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תמצית
יהודים וקהילות יהודיות התקיימו במזרח התיכון וצפון אפריקה במשך יותר 

לוב, לבנון, מצרים, מרוקו, סוריה,  כגון אלג’יריה,  מ-2500 שנים, במדינות 

עדן, עיראק, תימן ותוניסיה.

במהלך מלחמת העולם השנייה, תעמולה נאצית ולאומנות ערבית קיצונית 

על  ההכרזה  עם  לשיאו  הגיע  הדבר  התיכון.  המזרח  רחבי  בכל  התפשטו 

הקמת מדינת ישראל בשנת 1948 - מעמדם של היהודים במדינות אלה 

השתנה באופן דרמטי, כאשר כל המדינות האלה הכריזו מלחמה או הביעו 

תמיכה ביציאה למלחמה נגד ישראל.
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ו/או  הופקעו  נתפסו,  ננטשו,  מנוסתם,  ובעת  ממדינותיהם  נעקרו  יהודים 

יציאה  )כגון פנסיות, קרנות,  והקיבוצי  והרכוש האישי  הוחרמו מהם הזכויות 

ללימודים וכו’(, ללא כל גמול מצד הממשלות הערביות. יש לציין כי גירושם 

אלימות,  במעשי  רבים  במקרים  לווה  ואיראן  ערב  ארצות  יוצאי  יהודים  של 

שלילת זכויות וגזל רכוש מצד התושבים המקומיים, שניצלו את חוסר האונים 

הובילו  אלה  מעשים  ואיראן.  ערב  ארצות  את  עזיבתם  בעת  היהודים  של 

לבריחה מסיבית של קהילות יהודיות משטחים ערביים במזרח התיכון, בהם 

חיו ושגשגו קהילות אלה לאורכן של יותר מאלפיים שנה. כך שבפועל זוהי 

פעולת גירוש ומעמדם של היהודים המגורשים עונה על הקריטריונים של 

הגדרת “פליט” על פי הדין הבינלאומי.      

     

כתוצאה מהגירוש, ממיליון יהודים שחיו בצפון אפריקה, המזרח התיכון ואזור 

המפרץ בתחילתה של המאה העשרים נשארו כעת פחות משלושה אחוזים 

מכלל האוכלוסייה )לא כולל איראן(. רכוש יהודי המוערך במיליארדי דולרים, 

נשאר מאחור במדינות ערב ואיראן. ממאות אלפי פליטים יהודים בין השנים 

1972-1948, כשני שלישים התיישבו בישראל. איש מהם לא קיבל כל פיצוי 

מממשלות ערב ואיראן, אשר החרימו את רכושם. 

עם עזיבתם של היהודים את ארצות ערב ואיראן, נותר מאחור רכוש רב וזכויות 

כלכליות רבות, כמו גם מורשתן של קהילות מפוארות שחיו תחת שלטון מוסלמי 

במשך למעלה מאלפיים שנה. מעבר לרכוש פרטי נותר מאחור גם רכוש ציבורי 

הרכוש הפרטי  ישראל.בעוד שאת  עם  ברזל של תרבות  צאן  נכס  רב, שמהווה 

תובעים בעליו או יורשיהם, הרי שהרכוש הציבורי נותר ללא גוף מסודר שידרוש אותו.
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ההכרה בזכויותיהם של היהודים 

באה  ואיראן  ערב  ארצות  יוצאי 

של  בדבריהם  הן  ביטוי  לידי 

מנהיגים פוליטיים והן בהחלטות 

של מוסדות שונים כמו הקונגרס 

האמריקאי וכנסת ישראל.

הדגישו  ישראל  ממשלות 

בהזדמנויות שונות את מחויבותן 

לקדם את זכויות היהודים יוצאי 

בהתאם  ואיראן.  ערב  מדינות 

)החלטת  שבהן  לאחרונה 

ממשלה מס’ 792 מיום 12.10.09( 

הועבר תחום הרישום והתיעוד של זכויות היהודים יוצאי ערב ואיראן למשרד 

לאזרחים ותיקים. בעקבות החלטה זו, שם המשרד לאזרחים ותיקים כיעד 

הקהילות  של  והרוחניים  החברתיים  ההישגים  את  הציבור  לידיעת  להביא 

להתפתחות  היהודים  של  תרומתם  ואת  ואיראן  ערב  בארצות  היהודיות 

הכלכלית, החברתית והתרבותית בארצות אלה. 

