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גיליון 798 § פרשת ויקרא - זכור
הדלקת נרות: 17:35
מוצאי שבת: 18:24

www.tekoa.co.il :ליצירת קשר עם הוועד המנהל ועם צוות המזכירות, שלחו פנייה דרך האתר שלנו ונחזור אליכם בהקדם
iton@tekoa.co.il :חומרים לפרסום בתקועיתון יש לשלוח עד יום שלישי ב-10:00 לכתובת

צוות נחשון בהתנדבות בבית אבות בירושלים לכבוד ראש חודש אדר

מזל טוב!

לרבקה וצחי דבירה להולדת הבן

ב ר ו ך   ד י י ן   ה א מ ת
בצער רב אנו מודיעים על פטירתו של 

חיים גבסו ז”ל 
אבא של יוסף גבסו.

יושבים שבעה ברח׳ השר שפירא 18/2, בת ים.
משתתפים בצער המשפחה

בית תקוע

ב ר ו ך   ד י י ן   ה א מ ת
בצער רב אנו מודיעים על פטירתו של 

יהודה בוגדנוב ז”ל 
אבא של בוריס בוגדנוב.

משתתפים בצער המשפחה
בית תקוע

ב ר ו ך   ד י י ן   ה א מ ת
בצער רב אנו מודיעים על פטירתה של 

סוזן ניימרק ז”ל 
אמא של אמירה ביבי.

יושבים שבעה ברח׳ העבודה 11/1, דירה 2, רחובות.
משתתפים בצער המשפחה

בית תקוע

משנכנס אדר מרבים בשמחה!
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ליישוב תקוע דרוש/ה 
עובד/ת למחלקת שפ"י

היקף משרה: 100%

דרישות התפקיד:
בעל חוש טכני	 
חריצות	 
ראש גדול	 
יתרון לבעל נשק	 
העבודה כוללת ימי שישי לפי הצורך	 

pnim@tekoa.co.il :קו"ח ניתן לשלוח ל
עד לתאריך: 28.3.2019

רק פניות מתאימות ייענו
נא לציין :"עבור משרת עובד שפ"י"

ליישוב תקוע דרוש/ה 
מ"מ רכז/ת חינוך ושילוב בחינוך

בעל/ת יכולת הנהגה והובלה, הרואה את החינוך כמרכזי וחיוני 
לקהילה, איש/ אשת רוח וחזון המאמין/ה בחיבור בין אנשים 

כערך חיים וברעיון השילוב בין חילוניים ודתיים. 

)למ"מ לשלושה חודשים עם אופציה להארכה(. 

תיאור התפקיד:
תכלול תחומי החינוך הבלתי פורמליים ביישוב וקשר עם 	 

המוסדות הפורמליים
בניית תכניות שנתיות ורב שנתיות בעלות רציונל חינוכי, בדגש 	 

על ערכי תקוע )בפרט ערכי השילוב(
הובלה וליווי של ועדות החינוך היישוביות	 
ליווי והדרכת הקומונרית וצוותי ההדרכה בתנועת הנוער	 
קשר עם גורמי חוץ, כגון: מועצה, מתנ"ס ומשרד החינוך	 
קשר עם גורמי פנים, כגון: ועדות שונות ואישי ציבור ביישוב	 

דרישות התפקיד:
יכולת ארגונית גבוהה	 
ראייה מערכתית	 
ניסיון מוכח בליווי והנעת צוותי עובדים ומתנדבים	 
יצירתיות ויוזמה	 
יחסי אנוש מעולים, הקשבה הכלה ופתיחות	 
יכולת ביטוי טובה בע"פ ובכתב	 
גמישות בשעות העבודה	 

תואר ראשון בתחום חינוך/ חברה- יתרון	 

היקף המשרה: 50%
תחילת עבודה: אפריל 2019

pnim@tekoa.co.il :קו"ח ניתן להגיש עד 21.03.19, למייל

ליישוב תקוע דרושה 
מ"מ לריכוז תכנית "פותחות שבוע"

)לשלושה חודשים עם אופציה להארכה(.

תיאור התפקיד:
בניית תכנית לסדנאות מתחלפות לאורך השנה, גיוס ושיבוץ 	 

מעבירי סדנאות וסגירה עם הספקים.
הפעלת התכנית בפועל בימי ראשון בבוקר. ההפעלה כוללת: 	 

הכנה פיזית וטכנית של המרחב, הנחיית מעגל נשים, פתרון 
בעיות בזמן אמת

מעקב תקציבי ועבודה מול מחלקות הגזברות והנה"ח של 	 
היישוב, רישום וגבייה מתושבים, תשלומים לספקים

גיוס ושימור שמרטפיות	 
מערך פרסום המשלב כתיבת תוכן, עבודה עם גרפיקאי, 	 

פרסום במדיות השונות
ישיבה חודשית עם רכזת הקהילה והשתתפות בארבעה 	 

מפגשים ו/או השתלמויות צוות קהילה במהלך השנה

דרישות התפקיד:
מוטיבציה גבוהה לעבודה עם אנשים	 
תקשורת בינאישית ברמה גבוהה ויכולת הכלה	 
יכולת ארגונית ברמה גבוהה	 
עבודה במסגרת תקציב	 
עמידה בלו"ז	 
פניות בימי ראשון בבוקר	 

היקף משרה: 20%
תחילת עבודה: אפריל 2019

pnim@tekoa.co.il  :קו"ח ניתן להגיש עד 31/3/19, למייל

אומנם ההכנות 
לפורים בעיצומן... 

ובכל זאת, 
גם פסח באופק, אז...

תרבחו ותסעדו! 
קהילת תקוע פותחת את ביתה! 
חוגגים מימונה בביתכם? 

ספרו לנו ותופיעו בפרסום המימונות ביישוב!  

יש ליצור קשר עם אלינור: 054-7398763 
ועדת תרבות
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רק שנייה
היי, אנחנו כל כך שמחות לפגוש מלא אנשים בחנות כל פעם! ועוד 
יותר כשאתם מוצאים את ההשלמות או את התחפושת המלאה!

זה מעולה!
החנות תהיה פתוחה השבוע:

יום חמישי: 22:00-20:00
יום שני: 18:00-16:00

מיום שלישי, החנות תהיה סגורה עד אחרי החג.

