
יום ג' כ"ב ניסן תשע"ז - 18 באפריל 2017 

ברכת ראש העיר פתח תקוה
איציק ברוורמן

מרוקו  יוצאי  קהילת  את  בחום  מחבקת  תקוה  פתח  העיר 
ומאחלת לבני הקהילה ולכל עם ישראל חג שמח!

המימונה הפכה מחג של עדה לחג לאומי של ממש, בו כל 
את  מכל  יותר  שמסמל  מה  לרווחה,  פתוחות  הדלתות 
יום  זהו  בישראל.  המגזרים  וכל  העדות  כל  בין  האחדות 
של  אלה  בימים  הטמונה  החג  סביב שמחת  רבים  שמאחד 
לגשר  כולנו  נשכיל  החג  וברוח  ייתן  מי  והתחדשות.  אביב 
ולפשר, לקבל את האחר והשונה ולפעול למען אחדות העם. 

איחולי ברכה לבריאות, שגשוג ופרנסה טובה.

תרבחו ותסעדו!
איציק ברוורמן

ראש העיר פתח תקוה

ברכת סגן ראש העיר פתח תקוה
עו"ד איתי שונשיין

כמי שזכה לכהן בתקופת ראש העיר יצחק אוחיון אשר פעל 
הקשר  ולאור  בעיר,  מרוקו  יהדות  תרבות  לקידום  רבות 
המיוחד שלי לעדה, דומני כי חג המימונה כבר מזמן הופקע 
מידי יהדות צפון אפריקה והפך ליום חגו של עם ישראל כולו.

וסובלנות  טובה  שכנות  לבבות,  קירוב  המסמל  זה  ביום   
ברצוני לברך את חברי הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו, 
בפרנסה  והסביבה  תקוה  תושבי פתח  כלל  ואת  העדה  בני 

טובה, זיווג מוצלח ופריון. 

תרבחו ותסעדו!
עו"ד איתי שונשיין

סגן ראש עיריית פתח-תקוה
ראש מינהל התרבות, יו"ר ועדת החינוך

"חגיגות המימונה"
המרכזיות

"חגיגות המימונה"
המרכזיות

"מדבר שקר תרחק"
(משפטים כ"ז-ז')

אירועי 2017 בסימן:

"מדבר שקר תרחק"
(משפטים כ"ז-ז')



את ה"רב-שיח" יפתח רה"ע-איציק ברוורמן.
בתום האירוע, תפתחנה חגיגות המימונה המרכזיות 
במקום, ב"היכל התרבות" רח' המכבים 5 פתח תקוה.

"רב שיח" על הנושא:

חברי הפאנל
ח"כ הרב אלי בן דהן-ס/שר הבטחון

עו"ד איתי שונשיין-ס/ראש העיר 

ד"ר יהודה לנקרי-לשעבר שגריר ישראל בצרפת ובאו"ם
פרופ' אהרן ממן-פרופ' אמריטוס באוניברסיטה העברית

ד"ר צבי צמרת-לשעבר יו"ר המזכירות הפדגוגית
מר ברוך מאירי-סופר ועיתונאי

עו"ד עמי סביר-יועץ משפטי לפדרציה העולמית
עו"ד אריה ברנע-איש חינוך

מר יעקב יעקב-סופר ועיתונאי
מר חיים ממן-סופר ועיתונאי

ד"ר אנדרי גשיורובסקי-נשיא עולמי של "יד עזרה לישראל"
מר אריה ימיני-מנהל אגף התרבות ומנכ"ל "היכל התרבות" 
מר סם בן-שטרית-יו"ר הפדרציה העולמית-פותח ומנחה.

ביום שלישי כ"ב בניסן תשע"ז (18.4.2017) 
בשעה 18:00 

ב"היכל התרבות" רח' המכבים 5 פתח תקוה
קומה 1 - אולם מרגלית

שיתקיים בפתח תקוה
"מדבר שקר תרחק""מדבר שקר תרחק"

אנו מתכבדים להזמינכם 

מוזמנים: שרי ממשלה וחברי כנסת

בתכנית
האמן היוצר ליאור אלמליח

להקת שפתיים
הזמר גל אזולאי                                             

הפייטן הצעיר אלחי לגריסי

תרבחו ותסעדו תרבחו ותסעדו

לחגיגות המימונה המרכזיות

איציק ברוורמן
ראש העיר פתח תקוה                                       

סם בן-שטרית
יו"ר הפדרציה העולמית

שתתקיימנה בפתח תקוה

 בחסות כבוד ראש העיר-איציק ברוורמן  

ביום שלישי כ"ב בניסן תשע"ז (18.4.2017) 
בשעה 20:00 

ב"היכל התרבות" רח' המכבים 5 פתח תקוה

ברכות 
כב. הרב אלי בן דהן-ס/שר הבטחון

ד''ר אנדרי גשיורובסקי-נשיא "יד עזרה לישראל"
מר ענאן שמשום-דמות מופת 2016

לחגיגות המימונה המרכזיות