לשם ביצוע משימות אלה פועל המשרד לאזרחים ותיקים להנצחת המורשת 

של קהילות יוצאי ארצות ערב ואיראן וכן להעלאת הנושא למודעות הקהל 

והעולמית. פעילות המשרד תקדם את רישום הרכוש הפרטי  הישראלית 

והקהילתי שעזבו מאחוריהם היהודים ותביא לתיעוד המאורעות והרדיפות 

שגרמו לעזיבת היהודים.
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תחת  מוגנים  מיעוטים  ד’מה(, 

הד’מה  חוקי  האסלאם.  שלטון 

)כמו גם למיעוטים  ליהודים  נתנו 

בהתאם  הגנה  צורת  אחרים( 

לתנאים מסוימים. עם זאת, בפועל 

הגבלות  משורת  סבלו  היהודים 

והסוציאלי.  החוקי  מעמדם  על 

תכופות  התבטאו  אלה  הגבלות 

ואלימות  כבודם  שלילת  בזלזול, 

פרטים  כנגד  ונשנית  חוזרת 

וקהילות יהודיים.

רקע היסטורי
חיו  יהודיות  וקהילות  יהודים 

אפריקה  צפון  התיכון,  במזרח 

מ-2,500  יותר  במשך  ואיראן 

לוב,  לבנון,  אלג’יריה,  שנים: 

עיראק,  סוריה,  מרוקו,  מצרים, 

עדן, תוניסיה ותימן. 

המוסלמי  הכיבוש  בעקבות 

היהודים,  נחשבו  האזור,  של 

שליטת  של  שנים  מאות  במשך 

האסלאם, כבני חסות )אהל אל-
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הגעתן של מעצמות אירופאיות, בעיקר צרפת ובריטניה, יחד עם ביסוסם של 

משטרים קולוניאליים במזרח התיכון וצפון אפריקה, אפשרו ליהודים לשפר 

את התנאים הנחותים אשר הוצעו להם תחת משטר הד’מה. מסוף המאה 

ומעמדם  יום  היום  חיי  לשיפור  ענק  בצעדי  היהודים  ואילך, התקדמו  ה-19 

חברים”  ישראל  “כל  ארגון  כגון  יהודיים  ארגונים  של  מאמצים  בחברה. 

בתי  של  מודרנית  רשת  פרש  אשר   ,)Alliance  Israélite  Universell(
ספר ברחבי המזרח התיכון, סיפקו את הכישורים הדרושים על-מנת לאפשר 

ליהודים להשתלב בכלכלה המתפתחת במדינותיהם. 

קרובות,  לעיתים  היהודים,  שימשו  זרות,  בשפות  וידע  כישורים  שילוב  תוך 

בתפקידי תיווך בין רצונותיהם של האירופאים לבין האוכלוסייה המוסלמית, 

כשפעמים רבות הועסקו היהודים במערכי האדמיניסטרציה הקולוניאלית של 

מדינותיהם. במדינות כגון מצרים, עיראק ולוב, הפכו היהודים למרכיב מרכזי 

בפיתוחם של ענפי מפתח בכלכלה המקומית.

התקופה שלאחר מלחמת העולם הראשונה הביאה עמה אותות מעורבים 

עבור היהודים החיים בארצות ערב. בעת שיהודים המשיכו לשגשג מבחינה 

סוציו-אקונומית, החלו להתגלות סימנים ברורים של דחייה מצד האוכלוסייה 

המוסלמית. תנועות מקומיות שפעלו למען העצמאות הלאומית והתרכזו סביב 

המטרה לבטל את הסמכות הקולוניאלית, אימצו לעיתים קרובות רטוריקה 

פאן-ערבית ופאן-אסלאמית, ללא הצעת מצע כלשהו עבור המיעוטים הלא-

מוסלמים. בעת זו נתפסו היהודים כמשתפי פעולה אשר הרויחו מהקשר עם 

המעצמות הקולוניאליות. תפיסה זאת שולבה יחד עם רגשות תסכול, אשר 
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חשו חלק מההמונים המוסלמים 

של  המסורתי  שהסדר  לאחר 

של  לטובתם  בוטל  הד’מה 

היהודים. 

