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גיליון 799 § פרשת צו
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

פורים שמח 
 לכל בית תקוע!
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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

גשם החודש: 45 מ״מ 
סה״כ העונה: 403 מ״מ
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אביעד קלר / ספרייה

קרנבל פורים
כיף גדול היה לראות את 
מלא  הספרייה  מתחם 
כולם  וטף.  נשים  גברים 
פורים,  לקרנבל  הגיעו 
ראשון  ביום  שהתרחש 
האחרון. התחלנו בהצגה 
של  להטוטים  מלאת 
תיאטרון מופאש ולאחר 
מכן הילדים התפזרו בין 
שעת הסיפור של אפרת, 
עמדת ציורי הפנים של יעל 
המוכשרת, עמדת בלונים 
מפתיעה וסדנאות יצירה 
יצרו רעשנים  בפיס, בהן 

מגוונים ויפיפיים.
תודה רבה לכל האנשים 
ן  ג ו ע ל  ע י ל  , ו ע י ג ה ש
סדנאות  את  שהפעילה 
היצירה בחן ובכשרון; לכל 
הבנות שעזרו לה- טליה 
הדס  שרת,  מוריה  זנטי, 
זליבנסקי, עיינה מאירסון 
לאפרת  קלר;  ועלמה 
פרנקל;  לאסתי  ארליך; 
ובעיקר  מאירסון;  לנוגה 
לחיים שתמיד תופר את 

הפינות, דואג שהכל יצא לפועל ועושה את זה בחיוך.
נשמח מאוד לשמוע תגובות, מחמאות וביקורות על האירוע, כדי שנוכל 
sifriya@tekoa.co.il :להמשיך ולדייק את האירועים. מוזמנים לכתוב ל

פרויקט "ליד הפארק"

בפרויקט נותרו 16 מגרשים 

לבנייה עצמית )בנה ביתך(.

ערב הסברה על הפרויקט 

יתקיים ב-2 לאפריל, בשעה 20:30,

באמפי של היישוב.

לשמחתנו הגדולה, 
סדנת הכתיבה עם יורם ניסינוביץ' ממשיכה. 

מוזמנים להירשם אליה לששת המפגשים הבאים.
הסדנה תיערך בימי שני, אחת לשבועיים, 

החל מי"ח באדר ב', 25.3, בספרייה, בשעה 20:30.
עלות כל הסדרה: 160 ש"ח. 

מוזמנים להירשם.

שעות פתיחת הדואר 
השבוע:

שלישי: סגור
רביעי: 12:00-8:00

חמישי: סגור
שישי: 10:00-8:00

נוער צעיר

השבוע חגגנו בשמחה ובששון את פורים!!!
רקדנו במסיבה מטורפת בסימן חתונה, אכלנו ושתינו והיה כיף חיים משוגעים.
אהובים שלנו- הכל בזכותכם! מההתחלה עד הסוף, אתם עשיתם את 

המסיבה הזאת.
אין כמוכם בכל העולם! אין ספק שזכינו.

שעות פעילות הספרייה בפורים: 
יום רביעי- 12:30-9:30. הספרייה תהיה סגורה אחרי הצהריים.

יום חמישי- הספרייה תהיה סגורה.
יום שישי- 12:30-9:30. 

מוזמנים.

מזל טוב!

למיכל ומיכאל לויכטר להולדת הבן
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ש |
טודיו ור

ס
 |

 �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�“

 ד“בבית חב
 ליל פורים : - 
 00:22 /00:22 /00:22 /00:22 

 יום פורים : - 
 00:22  /00:22  /00:22  /00:22  /

00:22 

 00:11בשעה  - 
 ברחבה של סופר תקוע   
 

 2000002050לבירורים:                               

 ומה עוד ?

 התוועדות ליל פורים 
 אל תוך הלילה בבית כנסת חב"ד.

 סעודת פורים 
 . 00:11החל משעה       

      בואו בשמחה עד ש........? 
 ...עד דלא ידע !                          