אחרי זה נכנסים לאווירת פסח. אנחנו חייבות להודות שאנחנו קצת 
לחוצות מזה. ראינו את ההרים )בגובה התקרה( שאתם מביאים 
לחנות, וברור שזה חלק גדול מהעניין שלנו- להיות המקום שיקבל 
את מה שאתם לא רוצים יותר. אבל אם זו רק תחנה בדרך לפח, אז 
חבל עלינו, לא? לכן כלל הברזל: יש ספק - אין ספק! מה שטוב וראוי- 
להביא לחנות. כל מה שעייף או מחורר או מסריח או ספיציפי מאד 
)כמו חולצת סניף או בית ספר(- להביא למכולות מיחזור לבגדים 
בירושלים או לפח הקרוב. ברור שהדברים האלה תקפים גם לגבי 
גרביים וסמרטוטים. אנחנו יישוב שיש בו המון מחשבה אקולוגית, 
אבל בפועל אנשים לא באים לחנות בשביל למצוא דברים כאלה. 

ו...הערכתנו האין סופית תהיה לכם לנצח :( 
ימים טובים בינתיים, 

חוה ומעין

ביה״ס אח"י:

תלמידים מהחטיבה הצעירה 
והבוגרת ציירו פרחים על חלקי 
לתמונה  שיתחברו  פסיפס 
להוסיף  רצון  מתוך  שלמה 
אור ואחדות בתוך בית הספר, 

בקהילה ובארץ.

בשעה טובה, השבוע נוער 
תקוע סיים את ההקמה 
החקלאי  השטח  של 
המדבר.  ספר  בחוות 
קבוצת חקלאות של הנוער 
עובדת כבר מתחילת השנה 
מטפחת  שהיא  בחלקה 
ד'. אחרי עבודה  בתקוע 
מאומצת שכללה סיקול 
אדמה,  הפיכת  אבנים, 
פיזור קומפוסט, תיחוח, 
פריסת מערכת השקיה, 
סיימנו להכשיר את השטח 
החקלאי בחווה והשבוע 
שתילים   3,000 שתלנו 
של כרוב, סלק וקולורבי 
לקהילת  נמכור  שאותם 
תקוע בעוד חודשיים. הכל 
אורגני כמובן! כל הרווח 
מהמכירות חוזר ישירות 

לקבוצת החקלאות.
עברו  ההקמה  בתהליך 
עשרות ילדי הסניף שעבדו 
והתחברו לאדמה וכמובן 

המון בני נוער שבזכותם הצלחנו להוציא את הפרויקט לפועל. כמובן שאנחנו 
לא לבד במרחב- תודה רבה לתמיר דויטש )ירוקים( שמלווה אותנו לאורך 
הדרך; תודה רבה לוועד המנהל ולצוות המזכירות שרתומים מאד לפרויקט 

ומאמינים בו ובנוער שעובד בו בלי סוף.

בני עקיבא

נועם פוצ׳צ׳ו / רכז הנוער

סיכום שבוע בסניף:
השבטים נפגשו לפעולות והכנות לקראת חודש אדר בסניף!

צוות נחשון האלופים יצאו להתנדבות בבית אבות בירושלים 
לכבוד חודש אדר!

שבט ניצנים השפיצים מנקים את הסניף. 
שבט דורות ממשיכים בהכנות לשוק פורים המטורף!!

שבט הראה עובדים על ההכתרה של השנה!

תזכורת!
ביום ראשון )י' באדר( - 

שבט נבטים במסיבת פורים עם בית גיל הזהב!

ביום שלישי )י"ב באדר( - 
שוק פורים! שבט דורות מזמינים את כל המשפחה לשוק 

מהסרטים!!

ביום רביעי )י"ג באדר( - 
שבט ניצנים מזמינים את ילדי היישוב בגילאי 4-8 לפעילות!
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ליל פורים. הרהורים קהילתיים סביב גבולות, מבוגרים ונוער.
ביום רביעי, קצת אחרי קריאת מגילה, יצאו רבים מאיתנו לרקוד ברחובה 
של עיר, מי בחצרות הנשים ומי במשתה הכללי, מי במסיבת גברים ומי 
במרחב הפתוח, מי ברגליו ומי בבקבוקו. ברחבי תקוע תתקיימנה התכנסויות 
ציבוריות ופרטיות במוקדים שונים. גם בני הנוער, באופן טבעי, יימצאו 
במרחב הציבורי אף הם- בשולי מסיבות המבוגרים ובפינות צדדיות. גם לנו, 
המבוגרים, ממש כמו לבני הנוער, פורים הוא הזדמנות לרקוד עם הגבולות.
אז לקראת פורים והחוויות שהוא מזמן לנו, ובמסגרת סוגיית הגבולות 
התמידית בתקוע )שהיא כן סוגיה או שאולי היא בכלל לא?( וגם בעקבות 

שיחות קטנות פה ושם עם תושבים והורים, נוער ומחנכים-
הציפיה שלנו, כמבוגרים/ הורים, מבני הנוער היא להיות שקולים ולשים 
לב שהם וחבריהם באזור החיוג הנכון, אולם הם זקוקים להכוונה שלנו 

כהורים וכמבוגרים:
לטובת הנוער ולטובת המרחב הציבורי המשותף לכולנו- על כל הורה 
לתדרך את ילדיו נכון בשלב המקדים, להציב את הגבולות הנכונים וללוות 

את הנער - מקרוב או מרחוק - במהלך הערב.
האחריות על בריאותם של ילדינו במרחב חלה על כל הורה לנער או נערה.

בנוסף, אני מאירה ומציפה את הלבטים והשאלות שכל אחד מאיתנו יבחר 
לעסוק בהם במידה הרצויה לו. הדילמות הישנות והמוכרות רלוונטיות 

בכל פעם מחדש: 
מה האחריות שלי על עצמי כאדם בוגר במרחב הציבורי ומה האחריות 

שלי על חבריי? 
האם אגש לשם מנקודת ה"ערבות ההדדית" שמפעמת בי או מהמקום 
המחנך )את עצמי ואת הסביבה( שלי? בהסתובבי כמבוגר המרחיב ומשנה 
גבולותיו בחג הזה, האם אני מקנה לילדי את הכלי הנכון להבין מה הם 

גבולות, מתי מותר להרחיב )לפרוץ( אותם ועד כמה? 
בהיותנו תקועיים, אנשים שהחופש הוא חלק מתפיסתנו את אורח החיים 
הראוי, מה הן ההשלכות של בחירותינו - בשגרה ובזמני שיא - על חיינו 

שלנו ועל הדור שאנו מגדלים ומחנכים?
השכנות שלנו, תמיד ובהקשר הפורימי עוד יותר, חשובה ומשמעותית 
כקבוצה של שכנים חברים שיכולים וצריכים להיות שם אחד עבור השני, 

ואולי גם אחד עבור ילדיו של השני במקרה הצורך.
בברכת "חייב איניש לבשומי בפוריא" וחג פורים שמח

-----------------------------------------------

השתלמות "מעש"ה" למתנדבי צח"י
ביום שני התכנסנו, מתנדבי צוות חוסן היישובי, למפגש רענון והשתלמות.
הגיעו מתנדבים מתתי הצוותים השונים- רפואה, רווחה, חינוך, אנשי רוח, 

לוגיסטיקה, ואפילו נציגים ממתנדבי מד"א.
את ההשתלמות העבירו מיכל פרומן ויעל סולומון- היו"ריות של הצוות, 

שהן גם נשות מקצוע בתחום הטיפול והטראומה.
התכנים נסובו סביב נושא העזרה הנפשית הראשונה הניתנת בעת אירוע 

חירום למשתתפי האירוע, על מעגליו השונים והמתרחבים.
"מעש"ה" הוא מודל שנותן לאיש הצוות כלים ישומיים ופרקטיים לגשת 

אל מי שזקוק ולתת מענה ראשוני.
תודה רבה לכל המתנדבים שהגיעו, ותודה למיכל ויעל על הבנייה המקצועית 

ועל ההובלה החיובית והחיננית של הערב.
שלא נזדקק,

בשורות טובות ופורים שמח!

