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 ח האיחוד  עושה את  הכו :ב מ י ל י ם  פ ש ו ט ו ת   

 ------------------------------------------------------

ראש העיר ולקבל  מידי   היוםלהיות פה הייתי יכול  לא 

הרב  ,כבוד הרב הראשי לחיפה, יקירי יונה יהב  ,חיפה 

של יהדות הפדרציה העולמית ר "ומידי יו ,שלמה שלוש

את פרס ההצטיינות לשנת   ,ידידי סם  בן  שטרית  ,מרוקו

הלכה  ,בפדרציה בחיפה לו לא היינו מיישמיםאי, 7002

 6 את האמירה  של דה  גול ,למעשה

 

שיתוף הפעולה בין על פי  ,ם כל כל חברה  נמדדת קוד

הפדרציה , או במקרה  שלנו ,כל שכן עמותה 6הימרכיב

טיב עם הזולת ולהיות יחבריה  לה קיומה ותכלית  שתכלית

 6קשוב לבעיותיו

 

ברחבי  בנושא פעילות הפדרציה נמנע מלהרבות בדבריםאני 

 שמענו מפי  ,אלה דברים6 כלל זה בחיפהבו ,בארץ ,עולםה

 הרב הראשיראש העיר ו י"חוזקו עו ,יהר הפדרצ"יו

, הפדרציהמטרות לסקור בפנינו את  בדבריהם שהשכילו 

ותרומתה החשובה  והמועילה לקהילה על  הצידוק לקיומה

 6רמותיה השונות

 



 

 

פעולה בין חברי השלולא שיתוף  ,לצייןאני רוצה , עתה

למשימות שהוטלו על  ההנהלה בחיפה והירתמותם המלאה

יכלנו לממש את האתגרים שהצבנו לעצמנו ולא  לא, כל אחד

  6 היינו מגיעים למעמד זה

כל אחד על פי יכולתו והזמן הפנוי  ,צריך לציין,כמובן

  6ומד לרשותושע

 

כל אחד מהנוכחים ואלה שלא הצליחו להגיע למפגש  

כמיטב יכולתו למלא את המשימות שהוטלו ,עשה בפועל ,זה

והשקפות העולם עליו וזאת למרות חילוקי הדעות 

אך כל אחד ידע לשמור על ההרמוניה ששררה ,השונות

בהנהלה ושיתוף הפעולה תוך התגייסות מעוררת גאווה 

 6וסיפוק רב

 

שבאופן אחטא אם לא אנקוב בשמם של אלה 

 בנחישות ובהתמדה ראויים להערכה ולהוקרה על כי ,מיוחד

ארשה לעצמי 6מרבית האירועים  ארגון נטלו על שכמם 

    :ן שמותיהם של הפעילים שבהםלציי

 

שמלווה מקרוב את פעילות הפדרציה  ידידי שלמה אביטן 

, ועושה רבות לקידום מטרותיה נרתם למשימותיה, בחיפה 

גזבר הסניף שפעל רבות במהלך השנים עם  דוד אלון

סימה שלום ,מגייס תרומות מושבע , יעקב אגוזי החברים 

ה להתגייס ולהירתם המזכיר הכללי של הסניף שתמיד ידע

אבי אוחיון  פעיל ותומך כספית בפרויקטים ,לכל משימה

עילות פדוד זוהר שמדברר את ,תרבותיים וקהילתיים

, סלאמה מוריס ,חנניה דהן ,יעקב גרבלי,  ,הפדרציה בחיפה

, ואחרים רפי שטרית,אלי רואש, חיים אמויאל, מרדכי וקנין



לפעילויות שקידמו ארגון ,כל אחד לפי יכולתו,ים שנרתמ

אירועים בעלי חשיבות ועניין לקהילה ודאגו להצלחה 

 6מירבית

 

את תרומתו האישית  ,בסיפוק רב זאת הזדמנות נאותה לציין

גיבוש  ל  וממרצו  שהקדיש מזמנו ,של ידידנו שלמה אביטן

הדבר בא לידי והחברתי של חברי ההנהלה בסניף חיפה 

 6גנת שהייתה למרוקורמוצלח ובולט בנסיעה המאו יביטו

מארגן ו ראש הקבוצה בהצלחה רבהמש יהוא שכאשר 

ועמוק  נסיעה שתיזכר לטובה -לאורך כל המסע במרוקו 

  6כרונם של החברים שהשתתפו בנסיעהיבז

 

ו וקיימנו שורה של נרגיא ,במשך קרוב לחמש שנים

 חג ימי   ,הפפתיחת סניף הפדרציה בחי: אירועים כגון

נשפי  ,בעיקר ערבי הנעילה הארצית של המימונה ,המימונה

חגיגות בר   ,נסיעה מאורגנת למרוקו ,חג החנוכה ופורים

מפגשי  ,ממשפחות מיעוטי יכולת  לילדיםמצווה 

הצגות  ,חלוקת מלגות בשותפות עם גופים צבוריים,גיבוש

 6 בשפה העבריתמוגרבית ו בשפה הערבית

את בליבנו נועדו לשמר ולחזק ש אלה הם אירועים 

  6וגדלנו המנהגים  שעליהם חונכנוהמסורת ו ,המורשת

 

צריך לכלול בתוכו מזיגה של , אנחנו מאמינים שכור היתוך

מהם  שוניםהעמים הפולקלור ותרבויות של , הווי, מסורות

בסופו של תיווצר ותתגבש ושמהם באו העולים לישראל 

  6על כל מרכיביה אליתהתרבות הישרחברה ישראלית ו דבר 

 

ר שלה "וליוהראשית אני רוצה להודות להנהלת הפדרציה 

ידידינו סם בן שטרית על כי בחרתם בסניפנו בחיפה בשל 

העז זוהי למעשה תוצאה של הרצון 6יוזמותיו ופעילויותיו 



והיום 6 והכנה של החברים שחפצו לפעול למען הקהילה

ההצטיינות של את פרס אתם מעניקים לי ולחבריי בחיפה 

 6כאות הוקרה 7002הפדרציה לשנת 

 

ואודה לכם על כי בחרתם בסניפינו  בדברים אלה  אסתפק 

 6הוקרה זהפרס  לקבלת 

 

ברכה סלע מזכיר העיר חיפה לידידתי  מילה חמה ותודה 

ולסגניתה אביבה שפיגלשטיין וצוות המשרד על שיתוף 

מאומה כולם לא חוסכים 6הפעולה ועל משומת הלב המיוחדת

ומגישות לנו את כל העזרה האפשרית כל אימת שאנו פונים 

 6איליהם

 

זו גם הזדמנות יפה להודות לידידינו ראובן אפרתי מנהל 

 ,ובאהבה ,מרכז גסטון דפר שמגיש לנו במשך כל השנים

ולפעמים אף מעבר לזה כדי להבטיח הצלחה עזרה רבה 

 6מירבית לאירועים שהפדרציה מארגנת בחיפה

 

 6ודה על הכבוד שאתם מעניקים לי ולחבריישוב ת

 

 6ל  ה  ת  ר  א  ו  ת    ב א י ר ו ע י ם    ה ב א י ם   


