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השבוע התבשרנו שליישוב ישנה היכולת למנות שני נציגים בדירקטוריון 
החברה לפיתוח גוש עציון. אנו פונים לתושבים ע"מ שמי שרואה עצמו 

מתאים לייצג אותנו בחל"פ יגיש את מועמדותו.
התפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד.

דרוש נציג נוסף מהיישוב לדירקטוריון החל"פ.
התפקיד הינו בהתנדבות מלאה.

דרישות התפקיד:
היכרות עכשווית ועתידית מעמיקה עם צרכי היישוב הרלוונטיים לתפקיד.. 1
ייצוג הולם של צרכי היישוב וקשר רציף עם ועד היישוב/ מזכיר/ בעלי . 2

התפקידים הרלוונטיים במזכירות.
הזדהות עם רוח/ תקנון תקוע.. 3
ראיה מערכתית, יחד עם רצון לקידום צרכי תקוע ואינטרס לסייע . 4

בפתרונם. 
רצון לתרום ולהשפיע.. 5
עדיפות לבוגרי קורס דירקטוריונים/ הכשרות ניהוליות/ מקצועיות. . 6
פניות להשתתפות בישיבות הדירקטוריון ובוועדות משנה, כ - 15 . 7

מפגשים בשנה.
נא לשלוח קו"ח והסבר על התאמתכם לתפקיד.

 vmtekoa@gmail.com :כתובת המייל
שליחת מועמדות עד ה- 16.01.2019

גיליון 788 § פרשת וארא
הדלקת נרות: 16:33
מוצאי שבת: 17:28

ליצירת קשר עם הוועד המנהל ועם צוות המזכירות, שלחו פנייה דרך האתר שלנו 
www.tekoa.co.il :ונחזור אליכם בהקדם

iton@tekoa.co.il :חומרים לפרסום בתקועיתון יש לשלוח עד יום שלישי ב-10:00 לכתובת

מזל טוב!
לענת ומשה גולדשטיין להולדת הבת
ליעל ומתניה גרינוולד להולדת הבן
למיכל ואריאל גודינגר להולדת הבת

לעינת ואורי סרי לוי להולדת הבן

גשם השבוע: 52 מ"מ,  
סה"כ העונה עד כה: 176 מ"מ

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

עובדיה מזרחי ז”ל 
אח של ציון מזרחי.

ציון יושב שבעה בביתו בתקוע ברחוב הרב שג"ר 27.
משתתפים בצער המשפחה

בית תקוע

ערב קהילה לומדת, זמן מסך תכל׳ס

ועד מנהל

לכבוד ר"ח שבט בנות ביה"ס מזמינות את נשות תקוע 
לתפילת נשים בביה"כ סוכת דוד

תפילה תתחיל בשעה 7:50, הלל ב- 8:15.
כולן מוזמנות בשמחה ואהבה.
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אמנית השבוע: 
נעמי בן זמרה

מהי האמנות שלך?
צורפת תכשיטים ויודאיקה 
אמנותית. אני עובדת בזהב 

וכסף בשילוב עבודת רקמה.

איך הגעת לזה?
לפרטים  נמשכתי  תמיד 
הקטנים, לעבודה המדויקת. 
בשבילי  היוותה  הצורפות 
גילוי של יצירת אמנות בתוך 
חוקי  של  נוקשים  גבולות 
ללמוד  הדרישה  החומר. 
מלאכה מסורתית ועתיקה נתנה לי שורשים להיאחז בהם. בתהליך 
התאהבתי בכלי העבודה המאסיביים ששאבו אותי פנימה, בנוקשות 
שפוגשת רכות ובלימוד של הגוף לעבוד איתם בקשב. עיבוד חומר 
קשה והריכוך שלו הם פלא בעיני. העבודה בכלים כבדים על מנת ליצור 

יצירות עדינות מאפשרת לי התחדשות אינסופית בחומר.

מה מניע אותך ליצור?
הצורפות היא חיבור של חלקים וחומרים. מניעה אותי המשיכה 
לחומר, הרצון להכיר אותו יותר לעומק, להבין את החומר ולאט לאט 
לרכך אותו תחת ידי לכדי מפגש, המפגש המעניין בין חומרים בעלי 
איכות שונה והצורך ליצור הרמוניה ביניהם. מסקרנת אותי העבודה 
עם הגוף, להשתמש בתכשיט כפריט שממשיך את הגוף, שמתייחס 

אליו, שמאיר ומעיר את הגוף.

מה החלום שלך?
החלום שלי הוא ליצור חיבורים בעזרת האמנות שלי- חיבורים בחומר 
וברוח שבחומר, בין הדורות שהיו לדורות שעוד יהיו, בעזרת כלי 
יומיומי פשוט, כמו תכשיט וֵמיכל. מרגש אותי העיסוק בחומר אינסופי 
שעובר בין הדורות, כמו לענוד טבעת שסבתא רבא ענדה, להרגיש 
את הנצחיות בתוך עולם של שפע שבא והולך. אני רוצה להיות חלק 
מהחיבור בין הדורות והטקסיות המסורתית שמספרת לנו כל כך הרבה 
על העבר שלנו ותספר גם לדורות אחרינו. הפריטים הקטנים האלו 
שאנשים נשאו עמם לאורך ההיסטוריה, הם שמספרים לנו סיפור על 
חיים שהיו, על אנשים שאנו אוהבים, ועוד יספרו גם עלינו, העונדים.

טיפ ממך לאמן המתחיל:
תביא/י את כל הצדדים שלך ליצירה, יש להם מקום.