דפנה רייך / רכזת הקהילההרב אברהם בלידשטיין / רב היישוב

השנה עלה לפני זכרונה של קהילה חרדית שאני מכיר, שבה כולם משתכרים 
בפורים, מלבד הרב והשמש שלו, כדי שיהיה מישהו שישמור על השיכורים. 
חלשה דעתי. אמרתי שמא זה תפקידו של הרב גם בתקוע. פשפשתי בארנקי 
של שטרות שיש ברשותי, שקורין בלעז קלאסע"ר, לחפש כתב מינוי של 
רבנות של תקוע. עברתי על שטרות רבים, אבל לא אספר כל אחד ומעשה 
שלו, שא"א לפורטם. לבסוף מצאתי כתב מינוי רבנות של תקוע, שעליו 
חתומים זקני וזקנות העיר, וכתב ארוך הוא שהרי הטילו על רב שלהם 
לפתור את כל בעיות העיר, לפסוק ולפשר, לערב ולקדש, להחמיר לחרדלים 
ולהקל ללייטים בלא שיהא הדבר ניכר לעין, להשוות בין )א(נשים לאנשים, 
וגם להבדיל מהותנית בין נשים לגברים, להיות במערב בירה ובמזרחה בו 
ביום, וגם בפסטיבל הבירה. ועוד ועוד. ובכל אלה לא מצאתי שאסור על 

הרב של תקוע להשתכר בפורים. נחה דעתי. 
ועכשיו ברצינות. כפי שאני גדלתי, מהמקום שממנו אני מגיע, יש התנגדות 
גדולה בין חכמי היהודים לשכרות. שכרות זה משהו של גויים. בני נח, בני 
לוט ובנותיו. אמנם בגמרא כתוב: "חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא 
ידע בין ארור המן לברוך מרדכי", כלומר חייב אדם להשתכר בפורים עד 
שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. ועדיין, כל מי שלא משתכר בפורים 
יש לו הלכתית על מי לסמוך. לפחות כמו מי שכן משתכר. יש לי אפילו 
חשש מסויים, שמא מישהו לומד מבנות לוט שהשקו את אביהן, שמותר 
לו להשקות את ילדיו או את ילדי שכניו. ועוד שמא מישהו גוזר גזירה 
שווה: שכרות-שכרות, ומורה לעצמו היתר להשתכר או להשתמש לרעה 

ב"חומרים" בשאר ימות השנה. "כל יום פורים". 
מצד שני, מיום שעמדתי על דעתי )בנושא הזה(, אני משתדל להשתכר 
בפורים. פורים ככיפורים, ובאמת כמו ביום כיפור, זה נוגע ביסודות החיים 
– אינטימיות וחברות, הערבוב של טוב ורע בעולם, שכל ורגש, השגחה נס 
וטבע, השתוקקות לקרבת א-לוקים ותחושת ריחוק, שליטה והישענות, 
שמחה ועצבות, נגלה ונסתר, היפוכים, חשיפה ותחפושות, עלמא דשיקרא 
ועולם האמת, אהבה ויראה, בושה וכבוד. כבר עכשיו אני מרגיש כמו 
בעשרת ימי תשובה. מתח באוויר לקראת הבלתי צפוי. ההשתכרות עבורי 
היא פריצה של קו אדום, פריצה של גבול – שזו תנועה הפוכה ממחיקה של 
הגבול הזה, מחיים בלעדיו. מי שאין לו גבולות, שהכל דומה עליו כמישור, 
לעולם לא יחווה את החוויה הזו של הפריצה. והפריצה היא אליו יתברך, 
שהוא הכל והכל ממנו, הרשעים והצדיקים, הטוב והרע, החיים והמוות. ובו 
אנו רוצים לדבוק, בו אנו שמחים, בשמו נגיל כל היום. אני יודע- הקרקע 
תישמט מתחת לרגלי, ואין לדעת מה יהיה הגוון של השמים החדשים 
והארץ החדשה שיימתחו מעלי ומתחתי. ועוד זאת אני יודע- שעלי להתכונן 

לקראת הבאות. ולבסוף, ידיעה שלישית- באמת אין דרך להתכונן לזה. 
ומכאן מודעא רבה לאורייתא. שהרב דפה, דק"ק תקוע, מחפש ממלא מקום 
לדעת תורה שלו ביום הפורים, לילה יום ולילה, לפי שמשמש עדיין אין לו, 
ולפי שהמועמד היחיד בינתיים הוא המן בן המדתא האגגי )עבר ועדת 
קליטה, נרשם למבואות דרום, הפקיד שני צ'קים ומילא את כל הטפסים(, 
ואף שיש בוודאי שישמחו בשינוי המרענן, איך אומרים? ספאסט נישט. אך 
כל עוד הרב אינו מתחייב לא להשתכר, וכל עוד ביישובנו האינדיווידואליזם 
חוגג ואין מתנדב קהילתי שמוכן להתחייב להישאר פיכח ולשמור על כולנו, 
מוטל על כל איש להיות שורר בביתו, שומר באחריות בוגרת על הבטיחות, 
על הבריאות, על הפיכחות ועל השפיות של ילדיו )הרשמה לסדנת סמכות 
https://docs.googlle.docs.google. :ונוכחות הורית בקישורית הבאה

.)com/hamanheshikor
 ויהיו נא אמרינו לרצון לפני אדון כל.
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נוער צעיר

משנכנס אדר מרבים בשמחה גדולה!! מה היה לנו השבוע:
טיול של חוג סיירות כיתה ז'- חוג סיירות תקוע על המפה!

