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גיליון 834 § פרשת וישלח 
הדלקת נרות: 16:20 
מוצאי שבת: 17:16

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

שבת ארגון תש"פ

גשם השבוע: 
38 מ״מ עד יום ד׳

הפסקת מים ביישוב 
לצורך שיפור תשתיות ועבודות בקווי המים, תתקיים הפסקת מים ביום רביעי, 18.12, בין השעות 15:00-8:00. 

ההפסקה תהיה מאזור התעשייה, חוות סוסים, ביה"ס, גנ"י וצפונה.
הודעה מסודרת נשלחה גם לבעלי התפקידים הרלוונטיים במוסדות החינוך ולבעלי המפעלים באזור התעשייה.

חשוב לציין שהחפירות וכל ההכנות מתבצעות לפני הניתוק. בזמן הניתוק, הקבלן מבצע את עבודות הריתוך והחיבורים החדשים ומחבר את 
המים בחזרה. במידה ולא יהיו תקלות בדרך, המים יחזרו בזמן שצויין לעיל.
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אתי מלכא / רכזת פנים

רבקה יורב-רפאל / שלוחת המתנ"ס בתקוע
בשעה טובה, נחנך השבוע 'ילדודס' - המרכז לגיל הרך, בתזמון מושלם 

עם הגשם שהגיע סוף-סוף.
מרכז 'ילדודס' יתחיל בפעילותו בשבוע הקרוב בשעות אחר הצהריים 
ובהמשך גם בבקרים. עקבו אחר הפרסומים והתוכנית החודשית 

שיתפרסמו בקרוב.
אני מזמינה אנשי מקצוע מתחום הגיל הרך )קלינאי תקשורת, מדריכי 
הורים, מרפאים בעיסוק וכד'( המעוניינים להעביר סדנאות להורים, 
ליצור קשר. כמו כן, מדריכי חוגים ואמנות המעוניינים להעביר סדנאות 

חד פעמיות או חוגים לילדים במתחם, מוזמנים לפנות אלי.
תודה רבה לעדי בדין, רגינה רחל שקולניק ותמר רונד על הציורים 
המדהימים על הקירות! בנוסף, אני רוצה להודות לכל האנשים שתרמו 
משחקים בחודשים האחרונים. כיף שמקום כזה צומח מתוך הקהילה! 

מקווה שנצבור בו חוויות מהנות.
חורף נעים,

רבקה

חנייה ליד המעון והגנים ובית הכנסת הספרדי החדש
שימו לב, החנייה מיועדת לרכב חירום בלבד ואין להחנות שם כלי רכב 

אחרים בשום אופן.
הורים ומתפללים המבקשים להגיע למבנים הנ"ל מתבקשים להשתמש 
בחנייה שמחוץ לשער או בחנייה שנמצאת ברחבה הסמוכה לבית הכנסת 
הספרדי. כמו כן, אין להחנות כלי רכב בכניסה לחנייה. שילוט עם הסבר 

מוצב משני צידי החנייה.
שימו לב והיזהרו. מחלקים לא מעט דו"חות.

סגירת מעבר ברחוב גנדי לצורך עבודות פיתוח בגנים החדשים
השבוע, הדרך בין גן אורני לרחוב גנדי נחסמה להולכי רגל למשך חודשיים ימים.

דיירי הרחוב )משפחות ארמון, הניג, גלנדואר, בן ישי וליבמן( קיבלו דרכים 
חלופיות למעבר לביתם.

גיזום צמחייה וגדר חיה שמפריעה לשבילים הציבוריים
משפחות רבות שיש להן גדר חיה הצומחת מחוץ לשטח הפרטי מתבקשות 
לדאוג לגזום את השיחים שמפריעים למעבר הולכי רגל במרחבים הציבוריים.
בימים הקרובים, מפקחת המועצה תסתובב בין הבתים ותיתן התראות 

למשפחות הנוגעות בדבר.
נא מנעו מאיתנו חוסר נעימות ודאגו לגזום את השיחים המפריעים.

לכל בעלי הכלבים )והחתולים( שלום.

על פי החוק, קיימת חובת חיסון כלבת ותשלום 

אגרה למועצה אחת לשנה.
כל בעל חיה חייב לחסנה ויכול לבצע זאת במשרדי המועצה בתיאום 

טלפוני מראש: 02-9939957 או אצל וטרינר פרטי.
כמו כן, כשירות לתושבים, אנו מגיעים פעמיים בשנה לחסן ביישובים.

