
 פליטים יהודים 
 מהמזרח 

התיכון
אי צדק בלתי פתור

בפרסום:



 פליטים יהודים 
מהמזרח התיכון

"כשהיהודי האחרון יילך לעולמו, המקדשים ופריטי הדת והספרים 
שהיו בבעלותם של מה שפעם הייתה הקהילה היהודית העשירה 
ביותר במזרח התיכון יילכו לממשלת מצרים—לא אלי, לילדיי או 

לאי אילו מבין אינספור צאצאיהם של היהודים המצרים".
—אנדרה אקימן, פליט יהודי ממצרים

"ההתקה האכזרית של 850 אלף יהודים שנולדו וגדלו בקהילות העתיקות 
שלהם בארצות ערב... צריך שיזכה למחקר מקיף של אנשי אקדמיה. ... על מנת 
להגיע לפתרון של שלום, ההגירה המאולצת של יהודים מארצות ערביות צריכה 

לקבל הכרה כאחת מהטרגדיות של הקונפליקט הארוך והכואב הזה".
—פרופסור עדה אהרוני

מיהו פליט? "פליט הוא מי שהוכרח בכוח לנוס ממדינתו בעקבות רדיפות, 
מלחמה או אלימות".

)UNHCR( הגדרת נציבות האו"ם לפליטים—

סיפורם של היהודים שהוצאו ממדינות ערביות ומוסלמיות לפני ואחרי 1948 
לא מאוד מוכר. כ-850 אלף יהודים הפכו לפליטים. פליטים אלה, שלפעמים 

מתייחסים אליהם כאל "הפליטים הנשכחים" מעולם לא קיבלו הכרה או עזרה 
מהקהילה הבינלאומית או כל פיצוי על האובדן הרב שלהם.



יהודים: ילידים של המזרח התיכון

העם היהודי הוא יליד של המזרח התיכון. ליהודים יש נוכחות רציפה בישראל 
ובמקומות אחרים באזור כבר למעלה מ-3,000 שנה. המילה "יהדות" קשורה באופן 

ישיר לאזור של ישראל הנקרא בעברית יהודה.

בזמן שמרכז התרבות היהודית העתיקה היה בישראל, קהילות בתפוצות התפתחו 
בבבל )עירק(, דמשק )סוריה(, לוב, מצרים וחצי האי ערב וחלקים של האימפריה 

הרומית.

אחרי שרומא דיכאה את מרידות היהודים בשנת 70 ו-135 לספירה והרסה את 
ירושלים, התפוצה התרחבה עוד יותר. רומא נתנה ליהודה את השם החדש סוריה - 

פלסטינה כדי למחוק את כל עקבות הציוויליזציה יהודית. החיים היהודיים המשיכו בחלק 
הצפוני של הארץ במשך דורות למרות מאמציה של רומא, אבל בסופו של דבר, היהודים 

הפכו למיעוט מדוכא בבית אבותיהם.

חלק מן השורדים הובאו לרומא כעבדים ויצרו את ליבת יהדות אירופה. בינתיים, 
יהודים רבים נותרו במזרח התיכון, והם נודעים היום בכינוי "מזרחיים". למרות 

שלכל היהודים יש שורשים במזרח התיכון, היהודים המזרחיים הם אלה שלעולם 
לא עזבו את האזור.

שער טיטוס, רומא.

פרט משער טיטוס )נבנה בשנת 81 לספירה(, 
המתאר חיילים רומים בוזזים חפצים של 

יהודים בירושלים.

 פריט המציג גרסה
 עתיקה של שפה שמדברים בה 

היום בישראל-עברית.



קולוניזציה
במאה השביעית לספירה, צבאות ערב יצאו מערביה בהמוניהם תחת הדגל של דת 
חדשה - האסלאם, וכבשו אזורים נרחבים מאוד של המזרח התיכון וצפון אפריקה. 

