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גיליון 797 § פרשת פקודי
הדלקת נרות: 17:25
מוצאי שבת: 18:19

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

בית מלאכה לתחפושות

במלאת 30 ימים, 
נעלה לקברה של 

אורי אנסבכר הי"ד.

העלייה לקבר תתקיים ביום ראשון, ג' באדר ב' )10.3(, 
בשעה 8:00, בבית העלמין ביישוב תקוע.

מוזמנים להביא כלי נגינה.

"קּוִמי אֹוִרי ִּכי ָבא אֹוֵרְך ּוְכבֹוד ה' ָעַלִיְך ָזָרח"

צילום: דעאל סבטיה

נפקד הזהב / אבישר הר-שפי

הּוַעם 
ַּבָואִדיֹות ַהֲחׁשּוִכים

ָהֶאֶבן ְּכֵבָדה
ַעל ַהְּבֵאר 

ִנְסַּתם 
ַהּגֹוַלל

ַרק ִּפְכּפּוְך ֲחִריִׁשי 
ֵאין ְספֹור ַזֲהרּוִרים

ֵמֲחַרָּכיו
ְּכַרָּקפֹות 

ִיְּתַּגַּדל
)לזכרה של אורי אנסבכר הי"ד(
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הודעת תזכורת לנרשמי מבואות

מי שטרם נרשם מוזמן להגיע ולהירשם 

או לערער עד לתאריך 10.03.19 

במזכירות היישוב.

ניתן להגיע גם לא בשעות קבלת קהל 

ואנו נדאג לפתוח לכם את הדלת.

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

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

ספרייה

דואר

tekoa.library.org.il :מוזמנים לבקר באתר הספרייה
הכניסה לכרטיס משתמש ע"י מספר תעודת הזהות הרשום במערכת!

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

גשם
בשבוע שעבר: 92 מ"מ  //  השבוע: 6 מ"מ

סה"כ העונה: 364 מ״מ   //  ממוצע לשנה כ-350 מ״מ

הידעתם?
כמויות המשקעים הגדולות ביותר שנרשמו בתקוע: 

בינואר 2013 ירדו כ-142 מ"מ
בדצמבר 2013 ירדו כ-110 מ"מ

בינואר 2016 ירדו כ-100 מ"מ גשם 

אז אנחנו אכן גרים בספר המדבר 
אבל כמעט כל חורף יש איזה יום-יומיים גשומים מאוד.
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כבר מאוחר. דבורה זגורי:

"...הנחיתי פאנל חמים וביתי )תודה לחיים רוטשטיין, רכז תרבות 
תקוע(, בהשתתפות היוצרים והשותפים של הסדרה הקצרה שהוקרנה 
בערב- "כבר מאוחר", יצירתם של חי אפיק ומאיר קליינר. הצטרפה 
לשיחה גם עולש גולדברג, שלא השתתפה באופן ישיר בסדרה, אבל 

בחיים עצמם.
כאן נהוג לכתוב כמה מילים כגון: "סדרה המספרת את סיפורם של 

רווקים דתיים" וזה נכון. כל מילה לבד, אבל זו לא הכותרת.
הפורמט הוא אנשים יקרים ויפים שרצו או הסכימו לדבר את המחשבות 
שלהם מול מצלמה. בהתחשב בעובדה שהמצלמה הזאת היא לא 
חפץ אלא היא העין השלישית של חי אפיק, התוצאה היא שהצבעים 
והמוזיקה והבימוי מתערבלים לכדי משהו מיסטי כמעט )מה שניכר 
הרבה יותר בצפייה במסך גדול ועם סאונד טוב ולא בפלאפון. תנסו 