חיסונים בתקוע יהיו בתאריך 15/12/19, 
באולם הפיס, בין השעות 18:00-16:00.

יש להגיע עם בעל החיים, כל המסמכים הרלוונטיים )אישור סירוס, 
תאריך חיסון אחרון, טופס העברת בעלות( וכרטיס אשראי לתשלום 

עבור החיסון.

בברכה, 
מזכירות יחידת פיקוח ואכיפה, מוא"ז גוש עציון

טלפון: 02-9939957 | פקס: 02-9931476

זה המקום בו אנחנו קוראים לכם- בואו, תהיו איתנו, 
תהיו טרומפלדור ותביאו את הגלגל המיוחד שלכם 
איתכם. פינה קבועה שתתגלגל איתנו משבוע לשבוע, 

כי תמיד אנחנו מחפשים גלגלים חדשים.

גלגלי חסד
מחפשים מתנדב מאיר פנים להסעת חולה דיאליזה 

לטיפולים בדרך חברון )הלוך וחזור(.

צריך גלגלים. רוצים להתגלגל? צרו קשר עם עלי באר 
kehila@tekoa.co.il | 055-9235467

טרומפלדור
דרושים שותפים

עליה לקבר - ראובן סאטניק
בתום 6 שנים מאז פטירתו של ראובן סאטניק ז״ל, 

נעלה לקברו בבית העלמין גוש עציון, 
ביום חמישי, כ"ח כסלו, 26 דצמבר, בשעה 9:00.

ברברה והבנות 

On the sixth yartzeit of Reuven Sutnick zl, 
we will meet at his grave in Gush Etzion Cemetery, 

Thursday, December 26th, 28 Kislev, at 9:00 am.
 Barbara and daughters

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

סימון וקנין ז”ל 
אח של אשר וקנין.

משתתפים בצער המשפחה
בית תקוע
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בני עקיבא / אילה יונגר

סיכום חודש ארגון תש"ף בסניף תקוע
אז מה היה לנו החודש? 

התחלנו בשבוע הכנה לחודש ארגון לצוותים המובילים את הסניף: עסקנו 
בנושא, למדנו, התעמקנו, התחברנו ודייקנו אותו לנו, כיחידים, לסניף, 
לצוות ולשבט שלנו. דמיינו, תכננו ושרטטנו לעצמנו את הקווים הכלליים 
של מה שאנחנו רוצים שיקרה כאן. במהלך החודש הגענו לסניף מדי יום 

ביומו. למדנו ניצול זמן-מהו.
למדנו לעומק נושא חשוב, משמעותי ורלוונטי מאוד. השקענו בחודש את 
כל היצירתיות, הרעיונות והמחשבות, וכנראה גם תרמנו לו קצת משעות 

השינה שלנו. הפכנו את קירות ביתנו שבסניף לצבעוניים ומלאי ערך.
החודש עסקנו בנושא "מצווה ועושה" כלומר, המצוות בחיינו - בין חיבור 
למחויבות, החשיבות שבמחויבות לקודש וגם למסגרות אחרות בחיינו: 

בית, משפחה, בי"ס וסניף. 
בחודש זה, בחרנו להגדיל את האהבה והחיבור וכל שבט "יישם" מצווה שבחר.

בשבט נבטים עסקו במהות של בני עקיבא, איך הכל התחיל ולמה, במיוחד 
בכלל "ואהבת לרעך כמוך". שבט נבטים יצאו לחלק חבילות למשפחות 

החדשות כאן בתקוע. 
בשבט ניצנים דיברו על הכרת הטוב ויישמו בערב הוקרה להורים של חניכי 

השבט שבו הכינו יחד עציצים וכתבו מכתב תודה.
שבט מעלות עסקו בהלכות לשון הרע ויצאו לחלק סטיקרים למכוניות :( 
שבט מעפילים, הדגלנים האלופים שלנו, למדו על מצוות 'והדרת פני זקן' 

והכינו מתנות מושקעות לסבא וסבתא. 
שבט הרא"ה דיברו גם הם על מצוות לשון הרע, ושבט סיני עסקו במצוות הצדקה.

בסיומו של החודש, אני רוצה להגיד תודה! 
תודה לכם, קהילת תקוע, שגידלתם חבורה כזו מיוחדת ועושה. 

