
חגיגות המימונה המרכזיות באשקלון ובפתח תקוה
כ"א-כ"ב ניסן תשע"ח  -  7-8 באפריל 2018

"רב שיח" על הנושא:

ביום ראשון כ"ג ניסן תשע"ח (8.4.2018)
בשעה 18:00 

ב"היכל התרבות" רח' המכבים 5 פתח תקוה
קומה 1 - אולם מרגלית

שיפתח את חגיגות המימונה המרכזיות בפתח תקוה
"מצא אשה מצא טוב""מצא אשה מצא טוב"

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

חברי הפאנל
ח"כ הרב אלי בן דהן-סגן שר הבטחון

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

כמי שפועל רבות לקידום תרבות יהדות הפותח: עו"ד איתי שונשיין-סגן ראש העיר פ"ת
הפעילים  בשיתוף  בפתח-תקוה  מרוקו 
ולאור  בעיר,  הפדרציה  של  היקרים 
הקשר המיוחד שלי לקהילה זו. דומני, 
מידי  הופקע  מזמן  כבר  המימונה  שחג 
יהדות צפון אפריקה והפך ליום חגו של 

עם ישראל כולו.
 70  – ה  חגיגות  בסימן  השנה  נערכות  המימונה  חגיגות 
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 
של  העולמית  הפדרציה  חברי  את  לברך  ברצוני  ועמים. 
והסביבה  פתח-תקוה  תושבי  כלל  ואת  מרוקו,  יהדות 

בפרנסה טובה, פריון ובריאות טובה ואיתנה. 
 

חּו ּוְתָסעדּו! ְתְרבְּ

ברכת סגן רה"ע פתח תקוה

עו"ד איתי שונשיין
סגן ראש עיריית פתח-תקוה
ראש מינהל התרבות, יו"ר ועדת החינוך

תושבים יקרים ומכובדים,

את  בחום  מחבקת  תקוה  פתח  העיר 
לבני  ומאחלת  מרוקו  יוצאי  קהילת 

הקהילה ולכל עם ישראל חג שמח!

חגיגת המימונה היא חגיגה לאומית 
הפתיחות  העם,  אחדות  את  המסמלת  ממש,  של 
והסובלנות בקרב תושבי ישראל, בני כל קהילות ישראל 

וכל המגזרים.

מי ייתן וברוח החג נשכיל כולנו לגשר ולפשר. לקבל את 
ברכה  איחולי  העם.  אחדות  למען  ולפעול  והשונה  האחר 

לבריאות, שגשוג ופרנסה טובה.

תרבחו ותסעדו!

ברכת ראש העיר פתח תקוה

איציק ברוורמן
ראש העיר פתח תקוה

אנו מתכבדים להזמינכם 

תרבחו ותסעדו תרבחו ותסעדו

לחגיגות המימונה המרכזיות

איציק ברוורמן
ראש העיר פתח תקוה                                       

סם בן-שטרית
יו"ר הפדרציה העולמית

שתתקיימנה בפתח תקוה
ביום ראשון כ"ג ניסן תשע"ח (8.4.2018) 

בשעה 20:00 
ב"היכל התרבות" רח' המכבים 5 פתח תקוה

לחגיגות המימונה המרכזיות

מוזמנים: שרי ממשלה וחברי כנסת

בתכנית
להקת שפתיים עם הסולן סמי לזמי

ריימונד אבוקסיס-זמרת ארמון מלך מרוקו
שמעון רגב-סטנדאפיסט (הכינו ממחטות!) 

הפותחים
עו"ד איתי שונשיין-סגן ראש העיר פ"ת
פיני אלקיים-יו"ר סניף הפדרציה בפ"ת

ברכות 
מר יצחק (איציק) ברוורמן-ראש העיר
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

דבר ראש העיר אשקלון

תומר גלאם
ראש העיר אשקלון (בפועל)

ברוכים הבאים!

הארצי  המימונה  ליל  את  לארח  שמחה  אשקלון  העיר 
מרוקו,  יהדות  של  העולמית  הפדרציה  בשיתוף  מרכזי 

ולקיים את מנהגי החג בעיר כמיטב המסורת.
בשנים האחרונות הפך, ובצדק, חג המימונה מחג עדתי 

ליוצאי  וקירוב לבבות. כבן  לחג לאומי, לחג המסמל אחדות, אהבת חינם 
קהילת המזרח, הזיכרונות מהחג הזה תמיד היו מלווים בחיוך, בצבעוניות, 

בטעמים מתוקים של בית ובשמחה אמיתית. 
מי ייתן ונזכה כולנו לראות את השלום, האחווה והערבות ההדדית המזוהים 

כל כך עם החג המיוחד הזה בעירנו ובארצנו ושתמיד נחגוג יחד. 
בברכת חג מימונה שמח, בריאות, שגשוג והצלחה.

"מצא אשה מצא טוב" (משלי י''ח-כ"ב).
ליופיה,  לאשה,  רבים  כתרים  כתרה  היהודית  המורשת 

למארחת למופת וכעקרת הבית. 