פינת 
מרכז 

האמנים

מדי שבוע נערוך כאן היכרות קצרה עם אמנ/ית מתקוע.
etrogirl@gmail.com :אם ברצונכם להתראיין לפינה, כתבו לי ב

שלכם, שירה בר רשי. 

מדע בדיוני בספרייה
חושבים כל היום על העתיד הרחוק?

מעריצים את איזיק אסימוב?
חיים בהרמוניה, אבל חולמים על דיסטופיה?

מוזמנים להצטרף לקבוצת מדע בדיוני בספרייה.
פעם בחודש נתכנס לדון על מה שמעניין אתכם בעולם המדע 

הבדיוני. ספרים, סרטים, המצאות חדשות ורכילויות רובוטים.
אם אתם מעוניינים, אנא צרו איתנו קשר דרך מייל הספרייה 

ונאגד כוח שידע שהתשובה היא 42: 
sifriya@tekoa.co.il

כותבים בספרייה - הארכנו את זמן ההרשמה
ספריית היישוב מזמינה אתכן ואתכם לסדנת כתיבה כאן בתקוע.
יורם ניסינוביץ'- משורר, עורך, ממקימי "משיב הרוח" ותושב 

היישוב שלנו, מעביר סדנאות כתיבה כבר שנים רבות 
ועתה הוא פותח סדנה אצלנו.

בתכנית- שלושה מפגשים, בימי שני, בתאריכים: 
14/1/19, 28/1/19, 11/2/19, בשעות הערב.
עלות הסדנה- 90 ש"ח לשלושת המפגשים.

במידה ויהיה ביקוש ובהתאם להתפתחות הסדנה, קיימת 
אפשרות להאריך אותה למפגשים נוספים וכן להביא 

משוררים אורחים בהמשך.
הרשמה )ופרטים נוספים( דרך מייל הספרייה: 

sifriya@tekoa.co.il או אצל הספרנים.
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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

טללי אורות - ב׳נוף אלירזישיבהקרליבךאוהל מנחםברסלבאבני קודשסוכת דוד

חול

6:00שחרית
שישי 7:00

א, ג, ד, ו 6:00
א-ה 5:306:30ב, ה 5:45

8:158:006:15ו׳ - 7:30
6:00ו׳ 8:15

16:3016:2016:3016:30מנחה

20:3017:2017:1520:4520:30ערבית

שבת

מנחה 
16:3316:2013:00וק. שבת

17:00
10 דקות לפני 

השקיעה
20 דקות לאחר 

15 דקות 16:28הדלקת נרות
לפני השקיעה

6:30שחרית
8:30

5:50
לימוד 8:005:109:158:00

8:30שחרית 8:45
ותיקין:

30 דק׳ לפני הנץ
מניין שני: 8:30

16:0013:00מנחה
תהילים ילדים 15:3015:3016:0015:00

מנחה 16:00

צאת שבת17:2817:3317:0517:2517:24ערבית

מיידי, דירה גדולה, 90 מ"ר, 3.5 חדרים: 
תמר- תקוע תיווך, 054-5988838

------------------------------
דירה גדולה, 4 חדרים, 2 אמבטיות, 
טובה למשפחה, מיקום מצוין, קרוב 
למרכז, פנויה, מיידי: תמר- תקוע תיווך, 

054-5988839
------------------------------
יחידה בת 3 חדרים, במרכז היישוב, 
מהמכולת  הליכה  דקת  במרחק 
ומהמקווה, מזגן, דוד שמש, סורגים: 

054-2206080
------------------------------
מיידי.  א',  בתקוע  חדרים,   3 דירת 

לפרטים: 050-8558179
------------------------------

דירת 3 חדרים, פסטורלית, גינה גדולה, 
מזגן, פרגולה גדולה, מקלחון ענק.  

לפרטים: 050-2344511
------------------------------
דירת 3 חדרים, 60 מ"ר, 40 מ"ר גינה, 
כולל ארנונה- 2800 ש"ח. לפרטים: 

050-2344511
------------------------------

דירת חדר, בנוף הרודיון, מזגן, נוף, גינה, 
כניסה פרטית: 050-4889365, ברוך

------------------------------
דירה, 66 מ"ר, בית 15 ברחוב הרב שג"ר, 
קומת קרקע, בלי מדרגות, 3 חדרים, 
מזגן, גינה קטנה:.050-5486412, מיכאל
------------------------------

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

לפרסום:
iton@tekoa.co.il

לוח תקוע

חדש, בית גדול, 288 מ"ר, מקסים, עם 
מרפסות לנוף )30 מ"ר ו-40 מ"ר(, גינה,
4 חדרי שינה, חדר ארונות צמוד לכל 
חדר, 3 מקלחות + שירותים, מזווה קטן 
ופינת כביסה, פינת אוכל, סלון רחב, 
יחידה בת 2 חדרים + מקלחת ומטבחון, 
יחידה בת 4 חדרי שינה וסלון )88 מ"ר(: 

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 מדהים, 6 חדרים, גינה מקסימה, 
אפשרות ליחידת דיור: תמר- תקוע 

תיווך, 054-5988839
------------------------------
במרכז היישוב, 2 קומות, 7.5 חדרים, 
גינה גדולה, מחיר מצוין: תמר- תקוע 

תיווך, 054-5988839
------------------------------
מיידי.  גמיש,  חדרים,   5 יפה,  בית 

לפרטים: 050-8558179
------------------------------

נער בן 18, אחראי, חזק ומסור, פנוי 
שישי:  בימי  בתקוע  גינון  לעבודות 

054-2104155
------------------------------
 ,TATUR חברת  של  אליפטיקל 
לכושר, במצב מצויין, כולל מד דופק 

ועוד, איכותי: 052-6540499
------------------------------

ניפגש בשבת למפקד
בשעה 15:30
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