי  ,הרולד מקמייקל ,בארץ ישראל

שנאסף "מעדי ראייה שהיו במקום בעת  ,""הזוועה הנוראית נגד היהודים

צבי דרש במכתבו ש"הממשלה -בן ."שהזוועה בוצעה ושהגיעו כעת לפלשתינה

עיראקית תטיל על הפושעים את העונשים הקשים ביותר ותבטיח הגנה מלאה ה

ליהודי בגדד". לכך הוסיף בקשה להנפיק אשרות הגירה ליהודי בגדד הרוצים 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%94%D7%95%D7%93#cite_note-.D7.99.D7.94.D7.95.D7.93.D7.99_.D7.91.D7.91.D7.9C.2C_.D7.A8.D7.9E.D7.97-.D7.A8.D7.A0-6
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%93_%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%93_%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%93%D7%90%D7%9D_%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A2%D7%93_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%91%D7%9F-%D7%A6%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%91_%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%93_%D7%9E%D7%A7%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%9C


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

"לעזוב תופת זו של רצח" ולהגר לארץ ישראל. למרות שהמכתב נשלח 

 2-מירושלים לכתובת בירושלים, הנציב העליון העביר אותו ללונדון רק ב

אוגוסט, ובשל האיטיות של התקשורת בתקופת המלחמה, הגיע השק ב

 [15].בספטמבר 17-הדיפלומטי ליעדו רק ב

 הסוכנות היהודיתביולי התקבלה במשרד החוץ הבריטי בלונדון הודעה מ 19-ב

בירושלים, הכוללת דיווחים על הפרעות, וכן בקשת עזרה לקהילה היהודית 

 .[16]ישראל בבגדד ובקשה למתן אשרות הגירה לארץ

 

 

 

 

 ספרות יפה

 .1975תל אביב,  ,עם עובדהוצאת  ,ן הדקליםסופה בי ,סמי מיכאל

 .1992תל אביב,  ,עם עובדהוצאת  ,היונים מפריח ,אלי עמיר

 ,הוצאת גוונים  ,(2008)מסע בבגדד היהודית ,ויולט שאמאש
; חלק ראשון: מהפכה; עוצר; 2014תרגום ועיבוד: משה שמש, 

 .(177-147פרהוד )עמ' 

 קישורים חיצוניים

אתר חדש שנבנה במטרה לשמר  ,אתר לשימור הזיכרון -ד הפרהו

  .את זיכרון הפרהוד

אתר (" ,שואת יהודי עיראק בשירתנו )ה"פרהוד ,בלפור חקקו הרצל

 אימגו 

  2011ביולי  9באתר פרשן,  ,פוגרום הפרהוד בעיראק ,עזרא מורד

"המסורת של באתר  ,סיפור ה"פרהוד" בחג השבועות בעיראק

  "יהודי עיראק
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חג השבועות  –הפרעות ביהודי בגדאד  אסתר גליצנשטיין מאיר,

  21-37עמ'   ,1981 ,8פעמים( ,1941ביוני  1-2תש"א )

ה'פרהוד' בכתבים בערבית מאת מדינאים ומחברים  יהודה תגר,

  38-45עמ'   ,1981 ,8פעמים ,עיראקיים

החקירה מטעם ממשלת עיראק על מאורעות -דו"ח ועדת נסים קזז,

  46-59עמ'   ,1981 ,8פעמים ,1941ביוני  1-2

תעודות על הפרעות בבגדאד ועל תגובת  אסתר גליצנשטיין מאיר,

  60-91עמ'   ,1981 ,8פעמים ,ישראל-הישוב בארץ

חדשות באתר " ,הסיפור שמאחורי פרעות "הפרהוד, שמואל מורה

  2007ביוני  5,  (News1)ונהמחלקה ראש

במאי  30 ,הארץבאתר  ,יל הבדולח של יהודי עיראקל, עופר אדרת

2014  

סיפורו של הפרהוד הושכח ונשכח, ראיון עם איתמר , שמעון כהן

  2016ביוני  6 ,7ערוץ ר באת ,צור

  2016באפריל  30 ,סופר הפוגרום שלא ,איתמר צור

הכרעה עקרונית: יהודי עיראק לא זכאים לפיצוי בגין  לילך דניאל,

 ביוני 19 ,"תקדין "באתר ,1941-טבח שבוצע ביהודי בגדד ב

000 
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 יהודים פליטים חדשות  -  נושא: 3פרק 

 ערב ממדינות

 פליטים יהודים ממדינות ערב
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 יהדות בבל חדשות  -  נושא: 4פרק  

 כל העובדות, האישים והאנקדוטות -הסיפור של יהודי עירק 

 גלות בבל  לפנה"ס  586 ציוני דרך בתולדות יהודי בבל/עיראק 

עוד הרבה לפני שאמריקה הייתה אימפריה, מנהיגים בבליים עם שמות 

מוזרים כמו נבופלאסר, נבוכדראצר, נבוזארדן, שלטו בעולם ומילה 

אחת שלהם הספיקה כדי להזיז צבאות בנות מאות אלפי חיילים ממקום 

 .למקום

נם התחלפו אבל הדינמיקה הפוליטית ממש לא. גם אז, אז השמות אמ

כמו בתקופה המודרנית, גורלה של ישות מדינית היה תלוי במידה זו או 

 .אחרת במדיניות היחסים הבינלאומיים שלה

 

 ?למה אנו מתכוונים

 

לפנה"ס התנהל בירושלים מאבק בין שתי קבוצות  600בסביבות 

הראשונה ייצגו כמה שרים שדגלו בתפיסות מדיניות מנוגדות. את 

ששלט באותה עת ביהודה.  ,קנאים מחוג מקורביו של המלך צדקיהו

השרים ניסו לשכנע את צדקיהו למרוד בשלטון הבבלי וחיזקו את 

טענתם בברית ישנה בין יהודה לאימפריה המצרית, שהבטיחה לבוא 

בבלים. -לעזרת יהודה במקרה הצורך. חברי הקבוצה השנייה היו פרו

ם הבולט היה הנביא ירמיהו, שטען כי ליהודה אין כל סיכוי נציג

 .לשרוד, ולכן עדיף להיכנע לבבלים
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בבלית לשכנע את המלך, והוא -בסופו של דבר הצליחה הסיעה האנטי

