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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

טיול לתל אביב, מועדון ותיקים

מזל טוב!

לרותי ודן שוקרון להולדת הבת 

לשרה ומיכאל שוקרון להולדת הנכדה

למרב ואורי מלט להולדת הבן

לצופיה ואיתמר להולדת הנכד

למירי ואיתמר שיינין להולדת הבן

למיכל ותומר בש להולדת הבת 

לרונית ואלי בש להולדת הנכדה

לתניה ויעקב טבריס להולדת הבת

ב ר ו ך   ד י י ן   ה א מ ת

בצער רב אנו מודיעים על פטירתו של 
יהודה בוכריס ז”ל 

אבא של שרית עמרני.

משתתפים בצער המשפחה
בית תקוע
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אירוע בגלריה- אלוהי מעמקים
תודה מעומק הלב לעדי בלוך והדס רודיך על ערב מרגש. 

שתיהן הובילו אותנו בדרך מכאב ליצירה, לאהבה ואפילו לאלוקים. הדס 
המתוקה והייחודית שתיארה את התהליך מהכאב על מותו של הלל 
ז״ל, הבכי, עד לכתיבת שירים מופלאים, תחושה של השגחת ה׳, אהבה 
עצמית, שהובילו אותה לזוגיות חדשה ולהמשיך בדרכה הייחודית בחיים.

עדי האהובה, האחת והיחידה, שסיפרה על השבר שעבר עליה בעקבות 
הריגת בנה חן-ישראל. ואז הגיעה לציור, ציורים יפהפיים, ולאהבה ואפילו 
לדו-שיח עם אלוקים, וכפי שאמרה: "אני אפילו מאמינה באלוקים היום 

יותר מבעבר, הוא עושה מה שהוא רוצה, ואני עושה מה שאני רוצה."
כל כך משמח לגלות את התקווה, האהבה לחיים, שאיתם מצליחים 

לצמוח מתוך השכול והכאב.
ריגשתן אותי בנות. 

יונה דרעי.

קהילה לומדת:
ערב אחרון בסדרה בנושא מסכים ואינטרנט / יואל שפץ

איך תשמור על חלומותיך ועל חלומות ילדיך?
משפט שהשאיר אותי מרותק, למרות הרצאה ארוכה, כשהשעון הראה 

קרוב לחצות בסיום... 
שמענו שמעבר להבנה שמאחורי משחקי רשת ותכנים פורנוגרפיים 
עומדים אנשי עסקים שימצאו את כל הדרכים לקשור אותנו למסך כדי 

להרוויח כסף והרבה... העיקר הוא כמובן להתרכז בחיובי!!
ליצור משמעות ביום יום
לחזק קשרים חברתיים

לעודד את ילדינו לפעילות חברתית 
הגבלת זמן וסינון תכנים בהסכמת הילדים ובשיתופם.

תודה על כל הסדרה לוועדת חינוך, להנהלות אח"י ולרכזת החינוך רננה. 
תודה לכם על ההשקעה והחשיבה המאתגרת. 

למי שפספס- ההרצאה של איתן זימן ועוד כל מיני טיפים נחמדים שלו, 
...youtube ...נמצאים ב

ביה"ס אח"י -חטיבה צעירה
ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם ה׳ אלוקים ְוִהְשַׁלְחִּתי ָרָעב ָּבָאֶרץ ֹלא ָרָעב ַלֶּלֶחם 

ְוֹלא ָצָמא ַלַּמִים ִּכי ִאם ִלְשֹׁמַע ֵאת ִּדְבֵרי ה׳ )עמוס ח, י״א(. 

ביום שישי האחרון התכנסנו, 
תלמידי כיתה ג', לקבל את 

התנ"ך יחד עם ההורים.
המסע שלנו לקבלת התנ"ך 
התחיל שבוע קודם, בביקור 
בעקבות  ישראל  במוזיאון 
התנ"ך, דרך הארכיאולוגיה 

ועד ליודאיקה מודרנית.
למדנו את החשיבות של הספר 
לאורך הדורות ובכל קהילות 
ישראל בעולם. המשכנו את 
ההכנות בכיתה והגענו למעמד 
ההורים  עם  התנ"ך  קבלת 