תודה גדולה לצוות ההדרכה: נעם, גליה, יובל, דוד רעי, כפיר, שחר ליסון, 
מרים, נויה, נחלה, אביתר, יוחאי, אילעאי, אחינעם, טל, הודיה, שחר פרקש, 
אלישע, בארי, מעין, מעיין חיים, חנני, הלל, אביגיל, אור, ירדן, נשמת, אייל, 
יותם, עופרי, דוד ונבואה. תודה על שעות של השקעה בחניכים שלכם, 
בעבודה על כל המשימות בחודש, והכל באהבה ועם רצון גדול לעשות טוב. 

תודה לשמיניסטיות המלוות, הלל שירה וטליה :( 
תודה לצוות נחשון: הודיה, שרה, שניאור, נתי, איילה, נעמה, אייל, הראל, 
שילה ודורון. תודה על לקיחת פרויקטים משמעותיים, יישומי נושא, שופטות, 

קליפ חודשי, בניית מועדונית, שיפוץ בנופים. 
תודה מיוחדת לאוריה, רכזת צוות נחשון, על מסירות אינסופית, מחשבה והשקעה. 
תודה לצוות ארגון: אביה ובארי, על תקתוק של כל החודש הזה בצורה 

אחראית ומדהימה. 
תודה מיוחדת לרב אבי על ליווי והכוונה במהלך כל החודש ובכלל. 

תודה לצוות במזכירות על העזרה והזמינות! נועם פוצ'צ'ו, רכז הנוער, עלי 
באר רודריגז, רכזת קהילה, רות פריד, אתי מלכא ואדי לייפר. 

לכם, ההורים של הסניף, תודה על שיתוף הפעולה, תודה על התמיכה לאורך 
כל החודש ושמסרתם לידינו את הילדים שלכם. תודה ענקית!

תודה לחב"ב, לכל מי שלקח חלק בחודש הזה ולאורי, רכזת חב"ב המופלאה. 
ואחרונים חביבים- תודה לכם, החניכים האלופים!

היה כיף ומרגש לראות אתכם עובדים, משקיעים, לומדים את הנושא ומיישמים.
מוצאי שבת ארגון תש"ף: סניף תקוע מונה כ-430 חניכים בחבריה א' 

ו-70 חברים בחבריה ב'.
בטוחים שהחודש הוא סיפתח להמשך שנה של עשייה חינוכית מבורכת, 

מגדלת, מהנה, עמוקה ורחבה.

��
�

�
�

לכבוד החודש האחרון של השנה האזרחית, לכבוד החורף, בעקבות בקשות מצידכן,
ולחיי השינויים הקטנים - פותחות שבוע בסדנה תהליכית החודש! 
בואי להכיר גישה יצירתית ושפה חדשה לקידום תהליכים אישיים:

- ���� �����    1/12
�������� ����� �����   8/12

3 מפגשי השראה למטרת קידום והנעת שינויים   15/12
בגישת ’ללמוד לעוף‘    

הגישה משלבת לימוד והתנסות בהתמקדות        
(Focusing) יחד עם חקירה וליווי התהליך היצירתי      
(Flow Therapy). הסדנה מתאימה לכל מי שרוצה       
להאיר את הכיוון אליו היא רוצה להתקדם ולמי       
שמבקשת לחבר ולכוון את העשייה בה היא מצויה.    

נעם וולק מלווה ומנחה מפגשי השראה ליזמים ויוצרים בגישת 'ללמוד לעוף'    
(מדובר בסדרת מפגשים תהליכית, כך שמומלץ להגיע לכל המפגשים)    

“�� �� �����“    22/12
מפגש מסכם של התמקדות בשילוב תנועה    

נתנסה בהקשבה ועיבוד המידע הפנימי התחושתי       
.on line העולה מן הגוף תוך כדי תנועה    
שירה יפעתי מטפלת בתנועה ומחול, מתמחה בהתמקדות    

שמרטפיה תפעל במקביל 
בספרייה עבור ילדים עד

גיל שנתיים בלבד
נא להביא מוצץ, בקבוק, עגלה

וכל מה שיהיה בו צורך

מחיר לתושבות תקוע:
 ₪20 לסדנה אחת
 ₪30 לבוקר כולו

ניתן לשלם דרך המיסים, לבעלות
הוראת קבע

מחיר לתושבות חוץ:
 ₪25 לסדנה אחת
 ₪50 לבוקר כולו

הפעילות בימי ראשון
בפיס

���������
חיה חברוני

��� ���� �����
מוזמנת להביא דבר מה אם בא לך, לא חובה!