יצחק, מדריך חוג הסיירות: בשבועות האחרונים נפתח בתקוע חוג סיירות. 
יצאנו ביום ראשון האחרון לטיול לאזור השפלה ליהנות מהפריחה היפה 
וממזג האוויר המעולה. בזכות הרוח הטובה של החניכים, הצלחנו להספיק 
לטייל המון ואפילו לתקן סולם של בור מים. הכי חשוב- הלכה למעשה, 

הרגשנו #להיות_עם_חופשי_בארצנו!
נמשיך לטייל ללמוד וליהנות. נתראה בטיול הבא.

ערב על דיכאון אחרי לידה או הפניית המבט מנפרדות אל מארג הקיום

כשיהודית פיוטרקובסקי התקשרה אלי וביקשה שאנחה מעגל גברים 
בנושא, שמחתי שישנה מודעות, אבל גם תהיתי בתוכי כמה הנושא באמת 
מעניין אותי ובכלל כמה גברים יבואו ויהיו שותפים אמיתיים לשיח בעניין.
מעבר לכל הנתונים המחקריים החשובים שההרצאה נתנה, במעגל עצמו 
הבנו שהנקודה המשמעותית עבורנו, כגברים, היא להתחיל לתרגל את 
היכולת של הפניית המבט מהנפרדות שלנו כגברים, שלא ממש מבינים 
מה זה להיות גבר בעולם, שגם ככה לא פשוט מבחינת הצורך לפרנס 
ולשאת משימות כאלה ואחרות בבית, לבין ההבנה וההכרה שעכשיו 
הקיום המוחשי, הנפשי והרוחני של הבית על כל גווניו - התפקוד שלנו 
ושל האשה והילדים שלנו - תלוי במידה רבה ביכולת שלנו להביא לבית 

כוחות חיים שהאישה שלנו כרגע לא יכולה.
בין אם אלה כוחות חיים שאנחנו מגדלים בתוכנו ובין אם זו תמיכה שאנחנו 
צריכים להביא אותה מבחוץ ולראות שהיא אכן עושה את העבודה עבור 

הצרכים של הבית.
לדבר הזה יש כמובן סייג אחד שחייבים גם לדעת אותו- יש גם גברים 
שיכולים לחוות תסמיני דיכאון אחרי לידה. זה קיים אמנם בשכיחות נמוכה 
יחסית, אבל זה ממש קיים, וצריך לשים לב לעצמנו אם אנחנו מרגישים 
שעובר עלינו משהו, בין אם זה דיכאון ובין אם זה הקושי לשאת את המצב 

המשפחתי החדש. אנחנו צריכים ללמוד להיתמך מסביבתנו הטבעית.
הדבר הכי מובהק בהיבט המחקרי, שבגללו דיכאון אחרי לידה מוכרז 
כבעיה שקשורה לבריאות הציבור ולא בעיה אישית, הוא העובדה שילדים 
לאימהות עם דיכאון אחרי לידה מראים עיכובים משמעותיים בהתפתחות 
בכל מיני מיומנויות תקשורת בסיסיות ביחס לתינוקות שלא עברו את 

אותה סיטואציה. 
העובדה הזו מחזירה אותי לכותרת הבסיסית של המיומנות הגברית 
שאותה ביקשנו להעצים במעגל בסוף הערב- לתרגל כל הזמן את הפניית 
המבט מהנפרדות אל מארג הקיום, כלומר ההכרה שאנחנו, בני האדם, 
יצורים שנמצאים כל הזמן ביחסי גומלין עם שאר התופעות ביקום ושלכל 
הסתגרות פנימית שלנו יש השלכות גם בשדה הזוגי וגם בשדה המשפחתי 
והקהילתי. זה הביא אותנו לרצות לפתח את המיומנות שלנו, כגברים, לשים 
לב לאנרגיית החיים שחסרה בזמן דיכאון האישה ולנסות כמה שיותר 

לגדל אותה בתוכנו ולאפשר לזרימת החיים הבריאה בין החוץ והפנים 
בבית להיות נוכחת. זאת על ידי שיתוף שלנו את הקשיים שעוברים עלינו, 
לאפשר לעצמנו להיתמך וכמובן לעודד את האישה לקבל תמיכה. על 
ידי כך שאנחנו לא מסתירים שום דבר ממה שקורה, ומאפשרים לעצמנו 

להיתמך אנו מאפשרים בעצם לכל הבית לשמור על השפיות.
בהיבט הזוגי ראינו שאחד הדברים שהכי קשה בתקופה כזו עבורנו הוא 
להיות לא שיפוטיים כלפי האישה שלנו ולא לשמור בלב כעס על חוסר 
התפקוד שלה ותחושה שמגיע לנו פיצוי כל הזמן בהווה או בעתיד על 
המחיר שאנחנו משלמים. כמובן שכאשר זה לא מתקיים, הקושי שהאשה 

חווה ממילא בזמן הזה רק מתעצם.
דיברנו על העבודה הפנימית שלנו, בייחוד בזמנים האלה, אבל זה כמובן 
נכון בכלל: לסמוך על מה שקורה אצל בת זוגנו ולא לשפוט אותה מתוך 
החוויה שלנו, אלא לראות אותה מתוך החוויה שלה. זאת עבודה קשה, 
אך יש לה את הפוטנציאל הרגשי והרוחני לגדל אותנו כגברים בעולם, 
שיכולים להפנות את מבטנו מהנפרדות, קודם כל, אל מארג הקיום הזוגי 
והמשפחתי. בהסתכלות רחבה יותר, זאת היכולת להפנות את מבטנו 
אל העולם כולו על כל היבטיו הרוחניים הגבוהים ביותר, מתוך גדילה של 
היכולת הפנימית לנהל דיאלוג עמוק ופתוח עם עולמות נפשיים שהם לא 
אני. וכל מה שעולה משם, מהלא אני, מפרה אותנו, אם נוכל להגיע עד 

לנקודה שלו.
אני מאחל לקהילתנו להמשיך לגדול גם בהקשר של הבנת הערך שלנו 
כקהילה, כיוצרת מציאות רוחנית של קיום פנימי רוחני. ככל שירבו ערבים 
כאלה, שנולדים מתוך אכפתיות גדולה להיותנו בודדים, "נפרדים" בצרותינו, 
מתוכם תיווצר ערבות קהילתית שיש לה את היכולת המופלאה לעורר 
כל אחד מאיתנו לצאת מנפרדותו האישית לעבר החיבור למארג הקיום 

המשפחתי והקהילתי.
ויש לנו עוד כל כך הרבה לאן לגדול שם.

תודה ליהודית ולוועדת רעות על ארגון הערב.
תודה לכל המשתתפים שכל אחד הביא מהמיות ליבו.

תודה לה'.
אלי בר-לב

כיתות ח' - ממש אחרי פורים פותחים גם לכם קבוצה! הישארו מעודכניםםם.
מסיבת פורים השנה בנושא חתונה.

