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הושק בנתב"ג
יוצאים לחו"ל? רגע אחרי שתחתימו את הדרכון ושנייה לפני הדיוטי פרי,
הביטו שמאלה ותוכלו גם אתם לבקר במיצג " 120שנות ציונות" שנפתח
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הכי מטוקבקות
 .1נתניהו" :מסע תקשורתי מתוזמר כדי להפיל
את ממשלת
 .2ההלכה לפני החוק" :פה לא יאשרו לך
לעשות הפלה"
 .3רמב"ם :מצלמות האבטחה תיעדו גבר
הורס מכונת הנשמה
 .4צרפת נגד טראמפ" :העברת השגרירות
לירושלים 

שתף בפייסבוק

 .5הממשלה תייבא עובדים זרים להייטק
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הרשמה לדיוור
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תגובה לכתבה
עיתון שישי לחודש מתנה!
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את אישגל
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מיצג חדש נחנך אתמול )א'( בנתב"ג ,במסגרת אירועי  120שנה לקונגרס הציוני הראשון:
מדובר בסדרת צילומים באורך כולל של כ 130מטרים ,שהפכו לאבני דרך בתולדות הציונות,
עיבודים גרפיים ,איורים ודימויים המובלטים מהקיר בתלתמימד .המיצג הוא פרי שיתוף פעולה
בין נתב"ג וההסתדרות הציונית העולמית ,ומוצג כבר היום בשדרה המובילה לדיוטי פרי.

עד  30%הנחה בביטוח המקיף
לרכב ו 12תשלומים שווים!
להצעת מחיר <<
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עד  30%הנחה בביטוח המקיף
לרכב ו 12תשלומים שווים!
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בין הנושאים הבולטים במיצג :עלייה וקליטה ,שפה ותרבות ,התיישבות ופיתוח חקלאי ,ישראל
והתפוצות ,נשים פורצות דרך בציונות ,ירושלים ,מיעוטים ועוד .הנושאים מוצגים בעברית
ובאנגלית.
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מפנקים
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זמינה לבנייה

במיקום מעולה בגני תקווה 4
חד' ,מ  ₪ 400,000והיתרה
בכניסה!

מגשימים חלום באשקלון!
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מעולה
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