  ������ ���

9:00
 

9:45

10:30-12:00
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בס”ד

הציבור מוזמן לאירוע לכבוד סיום הדף היומי
בהשתתפות רבנים, מלמדים, לומדים והציבור הרחב

מוצאי שבת פ' ויגש,
אור לח' טבת, 4/1/2020 בשעה 20:30

בבית הכנסת המרכזי באלון שבות

לזכרו של הרב מאיר שפירא מלובלין – מייסד הדף היומי

האירוע המרכזי למעמד

סיום הש"ס הדף היומיבגוש עציון

בתוכנית:
הרב ברוך גיגי – ראש ישיבת הר עציון ומלמד הדף היומי

בבית הכנסת הספרדי אלון שבות – סיום הש"ס

מעמד חלוקת תעודות הוקרה
למלמדי הדף היומי הוותיקים של יישובי גוש עציון

תעודת הוקרה מיוחדת למייסד פורטל הדף היומי – הראל שפירא

המשך באולם השמחות הסמוך:  
סעודת מצווה

דבר תורה – שירה שמידמן

מתנה לכל משתתף
הכניסה חינם

יוצאים במוצ"ש לעגנון  
בסלון בדרך לפרס נובל עם ד"ר מיכל שיר-אל 

מפגש ראשון בסדרה: 

האמן האמנות והאמונה, היצר והיצירה.

מוצ"ש פרשת וישלח, 14.12,  

20:00 בסלון משפחת דסברג אוריה וזאב.

שימו לב - ההרשמה לסדרה בת 8 מפגשים. 

להרשמה סרקו את הקוד.

* 10% הנחה לבן/בת זוג שני
* 10% הנחה לחברי מרכז  האומנים

* אין כפל הנחות 

כדורסל בתקוע 

השנה אליצור גוש עציון מפעילים את חוגי הכדורסל 

ביישוב, באימונו של יעקב ג'קסון. יש קבוצות לגילאי 

א'-ב', ג'-ד', ה'-ו'. הקבוצות של ג'-ד' ו-ה'-ו' משתתפות 

גם בליגה האזורית של כלל יישובי הגוש, שמתכנסת פעם 

בחודש לשני משחקים.

אז מה היה לנו במחזור הראשון בליגה?

בליגה של קבוצת ג'-ד' פתחה את העונה ברוח לחימה 

משולבת בכישרון רב. שני המשחקים היו צמודים, אך 

לצערנו הסתיימו בהפסד צמוד. הילדים שיחקו בצורה 

מדהימה וקבוצתית. מבטיחים להביא ניצחון במחזור הבא, 

בליגה של כיתות ה'-ו'. נדרשו לקבוצה כמה דקות כדי 

לצאת מהשוק וההתרגשות של המשחק הראשון, אבל ברגע 

שהם קלעו את הסל הראשון, אף קבוצה לא הצליחה לעצור 

אותם והם מסיימים את המחזור הראשון עם שני ניצחונות.

החוג מתקיים בימי שני במגרש המקורה.

לפרטים: יעקב ג'קסון, 054-7274646
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טרמפולינה 
2020

לקראת שנת התקציב הקרובה 
הנכם מוזמנים להגיש יוזמות בתחומי 

התרבות והפנאי בתקוע:

<< חיבור בין דורי
יוזמות המחזקות את הקשרים בין הדורות.

<< חיזוק הלכידות הקהילתית
יוזמות הפונות לגיבוש קבוצה קהילתית.

<< אירועי פנאי ובילוי אלטרנטיביים לצעירים
יוזמות שנותנות מענה לחיי הפנאי ובמה 

ליוצרים מקומיים.

<<< ההצעות ידונו על ידי 
צוות היגוי ויתועדפו על פי 

קריטריונים ברורים.  

<<< יוזמות אשר יתקבלו 
ל'טרמפולינה' יקבלו מעטפת 

מקצועית מתאימה לצרכיהם. 

<<< ביצוע והפקת היוזמה בפועל 
הינה באחריות מגישי היוזמה.  

תודה על החלומות והמעשים! צוות קהילה ותרבות תקוע

מקפצת יזמות 
בתרבות תקוע

יש לכם יוזמה במגירה 
שרק מחכה לצאת?