הבלתי-יציב  הפלסטיני  הנושא 

מכריע  לאספקט  בהדרגה  הפך 

והחריף  הפאן-ערבית,  בתעמולה 

ההמונים  של  האנטגוניזם  את 

כנגד האוכלוסיות היהודיות שחיו 

בארצות ערב. בתקופת מלחמת 

של  סבלן  גבר  השנייה  העולם 

הערבי  בעולם  יהודיות  קהילות 

ותוניסיה,  בלוב  קהילות  ובאיראן. 

ישירה  לשליטה  נתונות  שהיו 

של הכוחות הגרמניים, התמודדו 

יהודים נשלחו  עם רדיפה ומאות 

או  מקומיים  עבודה  למחנות 

מחנות השמדה באירופה. 

תחת  שהיו  ובמרוקו,  באלג’יריה 

שליטתו של משטר וישי הצרפתי, 

של  מסדרה  היהודים  סבלו 
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הגבלות בתחומים שונים. דוגמא בולטת לאיום הקיומי על יהודי ערב מהווה 

בגדאד  מיהודי  ל-200  קרוב   1941 בבגדאד: בשנת  היהודים  נגד  הפרעות 

נהרגו במהלך פרעות אלימות, הידועות בשם “פרהוד”, ביוזמתם של המונים 

עם  פעולה  כמשתפי  היהודים  נתפשו  שבעיניהם  אנטי-בריטים,  ערבים 

במדינות  היהודים  של  הביטחון  תחושת  המלחמה  סוף  לקראת  הבריטים. 

מגוריהם ספגה מהלומה כבדה, כמו גם אמונתם שהמעצמות הקולוניאליות 

יספקו הגנה להמשך קיומם. 

המתח הגואה והאווירה סביב האירועים בארץ ישראל והעצמאות היהודית, 

הדיון  במהלך  ואיראן.  ערב  בארצות  היהודים  של  התקופה  תום  את  סימנו 

ערביות  משלחות  מספר   ,1947 בנובמבר  באו”ם,  ישראל  ארץ  חלוקת  על 

יהודים  קהילות  כנגד  אלימים  באיומים  יצאו  ופלסטינית(  עיראקית  )מצרית, 

שונות במזרח התיכון ואפריקה. איומים אלה הוצאו לפועל בשבועות ובחודשים 

לאחר הצבעת החלוקה של 1947 ומאות יהודים שחיו בארצות ערב, נהרגו 

אלפי  מכך,  כתוצאה  הממשלות.  של  בחסותן  שהתרחשו  בפרעות  וניזוקו 

אנשים נפצעו ומילוני דולרים של רכוש יהודי נגזלו והושמדו. 

הצבעת האו”ם בעד החלוקה סימנה את תחילתן של המהומות, אשר הובילו 

יהודים; בשנת  רבבות  ורצח של  )סוריה(  היהודי של חלב  להריסת הרובע 

1948 הוטלו, ברובע היהודי בקהיר, פצצות אשר גרמו למותם של יותר מ-70 

יהודים. עם ההכרזה על הקמת מדינת ישראל בשנת 1948, השתנה מעמדם 

של היהודים במדינות ערב מן הקצה אל הקצה, כאשר הלכה למעשה כל 

מדינות ערב הכריזו על מלחמה או תמיכה במלחמה כנגד ישראל.
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 סירובו של העולם הערבי להכיר ברעיון של הקמת מדינה יהודית במולדתם 

המשטרים  של  והתעללות  מפלה  מדינית  חקיקה  של  גל  עורר  העתיקה, 

הערביים כנגד היהודים והביאה בסופו של דבר למצב בו חייהם של היהודים 

שלא  במידה  המקרים,  בכל  בפועל,  מוגנים.  לבלתי  הפכו  ערב  במדינות 

הם  היהודים,  של  והקיבוציים  האישיים  מחייתם  הוחרמו שטחי  ו/או  נתפסו 

הערביות  הממשלות  ידי  על  פיצוי  כל  ללא  זאת  וכל  אותם,  לנטוש  נאלצו 

המעורבות.  

