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 לכבוד

 מר בנימין נתניהו 

 ראש ממשלת ישראל

 !שלום רב

 

  סיכול החזרת האוצר היהודי לידיי ממשלת עיראקדון: הנ

 אדוני ראש הממשלה,

, נמצאו זרוקים 2003כניסת הכוחות האמריקנים לעיראק בשנת עם 
ומוזנחים אוצרות יהודיים רבים, בהם ספרי תורה כתבי תלמוד עתיקים 

 ומסמכים חשובים של הקהילה היהודית.

הצבא האמריקני לקח את האוצר היהודי, העבירו פעולות שימור מקיפות 
ם מול ממשלת ותיעוד דיגיטאלי בהשקעה כספית מכובדת, תוך הסכ

 עיראק כי בסיום פעולות השימור האוצר היהודי ישוב לידי עיראק.

, 1568האוצר, כלל אלפי פריטים נדירים, ביניהם עותק של התנ"ך משנת 
עותקים נדירים של התלמוד בבלי וספר הזוהר, ופריטי מידע רבים על 

 החיים של יהדות בבל ועיראק לאורך השנים.

מחלקת המדינה האמריקנית להשיב את כל בכוונת בימים אלו כעת, 
 האוצר כאמור, תוך חשיבה כי כעת באפשרותם לשמור עליו מכל משמר.

 



 
 

 02-6408590 פקס: 02-6408589טלפון:  .9195016גוריוןירושלים, -קריית בן, משכן הכנסת
KNESSET, Kiryat Ben GurionJerusalem, 9195016, Israel. Tel: 02-6408589; Fax: 02-6408590 

 E-mail: malkielim@knesset.gov.il: דוא"ל
 
 

 חבר הכנסת

 מלכיאלימיכאל 

Michael Malkieli 

Member Knesset 

 

 

 

יודגש, כי ניסיונות שכנוע מחלקת המדינה האמריקנית לחזור בה 
 מההסכם ולא להעביר אוצר יקר זה לידים עיראקיות עלו בתוהו.

הדמוקרטית והן מהמפלגה כך יצוין, כי מספר סנאטורים הן מהמפלגה 
אין 'לדבריהם  צר היהודי.הרפובליקנית, יוזמים חקיקה נגד החזרת האו

כאשר יהודי עיראק ויורשיהם  ,שום היגיון להחזרת אוצר זה לעיראק
רובם ככולם חיים מחוץ למדינה', וכי 'אוצרות אלו שייכים למקום שבו 

 '.ניתן לשמור אותם, ושבו יש לעם היהודי נגישות אליהם

הגיוני הדבר, משלא קיימת קהילה יהודית בעיראק ובעליהם המקוריים 
עזבו לישראל ולארצות הברית, אין שום טעם ותבונה להחזיר אוצר 

  השייך לקהילה מסוימת שהיא איננה נמצאת במדינה.

אני קורא לכבודו בכל לשון, להפעיל השפעתו אצל כבוד הנשיא ידיד 
, ומי יודע אם לא תסוכל לעיראק ישראל ולסכל השבת האוצר האדיר

השבתו לידיים זרות מה יעלה בגורלו של אוצר זה ואם נזכה לראותו אי 
 פעם.

הנני מברכך שזכות התורה תגן בעדך, ובזכות פעילותך זו תזכה אתה ובני 
 ביתך לשנה טובה כתיבה וחתימה טובה ובשורות טובות אמן.
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