
ברכת ראש העיר לוד
עו"ד יאיר רביבו

ברוכים הבאים!
ל"ליל המימונה הארצי-מרכזי"

חוגגים וחוגגות יקרים!
חג המימונה הנפלא, הפך זה מכבר לחג לאומי המאחד 
מרוקו  ויהדות  אדם,  כל  אהבת  של  חג  זהו  כולנו.  את 
כעיר  ידועה  לוד  כל.  ודלתות בתיה בפני  ליבה  פותחת 
קבלת  אדם.  כל  כלפי  וסובלנות  אורחים  הכנסת  של 
האחר והשונה. אנו מחבקים באהבה את כלל עם ישראל 

ויהדות מרוקו בתוכו. 
האחווה  השלום,  את  לראות  כולנו  ונזכה  ייתן  מי 
והערבות ההדדית המזוהים כל כך עם החג המיוחד הזה 

בעירנו ובארצנו ושתמיד נחגוג יחד.
בברכת חג מימונה שמח,
בריאות, שגשוג הצלחה.

עו"ד יאיר רביבו

מוצ"ש כ"ב ניסן תשע"ט 27.4.19 ב- 21:00 

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 
שולחן  על  סמוך  אדם  יהיה  לבל  הטיפה  היא  כ"ח-ב'). 
חברו, ויהווה נטל על הציבור. היא השתמשה בביטויים 
עזים וחדים, כגון: "לעולם יפשוט אדם נבלות בשוק ואל 

יזדקק לבריות" ויכולים אנו להפליג...

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

כרופא והדוגמאות מני ים.

סם בן שטרית

אירועי  2019 - תשע“ט בסימן:

פתיחה
ארצית מרכזית

              ש

פתיחה
ארצית מרכזית

              ש

גדולה מלאכה 
שמכבדת בעליה
גדולה מלאכה 

שמכבדת בעליה



מתכבדים   להזמינכם 

ונשיא הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו
מר סם בן-שטרית

כבוד ראש העיר לוד  
עו"ד יאיר רביבו

   בסימן: "גדולה מלאכה שמכבדת בעליה"

שיתקיים במוצ"ש כ"ב ניסן תשע"ט 27.4.19 בשעה 21:00
בלובי ”היכל התרבות“ העירוני בלוד ע"ש מקסים לוי רחוב קפלן 2

הפותחים:
עו"ד יאיר רביבו-ראש העיר לוד

מר סם בן-שטרית-נשיא הפדרציה העולמית

בתוכנית:
ברכות

הזמר מאוזיו קרוצ'י 
ולהקה אנדלוסית

דוכן התקרובת המסורתית 
של המימונה, ייפתח ב- 21:30.

(מחיר סמלי 5 ₪ לאדם)

ברכות:
"ברכת הרב" לתושבי לוד ולעם ישראל

שרים וחברי כנסת
ד"ר אנדרי גשיורובסקי-

יו"ר "יד עזרה לישראל-גלובל פורום"

ובהשתתפות:
שרים ואנשי ציבור.

חברי ההנהלה ומועצת העיר.
ראשי הפדרציה מרחבי הארץ.

דברי סיכום: 
מר יוסי אלישע-

תרבחו ותסעדו !יו"ר סניף הפדרציה בלוד.

בס“ד

נשמח כולנו 
בשמחת המימונה!

נשמח כולנו 
בשמחת המימונה!