בהתרגשות רבה.
לאחר שירים ודברי ברכה של טלי, מנהלת בית הספר, ושל הרב אבי, 
רב היישוב, קיבלנו את התנ"ך. מתוך האמונה שהתנ״ך עובד מדור לדור 
וכל משפחה מקבלת ונותנת לו את האופי המיוחד שלה, הלכנו יחד עם 
ההורים שלנו ללמוד מהספר. כל משפחה בחרה קטע אחר ללמוד וגילינו 
איך ההורים שלנו מחוברים לספר הספרים, כל אחד ממקומו המיוחד 
והמקורי. בית הספר התמלא בחברותות של הורים וילדים ושמענו 
פסוקים מבראשית 
פסוקים  עם  יחד 
מתהילים, שמואל, 
דניאל ומלכים. דוד 
המלך התחייה יחד 
הנביא,  אליהו  עם 

ישעיהו ויונה.
הלימוד  בעקבות 
יצירת  יחד  יצרנו 
והרגשנו  אומנות 

חיבור והמשכיות.
שהפסוקים  נדמה 
מעמוס,  המובאים 

אותם שרנו בטקס, 
ש  מ מ ו  מ ש ג ת ה
בלימוד שלנו: אנחנו 
בתקוע  כאן  חיים 
בימים בהם כל אחד 
רעב וצמא לדברי ה' 
המיוחדים ומתאימם 
לו ולמשפחתו, ואנו 
ת  ו ו ר ה ל ם  י ל ו כ י
יחד  צמאוננו  את 

בפשטות ובעומק.  

שלמה ספיבק, בשם 
שכבת ג׳ והצוות. 
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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

שירותי מרחב ותעסוקה / קרן חרלפ
שלום לתושבי תקוע היקרים,

ב-14/3 יתקיים ערב "אנה אפנה"- ערב השראה להזדמנויות ותעסוקה 
עם נשות תקוע )ראו מודעה בעמוד זה(.

הערב מיועד לכל הצעירים והצעירות בגיל ברוח ובנפש, בשלבים שונים 
בחיים, שמעוניינים לפתוח את הראש אודות כיוונים שונים בעולם התעסוקה, 

לשמוע תובנות ולקבל השראה מנשות תקוע המוכשרות  והמגוונות.
נשמח לראות את כולכם! הרשמה מראש:(

את הערב יזם מרחב תעסוקה היושב בתוך מרכז צעירים גוש עציון.
מהו מרכז צעירים גוש עציון ומהו מרחב תעסוקה? 

קצת רקע לכל הסקרנים... מהו מרכז צעירים גוש עציון?
בשנים האחרונות, על פי החלטת ממשלה, הוקמו ברחבי הארץ עשרות 
מרכזי צעירים שמטרתם העצמת צעירים )18-40( ופיתוח חוסן ומנהיגות 

בתוך הקהילות והיישובים בהם הצעירים מתגוררים.

מרכז הצעירים בגוש עציון, שהוקם לפני כשנה, חרט על דגלו להיות 
בסיס לבניית קהילת צעירים חזקה פעילה ומובילה בגוש, וזאת בעזרת 
סדנאות, קורסים, אירועי תרבות, עידוד יוזמות ופיתוח מנהיגות תושבים.

למרכז יש מתחם מזמין נוח ומפנק לקיום אירועי צעירים בגבעה הצהובה, 
וצמוד אליו משרד שבו הצוות הוגה ופועל במגוון תחומים: תעסוקה, 

הורות וזוגיות, חיילים משוחררים, עולים, זכויות, מלגות ועוד.
את המרכז מנהל איתי לוי - תושב נווה דניאל, בן 33, נשוי + 4,  שהקים 

את המרכז בשיתוף עם אגף הנוער במתנ"ס ומועצת גוש עציון.
מהו מרחב התעסוקה? 

