
Threads חוטים
של משי

סיפורה של 
יהדות בוכארה The Story of 

Bukharan Jewry

אנו מתכבדים להזמינכם
לפתיחה החגיגית של התערוכה 

חוטים של משי
סיפורה של יהדות בוכארה

יום חמישי, כ”א בטבת תשע”ג
3 בינואר 2013

קבלת פנים בשעה 19:30
טקס הפתיחה בשעה 20:00

דברים
מר מוטי שוורץ

מ”מ מנכ”ל בית התפוצות

ח”כ גדעון סער
שר החינוך

ח”כ אמנון כהן
יו״ר ועדת הפנים והסביבה

יוזם התערוכה

גב׳ אורית אנגלברג-ברעם
וגב׳ מרב בלס

אוצרות התערוכה

מנחה: מר גד בן ארי
תכנית אמנותית: משפחת אלייב

נא לאשר השתתפות 
עד יום חמישי 27.12.2012

בטלפון: 03-7457880  
050-7440412 )ז׳נט(

התערוכה מוצגת באולם התערוכות 
ע”ש ליידי שרה כהן

You are cordially invited to the
festive opening of the exhibition

Threads of Silk
The Story of Bukharan Jewry

Thursday, January 3, 2013
Reception at 7:30 pm
Opening ceremony at 8:00 pm

Speakers
Mr. Moti Schwartz
Acting CEO, Beit Hatfutsot

MK Gideon Sa’ar
Minister of Education

MK Amnon Cohen
Chairman Internal Affairs 
& Enviroment Committee
Initiator of the exhibition

Ms. Orit Engelberg-Baram 
and Ms. Merav Balas
Curators of the Exhibition

MC: Mr. Gad Ben Ari
Artistic program: 
The Elaev Family

R.S.V.P. 
by Thursday, 27.12.2012
Tel: 03-7457880 
050-7440412 (Janet)

The exhibition is displayed in 
the Lady Sarah Cohen Exhibition Hall

בית התפוצות, קמפוס אוניברסיטת תל אביב, שער 2
  www.bh.org.il רח׳ קלאוזנר רמת אביב

כניסה לרכב דרך שער 1, בהצגת ההזמנה

Beit Hatfutsot, Tel Aviv University campus, gate 2
Klausner Street, Ramat Aviv www.bh.org.il 
Vehicle entrance, through gate 1, with the invitation
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