כמיליון יהודים נאלצו לעזוב את מדינות המזרח התיכון וצפון אפריקה. איומים 

מעורבות  היו  בהן  המלחמות  כל  במהלך  נמשכו  היהודית  הקהילה  כנגד 

ישראל ושכנותיה הערביות, במיוחד במהלך מלחמות 1956 ו-1967. במקרים 

הנותרות  המקומיות  היהודיות  הקהילות  את  פינו  ערביות  ממשלות  רבים, 

גירוש כללו חקיקה מפלה, החרמת  כחלק מקמפיין הגירוש. אותם מבצעי 

אזרחות, הגבלות חופש התנועה של היהודים, מעצרים וכליאה בכוח, נישול 

מעבודה בשירות האזרחי ויצירת מכסות העסקה. 
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במהלך גירושים אלה, החרימו ממשלות ערב ואיראן את רכושם של היהודים 

הנמלטים. הערכות שונות מציינות כי ערכו של רכוש זה מוערך בסכומים של 

עשרות ואפילו מאות מיליארדי דולרים לפי ערך המטבע העדכני. הגירוש נעשה 

בסימן פעולות אלימות, התעללות ובזיזה של תושבים מקומיים כנגד היהודים. 

בעיקר משום  רחב,  ציבורי  לפרסום  זכו  לא  היהודים  הפליטים  צרותיהם של 

שהם לא נותרו פליטים לאורך זמן.

 מתוך מאות אלפי פליטים יהודים בין השנים 1948 ל-1972 )במקרה האיראני 

בראשותו  האסלאמית  הרפובליקה  של  כינונה  לאחר  עזבו  היהודים  מרבית 

של איתאללה ח’ומיני ב-1979(, כשני שלישים התיישבו מחדש בישראל תחת 

הוצאות מרובות, ואחרים היגרו למקומות אחרים - כל זאת ללא כל פיצוי מן 

הממשלות הערביות והממשלה האיראנית אשר החרימו כליל את רכושם. יותר 

מכך, נרטיבים ערביים ניסו להציג את חיי היהודים בארצות ערב באור אידיאלי 

של אחווה וכבוד, ללא אזכור של הפגיעות והיעדר הזכויות, מהם סבלו היהודים 

בארצות אלה במהלך השנים. 

מטרת נרטיבים אלה הייתה להוציא מן המודעות המקומית והבינלאומית את 

במשך  התקיימו  הם  בהן  הגדולות,  הערביות  לחברות  היהודים  של  תרומתם 

מאות שנים. עד היום נשמעות ההאשמות כי היהודים ממדינות ערב ואיראן עזבו 

אותן מרצונם ולכן אינם זכאים לכל פיצוי ממדינות אלה.
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הבטחת הזכויות והפיצוי על העוול אשר נגרם ליהודים עקורים ממדינות 

הקהילה  של  ראויה  לב  לתשומת  זכה  לא  נושא שעדיין  הנו  ואיראן,  ערב 

הבינלאומית. אלה הם פליטים לכל דבר ועניין, שכן אולצו לעזוב את בתיהם 

בנסיבות טרגיות. יש לתת דין וחשבון היסטורי על האירועים הטרגיים אשר 

המוני  לגירוש  שונות,  ערב  מדינות  ברחבי  ה-20,  המאה  במהלך  הביאו 

של קהילות יהודיות שלמות מארצות ערב ומאיראן, כשיש לציין כי רבות 

מקהילות אלו התקיימו ושגשגו במהלך יותר מאלפיים שנה.
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מורשת יהדות 
ערב ואיראן

 עקירת  יהודים ממדינות ערב בשנים 2005-1948

2005 2001 1976 1968 1958 1948
0 0 0 0 800 8000 עדן

0 0 1000 3000 130,000 140,000 אלג’יריה

100 100 400 2000 40,000 75,000 מצרים

25,000 25,000 100,000 80,000 85,000 145,000 איראן

60 100 350 2500 6000 135,000 עיראק

~50 100 400 3000 6000 5000 לבנון

0 0 40 500 3750 38,000 לוב

3,500 5,700 18,000 50,000 200,000 265,000 מרוקו

100 100 4500 4000 5000 30,000 סוריה

1100 1500 7,000 10,000 80,000 105,000 תוניס

200 200 500 500 3,500 55,000 תימן

30,110 32,800 132,190 156,000  560,050 1,000,100 סה”כ
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פעילות בזירה הבינלאומית

