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בשם הנהלת סניף הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו בחיפה 

על של הפדרציה כזית המרמודים מקרב לב להנהלת , ובשמי אני

שלמה אביטן את לידידנו  ,להעניק, הנכונה והקולעת ההחלטה

 .מטעם הפדרציה" ביהדות מרוקו מופתדמות "אר ות

  

 .זה ארוספק שלמה ראוי לתאין            

 
, תחומים רביםבאתו ל עושנים רבות ופ, את שלמהכמי שמכיר 

מה לא ניתן להתעלם מהתרו, שונים ומגווניםובנושאים 

 .צמועכל משימה שהוא נוטל על לשלו המשמעותית 

, מסוראדם יש לנו עניין עם , בפעילות עמו, שליבניסיון המצטבר 

 .על הסובבים אותורב שמשרה ביטחון  ,ותכליתי החלטי

 

כאשר הוא משוכנע בחשיבות , אפשר לסמוך ,תמיד, על שלמה

 .פעולה זו או אחרתבצדקת או  פרויקט זה או אחר

 

לוקח ו, ולפעמים גם בהונו תם במלוא כוחו ועוצמתונרוא ה

 עד למימוש המשימה, תוך הזדהות מלאהבכל השלבים  אחריות

 .תהיהככל שותהיה קשה 

 

את האווירה הטובה והנעימה שהוא , אני יכול לציין בסיפוק רב

 שהוא אומרהמשכנעים ודברי הטעם למיניהם משרה בדיונים 

 .וההיגיון שבצידם

 

החברים הוא זוכה מ ,לו ,הרב האימוןנאותה לציין את זו הזדמנות 

 .רוחשים לוהקרובים הפועלים לצידו וההערכה המלאה שהם 
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וכלה  אישית תשומת לבהחל מ  ,יודע להחזיר לכולם ,אכן, שלמה

 .כיםלצרלמצבים ובהתאם בדאגה ובעזרה 

                                     

ודבקותו במטרה עד  ניסיונו הרב ,יושרו האישי, תבונתו העמוקה

 .עומדים לזכותו בכל דבר ועניין ,והשגתה תהמשגלה

 

, אחרי התנהלותו, עוקבים בסיפוק רב, המקורבים אל שלמה

וכישרונותיו במילוי התפקידים שמטילים עליו ואלה התמדתו 

 .האישיתאף ביוזמתו ים רבמקרים ובשהוא נוטל על עצמו 

 

עם רצון עז ובלתי , עמוקהאדם פורה עם חשיבה אנליטית , שלמה

קשים  לת נושאים בתחומים רביםלעשייה ולהוב, נדלה ליצירתיות

 .כקלים

 

 ,שהצליח על הפדרציה וידידנו סם בן שטריתכמה מילים , עתה

קיימים הרבים  ארגונים אחריםעומת ל ,בפרק זמן קצר יחסית

, להפוך את הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו, שנים רבות

לגייס אישים רציניים ולרתום אותם , בארץ ובעולם, לשם דבר

 .מהארץ ומחוצה להלהניע תורמים , למטרות הפדרציה

 

 . פעילים ראויים, לסם הכישרון להדביק ולסחוב אחריו

    

ידוע , קהאיש ללא הפס, שאני מכנה בהזדמנויות שונות ,סם

בעיקר לדור  ,פרויקטים חשובים ומועילים מאדל היוזמנוטל כ

, מכל עדות ישראל, מלגות לסטודנטיםחלוקת : הצעיר כגון

בעולם כדי לגייס תרומות בארץ וכשהוא תר לכל פינה אפשרית 

הודות לאמונה בשליחות  ,והוא אכן מצליח, למטרה נעלה זו

 . בהתמדה ובדביקות במטרה, שנטל על עצמו 
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 :ראוי לצייןש, נתון

  

, בראשותו של סםהפדרציה , 0772 שנת ועד  0772מאז שנת 

, מלגות 0282 "עד כה חילקהומשמעותיות גייסה תרומות 

קרוב  ,בסכום כולל, מכל עדות ישראל , יכולת-לסטודנטים מעוטי

  .₪תשעה מיליון ל

 

חגיה ומנהגיה , להעמקת מורשת יהדות מרוקו, רבותל פועגם , סם

שהוא רותם תוך , התפוצותותיהדבקרב ו ישראלבעם הבקרב 

לשותפים מעשיים הופך אותם , ופרטייםגופים ציבוריים  ,מוסדות

 .בפעילות הפדרציה

                                 

, למה שרנו ייקאת ברכות חמות ולבביות לברך בלי הרשו , ולסיום

ויושב הראש של והגזבר שלנו  -העזר כנגדו -רעייתו אביבה

   .דוד אלוןידידי , וועדת האירועים

שלושתם נולדו , שלהםיום הולדת אתמול את שלושתם חגגו 

 .אולם כל אחד בשנה אחרת .70-70באותו תאריך 

עוד , להם בשם כולנו ובשמי אני יםמאחלו, אנו שמחים בשמחתם

, פורהוהמשך פעילות  טובה בריאותשל , של אושררבות שנים 

 .והמדינה למען הקהילה

 

 חברי הנהלת הפדרציה המרכזיתלוברכה מכל הלב תודה כנה 

  .על כל אשר יוזמת ומממשת הלכה למעשה ולעומד בראשה

על תרומת כל , חיפהב פנוסניבפדרציה לחברי הנהלת ויישר כוח 

 .ותומד לרשולפי יכולתו ובהתאם לזמן שע, ואחדאחד 

  

 !המשך ערב נעים ומוצלח             

 
 
 



 

 

 

 

 

 


