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הודעה לעיתונות

נפתחה בעיר חדרה סדרת אירועים בארץ ובתפוצות
לציון 60" :שנה לעלייה ההמונית ממרוקו"
ו " 20שנה להקמת הפדרציה העולמית"
היום  25.8.19מתקיים בחדרה בראשות ראש העיר צביקה גנדלמן ,ערב "הצדעה ליהדות מרוקו"
לרגל " 60שנה לעלייה ההמונית מארץ המגרב" ולציון " 20שנה להקמת הפדרציה העולמית של
יהדות מרוקו".
אירועים דומים יתקיימו בפתח תקוה ,בית שמש ,הרצליה ,דימונה,ראשון לציון ,רמלה ,ירושלים
ועוד...
במהלך האירועים ,יודגשו השגיה של יהדות מרוקו ותרומתה בבניין הארץ וביישובה .יהדות זו,
המונה כיום יותר ממליון נפש ,היא הקהילה הגדולה השניה לאחר עלייתה של יהדות חבר
העמים.
יישובים ברחבי הארץ:
יהדות מרוקו הקימה  111יישובים ומושבים חקלאיים ברחבי הארץ .בצפון ,ישובים אלה היוו
חומות מגן אנושיות ,מפני פגיעות המחבלים מלבנון ומסוריה .ובדרום ,מפני חדירות הפדאיון
מסיני וממצרים .ואף על פי כן ,יהודים עולים אלה ,נעצו את ציפורניהם בטרשי הגליל ובחולות
הנגב והם לא זעו ולא נעו ממקומם.
את מעברות העולים ,שבהן שוכנו עולים אלה ,הפכו לערים גדולות .כך מעברת "חלסה" הלא היא
קריית שמונה ,מעברת "קסטינה" היא קריית מלאכי ,ומעברת "בית מזמיל" בירושלים
לשכונות קריית היובל וקריית מנחם.
העלייה ההמונית:
יותר מ 300,000 -נפש מיהודי מרוקו עלו לארץ החל משנות ה .60 -גבולות מרוקו נפתחו לרווחה
לאחר טביעת "אגוז" ב ,10.1.61 -על  44מעפיליה ממרוקו .הודות ללחץ הסנאט והקונגרס
האמריקאיים על מלך מרוקו מוחמד ה ,V -הותרה העלייה בדרכון הקולקטיב ,קרי :לדרכון אחד
צורפה רשימה של אלפי יהודים שיציאתם ממרוקו הותרה.
ייצוג והצטיינות בתחומים רבים:
יהדות מרוקו ,רשאית להתגאות בייצוגה המרשים בכנסת ובממשלה ,יותר מכל יתר  70קהילות
ישראל .כמחצית מראשי ערים ומועצות הינם יוצאי מרוקו ,ומהווים עתודה להנהגת המדינה.
בניה הצטיינו בתחומי הזמר ,הפיוט והשירה האנדלוסית ,הספורט והתיאטרון .רבים מבניה
שירתו בצה"ל והגיעו לדרגות הבכירות ביותר ,ודי אם נזכיר את הרמטכ"ל לשעבר -גדי אזנקוט,
רב-ניצב יוחנן דנינו  -המפכ"ל לשעבר ורבים אחרים.
כמחצית ממלכות היופי והדוגמניות ,הינן מיוצאות מרוקו ,וכיום מופיעים יותר כתבים ומגישים
בתוכניות רדיו וטלוויזיה מבני קהילה זו.
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הפדרציה :ההיקף והמטרות:
הפדרציה העולמית ,הינה הארגון הגדול ביותר מכלל התאחדויות העולים .במסגרתה ,התאגדו 23
ארגונים ,הרשומים אצל רשם העמותות .לפדרציה  102סניפים 70 .סניפים בארץ :מרמת הגולן
ועד אילת .ובתפוצות  :32מרוקו ,אירופה ,ארה"ב ,קנדה ודרום אמריקה כולל סניף באמזונס
בראשות ד"ר אורו סירויה.
הפדרציה קבעה לה  5מטרות -על:
 אחדות עם ישראל ושלימותו
 הנחלת מורשת יהדות מרוקו וערכיה
 קי רוב אחינו העולים אלינו ,כדי ללמדם פרק מקליטתנו המוצלחת
 הדגשת חלקה ותרומתה של יהדות זו בתקומת העם והמדינה
והיהלום שבכתר:
 הענקת מלגות לימודים לסטודנטים מעוטי-הכנסה ללא הבדל ,מוצא ,גזע ,דת ומין .וזה,
יי חודנו לעומת התאחדויות עולים אחרות המעניקות סיוע ליוצאי קהילותיהן.
בשנים  2019 -2004העניקה הפדרציה ,בסיוע שותפיה ,כ 5,000 -מלגות בסכוום כולל של 10
מליון דולר.
הפדרציה העולמית ,הפיקה  42סרטים על יהדות מרוקו וערכיה ברובם הגדול עם רשתות
הטלוויזיה ,לרבות הסדרה "אגוז" על שלושת פרקיה ,הפקת "חזיון אורקולי" בשם "עושים
פל"א" המספר סיפורים של יישובים והמושבים שהקימה יהדות זו.
כן הופקו סרטים על חג המימונה ,שהונחל לעם ישראל ,חג שאין לו אח ורע בשום עם ואומה ,חג
של הכנסת אורחים ,קירוב הלבבות והעמקת ההיכרות בין קהילות ישראל .הנשיא יצחק נבון ז"ל
אמר" :חג המימונה הקהה את הקיטוב בעם וחשף את הפנים היפות של יהדות מרוקו".
האירועים לציון " 60לעלייה ההמונית ממרוקו" ,הפדרציה ורשויות המקומיות ישקיעו כ3 -
מליון שקל ,כדי להבליט השגיה של יהדות זו בתחומים השונים.
שורת אירועים ברמלה:
בעיר רמלה ,בראשות ראש העיר מיכאל וידל ,יתקיים ב" 21.11.19 -יום הצדעה ליהדות מרוקו",
במסגרתו; חנוכת אתר לזכר מעפילי "אגוז" ,בהמשך טקס ארצי לחלוקת מלגות ולסיום "ערב
שירה ופיוט וזמר".
את עצרת הסיום נקיים בבנייני האומה ,בסיוע עיריית ירושלים-בראשות ראש העיר משה ליאון
והסוכנות היהודית בראשות יו"ר ההנהלה יצחק בוז'י) הרצוג ומשרד התרבות .באירוע צפויים
להשתתף  3,500איש מכל רחבי הארץ ומתפוצות הגולה.
הכתרת דמויות מופת:
הפדרציה ,בהיותה הגדולה מכל הארגונים מסוגה ,נוהגת להכתיר ברב-עם והדר "דמויות מופת".
הראשון מביניהם אריאל שרון ב ,2002 -שמעון פרס ,הרב ישראל מאיר לאו ,מלך מרוקו מוחמד
ה ,V-הנהלת בנק ה פועלים ,הסנטור ז'אן פייר בונשאר מצרפת ,סר צ'ארלס דהן וושינגטון ,ועד
כלת פרס ישראל מרים פרץ .וב 17.12.19 -נכתיר את יוסף נסראדין -יו"ר התנועה הדרוזית-
ציונית בישראל .הטקס יתקיים בבית "יד לבנים" בדליית אל כרמל במעמד ראשי מדינה ראשי
העדה הדרוזית ,מכובדים ומקורבים לעדה זו.
סוף.
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