בתוך מרכז הצעירים פועל מרחב תעסוקה שמטרתו לתת לצעירים 
כלים ומיומנויות ליציאה איתנה לעולם התעסוקה בתוך עולם מתחדש 
ומשתנה בלי הרף. במסגרת המרחב ניתן לבצע אבחון תעסוקתי מקצועי 
ולקבל ליווי אישי מתהליך בחירת המקצוע ועד למציאת מקצוע מותאם 
אישית. בנוסף נפתחים קורסי העשרה, קורסי הכשרה, סדנאות לפיתוח 
מיומנויות תעסוקה והרצאות תוכן מעולם התעסוקה הנותנות כלים 

והשראה בתחום זה.
לשירותי מרחב תעסוקה: קרן, 054-6715006
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שרית מלמד / רכזת גיל הזהב

טיול לתל אביב – מועדון ותיקים:
ביום חמישי שעבר, יצאנו חבורה שמחה ואופטימית מהיישוב מערבה אל המרכז.

התחלנו בפארק אריאל שרון, חירייה לשעבר. הר הזבל שנערם במשך שנים 
רבות שינה פניו ממפגע סביבתי למרכז מבקרים מעורר השראה. מקום 
מומלץ ביותר גם לסיורים משפחתיים. מזג האוויר היה מעט מאתגר, אבל 
לא גיבורים כמונו ייבהלו מכמה ממטרים של גשם מקומי. המקום יפיפה 
וכולו נבנה מאשפה ממוחזרת, פסולת בניין הפכה להיות בסיס לטרסות 
ומערכת אקולוגית אוספת את מי הגשמים לאגם צלול שבתוכו שטים 

בנחת ברווזים.
מהפארק היפיפה המשכנו לארוחת צהרים מפנקת במסעדת כנען ומשם 

לסיור מודרך ע"י ניסים פיוטרקובסקי ב"דרך העצמאות". 
פגשנו את הבתים הראשונים של ת"א כשעוד היתה "אחוזת בית", והכרנו את 

הדמויות שהתגוררו בהם ופעלו רבות למען הקמת העיר הבורגנית הראשונה.
אין ספק שגולת הכותרת הייתה צילומים עם כרזה אותה הכין ניסים מראש, 
#להיות עם חופשי בארצנו, לזכרה של אורי שלנו. הוכחנו שנמשיך לטייל 

בארצנו היפה, בכל גיל כמעט בכל מזג אויר, ללא הפסקה.
וניסים, יקיר המועדון, זכה במועדון מעריצים ששוב נהנה מהידע הרב 

שמונגש לכל נפש ברגישות, 
חכמה והרבה יופי.

תודה לניסים ששוב הקדיש 
הדרכה  זמן  בהתנדבות 

משובח.
לחיי טיולים רבים ויפים 

בחברת חברים טובים.

טקס יום העצמאות הינו הזדמנות להוקיר תודה 
לאנשים מתוך הקהילה על תרומתם ופועלם הציבורי 

במדינה ובישוב. אנשי רוח ואנשי מעשה ייחודיים 
שתקוע התברכה בהם. 

אנו מזמינים תושבים מהיישוב לקחת חלק בבחירת 
משיאי המשואות וליווי תהליך האיתור וכתיבת 

תוכן המשואות לטקס יום העצמאות. 
)נושא הטקס ונושא המשואות ייבחרו 

כתהליך מקדים על ידי ועדת עצמאות ורכזי 
תרבות וקהילה(.

תפקידי הוועדה:
° ניסוח הקול הקורא למועמדים תושבי 

היישוב והפצתו )עד לתאריך 24/2(.
° ריכוז הפניות )תאריך אחרון להגשת 

מועמדים עד לתאריך 17/3(. 
 ° הוועדה תבחר את 8 מדליקי 

המשואות מתוך הצעות והמלצות 
שיגיעו אליה, על פי קטגוריות 

שהיא תיקבע מראש, ושיהיו שקופות 
לציבור הרחב )עד לתאריך 31/3(.

° הוועדה תגבש פורמט לטקסט הרשמי 
של משיאי המשואות, ותהיה בקשר עם 

המשיאים הנבחרים לגבי התוכן והדברים 
אותם יישאו המשיאים בטקס. הוועדה 

תנסח את נוסח ההדלקה הסופי הכללי, 
וגם הפרטני.

להצטרפות לוועדה, עד לתאריך 
07.03, ל' באדר א׳ )יום חמישי( 

פנו לדפנה רכזת הקהילה במייל:
kehila@tekoa.co.il

קול קורא 
לוועדת משואות )מתנדבים(

טקס יום העצמאות הינו אירוע הדגל של השנה בו אנו 
מעלים על נס את מדינת ישראל בכלל ואת ייחודיות 

הישוב תקוע בפרט. 
האירוע מושתת על ההון האנושי שתקוע התברכה בהם.  

