ברכת ראש העיר פתח תקוה

איציק ברוורמן
תושבים יקרים ומכובדים,

העיר פתח תקוה מחבקת בחום את קהילת יוצאי מרוקו
ומאחלת לבני הקהילה ולכל עם ישראל חג שמח!
חגיגת המימונה היא חגיגה לאומית של ממש ,המסמלת את
אחדות העם ,הפתיחות והסובלנות בקרב תושבי ישראל ,בני
כל קהילות ישראל וכל המגזרים.
מי ייתן וברוח החג נשכיל כולנו לגשר ולפשר .לקבל את
האחר והשונה ולפעול למען אחדות העם .איחולי ברכה
לבריאות ,שגשוג ופרנסה טובה.
תרבחו ותסעדו!
איציק ברוורמן
ראש העיר פתח תקוה

ברכת סגן ראש העיר פתח תקוה

עו"ד איתי שונשיין

כמי שפועל רבות לקידום תרבות יהדות מרוקו בפתח-תקוה
בשיתוף הפעילים היקרים של הפדרציה בעיר ,ולאור הקשר
המיוחד שלי לקהילה זו .דומני ,שחג המימונה כבר מזמן
הופקע מידי יהדות צפון אפריקה והפך ליום חגו של עם
ישראל כולו.
חגיגות המימונה נערכות השנה בסימן חגיגות ה – 70
להקמתה של מדינת ישראל ,ואין דרך טובה יותר מלציין
מועד חשוב זה בתולדות עם ישראל מאשר במסגרת חג
המסמל קירוב לבבות ,שכנות טובה וסובלנות בין קהילות
ועמים .ברצוני לברך את חברי הפדרציה העולמית של יהדות
מרוקו ,ואת כלל תושבי פתח-תקוה והסביבה בפרנסה טובה,
פריון ובריאות טובה ואיתנה.
תרבחו ותסעדו!
עו"ד איתי שונשיין
סגן ראש עיריית פתח-תקוה

ראש מינהל התרבות ,יו"ר ועדת החינוך
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לחגיגות המימונה המרכזיות

שיפתח את חגיגות המימונה המרכזיות בפתח תקוה

ביום ראשון כ"ג ניסן תשע"ח )(8.4.2018
בשעה  18:00בהיכל התרבות
רח' המכבים  5פתח תקוה ,קומה  ,1אולם "מרגלית"

ביום ראשון כ"ג ניסן תשע"ח )(8.4.2018
בשעה 20:00
בהיכל התרבות רחוב המכבים  5פתח תקוה

מוזמנים :שרי ממשלה וחברי כנסת

חברי הפאנל

דהן-סגן שר הבטחון

ח"כ הרב אלי בן
עו"ד איתי שונשיין-סגן ראש העיר פ"ת
פרופ' שמעון שטרית-לשעבר שר המדע,הכלכלה והדתות
ד"ר יהודה לנקרי-לשעבר שגריר ישראל בצרפת ובאו"ם
עו"ד עמי סביר-יועץ משפטי לפדרציה העולמית
מר ברוך מאירי-סופר ועיתונאי
הרצל ובלפור חקק-לשעבר יו"רים של אגודת הסופרים
מר אריה ימיני-מנהל אגף התרבות ומנכ"ל היכל התרבות
מר סם בן-שטרית  -מנחה הרב שיח
הפותח :עו"ד איתי

שתתקיימנה בפתח תקוה

שונשיין-סגן ראש העיר פ"ת

בתום האירוע ,תפתחנה חגיגות המימונה המרכזיות
במקום ,בהיכל התרבות רח' המכבים  5פתח תקוה.

ברכות

ברוורמן-ראש העיר

מר יצחק )איציק(
הרב ח"כ אלי בן דהן-סגן שר הבטחון
פרופ' שמעון שטרית-לשעבר שר המדע,הכלכלה והדתות
ד"ר יהודה לנקרי-לשעבר שגריר ישראל בצרפת ובאו"ם
מר סם בן-שטרית-יו"ר הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

הפותחים
שונשיין-סגן ראש העיר פ"ת

עו"ד איתי
פיני אלקיים-יו"ר סניף הפדרציה בפ"ת

בתכנית

להקת שפתיים
ריימונד אבוקסיס-זמרת ארמון מלך מרוקו
שמעון רגב-סטנדאפיסט )הכינו ממחטות!(
עם הסולן סמי לזמי

תרבחו ותסעדו

איציק ברוורמן
ראש העיר פתח תקוה

סם בן-שטרית
יו"ר הפדרציה העולמית