לעשות משהו כשתצפו בה(.  
ואולי "המדיום הוא המסר", כי אכן אחרי כל המילים ואולי במקומן, 
יש משהו מיסטי כמעט ב"שאלת הרווקות". גם זו כותרת מפוקפקת.
בשיחה שאחרי ההקרנה דיברנו על אלוהים, על הגוף, על חשיפה, 
על בדידות, על אשמה, על שבת. דיברנו על המירוץ  אל הכתר, "למי 
קשה יותר"- גברים, נשים, רווקים, נשואים, ומי נמצא מקנא במי. 
דיברנו על השאלה "מתי תצא הסדרה: נשואים והפאסון-שאולי-
בעצם-כדאי- שיישמר?", על החיים הטובים ומסיבות טובות ועל 

אוכל טעים בסעודת שבת.
זו לא סדרה בשביל לדעת, זו סדרה בשביל להרגיש. בעיקר את עצמך. 
לא רק להרגיש את "האחר", אלא להידבק בחשיפה שלו ולהסתכל 

לעצמך בלבן שבעיניים.
רציתי לסיים את הערב בבקשה מיוצרי הסדרה שיצאו עם זה עוד, 
שירחיבו את מעגלי "הזכות להרגיש". ואם צריך ללחוץ על מפעל 

הפיס למימון נוסף- ללחוץ.
אבל אז חי אמר משהו על יופי וכאב, על העולם, שזה מה שיש בו. 

וסגרנו יפה את הערב.
אני לא יודעת בדיוק מה הוא אמר כי צמד המילים האלה מילא לי את 
כל הפריים. אולי זה צמד, אולי משוואה, אולי באסה, אולי שיגעון. זה 

מה שנשאר בי ואיתו הלכתי אל הלילה.
בחוץ ירד גשם גדול, כמו שיטפון הפוך שקורה בשמים וכל אחד חזר 

אל הפוך שלו.
הזוגי, היחיד, הזוגי שהשמיכה לא מסתדרת לו..."

)מתוך פוסט בפייסבוק(

בית מלאכה לתחפושות

ביום רביעי התקיים האירוע המדובר של מרכז האמנים תקוע: "בית 
מלאכה לתחפושות".

אירוע בוטיק ומושקע עבור הדור הבא הצעיר והיצירתי של האמנים 
בתקוע שחשוב לנו לטפח אותם ואת כישרונותיהם.

מאה ילדים נרשמו עם תחפושות מדליקות שהציתו את הדמיון של 
האמנים הנפלאים שלנו.

ממש תענוג לעבוד עם הכישרונות האלו שיש לנו ביישוב.
האירוע היה כל כך שמח וכייפי. הילדים היו נהדרים והאמנים מעל ומעבר.
בזכות העבודה הלא תיאמן של תחיה גודינגר, שמילאה והגישה לקול 
קורא של החברה למתנס"ים את הפרויקט הזה, קיבלנו מימון לאירוע 

ויכולנו לעוף.
תחיה עבדה ללא הרף על האירוע וקשרה את כולנו לעבודה משותפת 

ואיכותית.
תודה גדולה לחיים רוטשטיין, רכז התרבות שלנו, שבלעדיו זה לא היה 

קורה, שאירגן ולקח אחריות. 
תודה ליטיב לויכטר, שהפיק וניהל את הלוגיסטיקה של האירוע באחריות 

ובמקצועיות.
תודה לחנה פרסבורגר על ההשקעה ההפקה.

תודה לשירה בר רשי על הליווי, העזרה בהפקה ויצירת הפלייליסט.
תודה לצוות שפ"י בניהולו של אדי לייפר על הזמינות והעבודה הרבה.

תודה גדולה לאתי מלכא על העזרה בהפקה.
תודה לאמנים הנפלאים שהתגייסו, נפגשו יחד, עבדו קשה והפכו את 

האירוע למופלא כל כך:
תחיה גודינגר, ברוריה עציון, פסי קומר, אסף פרידמן, יעל עוגן, שירה 
פלמר, טלי פרקש, שולמית עציון, שמעון אנג'ל, שאול גרד ונעמי בן 

זמרה. כולכם השראה אחת גדולה!!!
תודה לחי אפיק ודעאל סבסטיה, שני המופלאים, על הווידאו והצילום.
תודה מיוחדת לשמעון אנג'ל על עיצוב הפוסטר המשובב של האירוע.

