
47 15.12.2017   ˆ   ידיעות פתח־תקוה

בית הכנסת  האחים ישראלית  הי"ד
רח' אחים ישראלית 45, פתח תקוה

בית ספר ללימוד ילדים לבר מצווה )עד היום 1279 ( בהנהלת ארמונד אלהרר )בהתנדבות(

"טכס  קבלת  התורה"   
לתלמידי  בי"ס יצחק  נבון

לילדי  התורה  קבלת  טכס 
מעמד  מהווה   7 בגיל  ב'  כיתות 
כאשר  במינו,  ומיוחד  מרגש 
עם  יושבים  תלמידים  כ-100 
ובידיהם דגלי  והאימהות  האבות 
ישראל, ומקשיבים ברצינות רבה  
ראש  בנוכחות  שלי  להסברים 

העיר מר איציק ברוורמן והמנהלת יחד עם המורות כ-300איש. 
הזה  הטכס  הברית?  לוחות  התיבה?  הכנסת?  בית  מה משמעות 
עמדו  סיני שם  בהר  ונשגב  רם  לאותו מעמד  ישיר  הינו המשך 
אבותינו בשנת 2448 לספירה שלנו )היום לפני 3330 שנה( מעמד 
בו נהיינו לעם נבחר ועד היום אנו ממשיכים לקיים את אותו טכס 
יפה ונהדר. שיא ההתרגשות, כאשר הוצאתי 7 ספרי תורה שנשאו 
מנשקים  כשהילדים  לתיבה,  מסביב  סיבוב  ועשו  האבות  אותם 
את הספרים, תוך החזרת הספרים לתוך ארון הקודש, ואז ראש 
העיר בירך את הקטנים החמודים ואת ההורים, ואיחל להם הצלחה 
שופע  שהיה  ארמונד"  "לאולמי  כולם  נכנסו  זה  אחרי  בהמשך. 
בכיבוד עשיר מאד שההורים הביאו והכלייזמרים  הנעימו בשירה. 

בס"ד

הרצאות  תלת שבועיות )בחורף( 

הרצאה  לחללי  ספינת  אגוז                           

  מרד  החשמונאים, מרד של יהודים נגד הממלכה 
הסלובקית. בתאריך  19.12.2017  בשעה  19.00-20.30

מפי סא"ל  ארמונד אלהרר, ההיסטוריון
א.מה היו הסיבות לפתיחת המלחמה נגד  היוונים?

ב . באיזו תקופה היתה המלחמה?
ג.מי היו המפקדים שפיקדו במהלך הקרבות? מהיוונים ומהיהודים.

ד. באילו מקומות הייתה המלחמה? מה סדר הכוחות שהשתתפו?
ה. התוצאה הסופית - טיהור בית המקדש וחידוש הפולחן  היהודי בו.

אם  יספיק הזמן, 
תינתן עוד הרצאה על  סיום תקופת האבות .

לתת  התבקשתי  בשכונה,  והחברים  המתפללים  בקשת  פי  על 
הרצאות בימים  שלישי  משעה 19:00-20:30 על כוס קפה ועוגה 
חברים,  כ-100  קיבולת  הכנסת  לבית  הצמוד  ארמונד"  ב"אולם 
הנושאים שאעביר הם, 6,000 שנות היסטוריה של  העם היהודי, 
ישראל   נביאים  כל  הכרת   ,  54 מתוך  נבחרות  שבוע  פרשיות 
בקיצור מלחמות ישראל בעת החדשה החל  מ-כ"ט  בנובמבר 
בעת  ישראל  מלחמות  המלחמות,  וכל  השחרור  מלחמת    ,47
שנות   3,000 המלך,  דוד  רבינו,  משה  בו-נון,  יהושע   העתיקה, 
היסטוריה של יהדות מרוקו, 3,000 שנות היסטוריה של ירושלים, 
נגד  האנטישמיות  בניהם.  והיחס  היהדות  האיסלם,  הנצרות, 
דרך  תשליכוהו"...,  היאורה  הילוד  הבן  "כל  מפרעה  היהודים 
נושאים  ועוד   .7.5.1945 להיטלר  ועד   1492 ספרד  יהדות  גירוש 
ועוד. ישראל  של  הביטחון  תורת  כגון,  האקטואליה,  בתחום 

מרצה: סגן  אלוף )מיל'( ארמונד  אלהרר
 יקיר העיר פתח –תקווה.   

המבצע  הסודי "איילת   השחר" מאל חוסימה שבמרוקו – לירושלים, 
טרגדיה נוראה ומלאת הוד של הספינה שטבעה ב-1961 

על 44 מעפיליה ועד 1983. 
אריה  מר  תקווה,  פתח  בעיריית  התרבות  אגף   - ע"י  וארגון  יוזמת 
ימיני, מנכ"ל היכל התרבות, בשיתוף עם יו"ר סניף פ"ת של הפדרציה 

העולמית של יהדות מרוקו.
המרצה יו"ר הפדרציה העולמית מר סם בן שיטרית.

שסיכן את חייו ולא נח עד שהביא את עצמותיהם לקבורה בירושלים 
ב 14-12-1992, בנוכחות נשיא המדינה ו-50,000 איש. 

זאת לאחר שנסע למרוקו כ-40 פעם בשליחות ראשי הממשלה 
להיפגש עם מלך מרוקו. 

מאז נקבע יום זה כ"יום ההעפלה הלאומי של  ישראל".

טכס  האזכרה יתקיים
ביום רביעי 10.1.2018 בשעה 20.00

באולם שרת

סא"ל )במיל.( ארמונד אלהרר

על כוס קפה ועוגה
ההרצאה הראשונה היתה 

לעילוי נשמת  חברי אורי פרג' ז"ל.

הרצאה בנושא חנוכה
ההרצאה תוקדש לעילוי נשמת  

חברי הרב מנחם ביטון ז"ל.

  ע"י הסטוריון ומומחה לתולדות עם ישראל ומלחמותיו

דמות מופת בפדרציה העולמית של יהדות מרוקו, לפניי קיבל זאת,  נשיא המדינה שמעון פרס ז"ל 

נשיא סניף הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו בפ"ת. נשיא סניף הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו בפ"ת.