הכריז על מרד נגד הבבלים. החלטתו של צדקיהו הייתה בכייה 

ם, לדורות: המצרים לא קיימו את הבטחתם, ובתום מצור על ירושלי

שנמשך כשנתיים, הבקיעו הבבלים את חומות העיר והגלו את 

תושביה. בניו של המלך צדקיהו נשחטו לנגד עיניו, והוא עצמו נאסר 

 .ועיניו נעקרו –בנחושתיים, הוגלה לבבל 

עם חורבן ירושלים החלה תקופה חדשה בתולדות עם ישראל: גלות 

  .בבל, הלוא היא עיראק של היום

 ת ציון לשיבת ציון משיב  לפנה"ס 539

לפנה"ס בא קצה הרשמי של האימפריה הבבלית: העיר  539בשנת 

בבל עצמה נפלה בידי האימפריה הפרסית שבראשה עמד המלך כורש, 

שהעניקה חופש פולחן דתי לכל  ,אביה של "הצהרת כורש" הידועה

ישראל. עם זאת, גם לאחר -העמים והתירה ליהודים אוטונומיה בארץ

אלף  50-ן שררה בבבל רווחה כלכלית יחסית, ורק כהכיבוש עדיי

 .ישראל-יהודים עלו ממנה בסופו של דבר לארץ

ים" תיאר סופר " מִׁ ֹחלְּ ינּו כְּ ּיֹון ָהיִׁ יַבת צִׁ שּוב ה' ֶאת שִׁ יר ַהַמֲעלֹות בְּ שִׁ

שנה יאומצו צמד המילים  2500תהילים תקופה זו ולא שיער שכעבור 

הציונית ובין שיבת ציון ההיא לשיבת "שיבת ציון" ע"י ראשי התנועה 

 .ציון המודרנית ימתח חוט מקשר בעלי צביון לאומי מובהק

בואם של "שבי ציון" ארצה עורר עימות חריף ביניהם לבין תושבי 

ישראל דאז. במרכזו של העימות עמדה המחלוקת בת האלמוות -ארץ

תפסו ידי הבבלים, -מיהו יהודי". השומרונים, שלא הוגלו על"בשאלה 

אך השבים מבבל לא הסכימו איתם,  –את עצמם כישראלים לכל דבר 

תערובת של ישראלים ובני עמים אחרים. על -וראו בשומרונים בני

חברתיים הללו נוספו מצוקות כלכליות עקב שנות -המתחים הדתיים

הבצורת שפקדו את הארץ באותה עת, והעולים החדשים חשו אכזבה 

ו כשקראו בנבואות הנחמה של ישעיהו מרה: לא למציאות הזו פילל

 .וירמיהו

עם זאת, היסטוריונים מציינים את שיבת ציון של יהודי בבל כאירוע 

ייחודי: בפעם הראשונה בקורות העמים, עם שהוגלה מארצו שב אליה 
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אילולא שיבת ציון של הימים ההם, ספק  :כדי לחדש ימיו כקדם. ודוק

ורל שהיה מנת חלקם של שאר אם העם היהודי היה מצליח לחמוק מהג

לאומי והיטמעות גמורה בקרב -אובדן הצביון הדתי –העמים הגולים 

  .עמי הסביבה

 ישראל-השדולה הבבלית למען ארץ  לספירה 70

מחקרים רבים מלמדים כי היהודים שחיו תחת האימפריה הפרתית, 

לפנה"ס, נהנו מרווחה כלכלית ומחופש  248ששלטה בבבל משנת 

לעומת זאת, היו היהודים נתונים  ,ישראל-וליטי. בארץתרבותי ופ

לגזירות והגבלות מצד השלטון הָסלוקי ההלניסטי ולאחריו מצד 

השלטון הרומי )למעט תקופה קצרה יחסית, שבה היתה יהודה תחת 

 .(שלטון עצמאי של בית חשמונאי

ההיסטוריונים חלוקים בשאלה אם בתקופת בית שני כבר הייתה יהדות 

אם לאו. ואולם,  ,כז חיי היצירה וההנהגה של היהדות העולמיתבבל מר

לספירה, השנה  70לפנה"ס לשנת  539אין מחלוקת כי בתקופה שבין 

המקדש השני, גדל מספר היהודים בבבל עד כדי כך -שבה נחרב בית

שההיסטוריון יוספוס פלביוס ציין כי יהודי בבל "הינם ריבואות לאין 

 ."מספרם אפשר לדעת את-גבול, שאי

בדומה ליהודי צפון אמריקה בתקופה המודרנית, גם היהודים שמעבר 

ישראל דאז. עדות -לנהרות הפרת והחידקל תמכו באחיהם שבארץ

לסולידריות בין קהילות יהודה ובבל אפשר למצוא בדבריו של 

מצרי פילון האלכסנדרוני, שסיפר כי נציב סוריה לא -הפילוסוף היהודי

המקדש בירושלים מחשש מתגובתם של יהודי -יתהעמיד צלם בהיכל ב

  .בבל

 רב נודד לבבל  135

לספירה, היה ראשיתו  70חורבן בית המקדש השני, שהתרחש בשנת 

כוחה של הסנהדרין כמרכז תורני היה רב. בשנים  .של עידן חדש

חכמים", שתיאר תלמידי חכמים "הופיע לראשונה המושג  135–132

כל הנראה בשל הרדיפות והתנאים ישראל לבבל, כ-שנדדו מארץ

 .כובבא-הקשים בעקבות מרד בר

ישראל לבבל? על השאלה -מתי בדיוק עבר מרכז הכובד התורני מארץ
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-הזאת איש אינו יודע לענות, אך רבים מסכימים כי שקיעתה של ארץ