תודה לצוות חנות יד שנייה, מעין פוצ'צ'ו וחווה אפיק, על האירוח ושיתוף 
הפעולה. 

תודה עמוקה לסטודיו של דוד ודוידה ולאמן על האירוח, הרוח וההשראה.
תודה לבית הכנסת קרליבך בבית הבד על האירוח ושיתוף הפעולה.

תודה לדניאל יוסף מבית יחד על שיתוף הפעולה.
תודה חמה לרות פריד וצוות התקועיתון על הפרסום.

תודה אחרונה וחשובה לכל הסייעות והסדרנים שהחזיקו איתנו את המרחב! 

מחכים לעוד אירועים נפלאים כאלה ביחד אתכם ועם קהילת תקוע,
שלכם, מרכז האמנים
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וגם עדכון בפרטים  סיכום קצת מה שעבר עלינו בחודש האחרון 
להמשך.

"הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה אלא מוסיפים צדק"
כשמתגלים בעולם כוחות של רוע, מלמד אותנו הרב קוק, יש לחזק 
את הטוב, להיות בעצמנו השינוי שאנחנו רוצים לראות בעולם. לכן, 
בחודש האחרון הרגשנו שאי אפשר לשתוק, שצריך לעשות משהו, 
שהביאה  השירה  את  לשיר  אורי,  של  אורה  את  להאיר  להמשיך 

איתה לעולם.
כנגד החושך שהרוע מנסה לזרוע בתוכנו, אנחנו לקחנו על עצמנו 

להוסיף אור; 
שבט מעפילים יצאו להתנדבות ועבודה חקלאית בחוות ספר המדבר. 
יצאו לטייל בוואדי שלנו,  ודורות  ניצנים, מעלות  השבטים נבטים, 
תחת הכותרת "להיות עם חופשי בארצנו". תנועה זו התפשטה בכל 
יצאו בכל ארץ ישראל המונים לטייל כדי  זו  הארץ! תחת כותרת 

לחזק את הביטחון שלנו בתוך גבולות המדינה.
וחיזוק  נוער, לערב שירה  ירושלים, כ-500 בני  התכנסנו, כל מחוז 

בעין יעל. יחד התחזקנו והתקרבנו זה לזה. 
לפני שבועיים יצאו שבט הראה לבירייה וכבשנו את ההר! ;(

בסופו של חודש עמוס עשייה, קיימנו, צוות ההדרכה, ישב"צ חודש 
אדר עם עיניים קדימה, להמשיך בעשייה, להמשיך להוסיף אור וטוב.

הורים וחניכים יקרים:
ההרשמה למסע פסח נפתחה.

בעז״ה נצא לטייל עם כל מחוז ירושלים באזור הגליל המערבי, בימים 
ראשון-שני, ט׳-י׳ בניסן )14-15/4(. 

פרטים מדויקים על המסלול בהמשך.
סיום הרשמה במזומן: 

אצל אילה הקומונרית- עד יום ראשון, כ"ד באדר ב' )31/03(. 
יחד עם התשלום במזומן יש להביא אישור הורים )מצורף במודעה(. 

סיום הרשמה באינטרנט: 
עד יום שלישי, כ"ו באדר ב' )02/04(.

בני עקיבא

אירועי חודש אדר בסניף:

<<< ביום חמישי, ז׳ באדר ב' )14.3(, כל חניכי הסניף 
מוזמנים להכתרה של שבט הרא״ה האלופים!

<<< בשבת זכור, באותו שבוע, שבט הרא״ה יובילו 
את השבת!  

<<< וממשיכים במסורת! ביום שלישי, י״ב באדר 
 ב' )19.3(, שבט דורות מזמין את כל קהילת תקוע 

לשוק פורים מטורף! פרטים נוספים בהמשך. 