להגשת אנשי חלום ומעש - התפקדו!
יוזמה 
סרקו 

את הקוד

tarbut@tekoa.co.il לפרטים נוספים ניתן לפנות לחיים במייל
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פעילות מיוחדתשעות פתיחה

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

,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
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בתקוע א', מיידי, דירת 2.5 חדרים, סאבלט לטווח קצר, 
עד 1.4.2020. לפרטים: יעל, 050-8737939

 ---------------------------------------------
יחידת דיור עם כניסה נפרדת, מרוהטת, יציאה למרפסת 

וגינה. לפרטים: חנה, 054-6869996
 ---------------------------------------------
במדורגים, דירה חדשה, 117 מ"ר, 4 חדרים + מחסן פנימי, 
מושקעת מאוד, יחידת הורים, 2 מרפסות, מיזוג בכל חדר, 
חימום תת-רצפתי, ריהוט חלקי, מתאימה למשפחה עם 
עד 4 ילדים, 4,000 ש"ח. לפרטים: יהודה, 050-7204120; 

יפעה, 054-5343863
 ---------------------------------------------
מיידי, דירת גג, 2 חדרים, עם מרפסת, מתאימה לזוג או 

יחיד. לפרטים: טל טובין, 052-6908041
 ---------------------------------------------
מיידי, דירת 4 חדרים, עם מרפסת גדולה, בתקוע א', עדיפות 

למשפחה לא גדולה, ללא בעלי חיים:
אינה, 052-3803546

 ---------------------------------------------
בתקוע א', דירה חדשה, מושקעת במיוחד, 4 חדרים, כניסה 
פרטית, מרפסות גדולות לנוף, מטבח משודרג, מזגן, חימום 
תת-רצפתי, גינת תבלינים מושקעת, ריהוט חלקי, מתאימה 
לזוג עם 2 ילדים או כדירת שותפים, מחיר גמיש למתאימים. 

לפרטים: ענבל, 054-5329180
 ---------------------------------------------

iton@tekoa.co.il :פרסומים ללוח ניתן לשלוח עד יום שלישי ב- 10:00 למייל

לוח תקוע

במרכז היישוב, למגורים או השקעה, בית פרטי, 100 מ"ר, 
על חצי דונם, אפשרויות הגדלה, ממוזג, 4 כיווני אוויר: 

יעקב, 050-5378883
 ---------------------------------------------
בית משפחתי, במיקום טוב, קרוב למרכז, שטח גדול, 2 

קומות, 180 מטר: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
 ---------------------------------------------
בית מחולק ל-2 דירות מניבות: 4 חדרים מרווחים + גינה; 
3 חדרים ומרפסת מפנקת, מצויין להשקעה: תמר- תקוע 

תיווך, 054-5988839 
 ---------------------------------------------
בתקוע ב', בית 200 מ', עיצוב מודרני, חם ונקי, כחדש, 

מפלס אחד + יחידת דיור, פרגולה גדולה, גינה: 
תמר- תקוע תיווך, 054-5988839  

 ---------------------------------------------
בית בסטנדרט גבוה, 2 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( בת 4 חדרי 
שינה, תקרות גבוהות: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
 ---------------------------------------------
בית של 3 יחידות: יחידה בת 110 מ"ר, 4 חדרים, חצר 
ונוף + 2 יחידות של 50 מ"ר כל אחת: תמר- תקוע תיווך, 

054-5988839
 ---------------------------------------------
בית יפה, 6 חדרי שינה, גינה מושקעת, 2 קומות, קרוב למרכז, 
אפשרות ליחידת דיור: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
 ---------------------------------------------
בלב היישוב, בית 100 מ"ר, מגרש גדול, בלי מדרגות, 

אפשרויות בנייה: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
  ---------------------------------------------
מכונית VW גולף, שנת 2000, במצב מכני מצוין, טסט 

לשנה, במחיר הזדמנות: 050-5521385
 ---------------------------------------------

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

חדש! ניתן לשלם 

באשראי במקום. 

