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יציאה כניסה יציאה כניסה
20:27 19:23 חברון 20:31 19:08 ירושלים
20:32 19:27 שכם 20:33 19:29 תל אביב
20:31 19:19 באר שבע 20:35 19:22 חיפה

לאוהבי הארץ 
  ספר חובה שאסור לפספס

מחיר מבצע לרגל ההשקה 20 ש"ח בלבד 

www.yeshaclick.co.il |  02-6211999 :לרכישה

מדריך למטייל במעיינות יהודה שומרון 
ובקעת הירדן

"מה יכול להיות נעים וכיפי יותר 

מטיולים לאתרי מעיינות המייצגים 

את כל מרכיבי התרבות הנופית 

והחקלאית של הגדה המערבית?..."

10.1.17
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מספר ימים לתגובה מקדמית

מתן צו על תנאיימי המתנה לדיון ראשון

נוכחות הנשיא/ה בהרכבמתן צו ביניים

ממצאי דו"ח 'הכל מדיד' 2018
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אורך חיי העתירה (בחודשים)
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גדול
צפוף לכם הבית

בית

גדולה
למשפחה

₪ 30,000
הנחה מיוחדת

לדירת 7 חדרים

אפשרי  זה  עכשיו  הארץ?  במרכז  משלכם  קרקע  צמוד  בבית  לגור  חלמתם  תמיד 
ביישוב  שלנו  החדשים  מהבתים  להתרשם  אתכם  מזמין  ביקיר  הפרויקט  ומשתלם. 
שיש בו הכל: גנים, מכולת, קופת חולים, מגרשי כדורגל ותנועת נוער. והכל - מרחק 

נסיעה קצר ממרכזי העבודה בפתח תקווה, ראש העין ותל אביב.

yakir1.co.ilבואו להתרשם! לפרטים ותאום  אתי 050-5382852
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// מראיינת: עדי בן ישי
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שלישי | 3 ביולי

תלמוד תורה
חדש בשומרון

קדושה   יצירתיות   עבודת ה׳   ביטוי עצמי   
עמל התורה   חיבור לגוף, לרגש ולדימיון 

תלמוד תורה הוליסטי המחנך ליראת השמיים ועמל התורה, 
תוך מתן ביטוי לכל כוחות הנפש ופיתוח הלמידה העצמאית, 
הסקרנות ושמחת החיים הטבעית של הילד. כמו כן, יילמדו 

בתלמוד התורה כל מקצועות הליב״ה ברמה גבוהה.

תלמוד התורה מוקם בידי אנשי חינוך מנוסים בהובלת אבינעם מימון,   
מנהל פרוייקטים חינוכיים ומרצה בבית הספר ליעוץ תורני. 

בתכנית פתיחת שני בתי ספר - לבנים ולבנות. מיקום תלמוד התורה ייקבע 
על פי בקשת התושבים.

לפרטים נוספים: אבינעם מימון 052-4244478

בסיעתא דשמיא
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 nadav@myesha.org.il 052-5665052  עורך: אלנתן זכריה פרסום מודעות: נדב מלכה
הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: מ. פלדמן, תקוה דגן 

תמונות: דוברות המשטרה, דובר צה"ל, Israel Moto Adventures, ישראל קיסר, משה רונצקי   
 perla@myesha.org.il :הפקה: יש שחר הפקות  בע"מ  לתגובות

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

רמת הגולן 55, ירושלים 
טלפון 02-6211999 פקס 02-6516662

המוציא לאור:

w w w . m y e s h a . o r g . i l

מה קורה?
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הדבקת מודעות 

בבתי הכנסת 

 ובריכוזים דתיים

לפרטים: יוסי בן הדור

052-8908518  

yossib@makorrishon.co.il

שליחי הציבור שלכםמבית
שליחי הציבור שלכם

הפצת עלוני שבת בכל הארץ 
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