
חגיגות המימונה המרכזיות בטבריה ובפתח תקוה
כ"א-כ"ב ניסן תשע"ז  -  18-17 באפריל 2017

הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

"מדבר שקר תרחק"
(משפטים כ"ז-ז')

כלל אירועי 2017 

"מדבר שקר תרחק"
(משפטים כ"ז-ז')

"מדבר שקר תרחק!" (משפטים כ"ז-ז')
המזרח,  מדינות  בהרבה  כיום  וגם  הקדומה,  בתקופה 
הסכם  מקרקעין,  פרקמטיה,  למיניהן:  עסקאות  נערכות 
משני  איש  כף.  בתקיעת  ועוד...  ההורים  בין  נישואים 
בעיניהם,  כף  להפר הבטחתו. תקיעת  לא מעז  הצדדים 
כמוה כהסכם כתוב, חתום, גמור ומאושר בבית המשפט.

המורשת היהודית, מרבה להטיף לנו על החובה למלא 
הבטחה שניתנה, כגון: ״אמור מעט ועשה הרבה״, ״ברוך שומר הבטחתו״, 
וכהנה... מספרים על  ועושה״  ועשית״, ״ברוך אומר  ״מוצא שפתיך שמור 
אחד ממנהיגי ישראל שענה לזה שהטיח בפניו ״והלא הבטחת לי״? אמת, 

השיב המנהיג: ״אכן הבטחתי, אך לא הבטחתי לקיים״!

איננו מכירים שום נושא, שחז״ל נתנו לו תיאור מיסטי, דרמטי ומפחיד כלפי 
ומדור  המבול,  מדור  שנפרע  ״מי  אמרו:  וכה  דיברתו,  מקיים  שאיננו  מי 
עומד  שאיננו  ממי  להיפרע  עתיד  כך  הים,  שפת  על  ומפרעה  הפלגה, 

בדיבורו״.

אנו מתברכים בעובדה, שקיימנו את אשר הבטחנו בנושא: ״קרן מלגות״. 
ועד  ומאז  מעוטי-הכנסה.  לסטודנטים  מלגות  להעניק  החילונו  ב-2004, 
2016, הענקנו כ- 7 מליון דולר ל- 3,835 סטודנטים, ללא הבדל מוצא, גזע, 

דת ומין. רובם סיימו בהצלחה תואר ראשון, שני או  שלישי (דוקטורט).

דבר יו''ר הפדרציה העולמית

סם בן-שטרית
יו"ר הפדרציה העולמית

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

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

והפך ליום חגו של עם ישראל כולו.

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

בפרנסה טובה, זיווג מוצלח ופריון. 
 

ְתְרְבּחּו ּוְתָסעדּו!

ברכת ס/רה"ע פתח תקוה

עו"ד איתי שונשיין
סגן ראש עיריית פתח-תקוה
ראש מינהל התרבות, יו"ר ועדת החינוך

את  בחום  מחבקת  תקוה  פתח  העיר 
לבני  ומאחלת  מרוקו  יוצאי  קהילת 

הקהילה ולכל עם ישראל חג שמח!

לחג  עדה  של  מחג  הפכה  המימונה 
לאומי של ממש, בו כל הדלתות פתוחות 

לרווחה, מה שמסמל יותר מכל את האחדות בין כל העדות 
וכל המגזרים בישראל. זהו יום שמאחד רבים סביב שמחת 
ייתן  מי  והתחדשות.  אביב  של  אלה  בימים  הטמונה  החג 
האחר  את  לקבל  ולפשר,  לגשר  כולנו  נשכיל  החג  וברוח 

והשונה ולפעול למען אחדות העם. 

איחולי ברכה לבריאות, שגשוג ופרנסה טובה.
תרבחו ותסעדו!

ברכת ראש העיר פתח תקוה

איציק ברוורמן
ראש העיר פתח תקוה

לפרטים: הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו, רח' יפו 42, ירושלים 94222 טל: 02-6257377 (רב קווי) פקס: 02-6251221
Youtube-בקרו בפייסבוק וב  www.fede-maroc.com :אתר ,email:maroco26@netvision.net.il 050-5588899 :במקרים דחופים

מלגות לסטודנטים מעוטי הכנסה ללא הבדל גזע, דת ומין. שותפינו ואנחנו הענקנו כ-7 מליון דולר בשנים 2016-2004 ל-3,835 סטודנטים

מתכבדים   להזמינכם 

עו"ד דודו פרץ-יו"ר סניף הפדרציה בטבריה ומר סם בן-שטרית-יו"ר הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

   בסימן: "מדבר שקר תרחק"

  שיתקיים ביום שני כ"א ניסן  תשע"ז 17.4.17 בשעה 20.00

במלון-מוזיאון "דונה גרציה"  רח' הפרחים 3 טבריה

אורח כבוד: השר צחי הנגבי-השר לשיתוף פעולה אזורי ומ"מ שר התקשורת

הפותחים: 
עו"ד דודו פרץ-יו"ר סניף הפדרציה בטבריה

מר סם בן-שטרית-יו"ר הפדרציה העולמית

ברכות: 
הרב שלמה דידי-רב מועצות אזוריות

מר ענאן שמשום-דמות מופת 2016
ד"ר אנדרי גשיורובסקי-יו"ר "יד לעזרה לישראל"

ראשי הרשויות, מועצות אזוריות ואישי ציבור

בתוכנית:
 קבלת פנים  והגשת התקרובת 

המסורתית של המימונה.
הזמרת היילה אסולין
הזמר אונרי בן-סימון

דבר יו''ר סניף הפדרציה בטבריה

עו"ד דודו פרץ
יו"ר סניף הפדרציה בטבריה 

ברוכים הבאים!
ל"ליל המימונה הארצי-מרכזי"

זכות גדולה נפלה בחלקי, לעמוד בראש סניף הפדרציה 
העולמית של יהדות מרוקו בעיר טבריה ובמרחב כנרת. 

חברי להנהלת הסניף ואנוכי, יוזמים מפעלים ואירועים, 

בפרט,  מרוקו  ליוצאי  וערכיה  מרוקו  יהדות  מורשת  הנחלת  שעניינם 
פתוחים  ודלת  לב  אורחים,  הכנסת  של  ערכים,  בכלל.  ישראל  ולקהילות 

והטולרנטיות לראות בכל אדם עולם ומלואו.

מאות דורות של אבותינו במרוקו, ערגו לטבריה, חלמו לחונן עפרה. רבניה 
ומשורריה העלו את השם טבריה על ראשי שמחותיהם. והנה, אך, תחילתו 

של שיר: אוחיל יום יום אשתאה, עיני תמיד צופיה אדמת קודש טבריה.

ירושלים וטבריה, היו מושא חלומותיהם של יהודי מרוקו. הם התפללו לזכות 
ולהתיישב בהן. אנו, שזכינו בהגשמת חלום הדורות נאמר:  לעלות אליהן 

אשרינו שנוכל כיום לברך: "ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

להקת שפתיים


