
נשמח שתבקרו אותנו באירועי הפתיחה
בחודשימ �פטמבר-אוקטובר 2017

עיריית רחובות, 
באמצעות החברה העירונית רחובות לתרבות, פורט ונופש
גאה  לפתוח את מרכז מורשת יהדות תימנ וקהילות ישראל

מרכז מורשת יהדות תימנ וקהילות ישראל, הינו מרכז ייחודי הכולל תצוגות קבע 
ופעילויות ייחודיות להפצה ושימור המורשת של יהדות תימנ ויהווה בית לכלל 

קהילות ישראל, באמצעות תערוכות מתחלפות, ימי עיונ, �דנאות, מופעימ ועוד.

המרכז נבנה על שטח של כ-3000 מ"ר ומשתרע על פני 3 קומות, הכולל משרדימ, 
חללימ מוזיאליימ, �פרייה, חדרי עיונ, כיתות לימוד, קפיטריה ואודיטוריומ המונה 

260 מקומות ישיבה.

את מרכז המורשת תכננ ועיצב האדריכל, יעקב גיל, מומחה בתכנונ מבני ציבור בארצ 
ובחו"ל, תוכ שימת דגש על עיצוב חדיש ומתקדמ ושמירה על אלמנטימ אותנטימ 

וייחודיימ. המרכז שמ דגש וחשיבות יתרה בהנגשת המקומ לבעלי צרכימ מיוחדימ.

כל הפריטימ, האו�פימ והתערוכות במוזיאונ נתרמו על ידי בני הקהילה התימנית 
בארצ ומחו"ל ותורמימ מקהילות שונות.

צילומ: נפתלי הילגר



אנו גאימ ושמחימ לפתוח את אירועי ההשקה 
עמ מיטב היוצרימ והפייטנימ בארצ,

המביאימ למרכז הבמה את העושר של עולמ הפיוט.
יומ ראשונ | ד' בתשרי | 24.9.17   יהדות בבל והמזרח בהשתתפות: הרב דוד מנחמ

יומ שני   |   ה' בתשרי | 25.9.17   יהדות אתיופיה בהשתתפות: להקת אינ�רה
                                                         ולהקת אז ישיר 

יומ שלישי  |  ו' בתשרי | 26.9.17   יהדות תימנ בהשתתפות: יאיר גד�י ולהקתו
יומ רביעי ז'  |  בתשרי | 27.9.17   יהדות מרוקו וצפונ אפריקה בהשתתפות: 

                                                         האנדלו�ית אשדוד והרב מני כהנ

יומ חמישי | ח' בתשרי | 28.9.17   "ממזרח למערב" בהשתתפות: 
                                                          אנ�מבל שמ טוב לוי

50 ש�ח לאדמ

www.ironit-rehovot.co.il ניתנ לרכוש כרטי�ימ במקומ או בטל. 073-3946150 פרטימ נו�פימ

צילומ: משה חורי

פ�טיבל פיוט ו�ליחות
28-24 ב�פטמבר | 20:30

חוה"מ �וכות | 10-8 באוקטובר 

אירועי הפתיחה

בואו ליהנות בפעילות משפחתית הכוללת יורימ מודרכימ במוזיאונ, 
פעילויות לילדימ, וכה ועוד המונ כיפ.

שעות פעילות 14:00-9:00 | 20:00-16:00
20 ש�ח למבוגר | 10 ש�ח לילד עד גיל 13

ילדימ מתחת לגיל 5 לא מחויבימ בתשלומ

מכונ בנ-צבי
המשרד לשוויונ חברתילחקר קהילות ישראל במזרח

משרד החינוכ - המזכירות הפדגוגית
אגפ מורשת


