ברכה -באירועי הנעילה של חגיגות המימונה בחיפה ,במרכז גסטון דפר
ביום שלישי כ"ב בניסן התש"ע  60-60-0606החל מהשעה 00:66
**************************************************
ערב טוב ,חג שמח לכולכם ,תרבחו ותסעודו
אדוני ראש העיר חיפה ונשיא כבוד של הפדרציה יקירנו יונה יהב
מר שלמה בוחבוט יו"ר המרכז השלטון המקומי וראש העיר מעלות תרשיחא .שבא
במיוחד לכבד אותנו בנוכחותו ולהשתתף בחגיגות המימונה שלנו.

חברינו שלמה אביטן
יו"ר בית הנבחרים של ההסתדרות וחבר הנהלה המרכזית של הפדרציה,
חברי הנהלת הפדרציה בחיפה
חברים יקרים ואורחים נכבדים,
כל יום שעובר ,אנו מפנימים ומעמיקים להבין ,שיהדות מרוקו בישראל
שכמיהתה לעלות לארץ ישראל ולחיות בה ,הייתה מקור גאוותה –
השתלבה יפה בארץ.
למרות חבלי הקליטה הקשים שפגשה בראשית העלייה ממרוקו משנות
החמישים ואילך -הצליחו עולי מרוקו ,להשתלב בחיי המדינה ,והיום אף
מעורים ביותר בחייה הפוליטיים ,התרבותיים ,הקהילתיים והכלכליים של
המדינה ,במשמעותם הרחבה והמלאה של המילה.
יותר מכך ,יהדות מרוקו בישראל ובעולם ,הייתה תמיד צמאה להעמיק
ולשמר את מורשתה היפה ,אותה הנחילו אבותינו .ואנו יודעים עד כמה
כמהים אנו ונהנים להמשיך ולקיים את המנהגים המסורתיים והקהילתיים,
עליהם גדלנו.
ראוי להדגיש ולציין ,שחגיגות המימונה בישראל ,הפכו לחג לאומי המכונה
בפי רבים ,חג אהבת האדם ,חג לקירוב לבבות ,חג של הדלת הפתוחה ,חג
האחווה ,חג להעמקת ההיכרות בין חלקי העם ובעיקר חג לחיזוק האחדות
הלאומית.
כולי תקווה ,יחד עם הנהלת הפדרציה בחיפה ,כי הדור הצעיר של קהילת
יהדות מרוקו ,ייטול לידיו ,את המנהיגות להמשיך ,לטפל ולארגן את החגים
על פי המסורת והמנהגים עליהם יהודי מרוקו גדלו והתחנכו במשך דורות.

 –0השנה חגיגות המימונה בישראל ,מתקיימות בסימן עשור לייסודה של
הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו בישראל ובעולם.
על כן ,הערב ,גאה אני לציין את גולת הכותרת של פעילות הפדרציה :מפעל
המלגות לסטודנטיות וסטודנטים ,מכל העדות בישראל ,אשר ,לשמחת
כולנו ,צבר תאוצה מדהימה והצלחה נדירה ,הראויה להערכה גדולה כלפי
אלה ,העושים במלאכה בכל ימות השנה ,בראשותו של יו"ר הפדרציה
העולמית סם בן-שיטרית ,המקדיש ימים כלילות למפעל חשוב זה ,ולחברי
ההנהלה המרכזית ולחברי וועדת המלגות המורכבת מאנשי אקדמיה .כולם
נרתמים ,מכל הלב ובמשנה מרץ -למשימה מבורכת זו.
משנת  ,0660שנה הראשונה להכרזה על המפעל ועד סוף שנת  ,0660חולקו
 0090מלגות בסכום כספי כולל של  4,707,060שקלים -שגויסו מתורמים
נדיבים בארץ ובתפוצות.
זהו ,לכל הדעות ,סכום כספי משמעותי שמאפשר למקבלי המלגות להסתייע
במימון שכר הלימודים שלהם ולהקל על מצוקותיהם הכלכליות.
הערב נצפה בשמחה ,בלב פתוח ובנוסטלגיה מרגשת ,בהצגה בשפה הערבית
המרוקאית ,ששמה מדבר בעד עצמו :פרי יצירה של התיאטרון המרוקאי

הפועל במתנ"ס היישוב ירוחם ,כשהשחקן הראשי מיכאל פחימה
ומרבית השחקנים הם מירוחם ומדרום הארץ.
שם ההצגה:
שזה אומר בעברית
"אחסרה -עלה -דוק -לים"
כל הסבר לתוכנה של ההצגה מיותר.
"אפוא -הימים -ההם ?"
לסיום :אני רוצה להודות לאלה שסייעו בידינו והיו שותפים לקיום ערב זה:
לראש העיר חיפה יונה יהב וצוות לשכתו ,לראש מערכת החינוך והתרבות
הגב' רחל מתוקי ,לאורי בלום ,עוזר ראש העיר ולדני צייזלר מאגף התרבות,
על תמיכתם בפעילות סניף הפדרציה בחיפה.

 -9*לקונסול צרפת מר  Jean-Cristian Coppinולסגנו מר יוני דרמון וצוות
עוזריהם.
*למזכיר העיר ברכה סלע וסגניתה אביבה שפיגלשטיין וצוות עובדי המשרד,
*תודה חמה לאלה שעמלו וטרחו לארגון האירוע של הערב ,בראש
ובראשונה לדוד אלון ,גזבר סניף הפדרציה בחיפה ויו"ר וועדת האירועים,
שלא חסך מזמנו ופעל במרץ רב ובמסירות ראויה להערכה ,כדי להבטיח
הצלחה מרבית לערב זה ,וכן לצוות חברי הוועדה שסייעו בידיו.
*תודה מיוחדת לידידי שלמה אביטן שתמיד נכון ומזומן ,להגיש עזרה
ולהירתם לכל משימה ולכל פעילות של הפדרציה הן במישור המרכזי והן
במישור המקומי,
*לסימה שלום ,מזכיר הכללי של הפדרציה בחיפה ,שמגויסת כל הזמן
למשימות שמוטלות עליה ועושה זאת באהבה ובהצלחה יתירה.
*לחברי ההנהלה הפדרציה בחיפה ,אשר כל אחד עושה מצידו כמיטב יכולתו
ובהתחשב בזמן שעומד לרשותו,
*תודה מכל הלב לתורמים היקרים:
*המועצה הדתית נשר * ,קבוצת כפיר נדל"ן * ,חברת גוונים,
*דודו אוטמזגין* ,בעלי מסעדת מאי ווק* ,חברת מנו ספנות* ,חברת ,O.R.S
*בעלי סולם יעקב בטירת הכרמל,
בתרומתם האדיבה ,סייעו בידינו רבות ,לקיום הערב והעשרתו.
* אחרון ,אחרון חביב ,לידידי ראובן אפרתי ,מנהל הקומפלקס מרכז גסטון
דפר ,העושה מעבר למצופה ,כדי להבטיח הצלחה בארגון האירועים של
הפדרציה.

המשך ערב נעים ומהנה לכולנו

תרבחו ותסעדו

עתה ,אני מבקש להזמין את ראש העיר חיפה ונשיא הכבוד של
הפדרציה ,להביא את ברכתו לחג ולחוגגים.
אדוני ראש העיר ,בבקשה.

