ברכת ראש העיר חולון

מוטי ששון

חוגגים וחוגגות יקרים,
ברוכים הבאים לחגיגות המימונה בחולון!
העיר חולון שמחה לארח את החגיגות הססגוניות ,שנערכות
השנה בשיתוף הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו.
המימונה ,חגם של יהודי מרוקו ויוצאי צפון אפריקה ,כבר מזמן
אינה נחלתם בלבד ,אלא הפכה לפסטיבל ישראלי צבעוני
וטעים ,חוצה עדות ותרבויות וזה חלק עיקרי מהיופי שבה.
יש הסבורים כי פירוש המילה "מימונה" הוא מזל ואני מאחל
לכולנו הרבה מזל טוב ,פרנסה מוצלחת ,שפע מבורך וכמובן
בריאות תקינה .שיהיה לנו תמיד מתוק בלב לפחות כמו
המטעמים הנפלאים שהם חלק בלתי נפרד מהחג הזה.
חג שמח! תרבחו ותסעדו!
מוטי ששון
ראש עיריית חולון

חג המימונה
ורב שיח
בחולון

דבר נשיא הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

סם בן-שטרית

גדולה מלאכה שמכבדת בעליה
מורשת ישראל ,מרבה לשבח ולהלל כל המתפרנס מפרי
עמלו ,והיא ציוותה עלינו" :יגיע כפיך כי תאכל" )תהילים
כ"ח-ב'( .היא הטיפה לבל יהיה אדם סמוך על שולחן
חברו ,ויהווה נטל על הציבור .היא השתמשה בביטויים
עזים וחדים ,כגון" :לעולם יפשוט אדם נבלות בשוק ואל
יזדקק לבריות" ויכולים אנו להפליג...

אירועי - 2019תשע“ט בסימן:

גדולה מלאכה
שמכבדת בעליה

רבני ישראל וחכמינו הקדמונים ,היו נאה דורשים ונאה
מקיימים :התנא רבן יוחנן היה סנדלר .עמיתו היה נפח
והוא רב-נפחא .רבי עקיבא היה רועה צאן ,הלל הזקן
היה חוטב עצים ,הרמב"ם מצא את פרנסתו במקצועו
כרופא והדוגמאות מני ים.
סם בן שטרית

ביום ראשון כ"ג ניסן תשע"ט )(28.4.19

"רב שיח" של אנשי רוח על הנושא:

אנו מתכבדים להזמינכם

גדולה מלאכה שמכבדת בעליה
בעליה"
"גדולה

לחגיגות המימונה המרכזיות

שיפתח את חגיגות המימונה המרכזיות בחולון

ביום ראשון כ"ג ניסן תשע"ט 28.4.19
בשעה  18:00בתיאטרון חולון
באולם מס‘  .3שד' קוגל  11חולון.

שתתקיימנה בחולון

ביום ראשון כ"ג ניסן תשע"ט 28.4.19
בשעה  20:00בתיאטרון חולון
באולם מס‘  .1שד' קוגל  11חולון.

חברי הפאנל

סם בן-שטרית  -מנחה הרב שיח
פרופ' שמעון שטרית ,ד"ר יהודה לנקרי,
פרופ‘ אהרן ממן ,ד"ר צבי צמרת ,ד"ר יוסף ח.
בנג'ו ,ד"ר יוסי ונונו ,הסופרים הרצל ובלפור
חקק ,הרב אברהם עמר ,הרבנית ברוריה,
הרב יוסף מויאל ,עו"ד אריה ברנע ,הסופר ברוך
מאירי ,עו"ד אילנה סקר ,גבריאלה בר-זכאי,
יעקב )ז'ק( רוזיליו ,ז'קי קדוש-נשיא קהילת
מראקש )מרוקו(.

בתום האירוע ,תפתחנה חגיגות המימונה המרכזיות
במקום ,בתיאטרון חולון-באולם מס‘ ,1
שד' קוגל  11חולון) .חניות בבניין שמאחורי התיאטרון(.

ברכות

כבוד ראש העיר חולון-מר מוטי ששון
נשיא הפדרציה העולמית-מר סם בן שטרית
נשיא יד עזרה לישראל-ד"ר אנדריי גשיורובסקי

בתכנית

קבלת פנים עם התקרובת המסורתית
של המימונה.
שמעון רגב  -הבדרן הסטנדאפיסט
מופע ”להקת שפתיים“ המהוללת

תרבחו ותסעדו

מוטי ששון
ראש העיר חולון

סם בן-שטרית
נשיא הפדרציה העולמית