<<< בתענית אסתר, יום רביעי, י״א באדר ב' )20.3(, 
שבט ניצנים מזמין את כל ילדי היישוב בגילאי 4-8 
לפעילות בין השעות 17:45-14:30, משחקים, יצירות 

ושאר הפעלות.
העלות: 15 ₪ לילד. 3 אחים ומעלה- 10 ₪ לכל ילד. 

כל ההכנסות קודש לגמ"ח תקוע.

בנוסף לאירועי השיא, כל שבט יוצא להתנדבות, מפיצים יחד את האור.
פרטים אצל המדריכים האלופים. לכל שאלה, אנחנו כאן! 

צה״ד ואילה
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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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ַעד ָמָחר
 חבלי הלידה ביום שאחרי, 

 בין דיכדוך והנקה, 
בין 'אורות' לשבירת הכלים בגופנפש 

עת חובקת נשמה חדשה.

מחכים לכם - ועדת רעות

< הרצאה:'דכאון במהלך הריון ואחרי לידה' 
גורמי סיכון והשלכות על בריאות המשפחה

עם שקד גטה, דוקטורנטית בביה"ס לבריאות הציבור, הדסה עין כרם

 < מעגלי שיח בנפרד לגברים ונשים

ם
יי
ת
וד
ק
נ

 מוצ"ש פר' פקודי, 9.3.19  |  בשעה 20:00  |  בפיס

הערב 
מיועד 
לנשים 
וגברים
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טיפול בהבעה ויצירה:
סוניה שכל פרידלנדר, תרפיסטית EXA ומטפלת באמנות; סלעית בן 

דרור, פסיכותרפיסטית ומטפלת במוסיקה

בריאות מתקיימת ברמות השונות שלנו- פיזית, רגשית, שכלית. טיפול 
באומנויות הוא אחד הענפים הטיפוליים שמקשר בין המישורים האלו: ביטוי 
הרגש ביצירה הגשמית, התבוננות ותובנות. טעות נפוצה היא שהשיטה 
מיועדת רק לילדים, אך למעשה, למבוגרים השיטה יעילה ועוצמתית אף יותר.

"...ויש איזה כפתור שאף אחד אף פעם לא יסגור..." )פוליקר( 
החלק המשחק והיצירתי שבתוכנו מפכה לאורך כל החיים, אם באופן 
סמוי ואם בנגלה. כילדים, דרכי הביטוי שלנו באמצעות אמנויות הן חלק 
בלתי נפרד מהתפתחותנו. בילדות המוקדמת, אנו יוצרים ללא עכבות של 
שיפוטיות, תחרותיות או השגיות. באופן אינטואיטיבי, היצירה משמשת לנו 
ככלי המסייע להתמודדות עם כאב, פחד, תסכול ולעיכול חוויות. הטיפול 

באומנויות שואב את השראתו מאותה האינטואיציה.

המטופל, מבוגר או ילד, נכנס לחדר שבו יש אפשרות לדבר, לנגן, לצייר או 
לכתוב, והנפש מוזמנת בדרכים השונות לגלות את גווניה. מתחיל תהליך 

שמתפתח בשל שילוב של כמה מרכיבים:
)א( מרחב. המטופל יוצר בתוך מרחב חופשי, פרטי ובלתי שיפוטי. פנטזיות, 
חוסר סדר והיגיון, עוצמות רגשיות עזות, שאלות זהות ועוד, רצויים בו 

ומקובלים.
)ב( הבנות. בתוך כך עולים תכנים ביצירה ובמלל ונוצרים יחסים. כל אלה 
עשירים במידע על הנפש ודרכיה. המטפל קשוב לסיפור המתרקם ומקשר 

אותו לסיבה שבגללו הגיע המטופל.
)ג( שינוי. בשיחה, בשאלה, בציור משותף, בכתיבת שיר או בשינוי היחסים, 
המטפל מביא לכדי דיאלוג עם המטופל את ההבנות שהתרקמו בו, באופן 

שעשוי ליצור תפנית ושינוי.  
טיפ. פשוט אך מצמיח: הכניסו לתוך השגרה משחק חופשי עם הילדים.