המלך שלמה ב"שיר השירים" הקדיש לה שבחים רבים 
יונתי  וביניהם; חכמת נשים בנתה ביתה. אחותי רעייתי 
תמתי. הנך יפה רעייתי, הנך יפה עינייך יונים, שחורה אני 
ונאוה. כולך יפה רעייתי ומום אין בך. וב"משלי" קבע המלך שלמה "מצא 

אשה - מצא טוב".

ההלכה היהודית העניקה פריווילגיות רבות לאשה: נשים פטורות ממצוות 
ובין  האשה,  לטובת  בפסיקותיהם  נטו  וחכמיה,  מרוקו  דייני  גרמן.  שהזמן 
היתר חלקן בירושת ההורים או הבעל כחלקם של האחים או הבנים. כיום 
ושוויון  רבות  זכויות  לאשה  הוקנו  נאורות,  ובמדינות  ישראל  במדינת 
הפמיניסטיות.  התנועות  של  לפעילותן  הודות  ואלה  שונים.  בתחומים 
"מרבה  חז"ל:  באמרת  כנראה  מקורה  אחת)  (אשה  למונוגמיה  ההגבלה 

נשים, מרבה כשפים". 

וכך  ממנה.  חשובה  שאין  כמצווה  לא"י  העלייה  במצוות  ראו  מרוקו  חכמי 
את  ישלם  (מסרבת),  ממאנת  ואשתו  לא"י,  לעלות  הרוצה  "בעל  פסקו: 
כתובתה ויעלה בגפו". במאה ה- 17 קבע בית דין בראשות הרב בן-זכרי כך: 
"גם אשה הרוצה לעלות לא"י ובעלה מסרב, תשולם לה כתובתה, תיקח את 
ילדיה עמה ותעלה לא"י". נסיים בדבר אלוקים לאברהם: "כל אשר תאמר 

לך שרה שמע בׂקָלה"! (בראשית כ"א-י"ב). 

דבר יו''ר הפדרציה העולמית

סם בן-שטרית

לפרטים: הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו, רח' יפו 42, ירושלים 94222 טל: 02-6257377 (רב קווי) פקס: 02-6251221
Youtube-בקרו בפייסבוק וב  www.fede-maroc.com :אתר ,email:maroco26@netvision.net.il 050-5588899 :במקרים דחופים

 מאז 2004 הוענקו 4,083 מלגות למעוטי הכנסה ללא הבדל מוצא, גזע, דת ומין. תרום לפדרציה העולמית של יהדות מרוקו. קבלה ופטור על תרומות יגיעו אליכם.

כלל אירועי 2018 

"מצא אשה מצא טוב"
(משלי י''ח-כ"ב)(משלי י''ח-כ"ב)

"מצא אשה מצא טוב"
הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

מתכבדים   להזמינכם 

  שיתקיים במוצ"ש כ"ב ניסן תשע"ח 7.4.18 בשעה 20.30
ב"היכל התרבות"  רח' הנשיא 82 אשקלון

מר תומר גלאם – ראש העיר אשקלון
מר גבריאל לוי-יו"ר סניף הפדרציה באשקלון

הזמר אריק משאליבתוכנית:הפותחים: 
ולהקת אוריינטל

ברכות: 
כבוד השופט העליון -ד"ר יורם דנציגר 

ח"כ משה כחלון-שר האוצר
השר איוב קרא-שר התקשורת

ד"ר אנדריי גשיורובסקי- יו"ר "יד עזרה לישראל"
ח"כ אבי דיכטר-יו"ר ועדת חוץ ובטחון

ח"כ ד"ר מייקל אורן-סגן שר במשרד רה"מ
ח"כ ציפי לבני-לשעבר שרת החוץ והמשפטים

ח"כ עומר בר לב-חבר ועדת חוץ ובטחון
מר סם בן-שטרית-יו"ר הפדרציה העולמית

מר תומר גלאם ראש העיר אשקלון
ומר סם בן-שטרית-יו"ר הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

פנים  בקבלת  נפתחים  האירועים 
מרכז  בגני  משתתפים  ורבת  חגיגית 
כיבוד  יוגש  במהלכה,  דפר.  גסטון 
הפנים  קבלת  המימונה.  חג  מתקרובת 
תלווה ע"י נגנים וצוות זמרים מהלהקה 
"צפון - מערב", של אוניברסיטת חיפה.

בחלק האמנותי שיתקיים באולם "קריגר", יופיעו הבדרן 
מצחיקה בשפה  קומדיה  ההצגה,  תוצג  ואחריו  וידר  יוסי 
המרוקאית, בשם "לכטאטה ולמתעלם", בתרגום חופשי 
"מגידת עתידות והמשרת". מגלמת התפקיד השחקנית 
פלורה סעדה ואילו תפקיד המשרת מגלם השחקן מכלוף 

צדוק.

סיום ארצי של חגיגות המימונה בחיפה
יום א' כ"ג ניסן 8.4.18 בשעה 19:00

יעקב בזק
יו"ר סניף הפדרציה העולמית בחיפה


