
יום שני כ"א ניסן תשע"ז
(17.4.17)  ב- 20:00 תרבחו ותסעדו תרבחו ותסעדו

ברכת יו"ר סניף הפדרציה בטבריה 

עו"ד דודו פרץ

ברוכים הבאים!
ל"ליל המימונה הארצי-מרכזי"

זכות גדולה נפלה בחלקי, לעמוד בראש סניף הפדרציה 
העולמית של יהדות מרוקו בעיר טבריה ובמרחב כנרת.

חברי להנהלת הסניף ואנוכי, יוזמים מפעלים ואירועים, 
ליוצאי  וערכיה  מרוקו  יהדות  מורשת  הנחלת  שעניינם 
של  ערכים,  בכלל.  ישראל  ולקהילות  בפרט,  מרוקו 
הכנסת אורחים, לב ודלת פתוחים והטולרנטיות לראות 

בכל אדם עולם ומלואו.

מאות דורות של אבותינו במרוקו, ערגו לטבריה, חלמו 
ומשורריה העלו את השם טבריה  לחונן עפרה. רבניה 
שיר:  של  תחילתו  אך,  והנה,  שמחותיהם.  ראשי  על 
אוחיל יום יום אשתאה, עיני תמיד צופיה אדמת קודש 

טבריה.

יהודי  של  חלומותיהם  מושא  היו  וטבריה,  ירושלים 
מרוקו. הם התפללו לזכות לעלות אליהן ולהתיישב בהן. 
אשרינו  נאמר:  הדורות  חלום  בהגשמת  שזכינו  אנו, 
שנוכל כיום לברך: "ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן 

הזה".

מסורת מאבותינו, שב"ליל המימונה" השמים נפתחים, 
תפילה  נישא  הבה  בשמים.  מתקבלות  התפילות  וכל 

להגשמת חזונו של ישעיהו בן-אמוץ (פרק ב'): 
לא  למזמרות,  וחניתותיהם  לאתים  חרבותם  "וכתתו 

ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדון עוד מלחמה".
עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל עמו 

ישראל ואמרו אמן.

עו"ד דודו פרץ
יו"ר סניף הפדרציה 

בטבריה ובמרחב כנרת

"מדבר שקר תרחק"
(משפטים כ"ז-ז')

אירועי 2017 בסימן:

"מדבר שקר תרחק"
(משפטים כ"ז-ז')



מתכבדים   להזמינכם 

ויו"ר הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו
מר סם בן-שטרית

יו"ר סניף הפדרציה בטבריה
עו"ד דודו פרץ

   בסימן: "מדבר שקר תרחק"

  שיתקיים ביום שני כ"א ניסן  תשע"ז 17.4.17 בשעה 20.00

במלון-מוזיאון "דונה גרציה"
 רח' הפרחים 3 טבריה

אורח כבוד:
 השר צחי הנגבי

השר לשיתוף פעולה אזורי ומ"מ שר התקשורת

הפותחים:
עו"ד דודו פרץ-יו"ר סניף הפדרציה בטבריה
מר סם בן-שטרית-יו"ר הפדרציה העולמית

ברכות:
הרב שלמה דידי-רב מועצות אזוריות
מר ענאן שמשום-דמות מופת 2016

ד"ר אנדרי גשיורובסקי-יו"ר "יד לעזרה לישראל"
ראשי הרשויות, מועצות אזוריות ואישי ציבור

בתוכנית:
 קבלת פנים  והגשת התקרובת 

המסורתית של המימונה.
הזמרת היילה אסולין
הזמר אונרי בן-סימון

היילה אסולין