ישראל כמרכז יהודי רוחני וצמיחתה של בבל כמרכז כזה קיבלו משנה 

ישראל גבר גבוה -שנה זו עזב את ארץלספירה: ב 219תוקף בשנת 

 .תלמיד חכם ועצום, שכונה בשם "רב", ונדד לבבל ,ויפה תואר

 דינא דמלכותא דינא  224

לספירה שלטה בבבל השושלת הסאסאנית, שניהלה משטר  224בשנת 

ריכוזי שדבק בדת זרתוסטרא. חכמי בבל, שהיו למודי ניסיון היסטורי 

יושב בנכר, עליו לקבל את המרות מר, קבעו כי כל עוד עם ישראל 

המדינית המקומית ולהכיר בלגיטימיות שלה. הכרעה זו התמצתה 

דינא "באמרתו המפורסמת של שמואל, אחד מחכמי בבל, שקבע כי 

דמלכותא דינא". בזכות ההכרה המפוכחת הזו ידעו יהודי בבל עידן של 

זה אט הפכה בבל למרכז לימוד תורה מתחרה ל-שגשוג ופריחה, ואט

 .ישראל-שבארץ

במאות השלישית עד החמישית לספירה התגבש מוסד חדש בעולם 

שתלמידיו עסקו בלימוד ובפירוש המשנה, הידוע  ,"היהודי, "הישיבה

נכדו" של הטקסט המקראי ו"בנו" " – "עד היום בשם "התלמוד הבבלי

  .של הטקסט המשנאי

 קרבות רטוריים בין מוחות ענק  500

"האמוראים", הפכו לסמכות הדתית העליונה,  חכמי בבל, המכונים

ובכך תפסו את מקומם של התנאים, הלוא הם חכמי המשנה. תקופת 

, 500האמוראים, שהחלה במאה השלישית לספירה והסתיימה בשנת 

נחשבת לאחת התקופות הפוריות ביותר בתולדות העם היהודי. בעידן 

אז ועד זה התגבש ספר ההלכה הסמכותי ביותר של עם ישראל מ

 .התלמוד הבבלי, פרי יצירתם של האמוראים –תקופת העת החדשה 

מסכתות  37מה לא נאמר על התלמוד הבבלי? עירוב מופלא זה של 

קרבות רטוריים בין מוחות ענק, אגדות אלף לילה  –עמוסות כל טוב 

סיפורת טרגית וקומית  ,ולילה, אנליזות משפטיות, מיסטיקה, זוגיות

רזה ודחוסה, המפליאה לתפוס עולם ומלואו והכל בשפה ארמית 

היה לאחת היצירות המורכבות והעשירות  –במשפט מחץ אחד 

 .בתולדות האנושות
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ואולם, בראש ובראשונה היה התלמוד הבבלי חלוץ בתחום המשפט. 

משפט", העוקב אחר ליבון -כרכי הספר מכילים מעין "פרוטוקול בית

מובן זה לא יהיה מופרז כל סוגיה הלכתית מראשיתה ועד סופה. ב

  .לומר כי הספר הקנוני הקדים את זמנו

 "בין ה"רישא גלותא" ל"גאונים  882

בתחילת המאה השביעית החלו המוסלמים במסעות הכיבוש האדירים 

שלהם, שכללו גם את בבל. תחת שלטונם נהנו יהודי בבל מביטחון 

-גדרו כבנייחסי ואף החלו לבסס חיי קהילה אוטונומיים. הם עדיין הו

חסות )ד'ימי, בערבית(, ובתקופה מסוימת אף אולצו לענוד טלאי 

צהוב, אבל בפרספקטיבה היסטורית, היתה זו תקופה של פריחה 

עבורם. אחת הסיבות לכך היתה השפעתה של התרבות המוסלמית, 

שהיתה אז בשיאה ורשמה הישגים מרשימים בתחומי האלגברה, 

 .קותהאסטרונומיה וחקר המחלות המידב

הנהגת הקהילה היהודית נחלקה לשניים: התחום המינהלתי היה 

בסמכותו של ראש הקהילה )ה"רישא גלותא", בארמית(, שהיה 

החוליה המקשרת בין הקהילה לרשויות, בעיקר בכל הנוגע לגביית 

המיסים, ואילו התחום הרוחני היה באחריות ראשי הישיבות, 

המפורסם  .לכה ומשפט"הגאונים", שהכריעו בענייני הוראה, ה

לספירה,  882שבגאונים היה רס"ג )רבי סעדיה גאון(, יליד שנת 

עברי מפורט. "אמונות ודעות", -חיבר מילון ערבי 20שכבר בגיל 

הידוע והמפורסם שבחיבוריו, היה הניסיון המקיף הראשון של יהודי 

  .מאמין ליישב סתירות בין דת למדע

 יחה העת החדשה: שקיעתה של הזר  1190

-נפטר רב האי גאון, אחרון "דור הגאונים". כ 1038בסביבות שנת 

, דיווח הנוסע בנימין מטודלה 12-שנה לאחר מכן, בסוף המאה ה 130

אלף יהודים. מספר  40-כי בבבל חיים כ – מרקו פולו היהודי –

מרשים זה פחת באופן משמעותי עם שקיעת שלטון הח'ליפים בבגדאד 

של יהדות בבל; יהודים רבים נדדו לחלקים וירידת כוחה הכלכלי 

 .אחרים של העולם, והקהילה היהודית בבבל החלה לקמול

במקורות היסטוריים אין כמעט אזכור ליהדות בבל בשנים שבין המאה 
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שקיעתה הארוכה של הקהילה היהודית המפוארת  .18-למאה ה 13-ה

ההיא קשורה לחורבן שזרעו הכובשים המונגולים ולאחר מכן 

מלחמות הרבות בין הפרסים לעותמאנים, שהפכו את בבל לאזור ספר ל

  .מוכה דלות

 הרנסנס של יהדות בגדאד  1794

-החלה הקהילה היהודית בבגדאד להתאושש. ב 18-בשלהי המאה ה

משיעור התושבים  3%-יהודים בלבד, כ 2,500-חיו בעיר כ 1774

 50-לכנרשם גידול משמעותי במספר היהודים,  1893-בבגדאד. ב

הכנסת קפץ -משיעור התושבים בכלל(, ומספר בתי 35%אלף איש )