הם החלו לשלוט בכורדים, ביהודים, באמזיגים ובעמים ילידים אחרים. במהלך 
הדורות, דרך תהליך של קולוניזציה, אזורים אלה הפכו להיות מוכרים בכינוי 

"העולם הערבי".

לאחר הקולוניזציה הזו, יהודים ונוצרים באזור סווגו באופן חוקי כד’ימים, מילה 
בערבית שמשמעותה "אדם תחת הגנה". בתמורה ל"הגנה" הזו, יהודים ונוצרים 

נדרשו לשלם מס מיוחד ולהתנהג כאוכלוסיית נתינים נחותה.

תמונה באדיבות 
אנדרו בוצום.



 שורשי הרדיפה וגירוש היהודים 
מהמזרח התיכון

המאות ה-20-19: סוף המשטרים הד’ימים: במהלך השלטון הקולוניאלי האירופי 
במזרח התיכון, משטר הד’ימים בוטל בעיקרו. יהודים החלו להשתתף באופן מלא 
בחיי הכלכלה, הפוליטיקה והתרבות. הם נהיו עורכי דין, בנקאים ומשרתי ציבור, 

ובמקרים מסויימים אף הצליחו להגיע לדרגות ממשלתיות בכירות. עם זאת, 
הסטטוס המשופר הזה גם הוביל לעוינות נגד 

היהודים במקרים מסויימים.

אי סובלנות ודחיקה לשוליים של מי שלא היה 
ערבי במאה העשרים: מדינות ערב עצמאיות 
חדשות דיכאו ודחקו לשוליים תרבויות של מי 
שלא היה ערבי ו/או מסולמי, כגון הקופטים, 

האסירים, הכורדים והאמזיגים.
הסולטן של מרוקו פתח את אחד 
הארמונות האלה ליהודים שברחו 

מפרעות אלימים נגדם בפז בשנת 1912.

CORDOBA 

1013 GRANADA 

1066, 1090
TAZA 1903

TETUAN 1790

CASABLANCA 

1907

SETTAT 

1903

MARRAKESH 

1146, 1232
1864-80

SIJILMASA

1146

MEKNES

1247

TOUAT

1492

FEZ 1035, 

1146, 1275, 

1465, 1912

ALGER

1736, 1805, 

1815, 1830

CONSTANTINE

1934

TRIPOLI

1785, 1945

HEBRON

1518, 1929

JAFFA 1921

SAFED

1834, 1929

DAMASKUS

1925

ALEPPO 1947

JERUSALEM

1929

KHAYBAR 628

MEDINA 627

ADEN 1947

BAGDAD

1828, 1941 BASRA

1776

SHIRAZ

1910

TABRIZ

1830

BARFURUSH

1830

MASHHAD

1839

מעשי טבח בעולם הערבי לפני 1948 )ט. קרפונקל(.

גירוש היהודים ממדינות ערב לא רק שהיה מעשה לא צודק ותגובת נגד נגד ההקמה 
מחדש של ישראל ב-1948. בניגוד למיתוסים הקיימים, יהודים וערבים לא תמיד 

חיו בהרמוניה במהלך הדורות. קהילות יהודיות שגשגו בזמנים מסויימים ובמקומות 
מסויימים והולידו כמה מן הרבנים, המשכילים והמנהיגים בעלי ההשפעה הגדולה 

ביותר ביהדות. במהלך תקופות אחרות, הם נדחקו לשוליים, ספגו אפליה ואפילו מעשי 
טבח, אם כי לא באותה תדירות כשל יהודי אירופה. במהלך כל זאת, יהודים היו תמיד 

אזרחים מדרגה שנייה במקרה הטוב, או מדוכאים באופן ברוטאלי במקרה הגרוע. 
גירושם על ידי ממשלות ערב במאה ה-20 היה מושרש בדיכוי ההיסטורי הזה.