למידע נוסף:
www.tekoa.co.il

אוהל יעקב טללי אורות - ב׳ישיבת הסדרנוף אלירזקרליבךאוהל מנחםברסלבמשכן קובי ויוסףסוכת דוד
המניין של חייםיוסף - ד׳

חול

שחרית
א, ג, ד 6:00

ב,ה 5:45
ו׳ 7:00

א, ג, ד, ו 6:00
ב, ה 5:45

תפילת נץ: 
5:40

5:456:307:45
6:15

ו׳ 8:15
ר״ח וצום 6:00

דף יומי 8:156:005:15
שחרית 6:00

רק בימי 
שישי 7:00

16:2516:1516:2516:3016:30מנחה

אחרי מנחהערבית
20:30

17:00
22:0017:0020:4520:3020:15

שבת

מנחה 
16:2016:1013:00וק. שבת

30 דקות לאחר 16:4016:45
 5 דקות 16:15הדלקת נרות

לפני השקיעה
15 דקות 

16:2016:15לפני השקיעה

6:25שחרית
8:30

5:35
7:45

תפילת נץ 5:25
תהילים לילדים 

9:00
9:15

לימוד 8:00
שחרית 8:45
קידוש 11:00

8:309:00
ותיקין:

30 דק׳ לפני הנץ
מניין שני: 8:30

8:15ברכו 9:00

16:0013:00מנחה
תהילים 15:3016:0016:0016:4515:30

מנחה 16:00
45 דקות 

16:00לפני שקיעה

17:15צאת שבת17:15מוצ״ש17:1617:2017:40ערבית

נשכחו תפילין בתפידנית כחולה, ביום חמישי, 21/11/19, 
בערב, ברכב אדום נהוג בידי גבר, שנסע מצומת הגוש 
לתקוע ולקח איתו 2 נערים שירדו באפרת דרום. נשמח 

אם ייצרו קשר: 052-8693087
 ---------------------------------------------

מורה לתופים בתקוע: אדם, 054-5545470
 ---------------------------------------------
חוג ציור: נלמד לפתח את היכולת לאייר ולצייר בעיפרון, 
בין  היחסים  להשוות את  שמן;  בצבעי  ולבסוף  פחם, 
האובייקטים השונים; את היסודות של הפרספקטיבה; את 
המורכבות של אור וצל; כיצד להשיג שליטה על היחסים בין 
הצבעים בציור שמן בקנבס, 65 ש"ח לשיעור:053-4248284.
 ---------------------------------------------

גינה קהילתית
השבוע, 12/12, לא תתקיים עבודה בגינה 

בשל תוכניות אחרות ביישוב.
אתם מוזמנים להשקה של חדר המוזיקה 

החדש )הנמצא במקלט מתחת לגינה(. 
השקת הגינה הקהילתית תהיה בנפרד 

ותפורסם בהמשך.
נחזור לפעילות קבועה ב-19/12 עם שתילה!!!

לפרטים: בת אל, 054-2147870
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עיבוד לבמה: יהב יגל | בימוי: יהב גל ובצלאל בורוכוב | משחק: יהב גל | הפקה: תיאטרון נוצר | מוסיקה: בצלאל בורוכוב
עיצוב תפאורה: מיכל לאור | עיצוב תלבושות: רונה משעול | עיצוב תאורה: שי סקיבא | עיצוב תמונה: אורן בלבוס

זהו סיפור מסעו של רבי יעקב בעקבות צוואתו של הבעל שם טוב. מסע שבו כל התרחשות וכל מפגש הינו תמרור בדרך, 
לקיום מעשי של "ואהבת לרעך כמוך". מסע על מהות החיפוש, חשיבותה של הדרך וכוחה של אמונה. הצגת יחיד מרובת 

משתתפים ומוסיקאי אחד בדיאלוג רווי מתח וחמלה, הומור, כאב, אבק דרכים ועשן פונדקים.

פרטים ורכישת כרטיסים: אתר מתנ״ס גוש עציון או בטלפון: 02-9937999
מחיר כרטיס: מכירה מוקדמת - 25 ש״ח | בערב המופע - 40 ש״ח

יום שלישי י״ט בכסלו 17.12 | אמפי תקוע
פתיחת דלתות: 20:00 | תחילת הצגה: 20:30

תיאור
100916-1 לשנות לפי מה שביקשה כולל לוגואים

להלן הפרטים והלוגואים שצריך להוסיף למודעה
לוגו המתנס בגדול למעלה.

לולקע 
...

יום שלישי י"ט בכסלו, 17/12 
פתיחת דלתות 20:00
תחילת הצגה 20:30 

אמפי תקוע 
כרטיסים  40 ש"ח 

25 ש"ח במכירה מוקדמת (עד 14/12)
פרטים ורכישת כרטיסים: אתר מתנ"ס גוש עציון או בטלפון 02-9937999 