 .30-משלושה ל

הגידול הדמוגרפי נתן את אותותיו גם בהנהגת הקהילה: ההנהגה 

ובראשה "נשיא הקהילה", אדם  –המונרכית שהיתה נהוגה עד אז 

תן עם -שהשתייך לאחת המשפחות המיוחסות בעיר וניהל קשרי קח

דעכה, ובמקומה קמה הנהגה  –ס את מעמדו השלטונות כדי לבס

היררכית שבראשה עמד ראש הקהילה, "החכם באשי", ותחתיו שתי 

ו"הוועד  ,אזרחית-ועדות: "הוועד הגשמי", שכיהן כהנהגה המינהלית

 .תורנית-הרוחני", שהיה מעין הנהגה רבנית

הקהילה היהודית נהנתה גם מפריחה כלכלית, ופרנסיה השתלבו 

ל וכותנה עם הבריטים, ששלטו בענפים הללו. במחצית במסחר טקסטי

החלו משפחות יהודיות לכונן מושבות של  19-הראשונה של המאה ה

סוחרים ויזמי תעשייה גם מחוץ לבגדאד, בערים גדולות בדרום אסיה 

קונג, כלכתה, בומביי, סינגפור, שנחאי ועוד. -הונג –ובמזרחה 

, שכונו "הבגדאדים", המהגרים ייסדו קהילות של יוצאי בגדאד

עם המשפחות הבגדאדיות  .ששימרו את המסורת מהמולדת הישנה

המפורסמות נמנו משפחת גבאי, משפחת כדורי ומשפחת ששון. 

האחרונה אף פיתחה רשת מסחר בינלאומית משגשגת שהשתרעה 

  .מהודו דרך שנחאי וקובה ועד בריטניה

 יוסף והבור  1834

סף חיים בן שבע, הוא נפל לבאר האגדה מספרת כי כשהיה הרב יו

עמוקה וניצל בנס. כשהיה בבור נדר שאם ייצא ממנו חי, יקדיש את 
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חייו ללימוד תורה. לימים היה יוסף חיים לאחד מענקי הדור בבגדאד 

בפרט ובעולם היהודי בכלל, ואף שלא נשא במשרה רבנית רשמית, 

ליונה שנה והיה הכתובת הע 50כיהן כרבה הראשי של בגדאד במשך 

 .לכל שאלה הלכתית

ספרים, וידענותו הקיפה את כל תחומי  100-הרב יוסף חיים כתב כ

הלכה, אגדה, תלמוד, מוסר, פיוט וחוכמת הקבלה. הוא  –הידע התורני 

היה ידוע גם כדרשן מחונן ונהג לשאת בכל אחד מימות השבוע שתי 

אחת לאחר תפילת שחרית, שנמשכה כשעה וחצי, ואחרת,  –דרשות 

שנמשכה כשעה, לאחר תפילת מנחה. ביום שבת נשא הרב דרשה 

מיוחדת שנמשכה כשלוש שעות, ואלפי אנשים נהרו לשמוע אותה. 

דרשותיו של הרב יוסף חיים תובלו במשלים, בסיפורי מעשיות 

ובחידות, והאגדה מספרת שמעולם לא חזר על דבריו פעמיים ותמיד 

ראש הדיינים בבגדאד,  חידש וביאר פנים נוספות של עולם התורה.

הרב יחזקאל משה הלוי, אמר כי "אם יאמר לי רבי יוסף חיים על ימין 

 ."שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, לא אהרהר על דבריו

, כשהיה בדרכו להשתטח על קברו 1909הרב יוסף חיים נפטר בשנת 

פי -של יחזקאל הנביא בכפר כפיל שבעיראק, מקום קבורתו על

  .המסורת

 עיראקיזציה  1917

, לאחר נפילת האימפריה הטורקית, השתלטו הבריטים על 1917-ב

ארץ הפרת והחידקל והעניקו את השלטון למלך פייסל הראשון. 

תקופתו של פייסל הראשון נחשבת לתור הזהב של יהודי עיראק במאה 

. הקהילה היהודית זכתה לייצוג בפרלמנט העיראקי, וקשריה 20-ה

ם התהדקו. האחרונים אף העמידו לרשות המסחריים עם הבריטי

הסוחרים היהודים כמה קווי ייבוא וייצוא של חברת "איי הודו 

ובכך איפשרו להם לשלוט בנתח גדול מהסחורה שנכנסה  ,"המערבית

לעיראק. אחד הסוחרים היהודים הגדולים היה יחזקאל ששון, שכונה 

שון "הרוטשילד של המזרח". ששון היה שר האוצר היהודי הרא

 .בעיראק, והיה לאחד ממובילי הלאומיות העיראקית

-גם עולם החינוך היהודי יצא נשכר מהפריחה הכללית: רשת בתי

הספר העולמית "כל ישראל חברים" )כי"ח( הקימה מוסדות חינוך 
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ששילבו לימודי עברית עם מקצועות מודרניים ותרמו תרומה מכרעת 

 .אקלחיבור בין מסורת וחילון בקרב יהדות עיר

באקלים נאור זה נולדו מי שיהפכו לימים לאליטה האינטלקטואלית 

היהודית של יוצאי בגדאד, ובהם הסופרים סמיר נקאש וסמי מיכאל, 

ערבים" -שהגדירו את עצמם כ"יהודים ,פרופ' ששון סומך ואחרים

מוסלמית לצד התרבות -ושילבו ביצירותיהם את התרבות הערבית

  .היהודית

 אצית מרימה את ראשה המפלצת הנ  1932

זכתה עיראק לעצמאות והפכה למדינת לאום ריבונית.  1932בשנת 

שנה מאוחר יותר עלה לשלטון בנו של המלך פייסל הראשון, גאזי. 