"מצב היהודים הוא צורה נוספת של עבדות"—הכומר לנסלוט אדיסון, כומר 
בריטי בטנג’יר, מרוקו, 1669-1662



השפעת הנאצים
גרמניה הנאצית השיגה לעצמה השפעה משמעותית במזרח התיכון בשנות 

ה-1930. תנועת האחים המוסלמים שהוקמה במצרים בשנת 1928 ואשר מאוחר 
יותר קיבלה מימון מכספי הגרמנים, הפכה את הגזענות האנטי-יהודית לעמוד תווך 

של האידיולוגיה שלה. 

המנהיג הערבי פלסטיני חאג’ אמין אל-חוסייני שיתף פעולה עם אדולף היטלר 
במלחמת העולם השנייה והפיץ תעמולה נאצית בחרבי העולם הערבי מתחנת 

רדיו בברלין. הוא קיווה להביא את "הפתרון הסופי" למזרח התיכון והפרופגנדה 
הגזענית עזרה להתסיס אנטישמיות נוספת בעולם הערבי.

הגזענות הזו נגד יהודים ממשיכה להיות בעלת השפעה משמעותית במזרח התיכון 
עד היום. האחים המוסלמים הוא ארגון בעל כוח רב בכל רחבי האזור. חמאס, השולט 
בעזה, הוא האגף הפלסטיני של האחים המוסלמים )אמנת החמאס, סעיף 2(. האיחוד 

האירופי, ארה"ב, קנדה, יפן וירדן מכירים בחמאס כארגון טרור.

המנהיג הערבי פלסטיני חאג’ אמין אל-חוסייני ואדולף היטלר נפגשים בשנת 1941.

"]יהודים[ נחשבו לעם שאפשר היה לסבול על פי רוב אם הם קיבלו על עצמם 
את השליטה של המוסלמים, אך גם לעם חסר כבוד, שלא הייתה לו זכות 

להילחם. הדבר חשוב אם מנסים להבין את תחושת ההשפלה שעולה בעולם 
האיסלאמי כתוצאה מהיותם מובסים ע"י ישראל מבחינה צבאית. זה כמו, כפי 

שנהגנו לומר בחצר בית הספר, לקבל מכות מבת".
—הסופר היהודי-טוניסאי אלבטי ממי



חורבנה של יהדות המזרח

באמצע המאה העשרים, כוחות משותפים של הלאומנים הפאן-ערביים והאיסלאם 
הפוליטי הביאו לקצן של הקהילות היהודיות מזרחיות. היום, 99 אחוז מן הקהילות 

הללו אינן קיימות עוד.

לפני ואחרי שישראל הכריזה על עצמאותה ב-1948, העוינות כלפי היהודים 
צמחה באופן דרמטי ברחבי המזרח התיכון. משטרים ערביים, בתיאום של הליגה 

הערבית, חקקו חוקים השוללים זכויות אדם וזכויות אזרח מן היהודים. כתוצאה 
מאפליה, אלימות, גירוש ופחד, 850 אלף יהודים מזרחיים הפכו לפליטים והוכרחו 

לעזוב הכל מאחור.

 אוכלוסיה יהודית במדינות המזרח 
התיכון וצפון אפריקה

האחוז שנותר19482016

140,000500.1%אלג'יר

75,0001000.2%מצרים

100,0009,0009%אירן

150,00000%עירק

20,0002001%לבנון

38,00000%לוב

265,0002,3000.9%מרוקו

30,0002,3000.4%סוריה

105,0001,1001.1%טוניסיה

55,000500.1%תימן



 ניסיונות לדכא את שחרור 
העם היהודי • 1947–1972

לאחר 1,900 שנות דיכוי וגירוש בכל רחבי אירופה והמזרח התיכון, העם היהודי 
הקים תנועת שחרור ופעל להקים מחדש מדינה יהודית בארץ מולדתם. למרבה 

הצער, מנהיגים ערבים סירבו לקבל את זכות היהודי להגדרה עצמית. הליגה 
הערבית )שנוסדה בשנת 1945( לא רק פתחה במלחמה במטרה להשמיד את 

ישראל ב-1948, אלא גם חוקקה חוקים מפלילים נגד יהודים שחיו במדינות ערביות.