ניפגש במוצאי שבת זכור למסיבה גדולה מהחיים. בואו עם מצברוח טוב 
לחופה וקידושין.

וכאן המקום להזכיר את המארגנים, צוות מסיבה האלופים: טל קליין, יגל 
סבן, נעמי אלון, מאיר מעיין כינרתי, נעם מזרחי וגל בנשטיין. 
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 �כמידי שנה - מ�יבת פורי� לגברי
ברחוב תכלת מרדכי531

בגינת הבית� של משפחת שוק

להרשמה >>
מתניה כהן 054-3434004 | יהודה רגב 050-7204120

נעם שוק 054-5324920

�ליל פורי
רביעי י”ד אדר ב’ 20/3/19 | החל מ-22:00

* 15/3/19 �* בהרשמה מראש בלבד עד ליו
60 ₪ כולל בשר ויי�

( ר ת � א ת  ל י ג מ )

�”וכל הנשי
יתנו יקר לבעליה�“

לחייםניפגש במועדון חברים הישן
לחיים! 20.3

ליל פורים

מתחילות להתרומם עם צמד הדיג'יות   21:00

ומשם נמשיך לרקוד ולהשתחרר עם מוסיקת עולם אל תוך הלילה

תקוע

התכנסות פנימה לרגע של עת רצון24:00 חצות 

בואי עם בקבוק (לא של חלב) *** משקה ראשון - חינם!

מוקדמת: 30 ₪ (דרך המיסים) | בקופות: 35 ₪
התשלום בערב המסיבה מזומן בלבד

פליאה ויעל טל המופלאות

עפות על ה’לחיים‘!!
מסיבת הפורים הנשית קהילתית חוזרת ובגדול...
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תושבי היישוב מוזמנים בכל יום שישי 
לבוקר של לימוד בבית המדרש בישיבה

בוקר לימוד
לו"ז חודש אדר ב

בואו בשמחה!

תפילת שחרית    8:15

קפה ומאפה   9:00

9:10         שיעור עם הרב אבי בלידשטיין במסכת בבא קמא

שיעור מתחלף:    10:00

             א' אדר ב' הרב שלמה וולפיש

             ח' אדר ב' הרב איתן גפן

             ט"ו אדר ב' שושן פורים לא יתקיים לימוד

             כ"ב אדר ב' הרב שרון ארנרייך

             כ"ט אדר ב' ינון פליישמן

05
4-

67
13

79
0 
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ת
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גוש עציון במיצג חדיש  סיפור הקמתו של 
הממחיש את ההעפלות לקרקע של המתיישבים 
את נפילת הגוש, חזרת הבנים והקמת הגוש 
ברביעית. יצירת מופת המגוללת את סיפורו 
יוצא הדופן של גוש עציון ממלחמת העצמאות 
ועד חזרת הבנים הביתה, לאחר מלחמת ששת 

הימים. 240 לוחמים נפלו בהגנת גוש עציון.

מיצג חדש מכתבי אהבה 
כניסה חינם למיצג האורקולי 

החדש לתושבי גוש עציון ואפרת

מרכז מורשת גוש עציון

לגשת  לאויב  נתנו  לא  נקודות  בארבע 
לשערי העיר. רבים, רבים מידי בשבילנו 
נפלו שם. אבל אם קיימת ירושלים עברית 
ההיסטוריה  של  הראשונה  התודה  אזי 
הישראלית ושל העם כולו נתונה על כך 
עציון.   גוש  ללוחמי  ובראשונה   בראש 

)דוד בן גוריון, תש"ט 1949(

המיצג מוקרן בסדרת אולמות ומעברים ובאמצעים טכנולוגיים חדשניים

"הסרט הוא יצירת מופת 
גם בכתיבה וגם בביצוע 
הקולנועי, בכל היבטיה 

ובכל שלביה. יישר כח כל 
העוסקים במלאכה" 

ד"ר אבשלום קור

"הגוש היה נכס 
אסטרטגי, רוחני, 

התיישבותי ובטחוני 
כאחד - הוא יוותר כזה 

לנצח ישראל!״

בני גנץ

לפרטים והרשמה בית הספר שדה כפר עציון: https://www.k-etzion.co.il/מורשת-עציון

מימוש הטבה בהרשמה מראש // למבקרים שאינם תושבי גוש עציון 60% הנחה –
כניסה במחיר של 15 ₪ לאדם במקום 35 ₪ // יש להצטייד בתעודה מזהה

לתושבי גוש עציון ואפרת הכניסה חינם
בשיתוף מתנ"ס גוש עציון ומתנ"ס אפרת

אורך המיצג כ-60 דקות

להלן פירוט מועדי ההטבה:

14/3 ז' אדר ב', יום ה' בשעות: 19:00 | 20:00

15/3 ח' אדר ב', יום ו' בשעות: 10:45 | 11:30

28/3 כ"א אדר ב', יום ה' בשעות: 19:00 | 20:00

29/3 כ"ב אדר ב', יום ו' בשעות: 10:45 | 11:30

9/4 ד' ניסן, יום ג׳, יום הבחירות בשעות: 10:00 | 10:45

11/4 ו' ניסן | יום ה' בשעה 19:00

12/4 ז' ניסן | יום ו' בשעה 10:45 |  11:30

tekoa.library.org.il

יום ראשון, י’ אדר ב' 17/3, החל משעה 15:30
במתחם הספרייה

 �����������
הצגה של תיאטרון מופאש

כל זה תוך כדי הצגת להטוטים מדהימים!אותנו על ביטחון, אמונה ומהי הגבורה האמיתית.להצלת המגילה, בדרך מלאה הרפתקאות שמלמדותכל עתידו של הכפר מוטל בסכנה. להב יוצא למסע מופלא הגבורה, לוחמי סולטן האש נכנסים אל הכפר וגונבים אותה,כמה רגעים אחרי שלהב מתמנה לשומר של מגילת
16:00 באמפי (מתחילים בזמן)

הרשמה במקום

 ����� ���
�������

17:00 בספרייה

/ �� �����
����� ����

��
� ��	���

���� �	���
(בתשלום)

���	�במקוםהרשמה ותשלום(עד 25 ₪ למשפחה) 10 ₪ למשתתףהחל מ-17:00 בפיסבהובלת קרן ארמון����� �������

רגע לפני פורים, צוחקים, יוצרים ונפגשים אחד עם השנירגע לפני פורים, צוחקים, יוצרים ונפגשים אחד עם השני
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צחוק ככלי טיפולי, מאת: אלה קוממי
צחוק הוא תגובה פיזית שבמהלכה משתתפים כמעט כל שרירי הגוף ההיקפיים 