שהתגבר עם ביקורו של המופתי של  ,נאצי-בעיראק החל גל פרו

חוסייני, שניהל קשרים הדוקים עם המפלגה -ירושלים, חאג' אמין אל

חיבורו  ,"וכן בעקבות התרגום לערבית של "מיין קאמפהנאצית, 

האנטישמי של אדולף היטלר. באותם ימים נושלו רבים מהיהודים 

 .מנכסיהם ופוטרו ממקומות העבודה שלהם

במקביל החלה בעיראק פעילות ערה של התנועה הציונית, שאת 

משה. "באותם ימים התהלך -השפעותיה מתאר הסופר היהודי יצחק בן

י העיראקי כשיכור או כחולם ממש", כתב. "שמה של ישראל היהוד

נישא בכל פה והשראתה חדרה לכל נפש... היו חולים שדחו את 

ביקורם אצל רופאיהם בתקווה שהטיפול בישראל עדיף על הטיפול 

כאן. יש תלמידים שהפסיקו את לימודיהם בתקווה להמשיך אותם 

ללא איומים וללא במדינת ישראל. הפועל התחיל חושב על עבודה 

  ."על עבודה עברית בארץ הקודש –הטרדות, והכפרי 

 הפרהוד  1941

אלף יהודים. רבים מהם עבדו  150-חיו בעיראק כ 1941עד שנת 

בתחומי הבנקאות, המסחר, מוסדות הממשל והמשק החקלאי. אלא 

 .(בעיראקית: הפחדה ברוטלית של נשלטים)שאז פרצו פרעות הפרהוד 

התרחשו בעיצומה של הפיכה נגד השלטון בהנהגתו פרעות הפרהוד 

נאצי -המופתי הפרו ,חוסייני-של ראשיד עלי ובהשראת חאג' אמין אל

שכללה  ,של ירושלים. הרקע לפרעות היה שילוב של תעמולה נאצית
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פתווה, הגרסה העיראקית של נוער -את הקמת תנועת הנוער אל

אספסוף בעקבות ישראל; וזעם ה-היטלר; השפעות המרד הערבי בארץ

עיראקית, שגבתה קורבנות רבים מקרב אזרחי -המלחמה האנגלו

עיראק. במהלך הפרעות בוצעו מעשי אונס ורצח מזוויעים של 

תינוקות, נשים וזקנים, חנויות נבזזו ונשרפו וילדים הושלכו למי 

יהודים נרצחו במהלך הפרעות  180-החידקל לעיני הוריהם. יותר מ

בעד לחלון ראינו עשרות אנשים חמושים נפצעו. "מ 1,000-וכ

כמה מהם סחבו חפצים ורהיטים שבזזו  ,בסכינים, גרזנים וכלי ירי

מבתי היהודים", העיד יהודי בשם יוסף נמרודי. "ראיתי אישה הנושאת 

 400–300-בידה רגל של תינוק". במהלך פיזור הפרעות נהרגו כ

 .אדפורעים, והנרצחים היהודים נקברו בקבר אחים בבגד

לימים עלתה סוגיית הפרהוד לכותרות בישראל כשכמה היסטוריונים 

המשפט להכיר בקורבנות הפוגרום כקורבנות שואה. -תבעו מבית

היסטוריונים אחרים טענו כנגדם כי משקל התעמולה הנאצית 

בהתעוררות הפרהוד היה מינורי, ולכן אין לראות בהם קורבנות 

  .שואה

 ים עזרא ונחמיה המודרני  1948

הקמת מדינת ישראל ומלחמת העצמאות יצרו טבעת חנק סביב יהודי 

שנתפסו כגיס חמישי וכבעלי זהות ונאמנות כפולות. לאומנים  ,עיראק

כנסת בבגדאד, -עיראקים הטילו פצצות על מוסדות יהודיים ובתי

בוטל  1950-והחוק העיראקי אסר על יהודים לצאת מהמדינה. ב

ציא צו שאישר ליהודים לעזוב את האיסור והממשל העיראקי הו

המדינה אם יוותרו על נתינותם העיראקית. הצו קבע כי כל יהודי מגיל 

עשר ומעלה יוכל לקחת עימו סכום כסף מוגבל. יהודים רבים אולצו 

 .להותיר את רכושם הרב מאחור ללא כל תמורה

רבים מיהודי עיראק חשו תסכול וזעם דווקא לנוכח הפקפוק בנאמנותם 

למשל, סירב  ,ינה. שלום דרוויש, מזכיר הקהילה היהודית בבגדאדלמד

לוותר על אזרחותו העיראקית ובחר לברוח מהמדינה בהיחבא. "ירשתי 

את העיראקיות שלי מאבותיי וסבי כמו שירשתי את עורקי דמי", כתב. 

"לא יכולתי לעשות מאזרחותי נייר שמוסרים אותו לפקיד שיצרפה 

אזרחותי העיראקית נולדה לפני אלפי שנה.  .למאות ניירות אחרים
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 ."לפני שהגיעו לעיראק סביהם של אלה הטוענים לעיראקיות

היהודית והג'וינט למבצע -חברו ממשלת ישראל, הסוכנות 1950בשנת 

אלף  120-"עזרא ונחמיה", שמסגרתו הועלו לישראל מעיראק כ

 .יהודים

 יהודים 60  2014

גבולות המדינה ולא איפשרה סגרה ממשלת עיראק את  1952בשנת 

, עם 1963-שנה מאוחר יותר, ב 11ליהודים שנותרו בה להגר ממנה. 

הוטלו על היהודים שנותרו בעיראק  ,עליית מפלגת הבעת' לשלטון

הימים, החריף היחס -, לאחר מלחמת ששת1967-מגבלות נוספות. ב

חשבונות בנק  ,מהם נאסרו ופוטרו מעבודותיהם 3,000-ליהודים: כ

עסק יהודיים נסגרו, הסכמי סחר שיהודים -ל יהודים הוקפאו, בתיש

 .היו חתומים עליהם בוטלו, וקווי טלפון רבים בבתי יהודים נותקו

יהודים שהואשמו בריגול  11-הוצאו להורג כ 1968בינואר  27-ב

לטובת ישראל. הנאשמים הובאו לדין במשפטים מבוימים, ובסיומם 

ת ציבוריות בבגדאד. כתוצאה מלחץ נגזר דינם והם נתלו בכיכרו

בינלאומי, אישרה ממשלת עיראק את עלייתם של היהודים הנותרים 

 .ארצה

 .יהודים בלבד 60-חיו בבגדאד כ 2014נכון לשנת 

  להמשך קריאה
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 מבצעחדשות  -  נושא: 5פרק  

