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חברות וחברים יקרים ,

ביקור במוזיאון מורשת יהדות תימן ברחובות
ויריד "חבר"ראש השנה  2019בגני התערוכה בת"א
בשל הביקוש הרב בשנים האחרונות ,של חברים וחברות לצאת ליריד חבר ראש השנה ,הוחלט גם השנה
לקיים חמישה מועדים יתקיים הראשון ביום ב(9/9/2019בדואים),השני ב, 10/9/2019השלישי ב11/9/2019
הרביעי ב 12/9/2019החמישי ב 15/9/2019והשישי ואחרון ב 16/9/2019מחזור זה יהיה ללא טיול וללא
ארוחה וללא תשלום מותנה ב 40משתתפים לפחות.

בדומה לפעמים קודמות נשלב גם הפעם ביקור באתר מעניין מוזיאון יהדות תימן ברחובות.
יהדות תימן היא קהילה יהודית עתיקת יומין .על פי החלוקה המכנסת את מרבית קהילות היהודים יוצאי
אירופה תחת הכותרת" אשכנזים ",ואת קהילות צפון אפריקה ,והמזרח התיכון ,כ"ספרדים ",יש לראות את
קהילת היהודים יוצאי תימן כקהילה שלישית ,מכיוון שהיא שונה .ההיסטוריה של יהדות תימן היא עתיקת
יומין .לפי מסורת יהודי תימן הם מיוחסים לשבט יהודה ולשבט לוי.

עלות לאדם היא  ₪ 60בלבד
לצורך קבלת השי יש להצטייד בכרטיס אשראי של חבר (יהלום שחור)  +תעודה מזהה.
לוח זמנים להסעות

אחראי טיול לאוטובוס מספר  1מטעם ההנהלה לחברים הבדואים
ב 9/9/2019נציג הבדואים מזרייב חאלד 052-2988227
אוטובוס מספר 2בית שאן/עפולה והמשך היום:
 07:00בית שאן בתחנה ליד בנק הפועלים לכוון עפולה
 07:30יציאה מעפולה תחנה מרכזית ליד הטלפונים
 09:30ביקור והדרכה במוזיאון יהדות תימן ברחובות.
 12:00ארוחת צהרים כשרה
 13:30נסיעה לגני התערוכה
 14:30ביקור ביריד חבר בגני התערוכה
 17:00חזרה משוערת לעפולה

אחראי טיול לאוטובוס מספר  2מטעם ההנהלה ב10/9/2019
עסיס דוד 052-4055025

אוטובוס מספר 3עפולה בילבד והמשך

היום:

 07:30יציאה מעפולה תחנה מרכזית ליד הטלפונים
 09:30ביקור והדרכה במוזיאון יהדות תימן ברחובות.
 12:00ארוחת צהרים כשרה
 13:30נסיעה לגני התערוכה
 14:30ביקור ביריד חבר בגני התערוכה
 17:00חזרה משוערת לעפולה

אחראי טיול לאוטובוס מספר  3מטעם ההנהלה ב11/9/2019
ניסים כהן 050-6282323
אוטובוס מספר 4נצרת עלית,מגדל העמק ,רמת ישי ,שדה יעקב ,יוקנעם אלייקים:
 07:00יציאה מנצרת עלית  -מתנ"ס ברקוביץ
 07:15נוף העמק בתחנה בכביש הראשי מול התחנת דלק.
 07:20ממגדל העמק בתחנה לכוון חיפה במתחם פרץ סנטר .
 07:40רמת ישי בכביש הראשי בתחנה מול תחנת הדלק
 07:45שדה יעקב בכביש הראשי בתחנה לכוון דרום
 07:50יוקנעם בכביש הראשי בתחנה מול מרכז G
 09:30ביקור והדרכה מוזיאון יהדות תימן ברחובות.
 12:00ארוחת צהרים כשרה
 14:30ביקור ביריד חבר בגני התערוכה
 17:00חזרה משוערת לתחנות האיסוף בסדר הפוך

אחראי טיול אוטובוס מספר  4מטעם ההנהלה ב12/9/2019
צוריאל ישעיהו 054-6109577
אוטובוס מספר  5נצרת עלית /מגדל העמק//עפולה:
 07:00נצרת עלית מתנס ברקוביץ בתחנה לכוון עפולה
 07:15נוף העמק מול תחנת הדלק בתחנה לכוון עפולה
 07:20מגדל העמק ליד בנין העיריה בתחנה לכוון עפולה
 07:40תחנה מרכזית עפולה טלפונים ציבוריים
 09:30ביקור במוזיאון יהדות תימן ברחובות
 12:00ארוחת צהרים כשרה
 13:30נסיעה לגני התערוכה
 14:30ביקור ביריד חבר בגני התערוכה
 17:00חזרה משוערת לעפולה

אחראי טיול לאוטובוס מספר  5מטעם ההנהלה 15/9/2019
יהודה וזאן 050-2878454

אוטובוס מספר  6נצרת עלית /מגדל העמק//עפולה ללא טיול ללא ארוחה וללא תשלום
10:00נצרת עלית מתנס ברקוביץ בתחנה לכוון עפולה
 10:15נוף העמק מול תחנת הדלק בתחנה לכוון עפולה
 10:20מגדל העמק ליד בנין העיריה בתחנה לכוון עפולה
10:45תחנה מרכזית עפולה טלפונים ציבוריים
 12:30ביקור ביריד וקבלת המתנה.
 14:30עליה לאוטובוס ונסיעה צפונה
 16:30חזרה משוערת לעפולה

אחראי טיול לאוטובוס מספר  6מטעם ההנהלה 16/9/2019
יהודה וזאן 050-2878454
ההרשמה והתשלום ליום זה עד גמר רישום.במידה ולא יהיו מספיק נרשמים למילוי  6אוטובוסים יצאו  5אוטובוס בלבד על
בסיס בל הקודם זוכה
ללא תשלום בפועל ,לא יובטח מקומו של אף חבר.

מספרי טלפון לשאלות נוספות
ניסים כהן  050-6282323 -עסיס דוד 052-4055025
וזאן יהודה – 050-2878454

צוריאל ישעיהו

054-6109577

נציג הבדואים מאזרייב חאלד 052-2988227
נשמח לראותכם
אחמד
יו"ר

פאלח
סניף

העמקים

050-3601330

תכנית ולו"ז כפופים לשינויים .ט.ל

לכבוד " :צוות" סניף עמקים – ת.ד  2450עפולה
מצ"ב המחאה ע"ס  ₪ 60ליחיד לפקודת "צוות" סניף עמקים,עבור השתתפותנו ביריד ראש השנה 2019
ב( 9/9/2019בדואים)
ב 10/9/2019 -ב 11/9/2019 -ב  12/9/2019ב 15/9/2019ב( 16/9/2019ללא ארוחה ללא טיול וללא תשלום)

סמן את מועד המבוקש .את המחאות לרשום לצוות סניף העמקים.
לשלוח בדאר רגיל לכתובת צוות סניף העמקים ת.ד  2450עפולה.המחאות בלבד לא מזומן עד 30/8/2019
.דואר רשום לא ייאסף.
שם ____________ :שם משפחה  ________ :דוא"ל __________@___________________ :
טלפון ___________ :טלפון נייד _____________ :חתימה _____________