ההגדרה הבינלאומית של פליט מתייחסת באופן ברור ליהודים אשר נעקרו 

ממדינות ערב:

בגלל  מרדיפה  היטב  מבוסס  פחד  עקב  אשר  אדם  הינו  “פליט 

סיבות של גזע, דת, לאום, חברות בקבוצה חברתית מסוימת או 

או  מסוגל,  ואינו  אזרחותו,  למדינת  מחוץ  נמצא  פוליטית,  דעה 

משום אותו פחד, אינו רוצה להעמיד את עצמו תחת חסותה של 

אותה מדינה...”.
)האסיפה אשר דנה במעמד הפליטים משנת 1951(
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מורשת יהדות 
ערב ואיראן

את  גם  תכלול   242 שהחלטה 

זכויות הפליטים היהודים. כישלונו 

כי  בבירור  הראה  זה  ניסיון  של 

המגמה של הקהילה הבינלאומית 

אינה הגבלת “הסדר צודק לבעיית 

הפלסטינים  לפליטים  הפליטים” 

בלבד.

בשני מקרים, בשנת 1957 ובשנת 

האו”ם  של  העליון  הנציב   ,1967

קבע   )UNHCR( פליטים  לענייני 

כי היהודים אשר ברחו ממדינות 

כפליטים  מוגדרים  אכן  ערב 

אשר נמצאו תחת חסותו של ה- 

.UNHCR

אימצה   ,1967 בנובמבר  ב-22 

פה  האו”ם  של  הביטחון  ועדת 

אחד את החלטה 242, הקובעת 

את העקרונות עבור הסדר שלום 

במזרח התיכון. על פי החלטה 242 

הסדר שלום צריך בהכרח לכלול 

הפליטים”.  לבעיית  צודק  “הסדר 

זאת  בקביעה  כי  להדגיש  יש 

ערבים  פליטים  בין  הפרדה  אין 

הכושל  ניסיונה  יהודים.  לפליטים 

של משלחת בריה”מ במהלך דיון 

באו”ם בביצוע הגבלה של “הסדר 

צודק” כך שזה יוחל על הפליטים 

את  מוכיחה  בלבד,  הפלסטינים 

כוונותיה של הקהילה הבינלאומית 
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לאחר ‘קמפ-דייויד 2’, בראיון אשר נערך ב-27 ביולי 2000 עבור הטלוויזיה 

הישראלית, הכיר נשיא ארה”ב לשעבר ביל קלינטון בזכויות היהודים אשר 

נעקרו ממדינות ערב והצהיר כי קיים צורך בסוג כלשהו של קרן בינלאומית 

אשר תוקם למען מתן סיוע לפליטים. 

ראש ממשלת קנדה, פול מרטין, ציין בראיון שנערך ב-3 ביוני 2005 עם ערוץ 

חדשות יהודי קנדי כי: 

“פליט הוא פליט ויש להכיר במצבם של היהודים הפליטים ממדינות ערב. 

כל הפליטים ראויים להתחשבות שכן הם איבדו בעת ובעונה אחת גם נכסים 

חומריים וגם זיקה היסטורית.”

את  לפצות  יש  כי   2008 באפריל  ב-1  קבעה  בארה”ב  הקונגרס  החלטת 

הפליטים היהודים ממדינות ערב: 

כלל  ואת  נציגה של ארה”ב באומות המאוחדות  “על הנשיא להדריך את 

הנציגים של המדינה בדיונים דו ורב צדדיים כי-

)א( עליהם להשתמש בקולה  והשפעתה של ארה”ב על מנת להבטיח כי 

כל החלטה הקשורה לנושא הפליטים במזרח התיכון, הכוללת התייחסות 

לפתרון ההכרחי של נושא הפליטים הפלסטינים, חייבת לכלול התייחסות 

זהה וברורה לפתרון נושא הפליטים היהודים ממדינות ערב; ועוד.