ושרירי הפנים.
הצחוק משפיע באופן כימי ופיזיולוגי על גוף האדם. במהלך הצחוק אנו מפעילים 
את המערכת הפסיכונוירואימונולוגית. זוהי מערכת המשלבת בין הנפש )פסיכה(; 
מערכת העצבים )נוירו(; ומערכת החיסון )אימונולוגיה(. מערכת זו מורכבת מרגשות, 

בלוטות, ביוכימיה של המוח ומערכת החיסון וכמובן מקשרי הגומלין ביניהם.
בזמן שאנו צוחקים צחוק בריא ומלא, שרירי הגוף מתכווצים, לעיתים עד כאבי 
בטן, שרירי הפנים נמתחים, לעיתים עד כדי דמעות. בזמן זה, הגוף מגביר את 
ייצור תאי הדם הלבנים והמוח מקבל פקודה לשחרר אנדורפינים ואנקפאלינים– 
חומרים כימיים המצויים במוח ומסייעים בשיכוך כאבים ובשיפור מצב הרוח 
ומפחיתים דלקות )גם בחיוך זה עובד☺(. כך היכולת הטבעית של הגוף שלנו 

לריפוי עצמי מתעצמת.
הצחוק כאמצעי ריפוי אינו תופעה חדשה השייכת לניו אייג' )יוגה צחוק(. כבר 
בתרבויות עתיקות השתמשו בצחוק כאמצעי לריפוי וחוקרים אנתרופולוגים 

מצאו עדויות לכך.
המחקר המדעי הוסיף מחקרים רבים וטובים על חשיבותם וערכם של הצחוק 

וההומור בתהליך ההחלמה.
ברפואה המודרנית נעשה שימוש בהומור ובצחוק לחיזוקם של חולים ולטיפול 
בדיכאון עקב מחלה. השימוש בצחוק כמקדם בריאות הפך את היוגה צחוק 
והליצנות הרפואית ללגיטימית ואף פופולרית בבתי החולים הגדולים בעולם 
המערבי. הגדילו לעשות בבית החולים תל השומר, כשפתחו בשנת 2006 את 
מועדון "החופש לצחוק" הראשון מסוגו בארץ. המועדון פועל במרכז הסרטן 

בבית החולים תל השומר ומיועד למבריאי סרטן ולבני משפחותיהם.

יתרונות השימוש בצחוק בטיפול פסיכו תרפויטי הוליסטי
הפסיכותרפיסט ההוליסטי משתמש בצחוק ובהומור כדי לנסות לעורר את 
הראייה ההומוריסטית של המטופל וזאת כדי לאפשר ראייה רחבה וגמישה יותר 
של המציאות שלו. במהלך טיפול פסיכו תרפויטי הוליסטי, הצחוק וההומור 
מאפשרים למטופל לתפוס את האירוניה והאבסורד שבפרשנות שלו למצבו 

ולעיתים אף מאפשרים שחרור החסימה שהביאה לקושי.
צחוק בצוותא מייצר תחושה של אחדות, ובטיפול פסיכו תרפויטי הוליסטי הוא 
מאפשר תחושה של חיבור, אחדות ואינטימיות בין המטפל למטופל. הצחוק 
מאפשר חיבור טבעי לרגשות, ובמצבים בהם המטופל חווה חסימה רגשית 
המתבטאת בקושי להתחבר לרגש, למלל אותו, לבטא אותו, פרץ צחוק טוב 

יכול להוות שחרור חסימה ולאפשר חיבור לרגשות.
השימוש בצחוק מאפשר הפנמת תובנות ברובד מעמיק יותר ומיידי, כאן 
ועכשיו. במהלך טיפול, כשמטופל חווה תובנה הקשורה למצבו, הפנמתה 
מתעצמת כשהיא משולבת עם הומור וצחוק, התובנה מתעמקת ומאפשרת 
שינוי מהותי ומשמעותי יותר. השימוש בצחוק מחבר אותנו לאיכויות מולדות 

של ספונטניות, קלילות, נוכחות בכאן ועכשיו, דמיון ויצירתיות.
לסיכום, היכולת הפיזיולוגית לצחוק הינה יכולת טבעית ומולדת הנגישה לכל 
בני האדם בכל העולם, אולם בפועל, כמבוגרים, נשחקנו וכך שכחנו והזנחנו 
את היכולת הזו, והותרנו מאחור את הילדים שהיינו, ילדים הצוחקים בטבעיות 
גמורה פעמים רבות ביום, ללא כל מחשבה, הגיון, הסבר או סיבה. כחלק מתהליך 
הריפוי את עצמנו ואת אחרים, עלינו ללמוד יכולת זו מחדש ובצורה מודעת, 

אם ברצוננו ליהנות מהיתרונות הרבים הטמונים בצחוק.

כל שבוע נחשוף פה נישה אחרת בתחום בריאות הנפש 
והגוף. פינה זאת היא מקום בשבילכם לשתף ידע בפני 
הקהילה שלנו ולחשוף את מגוון המטפלים שיש לנו 
ביישוב, כי בסופו של דבר, הכי חשוב זה הבריאות...
 ,iton@tekoa.co.il :מוזמנים לשתף את הידע במייל

עד יום שלישי בבוקר, בצירוף שם מלא.

ועדת גינה קהילתית
שנים בתקוע: 1.5 גרה ב: תקוע א'  שם: בת אל ספיבק 

עיסוק ביום יום: קיימות וחקלאות עירונית.
תחביבים מעבר להתנדבות בוועדה: רוקדת בלט, מודרני ועוד; טיולים/ קמפינג
מה הניע אותך להצטרף דווקא לוועדה הזו? לא הצטרפתי, אלא יזמתי עם עוד כמה נשים.
מה נותן לך את הכוח לעשות ולפעול ביישוב בלי תמורה כספית? התחברות 

התקשרות וגיבוש שכנים.
אני מתעסקת בתחום הקיימות במסגרת העבודה כל יום ורואה שזו דרך להסתכל 
על קהילות- איך הן בנויות, מה מחזק ומגבש אותן ומה מחליש, מה מגביר את החוסן 

שלהן, ואני מעוניינת להעביר מהידע וממה שאני אוהבת לעשות גם כאן ביישוב.
כמה אנשים מתנדבים בוועדה שלכם ומי הם?  בצוות המוביל לגינה יש 5 נשים: 
עדינה פייגלין, יעל שמחון ואנוכי, ועוד 2 תומכות: מיכאלה הומינר וג'ודי דוידוביץ.

מה מטרת הפעילות שלכם? ליצור מקום למפגש קהילתי )עם פינות ישיבה ואזורים 
שונים( לצורך גיבוש קהילתי.