כוחות קהילתיים, אמנים, אנשי רוח ואנשי מעשה. אם 
גם אתם מרגישים חלק ומעוניינים להצטרף לעשייה. 

זה הזמן.

אנו מזמינים אתכם להצטרף ולקחת חלק 
בוועדה להכנה ולביצוע טקס יום העצמאות.

תפקידי הוועדה: 
 ° היגוי וחשיבה;

° תכנון ועיצוב נושא ותכני הטקס;
° כתיבת תוכן; 

° נושא משיאי המשואות; 
 ° גיוס ואיתור מופעים ומופיעים 

מתוך הקהילה; 
° עיצוב תלבושות ותפאורה; 

° ניהול וליווי הרכבים; 
° אחריות על תיאומים וחזרות;

קול קורא 
לוועדת עצמאות )מתנדבים(

את הוועדה ילווה מפיק/ה טכני ואמנותי.
הוועדה תתכנס לקראת סוף פברואר, 

ותפעל עד ליום העצמאות.
להצטרפות לוועדה עד לתאריך 07.03, 

ל' באדר א׳ )יום חמישי(
פנו לחיים רכז התרבות במייל:
   tarbut@tekoa.co.il

או לנציגת ועדת תרבות, שירלי ניסנוביץ' 
shirnis@gmail.com :במייל
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חנות יד 2
שימו לב

שעות פתיחת החנות בשבוע הבא
שני: 18:00-16:00

שלישי: 13:00-9:00
רביעי: 19:00-16:00 

לכבוד מיזם התחפושות ביישוב- חמישי: סגור

חיבוק בבקבוק-
אחרי תקופה לא פשוטה שכולנו עברנו, ובפרט הנוער המדהים שלנו,

אחרי המון עשייה יזמות ופרוייקטים, רציתי לעשות ערב לשחרר ולפנק 
קצת את הבנות.

שירה צ'רנוביל המדהימה ישר התגייסה ועשינו בהנחייתה ערב עיסויים 
אחת לשנייה. דרך בקבוקי השמנים המיוחדים של שירה שלחנו ריפוי 

ואהבה לעצמנו ואחת לשנייה.
ונתן רצון להמשיך להעביר את המסר לשאר  היה מדהים ומרגיע, 

הקרובים והחברים...
אז תודה לכל מי שהגיעה, לשירה ולכל קהילת תקוע המחבקת והאוהבת. 

בהערכה ואהבה, כאן לכל דבר: 052-6868438

דיצה כהן / רכזת נערות פרטני

ספרייה

מה קורה בספרייה?
הספרייה שוקקת פעילות וספרים חדשים מגיעים כל שבוע.

בחדר ההפתעות יוצרים יצירות מקסימות ואפרת מובילה את הילדים 
לעולמות קסומים בשעת סיפור.

נהנינו מאוד ממשחקי הקופסה שרבקה יורב-רפאל ארגנה לנו.
סדנת הכתיבה עם יורם ניסינוביץ הייתה מוצלחת מאוד ולכן היא תמשיך. 

פרטים בקרוב.
הרחבנו את ספריית ה-DVD ועתה ישנם סרטים רבים שניתן לשאול ללא 

תשלום. שאלו את הספרנים.
מוזמנים בשעות הפעילות:

יום ראשון: 
* חדר הפתעות, 18:00-16:00,

תשלום 5 ש"ח במזומן
19:00-16:00

יום שני: 
* שעת סיפור בשעה 16:30, 

כניסה חופשית
19:00-16:00

19:00-16:00יום שלישי: 

12:30-09:30, 19:00-16:00יום רביעי:

19:00-16:00יום חמישי: 

 12:30-10:00יום שישי:

קהילת תקוע היקרה
תודה לכל מי שבא לסרט!

אנחנו מצטערים שהסרט היה בסוף בפיס בגלל תקלה טכנית, אבל אנחנו 
מקווים שנהניתם בכל זאת. תודה לכולם על הסבלנות.