דאגו שיהיו לכם בבית כלי נגינה, חומרי יצירה ואביזרים של משחק סימבולי. 

שבו עם הילד, כבו פלאפונים, תנו לו להוביל ותיזרמו איתו לתוך המשחק.

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: 
הדס קוקה

מה האמנות שלך?
אני מעצבת תכשיטים ובעלת העסק 

"הדס תכשיטים".
האומנות שלי היא שילוב בין חומרים- 
בין מתכות מצופות זהב וכסף לבין בדים. 
הבדים עוברים בסטודיו תהליכים של 
הקשחה בטכניקות מיוחדות שפיתחתי.
בגלל שתהליך הייצור מורכב ונעשה בכמויות גדולות, אני נעזרת בו באנשים 
נוספים. חלק ממנו קורה בסטודיו שלי בתקוע וחלק ממנו מיוצר במפעל 
מוגן של פגועי נפש הנקרא: "דרך האמנות", שם הכשרתי מתמודדים לייצר 
את התכשיטים. הבחירה לעבוד עם המפעל המוגן מגיעה מהרצון לתת ערך 

מוסף ליצירה ולהיות חלק מתהליך שיקומי.
הסטודיו בתקוע משמש גם כחנות ואני הכי שמחה בעולם כשאנשים מתקוע 
באים לבקר אותי בסטודיו. גם אם זה רק כדי להיפגש ולהרגיש את חווית 

היצירה. מוזמנים בתאום מראש.
כרגע בסטודיו עובדים על קולקציה חדשה ומיוחדת מאוד שתצא לקראת 

פסח. מוזמנים גם לעקוב בפייסבוק ובאינסטגרם.

איך הגעת לזה?
מאז שאני זוכרת את עצמי אני עסוקה ביצירה, כילדה זה היה המקום הבטוח 
שלי. את התכשיטים התחלתי לייצר בתור תחביב, נשים התלהבו ורצו לעצמן, 
והבנתי שהיצירה שלי לא רק משמעותית בשבילי, אלא גם משמחת אחרות. 

הביקוש עלה ולאט לאט התחביב הפך להיות עסק של ממש.  

כיום אני מתפרנסת מהעסק בלבד, מוכרת את תכשיטי פה, בסטודיו 
בתקוע, באתר שלי, בחנות אינטרנטית בינלאומית, בחנויות מעצבים 

ובירידי מעצבים ואמנים, כמו חוצות היוצר ועוד.
אני מרגישה שבתור עצמאית ויוצרת קיימים בי שני עולמות מקבילים: 
העולם היצירתי שמלא בצבע, חלומות, השראה, חופש, סקרנות והתחדשות; 
והעולם העסקי שבו אני מדברת בשפה של תיכנון, תימחור, הספקים, 
ניהול מלאי, העסקת עובדים, שיווק ועוד. ואלו עולמות ממש שונים. 

עולמות של ניגודים.

כיצד תקוע משפיעה עליך אמנותית?
עם השנים אני מאמינה יותר ויותר שכל חלום יצירתי שיש אפשר להגשים. 
אני מרגישה שבתקוע צורת החשיבה הזו, הרחבה, הפתוחה והחוקרת, 
עוזרת לי להאמין בזה יותר ויותר. ויותר מכל דבר- טוב לי פה, והטוב זה 

תנאי מאוד חשוב בשבילי ליצירה.

מה מניע אותך ליצור?
קודם כל סקרנות. אני אוהבת למצוא חיבורים בין חומרים מנוגדים. 
היצירה שלי מאופיינת בקווים גיאומטריים וחדים לצד פרחים רומנטיים 

ובדים רכים וצבעוניים.
אני אוהבת לחוות את הקסם שמתרחש עד שהתכשיט מוכן, מהמחשבה 
הראשונית, היצירה, המפגש עם החומרים והריפוי העדין שקורה תוך 
כדי היצירה שלו, וכמובן האנרגיות שמושקעות בו. בכל תכשיט יש מלא 

השקעה ואינסוף אהבה.