ליצור מקום לגידול צמחים מגוונים, כולל צמחי נוי, ירקות, תבלינים ועוד.
ליצור מקום אסתטי ומושך ומשמח אנשים :(

מה קורה בשטח? היו כמה פעילויות עד כה )ועוד הרבה בקנה!(
מספר מפגשים פתוחים לקהל הרחב ללמד שיטות "פרמקלצ'ר" בבניית ערוגות, 	 

שתילה, בניית מערכת טפטפות, בניית אדניות לבית מחומרים שונים, שימוש 
בחומרים המצויים ביישוב לצרכים הנ"ל.

"שוק קח-תן" של בגדים ומוצרי בית שונים.	 
חוג החיות השבועי של פינת החי מבית הספר באו לגינה עם ארנבונים. האירוע 	 

כלל יצירה, ליטוף ומעגל מתופפים )ויש תכנון לבוא שוב(.

סיורים של גני ילדים בגינה.	 
אירוע ט"ו בשבט למשפחות: יצירה/ שתילה בבקבוקי פלסטיק בשיטת פתיל, 	 

שתילת שתילים באדמה, שעת סיפור על עצים, בניית שלט לגינה.
ממתי אתם פועלים? לפני שנה או יותר פנינו אל רכזת הפנים עם הבקשה לאתר 
שטח מתאים. זה לקח המון זמן והרבה שיחות, עד שהדברים נהיו רציניים. עדכנו 
אותנו בכך שיש אתגרים תקציביים ומה היישוב מוכן לממן ומה לא. היו במקביל 
גם שיחות עם אייל לוי, כגנן הראשי של תקוע. הוא תמך ברעיון ואף עזר לקדם 
אותו מול היישוב. ליישוב לקח זמן לתרום את חלקו התקציבי לעניין, ולשמחתנו 
מרכז הצעירים של גוש עציון מימן את הפרויקט דרך עמותת רוג'ום. הם שלחו 
אלינו איש צוות שהגיע אלינו ליישוב ל-4 מפגשים ועבד ישירות עם תושבים על 

ההקמה של הגינה הקהילתית.
קבוצת הגרעין ממשיכה בתכנון, הפעלה וגיוס של עוד משתתפים/ מתנדבים בודדים 
וקבוצות כדי ליצור שיתופי פעולה עם אגפים, ארגונים וחברות נוספים ביישוב. לאט 

ועם הזמן, בונים את הקשרים ומחזקים את הקהילה.
איך נולדה היוזמה?  מספר תושבים התאגדו יחד והחלו לדבר על חלומם להקים 

גינה קהילתית ביישוב ותוך כדי פעולה מצאנו עוד חברים לדרך.
כמה זמן בחודש אתם מתנדבים לטובת הפעילות שלכם? יש זמנים שמשקיעים 
יותר ויש זמנים שפחות. בסדר גודל של 15 שעות בחודש.  עוד לא סידרנו ימי עבודה 

קבועים וצריכים לעשות זאת. לקראת האביב יהיה יותר אור ויותר זמן לעבוד...
איזה תגובות הכי מרגשות או משמחות קיבלתם? הורים באים עם הילדים ותוך 

כדי פעילות הם אומרים תודה על ההזדמנות לגעת באדמה!
המסר שלכם לחברים ביישוב: קהילות צריכות מקומות והזדמנויות לייצר או לבנות 
את עצמן כקהילה, וגינה קהילתית היא מקום כזה של מפגש בין אנשים. מגדלים 

ירקות וצמחי תבלין יחד וצומחים יחד...
אתם מעוניינים בעוד מתנדבים?  אנחנו מחפשים מתנדבים משני סוגים: מתנדבים 
בגינון ובארגון באופן סדיר; מתנדבים שרוצים להיות בצוות מוביל ולנתב ולכוון 

את העשייה.

הידעת?? בתקוע יש מעל 20 ועדות קהילתיות בנושאים שונים ומגוונים. 
הפעילות בהן היא התנדבותית לחלוטין!! ועדה שרוצה לספר לקהילה על הפעילות

שלה, מוזמנת לפנות למייל: iton@tekoa.co.il  מתחילים...
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אבני קודשסוכת דודזמנים לפורים:

יום רביעי-תענית אסתר
י"ג אדר ב, 20.3.19

4:324:30/ 4:15תחילת הצום

5:455:45שחרית

17:1517:15מנחה

18:1318:10צאת הצום ומעריב

18:2018:20קריאת מגילה

"משנכנס אדר מרבים בשמחה"-לבוא מחופשים...

יום חמישי-פורים 
י"ד אדר ב, 21.3.19

6:45, מגילה: 7:307:30שחרית ומגילה

13:0012:30מנחה

20:3019:00ערבית

קריאת מגילה לנשים

אתן מוזמנות לקריאת מגילה לנשים ע"י נשים!
כמנהגנו בתקוע למעלה משלושים שנה, נקרא את המגילה ברוב-עם 

בערב ובבוקר מיד אחרי הקריאות המרכזיות בבתי הכנסת.
בערב: בבית הבד )קרליבך(, בשעה  20:30

בבוקר: בבית הכנסת סוכת דוד )האשכנזי(, בשעה 09:15
נא להביא תנ"ך או מגילה והרבה שמחה!!!

We invite all women to a Megillah reading 
by women for women

As per our tradition for over thirty years, we will read 
Megillah together after the readings in the central shuls.
Evening: In the Beit Ba'ad (Carlebach Minyan), at 8:30pm 
Morning: Ashkenazi synagogue, at 9:15am
Please bring a Tanach or Megillah to follow along & 
plenty of joy!!!

קריאת מגילה 
קהילתית בערב 
פורים )רביעי(, 

באמפי,
 בשעה 19:30,
ע"י גולן ברק.

ספרייה

בשורות משמחות לכל החברים והחברות
סדנת הכתיבה עם יורם ניסינוביץ' נמשכת.