"חייהם של מיליון יהודים במדינות מוסלמיות יעמוד בסכנה בגלל הקמתה של מדינה 
יהודית". —הייקאל פאשה, המשלחת המצרית של האו"ם, 1948

ניו יורק טיימס, 16 במאי, 1948.

חוקי מדינה נגד היהודים במדינות ערב: 1948–1972

שלילת אזרחות: כל מדינות ערב מלבד לבנון וטוניסיה.
מעצרים ומאסרים: כל מדינות ערב מלבד לבנון וטוניסיה.

הפיכות/פוגרומים: כל מדינות ערב מלבד לבנון וטוניסיה. ללא יוצא מן הכלל.
הגבלות דת: אלג’יריה, מצרים, מרוקו, טוניסיה ותימן.

הפללת הציונות: מצרים, עירק, לבנון, לוב, מרוקו וסוריה.
הגבלת חופש התנועה: עירק, לוב, מרוקו, סוריה ותימן.

אפליה תעסוקתית ופיטורין ממשרות: יהודים פוטרו ו/או הוחרמו מעיסוק 
בקריירות מסויימות במצרים, עירק, לבנון, מרוקו, סוריה ותימן.

הקפאת נכסים: כל מדינות ערב מלבד מרוקו.
החרמת רכוש: כל מדינות ערב מלבד מרוקו.



 דוגמאות של 
קהילות שנהרסו

יהודי עירק )בבלים( 

הקהילה העירקית יהודית הייתה מן העתיקות ביותר בעולם. בשנת 586 לפנה"ס, 
האימפריה הבבלית כבשה את יהודה והשמידה את ירושלים. רוב היהודים גורשו 

לבבל )עירק(.
לאחר כ-50 שנה, בבל נכבשה ע"י הפרסים, ששליטו כורש הגדול, החליט לשחרר 

את כל העמים הגולים. יהודים רבים חזרו ליהודה כדי לבנות מחדש את ירושלים 
ולהקים מחדש את הריבונות היהודית, אבל חלקם נותרו.

לאחר שרומא הרסה את ירושלים בשנת 70 לספירה, החיים היהודים עברו לגליל 
ולבבל. יהודי בבל הפיקו משכילים גדולים שהשפעתם על היהדות ממשיכה עד 
היום. עד המאה העשרים, כ-150 אלף יהודים חיו בעירק ושיחקו תפקיד חשוב 

בעיצובה של המדינה לאחר עצמאותה ב-1932.
בשנת 1933, הנאצים השתלטו על גרמניה. לאומנים ערבים עירקים מרכזיים 

שחיפשו שותפה אנטי בריטית, יצרו קשר עם האיטליגנציה הגרמנית. התעמולה 
הנאצית הופיעה עד מהרה בבגדד והשפיעה על מדיניות הממשל העירקי. 

ב-1934, המוני יהודים פוטרו מעמדות בממשלת עירק ומכסות נגד יהודים הוצגו 
באוניברסיטאות ובשירות האזרחי.

בשנת 1941, קצינים עירקים פרו נאצים, הידועים כ"כיכר הזהב", הפילו את 
ממשלת עירק, עם תמיכה רבה מהציבור. מ-1 ביוני עד 2 ביוני , 1941, בהשראת 

שידורים אנטי-יהודיים, אלפי עירקים התחמשו ותקפו יהודים בבגדד ובבצרה, הרגו 
מאות ופצעו אלפיים איש. קבר המונים נחפר עבור 600 יהודים.