 מייקלברג
 מבצע מייקלברג 

 רקע היסטורי

 בעיראק הציוניתראשית ההתעוררות 

בגרמניה הייתה השפעה  1933-ב נאציזםלעליית ה

בעיראק עלה שלטונו של  .ארצות ערבעצומה על כל 

 ציונותד הנאצי, וההסתה נג-הפרו כילאני-רשיד עאלי אל

גאתה. היהודים בעיראק סבלו מפגיעות רבות  יהודיםוה

, אשר 1941ביוני  הפרהודובשיאם פרעות וחמורות 

במהלכו המון זועם התפרץ לעבר השכונות היהודיות 

איש נהרגו ומאות רבות נפצעו, נשים  170-כ .בגדאדב

ההלם ותחושת החוסר  .נאנסו ואלפי חנויות ובתים נבזזו

ביטחון בו הייתה נתונה הקהילה היהודית עוררה גל 

התארגנויות ציוניות בקרב הנוער העיראקי שקרא 

 .להגנה עצמית ותחיה לאומית

 פעילות המוסד לעלייה ב' בעיראק

לא נותר אדיש לפרעות  ארץ ישראלהיהודי ב היישוב

והחלה להסתמן מגמה  מזרח התיכוןשהתחוללו ב

היהודים  פליטיםליצירת קשר לשם הצלתם של ה

ממדינות ערב והעלתם ארצה. לצורך כך הוחלט להקים 

 .מזרח התיכוןלאורך בסיסי פעולה ב שליחים ""גשר
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הגיעו לבגדאד השליחים הראשונים  1942כבר באפריל 

 .ציוניתהתנועה הוארגנו בה את  'המוסד לעלייה בשל 

חברים,  200-מקץ שנה מנתה התנועה למעלה מ

פעילותה התרחבה למוקדים בערים נוספות וכן הוקמו 

במסגרתה גרעינים ראשוניים להגנה עצמית בשם 

השליחים הישראלים היוו את חוליית הקישור  .""השורה

בין התנועה בעיראק לפעילים בארץ ודרכם הועברו 

ועה חינכה את חבריה הידיעות, ההוראות והדוחות. התנ

לארץ בכל התנאים  העלייהלהגשמה ופעלה לעידוד 

והדרכים. פעילות זו של המוסד לעלייה ב' התנהלה 

שהגביל את  המנדט הבריטיחרף חוקיו הנוקשים של 

 ,הספר הלבןעליית היהודים ארצה בהתאם למדיניות 

בעיראק עצמה שאסר את  מוסלמיוחרף המשטר ה

על  יציאת היהודים מגבולותיה. בתנאים אלו, היה

המוסד להקפיד על פעילות חשאית במחתרת תוך 

 .התגברות על קשיים רבים

התאפשרו דרכים נוספות  1947במחצית השנייה של 

שדרשו סכומי כסף  מבריחיםשל עלייה באמצעות 

יונית לא יכלה לעמוד בתשלום גדולים. התנועה הצ

הגבוה וכתוצאה מכך תוכניות רבות לא יצאו אל הפועל, 

שלמה  .עצמאי של המבריחים שוק שחורוהחל להתנהל 

פרס שלימים הפך לשר בממשלת ישראל, ולחתן  ,הלל

-שנשלח ב 'המוסד לעלייה בהיה אחד מחברי  ,ישראל

למחתרת הציונית בעיראק. אלא שבעקבות  1946

הכישלונות ההולכים ונישנים חש תיסכול מאוזלת ידה 
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רת והחליט לעזוב ולשוב ארצה לאחר שנה של המחת

 .אחת בלבד

 מבצע ההטסה

 תכנון המבצע

לחצר  מכונית, פרצה בבהילות 1947באוגוסט  19-ב

 .רחובותהסמוך ל מעגן מיכאלפלוגת העבודה של 

מהמכונית יצא משה צ'רבינסקי )כרמיל( ותר אחר 

לל. שלמה באותה שעה היה שקוע בעבודתו שלמה ה

שאותו התקין במסגרת העבודות  קופיםעל כלוב 

 .המזדמנות שניתנו לו במשק מאז עזב את המוסד

משה סיפר לשלמה על תוכנית אפשרית לעליית יהודים 

 ,אמריקאים טייסיםראק. הוא פירט שמדובר בשני מעי

שהציעו למוסד את  מלחמת העולם השנייהבוגרי 

המתאים למשא של עד  C-46 שירותם. ברשותם מטוס

ים לבצע כל איש, ותמורת תשלום הגון הם מוכנ 50

 .משימה

קצין  .חיפהלמחרת יצא שלמה לפגישה במוסד ב

המתין לו שם והם המשיכו יחדיו  רידוד נמהמבצעים 

כרמליה קורט" לפגישה עם צמד הטייסים " מלוןל

האמריקאים. בהגיעם לחדרם של הטייסים נפרשה על 

עיראק ושלמה התבקש לסמן מקום  מפתהרצפה 

נחיתה בקרבת בגדאד. סוכם כי לאחר העמסה של 

חמישים המעפילים ישוב המטוס ארצה וינחת עם שחר 
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הטייסים הציעו  .בגליל התחתוןש יבנאלבעמק הסמוך ל

תחילה לנחות בשדה מוכר להם בנהריים אך נמרי 

נחיתה  חשש מהקרבה למחנה צבאי ירדני גדול והציע

ביבנאל  .בבקעת יבנאל, כדי לחמוק מעיני הבריטים

 600נבחרו שתי אלטרנטיבות לנחיתה: שטח באורך 

מטר, שאחרי סיקולו מאבנים יוכשר לנחיתה ושדה שלף 

סמוך באותו גודל. בסופו של דבר המטוס נחת בשדה 

השלף. כדי לסמן את כיוון הרוח הוחלט להדליק מדורות 

סוכם שעם הנחיתה יימסר כן  .קש לאורך המסלול

 .עבור כל נוסע הבזב ליש"טמאה  –לטייסים התשלום 

 ההכנות למבצע

הטייסים ביקשו לצאת לדרך מיד ושלמה מיהר לחנות 

המזכירים בגדי  אקיחהסמוכה להצטייד בבגדי  אתא

 .טייס

כעבור שעה כבר שהו שלושתם במטוס, ממתינים 

כדי להתחמק מהצגת  .ממגדל הפיקוחלרשות להמריא 

 מנועשלמה חמק ל תעודותיו לאנשי ביקורת בריטית,

שמתחת לתא הטייס. המטוס החל להמריא ושלמה 

צפונית לבגדאד הוא  ק"מ 50-פתח שוב את המפות. כ

נטוש בעיירה קטנה בשם "עקובה".  שדה תעופההה זי

שלמה הניח כי נחיתה בשדה זנוח זה לא יעורר חשד, 

 עיירהאך הדבר התברר כטעות חמורה כאשר תושבי ה

הסקרניים התקהלו סביבם עם נחיתתם ארצה. הוחלט 

 .להמריא חזרה ולנחות בשדה התעופה של בגדאד
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 באוגוסט 20 ,המטוס הגיע לבגדאד בערב יום רביעי

שדה התעופה הממלכתי של בגדאד נראה שומם  .1947

למדי בשעות החמות של צהרי יום שלישי ואף פקיד לא 

פנה אליהם. הטייסים שוכנו בבית מלון ושלמה יצא 

לחפש את אנשי המחתרת. בתחילה פנה לשכונת 

נשה שאשא, אך מצא במקום "עלוויה" לעבר ביתו של מ

משפחה ערבית שהסבירה כי מנשה לא גר שם יותר. 