)ב( עליהם לוודא כי ממשלת ארה”ב תומכת בעמדה הקובעת כי הנושא 

הפרסי,  והמפרץ  אפריקה  צפון  התיכון,  המזרח  מן  יהודים  פליטים  של 

להיפתר  צריך  מקיף,  ישראלי  ערבי-  שלום  כל  של  חיוני  מרכיב  המהווה 
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מורשת יהדות 
ערב ואיראן

באופן שיכלול הכרה בזכויותיהם החוקיות והאובדן שנגרם לכלל הפליטים 

אשר נעקרו ממדינות ערב, לרבות יהודים, נוצרים וקבוצות אחרות”.

בשנת 2010 התקבל בכנסת ישראל חוק לשמירה על זכויותיהם לפיצוי של 

ואיראן, התש”ע-2010.  מטרתו של חוק  יוצאי ארצות ערב  יהודים  פליטים 

זה לשמור על זכויותיהם לפיצוי של פליטים יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן 

במסגרת משא ומתן להשגת שלום במזרח התיכון. 
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פעילות ממשלת ישראל
ממשלות ישראל הדגישו בהזדמנויות שונות את מחויבותן לקדם את זכויות 

היהודים יוצאי מדינות ערב ואיראן. 

במסגרת זו החליטה הממשלה לרשום ולתעד רכוש יהודי שהושאר במדינות 

מיום 28.9.1969, הטיפול בתחום  ערב. בעקבות החלטת ממשלה מס’ 34 

ידי היחידה של היועץ למשפט ארצות ערב במשרד המשפטים.  בוצע על 

יחידה זו עסקה בנושאים רבים הקשורים למשפט מוסלמי ולמשפט ארצות 

מארבע  יהודים  זכויות  רישום  בנושא  גם  טיפלה  תפקידיה  יתר  ובין  ערב, 

המדינות הבאות: עיראק, סוריה, מצרים ותימן. 

הנ”ל  היחידה  את  לסגור  המשפטים  במשרד  הוחלט   1999-2000 בשנים 

ולהעביר את כל החומרים שהצטברו במשך השנים לאחריות הממונה על 

הוחלט   3.3.2002 מיום   1544 מס’  ממשלה  בהחלטת  המשפטית.  העזרה 

לחדש את החלטת ממשלה מס’ 34 הנ”ל וכן להרחיבה כך שהרישום והתיעוד 

יתייחסו לכלל היהודים שיצאו מאז שנות ה-40 של המאה ה-20 מארצות 

ערב וכן מאיראן ולא רק מארבע המדינות הנזכרות בהחלטה המקורית. כן 

נקבע כי הרישום והתיעוד יתבצעו וירוכזו במשרד המשפטים במסגרת תחום 

הממונה על העזרה המשפטית.

בשנת 2003 התקבלה החלטת ממשלה מס’ 1250, אשר התייחסה ליהודי 

אירופה וארצות ערב ואיראן גם יחד. 
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מורשת יהדות 
ערב ואיראן

זכויות  בנושא  ותרכז את הטיפול  ישראל תוביל  כי מדינת  נקבע  בהחלטה 

בארץ  כפליטים  ערב  ארצות  את  שעזבו  היהודים,  של  התביעות  ורישום 

ומחוצה לה, תוך הסתייעות בארגונים היהודים השונים ובשיתוף עימם, ככל 

שיידרש. בין השנים 2003 ל-2009 התקבלו החלטות נוספות בדבר הקמת 

ועדות לנושא בהתאם לממונים על התחום בממשלה. 

הקמת  על   791 מס’  החלטה  את  ישראל  ממשלת  קיבלה   12.10.09 ביום 

לממשלה  שתייעץ  יהודי  ורכוש  זכויות  להשבת  מייעצת  לאומית  מועצה 

ולראש הממשלה, בין השאר, בדבר השבת זכויות ורכוש של יהודים שעזבו 

את ארצות ערב כפליטים. 