בשנת 1948, הממשלה העירקית חוקקה סדרה של חוקים גזעניים שמנעו 
מיהודים את היכולת לפרנס את עצמם. יהודים רבים החלו לברוח ובשנת 1951 

ישראל יצאה במבצע עזרה ונחמיה כדי לעזור להם להימלט. כ-120 עד 130 אלף 
יהודים עירקים הוטסו למדינה היהודית. בעודם עוזבים, עירק שללה מהם את 

אזרחותם והחרימה את רכושם.
 היום, אף יהודי לא נשאר בעירק. 

הטיהור האתני שלהם שלם.



יהודים עירקים:

פרפרזה מתוך ״פליטים יהודים ממדינות ערב: התביעה לזכויות ופיצויים" של ארגון 
צדק ליהודים ממדינות ערב:

ב-1937, היו 63,500 יהודים במצרים—מקום שבו קהילות יהודיות היו קיימות 
לפני תקופת התנ"ך. בשנות ה-1940, עלייתה של הלאומנות המצרים תרמה 
לעליה באנטישמיות. ב-1945, פרעות פרצו-עשרה יהודים נהרגו; 350 נפצעו 

ורבבות מוסדות יהודיים הוצתו.

בין יוני לנובמבר 1948, הממשלה הייתה מעורבת באלימות ובהפעלת אמצעי 
דיכוי. סדרה של הפצצות הרגה יותר מ-70 יהודים ופצעה כמעט 200. פרעות 

במהלך מספר החודשים הבאים הובילו למיתות נוספות רבות של יהודים. אלפיים 
יהודים נעצרו ורכושם של רבים הוחרם.

בשנת 1956, הממשלה העירקית שלחה אלף יהודים לבתי כלא ומחנות עצורים 
וגירשה 25 אלף איש. הם הורשו לקחת רק מזוודה אחת, סכום קטן של מזומנים, 

ואולצו לחתום על תצהירים שבהם הם מצהירים כי הם "תורמים" את רכושם 
לממשלת מצרים.

 עד 1957, האוכלוסייה היהודית של מצרים עמדה על 15 אלף איש בלבד. 
לאחר מלחמת ששת הימים, מצרים החלה שוב ברדיפות והקהילה הצטמצמה 

ל-2,500. עד שנות ה-1970, לאחר שהיהודים הנותרים קיבלו רשות לעזוב את 
המדינה, הקהילה הידלדלה לכמה משפחות בלבד.



 פליטים יהודים ממדינות 
 ערביות ומוסלמיות • 1948–1978 

מפה המציגה את מספר היהודים שברחו ממדינות המזרח התיכון וחזר הביתה לישראל.

לפני 1948: ב-1948 כמעט מיליון יהודים חיו בארצות ערביות מוסלמיות. יהודים 
הם עם יליד של המזרח התיכון שחיו ברחבי האזור עוד לפני היווסדו של האיסלאם. 

40% מאוכלוסייתה של בגדד הייתה יהודית בתחילת המאה העשרים.
אחרי 1948: הקהילות היהודיות הללו נהרסו. אזרחותם של היהודים נשללה מהם 

וברוב המקרים, רכושם הוחרם.

כ-650 אלף פליטים יהודים חזרו לארץ מולדתם בישראל, שם הם וצאצאיהם הפכו 
לרוב באוכלוסיית ישראל וחלק אינטגרלי מהחברה הישראלית. עוד כ-200 אלף איש 

ברחו למערב.