זה היה הפרויקט הראשון שלנו במסגרת ה"האקתון - מעורבות בקהילה" 

הכולל שלל מפגשים מגבשים ומהנים. אנחנו שמחים שהקהילה הייתה 
שותפה לפרויקט. אנו מתכננים להוציא לפועל עוד פעילויות לקהילה 

מהכסף הרב שאספנו בערב זה!! עיקבו אחרי הפרסומים!!
נוער צעיר וצוות ערב סרט

-----------
נוער צעיר יקר שלנו, 

היו לנו שבועות עמוסים רגשית וגם עמוסים בלו"ז. נפגשנו הרבה, ישבנו, 
בכינו וצחקנו והתקרבנו מאוד. 

כיתה ז'- התרגשנו מאוד מהמיזם הראשון של ההאקתון. אנחנו חושבות 
שזה מעיד על בגרות ואחריות שלכם וכיף לנו לאללה להיות איתכם בזה!!
כיתה ח'- לבקשתכם, הצלחנו לארגן קבוצה לחוג סיירות לשכבת ח'. 
בקרוב יהיה פרסום על פעילות החשיפה הראשונה. מי שעוד לא הביע 

התעניינות- זה הזמן.
בע"ה בשבוע הקרוב נחזור לקצת שגרה ובמיוחד לעבודה בצוותים. יש לנו 

הרבה עבודה ועכשיו, כשמתבהר בחוץ, אפשר לחזור לעבוד ביער ואפילו 
להתחיל לעבוד בגינה היפה שלנו שמחכה לטיפוח. כיף גדול.

בקרוב נגבש צוות המורכב מנציגי ז' ו-ח' שיהיה אחראי על מסיבת הפורים 
הטובה ביותר בכל הזמנים שהיו ויהיו!!! מי שבעניין מוזמן לפנות אלינו.

תישארו מקסימים ואדירים, 
נרי והדס

נוער צעיר

כשהלחלוחית מתיישבת על קצות העיניים
והלב בפנים נחצה לשניים

והיש דמם והיש אין
מתייסרת הנפש מתחבטת וזועקת

קולה נשמע בוקע הרקיע
מתוך האדמה האש תבער

על טוהר שנגדע על שבר שנותר
האור החבוי ישוב ויאיר

הזורעים בדמעה ברינה יקצורו

)כתב מאיר אבשרה, לזכרה של אורי אנסבכר הי"ד(
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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!
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והשבוע: אוריאל קלימן- הומיאופתיה קלאסית

לפני 250 שנה ישב רופא בשם סמואל האנמן באירופה וקרא מחקר על 
טיפול במחלת המלריה. הוא שם לב שהחוקרים שהפיקו את התרופה נגד 
המחלה פיתחו בעצמם סימפטומים של מלריה. עובדה זו הביאה אותו 

לבדוק האם אותו חומר שמייצר מחלה יכול לגרום גם לריפוי! 
וכך התחיל המסע של האנמן לגילוי ההומיאופתיה. במשך שנים רבות 
הוא טיפל באלפי חולים והעמיד תלמידים רבים וניסח את הפילוסופיה 
ההומיאופתית. את העקרונות שעומדים מאחורי הפילוסופיה ההומיאופתית 
ניתן למצוא כבר הרבה לפניו, למשל בתורה ובמקומות נוספים ביהדות.

הומאופתיה קלאסית היא שיטת טיפול טבעית ועדינה, שהוכחה כיעילה 
לטיפול במצבי חולי שונים בגוף ובנפש. אחד הדברים האהובים עלי בשיטה 
הזו היא צורת ההסתכלות על האדם כמכלול שלם. כאשר מגיע מטופל 
לקליניקה, בנוסף לבעיה שבה הוא רוצה לטפל, צריך להתייחס אל כל 
מאפייניו, גם סימפטומים פיזיים וגם סימפטומים נפשיים, הרגלי שינה 
ואכילה, מצב חברתי, סוג האופי, היסטוריה רפואית ועוד מאפיינים רבים.