רק לקראת חצות הצליח לאתר את אנשי המחתרת 

בביתו של נחמן שינה ונועד שם עם קבוצת פעילים 

מצומצמת. סמי מוריה נקבע כמפקד המבצע ויצא עמו 

באותו לילה לסיור סביב שדה התעופה. הם מצאו כי אין 

 כלביהגדרות הסובבים את השדה פרט לכל שמירה על 

השמירה של תושבי האזור הסמוך. לעומת זאת, מקום 

המרכזי סמוך לקצהו המרוחק  מחנה הצבאמשכנו של 

של שדה תעופה היה היחיד ללא כלבים ושלמה החליט 

 .לקחת את הסיכון

התוכנית שגובשה הייתה להבריח את האנשים דרך 

פרצה בגדר ולהשכיבם בדממה בקצה המסלול. המטוס 

ינוע לעברם והם יכנסו פנימה בפרק הזמן הקצר של 

קראת ההמראה. בשל הסכנה של חימום המנוע ל

חשיפת התוכנית שעלולה לגרור מסכת חקירות עינויים 

 .עיראקי-ערביהוחלט לא לערב שום גורם זר  ,תליותו

בבוקר ביצע שלמה סיור נוסף עם הטייסים בשדה 

ומשנוכחו לראות כי אין שמירה במקום אישרו גם הם 

את ההחלטה על המיקום והמבצע נקבע לליל שבת 
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לפנות בוקר. הודעות טלפוניות נשלחו  2:10בשעה 

לפעילים בסניפים לשגר מיד מועמדים לעלייה וכבר 

 .רוכזו בבגדאד חמישים המועמדים למחרת

המבצע היה מבצע משולב של המחתרת כולה 

וההתכנסות של ישיבת המטה הארצית נקבעה שוב 

לביתו של נחמן, הוחלט כי חברי המזכירות הארצית 

יהוו את חוליית האבטחה וימתינו חמושים בנקודת 

ההורדה. מפקדי "השורה" יהיו הנהגים שיגייסו לצורך 

מחברת "מיאמי" והם יהיו האחראים  מוניותהמבצע 

לאיסוף הקבוצות מנקודות הריכוז בפרקי זמן קצובים 

ולהביאם באורות עמומים אל השדה. כל אחת משמונה 

שיעבירם דרך  מאבטחיםהקבוצות תילקח על ידי אחד ה

הפרצה בגדר לקצה המסלול ובו הם ימתינו בשכיבה עד 

במקרה של תקיפה ההוראה לחוליית  .מועד ההמראה

האבטחה הייתה להילחם עד מוות ולחפות על האנשים 

 .הנסוגים חזרה למכוניות

 בצעמהלך המ

בליל שבת רוכזו העולים כמתוכנן, בשמונה קבוצות 

בנקודות האיסוף. זאת הייתה הפעם הראשונה בה 

שמעו כי הם עולים ארצה. שלושה מנכבדי הקהילה 

קיבלו התראה להיות זמינים למקרה של תקלה, אך לא 

אנשי המוסד עקבו  ,תל אביבפורט מדוע. באותה שעה ב

בדריכות אחר המתרחש וקיימו קשר הדוק ורצוף עם 

הטייסים יצאו מבית המלון לשדה התעופה  .שלמה הלל
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המכוניות החלו  .וחוליית האבטחה תפסה עמדותיה

להגיע בזו אחר זו ופרקו את קבוצות האנשים. 

עד לקצה  מטר 500ו אותם מרחק המאבטחים הוליכ

המסלול. סמוך למועד ההמראה התעורר החשש שמא 

 יםגמלהקבוצה האחרונה תאחר את המועד, אורחת 

עיכבה את מכוניתם והם בוששו לבוא. סמי מוריה שנהג 

ברכב תמרן בזהירות ובאיפוק דרך הגמלים ולבסוף 

 .הספיק להגיע ברגע האחרון

 תוצאות המבצע

התקבלה ההודעה  - 3:38בשעה  1947באוגוסט  23-ב

לאחר שעה של  .בארץ על המראת המטוס ללא תקלות

סעים לראות טיסה בדממה נדלקו האורות והתאפשר לנו

איש את פני רעהו ולפרוץ בקריאות שמחה וחיבוקים. 

בין הנוסעים הייתה אחת הפעילות המרכזיות של סניף 

מי שלימים הפכה לשרת הבריאות וחברת  - מוצול

שנרדפה על ידי  שושנה ארבלי אלמוזלינו ,כנסת

הבולשת העיראקית בחשד לפעילותה הציונית. מספר 

זם המבצע דוד נמרי: "בשש בבקר ראיתי את האווירון, יו

כשהוא גולש בדאיה מצד פוריה ללא כל רעש. לאחר 

שכיבה את מנועיו בהתקרבו לבקעה, האווירון נחת 

לאור היום, דווקא בשדה השלף הארוך, ותוך דקות 

 50ספורות נזרקו ממנו לשדה, ככדורים מיד ליד, 

אית שהובילה האנשים שבאו בו, והועלו מיד על מש

אותם לקבוצת כנרת. כשעליתי לאווירון לשלם לטייסים 
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את התמורה בזהב, כפי שנדברנו, נוכחתי לדעת, שנוצר 