על   ,792 מס’  החלטה  נוספת,  החלטה  הממשלה  קיבלה   12.10.09 ביום 

העברת שטח הפעולה רישום ותיעוד זכויות היהודים יוצאי מדינות ערב ממשרד 

המשפטים למשרד לענייני גמלאים, לימים המשרד לאזרחים ותיקים.
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פעילות המשרד לאזרחים ותיקים
מאז עבר שטח הפעולה לאחריות המשרד באוקטובר 2010, המשיך המשרד 

והרחבתו  בו  הטיפול  לקידום  ופעל  בתחום  התבצעה  אשר  הפעילות  את 

סנכרון  המידע,  ולאיסוף  לתיעוד  התשתיות  פיתוח  בהם  מישורים,  למספר 

של הפעילויות מול משרדי הממשלה השונים ושיתוף פעולה עם הארגונים 

העוסקים בתחום.

במסגרת אתר האינטרנט של המשרד לאזרחים ותיקים נבנו דפים ייעודיים 

לנושא רישום ותיעוד זכויות היהודים יוצאי ארצות ערב וכן פותח טופס רישום 

מקוון שניתן יהיה למלא באתר. על מנת לאסוף עדויות ולסייע במילוי הטפסים, 

הוכשרו נציגי מוקד פניות הציבור של המשרד )8840*( ליתן מענה לפונים 

בתחום שבנדון. נציגי המוקד שולחים טפסים, מסייעים במילואם וקולטים את 

הטפסים עם סיום התהליך. כן עומדים נציגי המוקד לרשות פונים שהגישו 

עם  בשיתוף  נעשית  התיעוד  עבודת  לעדכנם.  ומעוניינים  בעבר  טפסים 

קהילות וארגונים יוצאי ארצות ערב ואיראן. במסגרת כנסים שמקיים המשרד, 

באמצעות מכון בן צבי, לקהילות יוצאי ארצות ערב ואיראן, מעודד המשרד 

עזיבתם את ארצות  אודות קורותיהם טרם  את המשתתפים למסור מידע 

המקור ואף משמר את מורשתם את של בני הקהילות השונות.
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מורשת יהדות 
ערב ואיראן

כל המידע התיעודי שהצטבר יוזן בעתיד למאגר מידע מקיף וממוחשב על חיי 

היהודים ורכושם בדורות האחרונים בארצות ערב ואיראן. במסגרת פרויקט 

החמישים  משנות  שהתקבלו  הטפסים  כל  של  דיגיטציה  תהליך  נערך  זה 

הצלת  פירושו  שכן  ראשונה,  ממעלה  חשיבות  בעל  פרויקט  זהו  ימינו.  עד 

היה  חומר אשר  וכל החומר התיעודי שהצטבר במשך השנים,  הארכיונים 

במצב של בלאי מתקדם ובחלקו עמד בפני כליה.

רשימה  הכנת  הכוללת  אקדמית,  מחקר  עבודת  מקיים  המשרד  בנוסף, 

חומרים  ואיתור  האסלאם  ארצות  יהודי  אודות  מעודכנת  ביבליוגרפית 

מארכיונים. המשרד קיבל גם חומרים ממוזיאון יהדות בבל בשפה הערבית - 

אלו הם מסמכים הכוללים ידיעות בשפה הערבית העיראקית ומכילים מידע 

רגיש אודות נכסים יהודים בעיראק.
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של  המורשת  להנצחת  פעילות  לבצע  למטרה  לו  שם  המשרד 

הקהל  למודעות  הנושא  העלאת  וכן  ערב  ארצות  יוצאי  קהילות 

הישראלית והעולמית. 

בארץ  ותקשורתית  הסברתית  תוכנית  תכלול  המשרד  פעילות 

ובחו”ל. כן ימשכו פעולות התיעוד שיכללו ראיונות בעל-פה, צילום 

מסמכים ותמונות, רישום הרכוש וכל סוג של תיעוד הקשור לחיי 

היהודים ומורשתם בארצות אלה. 

את הפעילות מלווה ועדת היגוי, הכוללת נציגים של המשרד וכן של משרד 

משרד  החינוך,  משרד  המשפטים,  משרד  החוץ,  משרד  הממשלה,  ראש 

התרבות, בית התפוצות, מכון יד בן צבי וונציגי ארגונים הפועלים בנושא.

מורשת יהדות 
ערב ואיראן
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מורשת יהדות 
ערב ואיראן
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