לכל המכלול הזה המטפל מרכיב מרשם של הכנה הומיאופתית. את המרשם 
מכינים בבית מרקחת בצורה ייחודית להכנות הומיאופתיות ממגוון רחב 

מאוד של חומרים טבעיים )יש למעלה מ-3500 סוגים!(.
דבר נוסף שאני אוהב בהומיאופתיה הוא העיקרון שמטפלים באנשים ולא 
במחלות, ויש דגש רב על הייחודיות של כל אחד. המטפל מסתכל על כל 
אדם באופן אישי ומתאים מרשם ספציפי עבורו, לדוגמה: יכולים להגיע 
לקליניקה שני מטופלים עם בעיות בבלוטת התריס וכל אחד מהם יקבל 

משהו אחר לגמרי שמותאם ספציפית אליו.
במשך השנים אני שוב ושוב נפעם מעוצמת הריפוי העדינה שטמונה 
בשיטה הזו. הומיאופתיה מתאימה לטיפול בתינוקות, ילדים ומבוגרים. 
ניתן לטפל בהומיאופתיה במגוון רחב מאוד של מצבים כרוניים, כגון: 
מיגרנות, בלוטת התריס, עייפות, חרדות, בעיות בתפקוד מיני, אסטמה, 
קשב וריכוז, ויסות חושי וכו', וגם במצבים אקוטיים, כגון: נפילות, חבלות, 

מחלות חום, דלקות שונות וכו'.
הרבה בריאות וימים טובים!

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.

אמן השבוע: 
שם בראל

מה האמנות שלך?
אני צלם ואמן ניו-מדיה.

למדתי במוסררה "ניו מדיה" )מדיה 
חדשה( שזו אמנות שמשתמשים 
בה בכלים טכנולוגיים ליצירה, סוג 
של קסם שמאגד בתוכו כמעט כל 
מדיה שיש. זו אמנות שיש בה אינטראקציה עם הקהל וכבר הצגתי איתה 
בתערוכות. למדתי המון תוכנות כדי לתכנת שבבים שיבצעו פעילות 

אלקטרונית. אני משלב את כל הידע הזה בוידאו-ארט, בסאונד ועוד.
עשיתי פרויקט במציאות מדומה, "virtual reality", והקרנות על קירות 
של מבנים )"מפינג"(. הצגתי בפסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה, 
בסינמטק תל אביב, באינדינגב וגם בירושלים במרחב הציבורי. בנוסף, 
יש לי עסק עצמאי לצילום אמנותי של אירועים שקיים כבר כשמונה 

שנים. מוזמנים לעקוב אחרי בפייסבוק ולהזמין.

איך הגעת לזה?
תמיד נמשכתי לאמנות ובעיקר למוזיקה. הושפעתי מאמנים כמו יונה 
וולך, כריס ברדן ודיוויד לינץ'. אני אוהב אמנות דאדא וכל מה שקשור 

לאמנות נסיונית/ אקספרנטלית ופאנק.
בבר מצווה קיבלתי את מצלמת הפילם המקצועית הראשונה שלי ומאז 
אני מצלם. למדתי בבתי ספר לאמנות בצפון צילום ופיתוח בשחור לבן.

כיצד תקוע משפיעה על האמנות שלך?
החברים שלי בתקוע מפרים אותי ביצירה. כשהצגתי בתערוכה באינדינגב- 
פסטיבל למוזיקה ואמנות עצמאית בנגב, האמנית אריאלה בית און והאמן 

אוריה ארליך עזרו לי בתכנון ובביצוע. יש עוד המון אמנים חברים פה 
שבמפגש היום יומי איתם מתרחשות יצירה ועבודה משותפת. האמנים 
כאן חיים ויוצרים יותר מאשר מדברים. הם גם נותנים פידבק ופרגון 

לאמנות שלך. יש כאן פתיחות לבדוק ולהתנסות.
אני שמח מאוד ביוזמה של מרכז האמנים. חשוב שיהיה מקום עם השראה 

למפגש ויצירה משותפת.

מה מניע אותך ליצור?
ההבנה שקיבלתי אחרי החזרה בתשובה: שאני לא אבטא את הרוחניות 
שלי רק בבית מדרש, שאני חייב לבטא את עצמי דרך אמנות ודרך תהליכים 

יצירתיים ודווקא שם אני חי.
אמנות בשבילי זה עולם נסיוני שבו אני מאתגר את החיים והמחשבה, ולכן 

אני מתעסק הרבה גם באמנות פוליטית ובדיקה של הגבולות בחברה.