בינינו אמון הדדי, הם הסכימו ללא התחיבות מצידנו 

עולים... על אף  50לנסוע לאיטליה ולהביא גם משם 

חוסר האמון הראשוני היו טיסות העפלה אלו, בסופו של 

ין הצלחותיו הגדולות של המוסד בתקופה זו". דבר, ב

ובשעה  רומאהמטוס כבר המריא חזרה ל 6:15בשעה 

הודיע המוסד למחתרת בבגדאד כי האנשים  19:38

 .הגיעו בשלום. המבצע הוכתר בהצלחה

ו שוב הטייסים לאנשי המוסד חודש לאחר מכן פנ

לעלייה ב' ונערך מבצע נוסף, הזהה לראשון על כל 

 .ירחמיאל אסאפרטיו, אלא שהפעם ליווה את המטוס 

עד ההמראה התקבלה הוראה מהארץ זמן קצר לפני מו

שלא לבצע את המבצע אך ירחמיאל מיאן להחמיץ את 

ההזדמנות והמטוס המריא על נוסעיו חרף הוראות 

לאחר הנחיתה התברר כי פשר ההוראה היה  .המוסד

ברחבי הארץ; אך לאחר  בריטיםזו השהכרי עוצרבגין ה

שירחמיאל העמיד אותם בפני עובדה מוגמרת, נמצא 

הפתרון וההכנות לנחיתה נערכו על ידי חברת "קופל 

 .טורס" שהייתה מצוידת ברישיון תנועה בעוצר

מבצע מייקלברג היה המבצע המסובך, המרשים 

 העפלה מארצות המזרחוהמסוכן ביותר בתולדות ה

ומעיראק. שני המטוסים היוו את גולת הכותרת  בכלל,

הם הביאו ארצה כמאה  ,של ההעפלה באותה תקופה

עולים אשר יישבו את יבנאל. לאחר מכן הגיעה קבוצת 
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אך מכאן ואילך נחסמו  ,מדברעולים נוספת דרך ה

 .איראןדרכים ונתיבי העליות הבאות פנו דרך ה

בוצעה טיסה חד פעמית ממנחת  1947 אוגוסטב

 50בה הוטסה קבוצה של  ,איטליהב נאפולימטוסים ליד 

 .צעירים. גם הפעם נחת המטוס ביבנאל ללא בעיות

 לקריאה נוספת

הוצאת ידיעות  :תל אביב ,רוח קדים ,שלמה הלל

 .1985-תשמ"ה ,אחרונות

הוצאת  :תל אביב ,מארבע כנפות הנהריים ,מרדכי ביבי

 .1985-תשמ"ג ,הקיבוץ המאוחד

 מערכותתל אביב: הוצאת  ,מעבר למדבר ,מאיר יוסף

 .1973 ,משרד הביטחוןו צה"ל

תל אביב: הוצאת  ,עד עמוד התלייה ,יהודה אטלס

 1969מערכות, צה"ל ומשרד הביטחון, 

אלי, משה שביב ועמנואל נחתומי זבולון הר ,מרדכי ביבי

אלבום הציונות והמחתרת הציונית חלוצית  ,()עורכים

הוצאת ארגון יוצאי המחתרות החלוצית  ,בעיראק

 .2000-בעיראק, תש"ס

משרד תל אביב: הוצאת  ,דודו דיין: עושים מדינה

 .54–51עמ'  ,1991 ,ההוצאה לאור -הביטחון 
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דוד נמרי -סיפורו של דוידקה  ,ושלמה דרך אברהם יבין

 1974הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשל"ד,  ,מפיו ועליו

 קישורים חיצוניים

באתר  ,מבצע מייקלברג ,דרור גלוברמןהילה שרון ו  

  חיל האוויר הישראלי

הספרייה באתר  ,ההעפלה מארצות האסלאם  

  הווירטואלית של מט"ח

  פלי"םבאתר  ,'המוסד לעלייה ב  

הרגע המאושר בחיי": יהודי עיראק " ,אריק בנדר  

מעריב באתר  ,משחזרים את מבצע עלייתם לארץ

 (כנףאו מבצע )באוגוסטמבצע מייקלברג  27 ,השבוע

המוסד בדרך האוויר, שיזמו אנשי  העפלההיה מבצע ל

במסגרת  .1947בחודשים אוגוסט וספטמבר  'לעלייה ב

המבצע, שהתקיים בתיאום עם ארגונים ציוניים 

בוצעו שני מטסים של מטוס אמריקני מסוג  ,עיראקב

ובהם הובאו כמאה עולים מעיראק.  ,קומנדו C-46קרטיס 

על אף התנגדות שלטונות  יבנאלהעולים הונחתו ב

פעילי ונקלטו ביישובים הסמוכים. עם  ,המנדט הבריטי

לימים ) שלמה הללהעלייה שארגנו את המבצע נמנו 

ירחמיאל  ,(ממשלת ישראלושר ב יושב ראש הכנסת

ובין העולים הייתה  ,דוד נמריו (חבר כנסתלימים ) אסא

 .לימים שרה בממשלת ישראל ,שושנה ארבלי אלמוזלינו
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המבצע נקרא על שמם של שני הטייסים האמריקאים 

 .וסנברג-שהטיסו את המטוס: מייקל ו
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ישראל  מדינת חדשות -  נושא: 6פרק 

 סלקציההפעילה 

    

000 

 סלקציהישראל הפעילה  מדינת

 ראשיתה של העלייה הסלקטיבית בשנות החמישים -אבי פיקאר 

 אשכנזית גזענות, מזרחית גזענות
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סיכום יציאת חדשות  -  נושא: 7פרק 

 עירק

  

  - עליית היהודים מארצות האסלאם 

 מבצע מייקלברג

 המחתרת הציונית בעיראק

 העפלה מארצות המזרח

 מבצע עזרא ונחמיה
 

 עירק יהדות גאולת

 ציונות וגזענות – דבר והיפוכו

 היהודים בגלות בבל: מעמדם והשקפותיהם הדתיות

 המוסד לעלייה ב' - ההתנגדות היהודית בשואה

 מחלוקת בציון פרק רביעי יציאה המונית של יהודים

 ההעפלה מארצות המזרח

 המחתרת הציונית בעיראק 1941-1951 

 ... | אנחנו כותבים אותך מולדת”– המקרה של הגירת יהודי עיראק

  -חדשות מהעבר יהדות המזרח - הפרהוד 

 עליות לאחר קום המדינה
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