טיפ ממך לאמן המתחיל:
לעטוף את עצמך באנשים שמאמינים בך.

להיות מוכן לעבוד קשה ולדעת שהמתיקות הכי גדולה מגיעה אחרי עמל. 

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. 



תקועיתון  § ל׳ באדר א׳ תשע״ט 07.03.2019 10

    
      

 
 

  חוגי מחול עם תהילה מקובר
!ימי ראשון, במועדון חברים  

* 
-לבנות הגן   

שיעור קסום החושף את הילדות לעולם המחול בדרך חווייתית, יצירתית עם הרבה מקום להבעה וביטוי אישי.   
: מלאה1קב'   

 נשארו מקומות ספורים בקב' השנייה:
  בשעה 16:45-17:30

 * 
  -טרום בלט -ג'-כיתות א'

שיעור חוויתי ומהנה עם מוזיקה עכשווית ומגוונת, השיעור מתמקד בבניית טכניקה ורכישת השפה המחולית, יחד 
 עם מקום ליצירה והתפתחות אישית.

  בשעה 15:15-16:00
* 

-היפ הופ וגא'ז -ה'-כיתות ג'  
להשתחרר, לרכוש בטחון עצמי וגופני ועל הדרך לעבוד על גמישות שיעור קצבי ואנרגטי, לבנות שרוצות לרקוד, 

 וקואורדינאציה.
 שעה: 17:45-18:30

* 
-נבחרת -ה'-ג' -בלט לממשיכות  

לבנות עם רקע שרוצות להתפתח בתחום המחול באופן מקצועי  -נבחרת -ה'-ג' -בלט לממשיכות*חדש!!! 
 ביותר, הכרות ולמידה של שפת הבלט. בקבוצה קטנה, אינטימית. הרבה יחס אישי והעצמה.

   בשעה: 18:30-19:15 
* 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  

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 

לה
הי

ת
דיו

טו
ס
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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

17:3017:0516:5016:40מנחה

20:3018:0017:2520:4520:30ערבית

שבת

מנחה 
17:2517:1013:00וק. שבת

17:00
קבלת שבת 

17:15
20 דקות לאחר 

15 דקות 17:26הדלקת נרות
לפני השקיעה

20 דקות לאחר 
הדלקת נרות

17:15
ק. שבת 17:40

6:30שחרית
8:30

5:05
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 שבת18:0818:19מוצ״ש18:1918:2218:00ערבית

דירה, 66 מ"ר, רחוב הרב שג"ר, בית 15, קומת 
קרקע, בלי מדרגות, 3 חדרים: 050-5486412, מיכאל
----------------------------------------
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

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

---------------------------------------- 
 150 מודרני, קומה ראשונה,  עיצוב  בית חדש, 
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 
על הנוף )30 מ"ר ו-40 מ"ר(, גינה, 4 חדרי שינה עם 
חדר ארונות, 3 אמבטיות, תקרות גבוהות + יחידה 
בת 2 חדרים, מקלחת, מטבחון, יציאה פרטית + 
יחידה גדולה )88 מ"ר( עם 4 חדרי שינה: 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, פינת משפחה, 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, 054-5988839
----------------------------------------

נשאר מקום אחד לשנה הבאה בגן דובדבן, גילאי 
2.9-1.9 שנים, מקום ביתי חם ומאפשר לגדול בו! 

לפרטים: מרים, 058-6677884
----------------------------------------
דרוש/ה מטפלת לאדם מבוגר ועצמאי בתקוע, 
28 שעות שבועיות, רצוי דובר/ת עברית, תחילת 

עבודה מיידית: יהודית, 050-4012049
----------------------------------------

שימו לב:
בעקבות פורים, גיליון 799 

יצא ביום רביעי, 20.3 )עוד שבועיים(.
נא לשלוח כתבות/ פרסומים 

עד יום שני, 18.3, בשעה 12:00.

השבוע בואדי תקוע
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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