טיפ ממני לאמן מתחיל:
ליצור מהמקום שאתה נמצא בו. החומרים וההשראות נמצאים כבר 
עבורך ומחכים לך. ברגע שתעשה את הצעד הראשוני, דברים יתפתחו 

ממנו הלאה. אתה צריך לעשות את הצעד.

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. 
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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

17:2517:0016:5016:40מנחה

20:3017:5517:2520:4520:30ערבית

שבת

מנחה 
17:2017:0513:00וק. שבת

17:00
קבלת שבת 

17:15
20 דקות לאחר 

15 דקות 17:21הדלקת נרות
לפני השקיעה

20 דקות לאחר 
הדלקת נרות

17:15
ק. שבת 17:40

6:30שחרית
8:30

5:10
לימוד 8:005:309:158:00

8:30שחרית 8:45
ותיקין:

30 דק׳ לפני הנץ
מניין שני: 8:30

8:15ברכו 9:00

16:4513:00מנחה
16:1515:4516:0016:45

תהילים ילדים 
16:00

מנחה 16:45
שיעור 16:3015:00

מנחה 16:00

18:15צאת שבתצאת שבת18:0818:14מוצ״ש18:1418:1718:00ערבית

להשכרה:
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
----------------------------------------
מיידי, דירה גדולה, 90 מ"ר, 3.5 חדרים, כניסה 

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

למכינת לפידות אמונה בשדה בר דרושה בדחיפות 
מזכירה לעבודה חלקית. פרטים: ניצנית, -052

4222645
----------------------------------------
דרושה מטפלת לקשיש בתקוע, 5 ימי עבודה, 5 
שעות בכל יום )בשעות הבוקר(, דוברת עברית, 
תשלום דרך מט"ב, תחילת עבודה מיידית: יהודית, 

050-4012049
----------------------------------------

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

לפרסום:
iton@tekoa.co.il

לוח תקוע

בית יפה ומתוחזק היטב, בשכונת בנה ביתך, גמיש, 
מיידי. לפרטים: 050-8558179

----------------------------------------
בית חדש, עיצוב מודרני, קומה ראשונה, 150 מ"ר, 
סלון רחב עם נוף, 4 חדרי שינה, עם יציאה לגינה,

קומת כניסה, 3 יחידות קטנות להשכרה. תמר- 
תקוע תיווך, 054-5988839

----------------------------------------
בית בסטנדרט גבוה, שתי קומות, 288 מ"ר, מרפסות 
לנוף )30 מ"ר ו-40 מ"ר(, גינה, 4 חדרי שינה, לכל 
חדר חדר ארונות, 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 של 110 מ"ר, 4 חדרים, 
חצר ונוף + 2 יחידות של 50 מ"ר כל אחת: תמר- 

תקוע תיווך, 054-5988839
 ----------------------------------------
במרכז היישוב, בית משפחתי, בלי מדרגות, חנייה 
מול הבית, גינה גדולה, 2 קומות, 5 חדרי שינה, סלון, 
חדר אוכל, פינה משפחתית, מרפסת: תמר- תקוע 

תיווך, 054-5988839
----------------------------------------
בית יפה, 6 חדרי שינה, גינה מושקעת, 2 קומות, 
קרוב למרכז, אפשרות ליחידת דיור: תמר- תקוע 

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

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

בלב תקוע, בית גדול, בלי מדרגות, 6 חדרי שינה, סלון 
מרווח, גינה גדולה: תמר- תקוע תיווך, 054-598883
----------------------------------------

קהילת בית הכנסת הספרדי מרכיבה 
את המילה "תקוע"- צילום אווירי של 

אתר בניית בית הכנסת החדש.

אנו יוצאים השבוע לקמפיין גיוס המונים 
כדי שנוכל לסיים את הבנייה.

בית הכנסת החדש "משכן קובי ויוסף" - 
לזכרם של ילדי תקוע - קובי מנדל ויוסף 

אישרן הי"ד. 
בקרוב יישלח אליכם קישור לפרוייקט. 

היו שותפים. 
נחשב לתרומה לזכר מחצית השקל.

צילום: חיים טלקר
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