השוואה בין פליטים פלסטינים ויהודים: בשנת 1948, בין 472 אלף ו-750 אלף 
פלסטינים ערבים הפכו לפליטים מישראל, מספר השווה בערך למספר הפליטים 

היהודים. בזמן שמיעוט קטן של פליטים ערבים פלסטינים גורשו ע"י כוחות 
ישראליים, הרוב המכריע ברחו על דעת עצמם, על מנת להימלט מאזור המלחמה 

שיצרו המדינות הערביות. כ-165 אלף מהם נשארו והפכו לאזרחים שווים בישראל, 
והיום הם מהווים כ-20 אחוז מהאוכלוסיה. אילו מנהיגים ערביים בחרו בפשרה על 
פני מלחמה, פליטים פלסטינים לא היו קיימים. מצד שני, פליטים יהודים ממדינות 

ערב ברחו בעיקר בשל הדיכוי האקטיבי שלהם בידי ממשלות ערב. ההבדלים 
המרכזיים האחרים בין משברי הפליטים האלו הוא שהאו"ם הקים סוכנות מיוחדת 

—אונר"א—כדי לעזור לפלסטינים והעביר למעלה ממאה הצעות כדי למצוא פתרון 
למצוקתם. אונר"א ממשיכה לפעול עד היום. בניגוד מוחלט, פליטים יהודים כמעט 

ולא קיבלו הכרה או עזרה מצד האו"ם. היום, 99% מן היהודים טוהרו אתנית 
ממדינות ערביות ומוסלמיות.
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גלות והתיישבות מחדש

פליטים יהודים ממדינות ערב, 1972-1948

"נשללה מאיתנו האזרחות המצרית שלנו, שהייתה שלנו במשך חמישה דורות. הנכסים 
הפרטיים שלנו—חשבונות בנק, בתים וכו’—הוחרמו אף הם, ונאמר לנו לא לחזור 

לעולם"—הנרי מוראד, פליט יהודי ממצרים, 1956

"אמי לא הפסיקה לייבב למראה חיי שכניה היהודים החפים מפשע במצב של הרס"—אבדל, 
לובי מוסלמי בבנגזי, 1948

כשמאות אלפי פליטים ממדינות ערב נהרו לעבר המדינה היהודית החדשה, לממשלה לא 
הייתה ברירה אלא להקים מאהלים שבהם מהגרים חיו, חלקם במשך שנים רבות. צילום זה 

הוא משנת 1950



מגיעים הביתה לישראל
בישראל, הפליטים היהודים מצאו בטחון, חירות, צדק ומקום שבו הם יכלו לבנות עתיד 

טוב יותר עבור ילדיהם. באותו זמן, החיים לא תמיד היו קלים. יהודים מזרחיים רבים 
חיו במחנות פליטים במשך שנים והיה עליהם להתגבר על גישות מפלות, עוני ומחסור 

ייצוגי בממשלה. למרות האתגרים הללו, פליטים יהודים אלו וצאצאיהם הפכו לחלק 
אינטגרלי של החברה, הפוליטיקה והתרבות היהודית.

"מצאה חן בעיניי התחושה בישראל שאוכל ללכת ברחוב ושאיש לא יסתכל עליי 
בעוינות". —איזבל פחימה, יהודייה ממרוקו החיה היום בישראל

 יו"ר הכנסת דליה איציק )עירק( 
)2009-2006(

 שלישיית ההיפ-הופ 
A-Wa התימנית-ישראלית

 הכדורגלן הישראלי יוסי בניון 
)מרוקו(

 שר האוצר הישראלי משה כחלון 
)מרוקו(

 השר הישראלי בנימין בן אליעזר 
)עירק(

 הרמטכ"ל גבי אשכנזי 
)סוריה( )2011-2007(



 פליטים יהודים: 
אי צדק בלתי פתור

יש להכיר בהיסטוריה ובזכויות של פליטים יהודים. למרות שהם בסופו של דבר 
נקלטו בישראל ומדינות מערביות, יש להתייחס לאי הצדק שהייתה מנת חלקם. הם 

נעקרו מבתיהם; והתרבויות התוססות והעשירות שלהם נהרסו.

30 בנובמבר נקבע בישראל כתאריך לציון פליטי מדינות ערב וישראל החלה להעלות 
לכך מודעות באמצעות אירועים באו"ם.

