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מכתב פתוח למר יוסי שבו ,ראש עיריית נס ציונה
אל :מר יוסי שבו ,שלום רב1
הנדון :הצהרתך בכתבה ב YNET -מיום  ,21.2.1.21כי יהודי ארצות ערב לא גורשו – והתנגדותך
לפרויקט התיעוד של המשרד לשוויון חברתי ,בראשותה של השרה גילה גמליאל.

אנו ,ראשי הארגונים ונציגים ליוצאי ארצות ערב והאסלאם ,החברים במרכז הארגונים ורשומים מטה ,מוחים
על דבריך שהתפרסמו ביום חמישי האחרון ב  1Ynetאנו מוחים בכל פה על הצהרתך ,כי יהודי ארצות ערב
והאסלאם לא גורשו ,אלא שסתם כך ,כמליון יהודים עזבו מרצונם הטוב ,את ארצות ערב בהם נולדו ,זנחו
את כל רכושם :בתים ,חנויות ,מבנים ,טירות ,שדות פרדסים ,ועוד ,ועלו כאיש אחד לישראל1
מקוממת עוד יותר התנגדותך הפומבית לפרויקט המבורך של המשרד לשוויון חברתי בראשות ח"כ השרה
גילה גמליאל ,שעניינו תיעוד סיפורם של אלפי יהודים החברים באירגונים שחוו על בשרם את "הגירוש
והיציאה" 1מר שבו היקר ,אין חולק עליך ,שיהודי ארצות ערב והאסלאם היו והינם ציוניים מושבעים ,אך אין
זה סותר את עובדת גירושם מארצות הולדתם ,שנעשה באופנים שונים ובצורות שונות ,הכל תלוי בזמן
ובמקום 1יש מי שלא הספיק להיות מגורש ושילם בחייו ,יש מי שגורש ויצא עם בגדו על עורו ,יש מי שנס על
נפשו בדרכים עקלקלות ,יש מי שחש שהאדמה רועדת תחת רגליו על כן הוא מילט את נפשו ואת נפש
משפחתו ,ויש מי שעזב את הגולה ועלה ארצה כדוגמת משפחתך1
עשרה יושבי ראש האירגונים הרשומים כאן למטה  -המייצגים מאות אלפי יהודים מארצות ערב והאסלאם -
תוהים כיצד איש ציבור כמוך ,מרשה לעצמו להצהיר הצהרות בשמם של כמליון יהודי ערב ,אשר סיפורם,
לצערינו ,עדיין לא סופר1
אתה שואל "מאין נולדה תיאוריית הגירוש?" ואנו תוהים כיצד אתה – שהנך יליד מצרים – מתעלם או אינך
יודע על שלושת הגלים של מאסרים וגירוש המוני שהתרחשו במצרים בשנת  ,5411711 ,5491ובשנת
 5411שהיה האכזרי מכולם 1על הפצצות שהוטמנו בשכונת היהודים בקהיר ביוני  5491ובספטמבר 5491
שבהם נהרגו יהודים רבים ,ועל שריפת בתי הכל-בו היהודיים 1כיצד אינך מודע לכך כי מחודש נובמבר
 5411ועד לחודש יוני  5411באו קלגסי הצבא המצרי אל תוך בתי היהודים ,ומסרו צווי גירוש לאלפי יהודים
מקהיר ואלכסנדריה 1חלקם נאסרו קודם לכן ,חלקם קיבלו צווי "מאסר בית" ,אך כל  .1,222המגורשים
נושלו מאזרחותם המצרית עם חותמת "הלוך ללא חזור" ,הוכרחו לחתום על מיסמך שאין להם שום רכוש
במצרים ואם יש להם הרי שהם מוותרים עליו 1אלה עובדות המתועדות בספרי ההיסטוריה בכלל ובספרו של
פרופסור מיכאל לאסקר בפרט1

ברצוננו להזמין אותך מר שבו ,למרכז המורשת בתל-אביב ,על מנת לשוחח וגם לחזות בסרטים ועדויות
קשות לצפיה ,על רדיפה ופרעות לא רק נגד יהודי מצרים ,אלא גם נגד יהודי עיראק (הפרהוד שבו נהרגו
מאות יהודים) ,סוריה ומרוקו (שנאסר עליהם לצאת מהארץ בה נולדו) ,טוניסיה ,אלג'יריה (שנסו על נפשם
לאור הפרעות נגד זרים ויהודים בתום הקולוניאליזם) 1יהודי איראן ,אפגניסטן וארצות אסלאם אחרות שחוו
סנקציות קשות 1עשרות יהודי לבנון נחטפו ונרצחו באכזריות בבירות בשנת  5411בטענה שהם סוכני מוסד1
פרעות אלה נגד יהודים רוקנו את ארצות ערב מיהודיה 1רבים מתוכם עלו ארצה ,אחרים התפזרו ברחבי
העולם ,וכולם ציוניים אוהבי ישראל המשננים בכל שנה בליל הסדר "השנה הבאה בירושלים"1
כבוד ראש העיר ,אנו משוכנעים שלאחר צפייה בכל אלה ,אתה בעצמך תרצה לחזור בדבריך1
אנו  ,ראשי הארגונים של יהודים יוצאי ארצות ערב והאסלאם ,מברכים בכל פה את ח"כ השרה גילה
גמליאל ,שהצליחה להביא למודעות את הסיפור האמתי של יותר ממחצית האוכלוסייה היהודית במדינת
ישראל 1זוהי השרה הראשונה בתולדות המדינה שהחליטה להפעיל את החוק שכל אירגוני ארצות ערב
נלחמו בעדו במשך שנים וטרחו לניסוחו ולאישורו בכנסת ,ועל יוזמתה הברוכה של השרה גילה גמליאל
לתיעוד אישי של עשרות אלפי יהודים מארצות ערב שגורשו או "עזבו" עם החותמת "הלוך ללא חזור" 1ויפה
שעה אחת קודם ,כי לצערנו ,אנשים יקרים אלה המסוגלים לספר ולתעד הולכים ונעלמים1
לסיכום:
א 1אנו ראשי הארגונים ,נמשיך ונחזק בכל הכח ,את השרה במפעלה המבורך,
ב 1אנו מזמינים את כל אנשי הציבור ובכללם אותך מר שבו ,להגיע למרכזי-המורשת שלנו ולהתעדכן,
ג 1דבריך מר שבו מעידים כמאה עדים ,שיש צורך מידי להחיש את קצב התיעוד וטיפול אמיתי ועמוק
"במליון שנשכח" על כל המשתמע מכך1

לבנה זמיר,
יו"ר מרכז הארגונים של יהודי ארצות ערב והאסלאם ,ויו"ר התאחדות יוצאי מצרים בישראל1
ד"ר מרים גז אביגל  -יו"ר הפדרציה העולמית של יהודי תוניסיה
עו"ד שלום בנישו – 'מוריאל' אירגון יהודי אלג'יריה
פרופסור משה עמאר – נציג יהודי המגרב-מרוקו
אריה שמש  -מרכז מורשת יהודי בבל
מר צבי גבאי ,איש משרד החוץ
יהושע קאלש  -יו"ר אירגון יהודי סוריה-דמשק
יעקב קמחין  -יו"ר ארגון יהודי לבנון
יהושע בן-ציון  -ארגון יהודי אפגניסטן
הילה סולימני  -נציגת קרן מיראז' למען קהילת יוצאי איראן
עו"ד דוד נאווי  -ארגון יהודי עיראק1
ד"ר אדי כהן " -קדם" להסברה ומזרחנות (ועדה אקדמית)1