אנו ממשיכים לעוד 6 מפגשים, בימי שני, אחת לשבועיים, החל מ: 25.03
תשלום עבור 6 מפגשים: 160 ש"ח 

sifriya@tekoa.co.il :מוזמנים להירשם במייל הספרייה

פעילות מיוחדתשעות פתיחה

19:00-16:00ראשון
השעות  בין  הפתעות  חדר 

,18:00-16:00
תשלום 5 ש"ח במזומן

19:00-16:00שני
שעת סיפור בשעה 16:30, 

כניסה חופשית

19:00-16:00שלישי

12:30-09:30, 19:00-16:00רביעי

19:00-16:00חמישי

 12:30-10:00שישי

דואר

ערבבוקר

18:00-20:00ראשון

08:00-12:00שני

אין קבלת קהלשלישי

08:00-09:0018:00-20:00רביעי

08:00-09:0018:00-20:00חמישי

08:00-10:00שישי

שעות קבלת קהל, גזור ושמור:
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מקווה נשים
שעות פתיחה

ימים א-ה: 20:00-21:30

ערב שבת/חג: 40 דקות 

אחרי כניסת השבת/
החג

מוצ״ש: 20:00-21:00

למידע נוסף:
www.tekoa.co.il

אוהל שרה ויעקבאוהל יעקב יוסף - ד׳טללי אורות - ב׳נוף אלירזקרליבךאוהל מנחםברסלבאבני קודשסוכת דוד

חול

שחרית
א, ג, ד 6:00

ב,ה 5:45
ו׳ 7:00

א, ג, ד, ו 6:00
5:506:308:15ב, ה 5:45

6:15
ו׳ 8:15

ר״ח וצום 6:00
דף יומי 6:005:15

שחרית 6:00

17:3517:1016:5016:40מנחה

20:3018:0517:2520:4520:30ערבית

שבת

מנחה 
17:3017:1513:00וק. שבת

17:00
קבלת שבת 

17:31
20 דקות לאחר 

15 דקות 17:31הדלקת נרות
לפני השקיעה

20 דקות לאחר 
הדלקת נרות

17:15
ק. שבת 17:40

6:30שחרית
8:30

4:55
לימוד 8:005:309:158:00

8:30שחרית 8:45
ותיקין:

30 דק׳ לפני הנץ
מניין שני: 8:30

8:15ברכו 9:00

16:4213:00מנחה
16:1515:4516:0016:45

תהילים ילדים 
16:15

מנחה 17:00
שיעור 16:3015:00

מנחה 16:00

18:15צאת שבתצאת שבת18:0818:23מוצ״ש18:2418:2618:00ערבית

דירת 4 חדרים )כ-70מ"ר(, קרובה לגן אורני, כניסה 
בחודש מאי. לפרטים: 052-6041162, 052-8769450
----------------------------------------
למגורים  היישוב,  במרכז  השכרה,  או  למכירה 
או השקעה, בית פרטי, 100 מ"ר, על חצי דונם, 
4 כיווני אויר: חגית,  אפשרויות הגדלה, ממוזג, 

058-7654455
----------------------------------------

דירת 3 חדרים ,כניסה נפרדת, מיידי, קומת קרקע: 
052-2323047, מאיר

----------------------------------------
נפרדת,  כניסה  חדרים,   4 דירת  עמוס,  ברחוב 
מרפסת, סורגים, מזגן, אמבטיה, פנויה מאפריל:  

050-2182287, נתן
---------------------------------------- 
מיידי, דירה גדולה, 90 מ"ר, 3.5 חדרים, כניסה 

פרטית: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
----------------------------------------
דירה, 4 חדרי שינה, מרווחת, מתאימה למשפחה 

או לשותפים: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
----------------------------------------

פרסום לשבוע, עד 15 מילים, ניתן לשלוח עד יום שלישי ב- 10:00

לפרסום:
iton@tekoa.co.il

לוח תקוע

ללא תיווך, בית, 5 חדרים, גמיש, מיידי. לפרטים: 
050-8558179

----------------------------------------
בית חדש, עיצוב מודרני, קומה ראשונה בגודל 150 
מ"ר, סלון רחב עם נוף, 4 חדרי שינה, עם יציאה 
לגינה, קומת כניסה, 3 דירות קטנות להשכרה: 

תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
----------------------------------------

בית בסטנדרט גבוה, שתי קומות, 288 מ"ר,  מרפסות 
על הנוף )30 מ"ר ו-40 מ"ר(, גינה, 4 חדרי שינה, חדר 
ארונות צמוד לכל חדר, 3 אמבטיות + יחידה בת 
2 חדרים, מקלחת, מטבחון, יציאה פרטית, יחידה 
גדולה )88 מ"ר( 4 חדרי שינה, תקרות גבוהות: 

תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
----------------------------------------
בית של 3 יחידות: יחידה של 110 מ"ר, 4 חדרים, 
חצר ונוף + 2 יחידות של 50 מ"ר כל אחת: תמר- 

תקוע תיווך, 054-5988839
----------------------------------------
בית, 2 קומות, דירת 4 חדרים בכל קומה + סטודיו, 
פרגולה וגינה מסביב: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839 
----------------------------------------
בית יפה, 6 חדרי שינה, גינה מושקעת, 2 קומות, 
קרוב למרכז היישוב, אפשרות ליחידת דיור: תמר- 

תקוע תיווך, 054-5988839
----------------------------------------
בית, 4 חדרי שינה, 140 מ"ר, חצי דונם גינה: תמר- 

תקוע תיווך, 054-5988839
----------------------------------------

בלב תקוע, בית גדול, בלי מדרגות, 6 חדרי שינה, סלון 
מרווח, גינה גדולה: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
----------------------------------------

הכינו גינתכם לפסח! שומר הגן. גינון מקצועי, 
תחזוקה שוטפת, פיתוח חוץ, אדריכלות נוף, עבודות 

גן למיניהן:054-3923808, גילעד
----------------------------------------

מחפש מורה לעברית לכל הקיץ ל-2 בנות בגילאים: 13 
ו-16, עולות חדשות מפולין: בובי בראון, 052-6091999
----------------------------------------

שימו לב:
בעקבות פורים, גיליון 799 )בשבוע הבא(,

יצא ביום רביעי, 20.3.
נא לשלוח כתבות/ פרסומים 

עד יום שני, 18.3, בשעה 12:00.
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תרבות בספר המדבר

מופע קומי חוצה מגזרים
במוצאי שבת זכור

נעם יעקובסון הדתי (לאטמה, הכל שפיט) וגדי ויסברט החילוני (קלבת שבת) 
במופע סאטירי, מצחיק וחכם על הציבור הישראלי על גווניו.

למה בחתונות של דתיים תמיד רוקדים לאותו כיוון? 
איך רומזים לגוי של שבת? מה קורה כשבא לקהילה בחור חדש? 
כל התשובות במופע קורע מצחוק עם מערכונים ושירים מקוריים

בשינוי

20:30מוצ”ש
ט' אדר ב' 
אמפי תקוע16.3

מבצע מיוחד לרוכשים מנוי >
ארבעה מופעים ב-100 ₪ בלבד! >> 

למצטרפים למועדון המנויים של מזרח הגוש
רכישת מנויים וכרטיסים באתר מתנ"ס גוש עציון | כרטיס למופע יחיד> 35 ₪

אל 
תפספסו 

מחיר מבצע 
למנויים!

מוצ"ש הקרוב 

מתחילים לצחוק!

20:30 באמפי 

נוי-
"בשי

לונים 
דתיים חי

ואלפקות"

כניסה: 35 ש"ח