מדוע סוגיית הפליטים היהודים כל כך קריטית?
יותר מדי אנשים מביטים בעימות המזרח תיכוני דרך עדשה מעוותת. הם לא מודעים 

לסבלם של יהודים שהוכרחו לעזוב את הקהילות שהיו חלק מהן במשך דורות במזרח 
התיכון ובצפון אפריקה. היום, יש הכרה הולכת וגוברת בכך שקיים הכרח מוסרי ומשפטי 

להוסיף את זכויותיהם של פליטים יהודים לסדר היום הבינלאומי.

•  בשנת 2008, הקונגרס האמריקני העביר חוק הדורש שייכלל אזכור של הפליטים 
היהודים בכל המסמכים הרשמיים המתייחסים לפליטים פלסטינים.

•  בשנת 2010, הכנסת בישראל חוקקה חוק שלפיו לא ניתן לחתום על אף הסכם 
שלום אלא אם כן ניתנת התייחסות לפיצויים עבור פליטים יהודים ממדינות ערב.

חתונה יהודית, אלפו, יהודים מפז, מרוקו בסביבות 1900.
סוריה, 1914.

"נעקרנו וגורשנו. נשללו מאיתנו פיצויים. אנו צופים בחוסר ישע בעוד התרבות, השפה 
והמורשת שלנו נעלמים וחלקנו בהיסטוריה נמחק באופן שיטתי. בקצרה, טוהרנו 

בצורה אתנית אמיתית"—רפאל לוזון, יהודי לובי שדודו ושמונה מבני דודיו נרצחו בלוב 
בשנת 1967



מדוע פליטים יהודים מהווים מפתח לשלום 
ופיוס?

לפחות מחצית מן האוכלוסיה היהודית של ישראל 
מורכבת מפליטים יהודים שהגיעו ממדינות ערב, 

ומצאציהם. רובם המכריע אינו רוצה לחזור 
לארצות שבהן הם סבלו רדיפות ואלימות בלתי 

נסבלים. מה שהם כן רוצים הוא שהקהילה 
הבינלאומית תכיר במצוקתם ותציע פיצויים 

מלאים עבור נכס שאבד בכל הסכם שלום סופי 
במזרח התיכון. הרכוש שפליטים יהודים איבדו 
מוערך בכ-50 אחוזים יותר מן הרכוש שאיבדו 

פלסטינים.

מקורות אינטרנט

"נקודה ללא חזרה" ב-
 www.jewishrefugees.blogspot.com

 צדק עבור יהודים ממדינות ערב ב-
www.justiceforjews.com

JIMENA )יהודים ילידי המזרח התיכון וצפון 
www.jimena.org-אפריקה( ב

 משאבים על קהילות ספרדים ב-
 www.columbia.edu/cu/lweb/indiv/

mideast/cuvlj/sephardic.html

ביביליוגרפיה

לוין, איתמר דלתות נעולות: עיקול של 
רכוש יהודי במדינות ערב. 

פראגר, 2001.
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בית הכנסת הגדול של אורן, 
אלג’יריה, נבזז והפל למסגד 
בשנת 1975 לאחר עזיבת 

היהודים.

 "רק ההכרה הבאמת לא נוחה 
 תוביל לפיוס, משום שללא פיוס, 

לא יכולה להיות התפייסות". —ג’ינה בובליל 
ולדמן, פליטה יהודיה מלוב

משאבים הנוגעים ליהודים ממדינות ערב
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 פליטים יהודים של המזרח התיכון: 
אי צדק בלתי פתור

יהודים חסרי כל הגיעו לישראל בכמה מחילוצי האוויר הגדולים בכל הזמנים. עם הגעתם, 

הם שוכנו במחנות המעבר - המעברות - באוהלים, ומאוחר יותר בבקתות עץ. חלק מן 

המחנות האלו המשיכו להתקיים במשך 13 שנה.

אוולין וד"ר 
שמואל 

כץ
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