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ביהדות מרוקו לחברנו שלמה אביטן
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בשם הנהלת סניף הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו בחיפה
ובשמי אני ,מודים מקרב לב להנהלת המרכזית של הפדרציה על
ההחלטה הנכונה והקולעת ,להעניק ,לידידנו שלמה אביטן את
תואר "דמות מופת ביהדות מרוקו" מטעם הפדרציה.

אין ספק שלמה ראוי לתואר זה.
כמי שמכיר את שלמה ,שנים רבות ופועל אתו בתחומים רבים,
ובנושאים שונים ומגוונים ,לא ניתן להתעלם מהתרומה
המשמעותית שלו לכל משימה שהוא נוטל על עצמו.
בניסיון המצטבר שלי ,בפעילות עמו ,יש לנו עניין עם אדם מסור,
החלטי ותכליתי ,שמשרה ביטחון רב על הסובבים אותו.
על שלמה ,תמיד ,אפשר לסמוך ,כאשר הוא משוכנע בחשיבות
פרויקט זה או אחר או בצדקת פעולה זו או אחרת.
הוא נרתם במלוא כוחו ועוצמתו ולפעמים גם בהונו ,ולוקח
אחריות בכל השלבים תוך הזדהות מלאה ,עד למימוש המשימה
ותהיה קשה ככל שתהיה.
אני יכול לציין בסיפוק רב ,את האווירה הטובה והנעימה שהוא
משרה בדיונים למיניהם ודברי הטעם המשכנעים שהוא אומר
וההיגיון שבצידם.
זו הזדמנות נאותה לציין את האימון הרב ,לו ,הוא זוכה מהחברים
הקרובים הפועלים לצידו וההערכה המלאה שהם רוחשים לו.

-0שלמה ,אכן ,יודע להחזיר לכולם ,החל מתשומת לב אישית וכלה
בדאגה ובעזרה בהתאם למצבים ולצרכים.
תבונתו העמוקה ,יושרו האישי ,ניסיונו הרב ודבקותו במטרה עד
להגשמתה והשגתה ,עומדים לזכותו בכל דבר ועניין.
המקורבים אל שלמה ,עוקבים בסיפוק רב ,אחרי התנהלותו,
התמדתו וכישרונותיו במילוי התפקידים שמטילים עליו ואלה
שהוא נוטל על עצמו ובמקרים רבים אף ביוזמתו האישית.
שלמה ,אדם פורה עם חשיבה אנליטית עמוקה ,עם רצון עז ובלתי
נדלה ליצירתיות ,לעשייה ולהובלת נושאים בתחומים רבים קשים
כקלים.
עתה ,כמה מילים על הפדרציה וידידנו סם בן שטרית שהצליח,
בפרק זמן קצר יחסית ,לעומת ארגונים אחרים רבים הקיימים
שנים רבות ,להפוך את הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו,
לשם דבר ,בארץ ובעולם ,לגייס אישים רציניים ולרתום אותם
למטרות הפדרציה ,להניע תורמים מהארץ ומחוצה לה.
לסם הכישרון להדביק ולסחוב אחריו ,פעילים ראויים.
סם ,שאני מכנה בהזדמנויות שונות ,איש ללא הפסקה ,ידוע
כנוטל יוזמה לפרויקטים חשובים ומועילים מאד ,בעיקר לדור
הצעיר כגון :חלוקת מלגות לסטודנטים ,מכל עדות ישראל,
כשהוא תר לכל פינה אפשרית בארץ ובעולם כדי לגייס תרומות
למטרה נעלה זו ,והוא אכן מצליח ,הודות לאמונה בשליחות
שנטל על עצמו  ,בהתמדה ובדביקות במטרה.

-8נתון ,שראוי לציין:
מאז שנת  0772ועד שנת  ,0772הפדרציה בראשותו של סם,
גייסה תרומות משמעותיות וחילקה עד כה"  0282מלגות,
לסטודנטים מעוטי-יכולת ,מכל עדות ישראל ,בסכום כולל ,קרוב
לתשעה מיליון .₪
סם ,גם פועל רבות ,להעמקת מורשת יהדות מרוקו ,חגיה ומנהגיה
בקרב העם בישראל ובקרב יהדותהתפוצות ,תוך שהוא רותם
מוסדות ,גופים ציבוריים ופרטיים ,אותם הופך לשותפים מעשיים
בפעילות הפדרציה.
ולסיום ,הרשו לי לברך בברכות חמות ולבביות את יקירנו שלמה ,
רעייתו אביבה -העזר כנגדו -והגזבר שלנו ויושב הראש של
וועדת האירועים ,ידידי דוד אלון.
שלושתם חגגו אתמול את יום הולדת שלהם ,שלושתם נולדו
באותו תאריך  .70-70אולם כל אחד בשנה אחרת.
אנו שמחים בשמחתם ,ומאחלים להם בשם כולנו ובשמי אני ,עוד
שנים רבות של אושר ,של בריאות טובה והמשך פעילות פורה,
למען הקהילה והמדינה.
תודה כנה וברכה מכל הלב לחברי הנהלת הפדרציה המרכזית
ולעומד בראשה על כל אשר יוזמת ומממשת הלכה למעשה.
ויישר כוח לחברי הנהלת פדרציה בסניפנו בחיפה ,על תרומת כל
אחד ואחד ,לפי יכולתו ובהתאם לזמן שעומד לרשותו.

המשך ערב נעים ומוצלח!