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"-בואו מחופשים

יום חמישי-
פורים 

י"ד אדר ב׳, 
21.3.19

7:306:45שחרית ומגילה
מגילה: 7:30

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!!!
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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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אמנית השבוע: 
דבורה זגורי

מהי האומנות שלך?
כתיבה. למרות שאף פעם לא חוויתי 
כתיבה כאומנות, זה נבע ממני כהכרח, 
ככורח. הכתיבה היא ביטוי של חשיבה, 
איך אני רואה וחווה את העולם שבתוכי, 

שמסביבי.  
פרויקט  עם  יוצאת  אני  אלה  בימים 
הדסטארט על ספר ילדים שכתבתי, "סיפורי האי הלבן". זהו מקבץ של חמישה 
סיפורים ושיר סוגר על מסע של ילד מערבי לעולם המזרח. במסע הוא פוגש ילדים 
מקומיים, בעלי חיים, בעלי מקצוע ונופים שמעוררים אצלו את החושים ומערבים 
מציאות, דמיון ואגדה. הסיפורים מבוססים על מסעות שערכנו כמשפחה במזרח 

ושנגעו עמוק בנו ובילדינו.
במקביל סיימתי לכתוב ספר למבוגרים שמחכה לתשובות מהוצאות לאור, סיפור 
שרוח ספר המדבר שורה עליו. מעבר לזה, אני כותבת בכמה מגזינים סיפורים 

קצרים, אולי גם פוסטים בפייסבוק נחשבים היום כתיבה. 
העברתי הרבה סדנאות כתיבה מתמשכות וחד פעמיות, ותמיד מי שפותח את 
הדלת באמצע מרגיש את החשמל באוויר ומיד אומר: "סליחה" בשקט וסוגר אחריו.  

איך הגעת לזה?
הגעתי לזה בכיתה ב', כשהמורה התקשרה לאמא שלי ואמרה לה שאני משקרת 

כי לא יכול להיות שכתבתי את החיבור, שהיא נתנה כשעורי בית, לבד.  
למדתי במהלך השנים אצל מורים גדולים, כמו יונדב קפלון, רבקה מרים, אשכול 
נבו ואורית גידלי, וגם מכאן- סיוון הר שפי ויונה דרעי. אבל בצד זה הלימוד הגדול 

הוא מאנשים שקרובים אלי, שמבינים מה רציתי לומר ואיפה הסתבכתי.
אני מוצאת את הסגנון שלי כל הזמן מחדש. אני יכולה לקרוא מישהו שכותב 
באופן פילוסופי וזה מוצא חן בעיני...,  ואז מישהו שכותב עם הרבה לב וסלנג- 
וזה מוצא חן בעיני, או סגנון מלא תובנות פסיכולוגיות או סגנון משפטי מהודק 

ומדויק. ואני זזה על הצירים האלה, מנסה למצוא מה שלי בתוך כל זה.    

מה מניע אותך ליצור?
לכתוב זה כמו למזוג מי מעיין לכוס, בשביל שיהיה אפשר לשתות אותם ולהחזיר לגוף.  
אני חושבת כל יום, וממילא אני כותבת כל יום לפחות משהו אחד. זה יכול להיות 

אפילו הודעת וואטסאפ משמעותית.
מה שמושך אותי בכתיבה הוא היכולת של "מילים כארגון" לעשות סדר או בלגן 
חדש במחשבות, לשאול על המציאות ולחפש עליה תשובות חדשות. לחצוב מילה 

נכונה זו הרגשה שמחשבה בתוכך מצאה בית.  

כיצד תקוע משפיעה עליך אמנותית?
תקוע משפיעה עלי בשתי בחינות- העובדה שיש כאן הרבה אנשים שהם מעיין 
בעצמם ויש בהם חרות עמוקה. זה מחדד ומדייק ועושה חשק להפעיל את 

הגלגלים האלה ולפרוש את הכנפיים המקופלות. 
ועצם חבל הארץ הלא-קל, אבל מאד משמעותי הזה, מזמין את יושביו לגעת 
"בלב הדברים"- בתנ"ך, בסיבות לקיומנו פה ואולי בכלל, והוא גם מביא אותי 

להרגיש את הולם הלב של עצמי באופן חזק יותר. 

טיפ ממך לאמן המתחיל:
אני לא בנאדם של טיפ. רק בראש שלי, 'טיפ' מזכיר 'טיפה' .

בכל זאת טיפ- להסכים להקשיב למה שהלב מבקש ולכתוב את זה מולך, כדי 
שתוכל להסתכל על זה ולהבין משהו על עצמך.

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. 

בני עקיבא

ניפגש בשבת למפקד ונהפוכו, בשעה 16:00 בדיוק.
אז מה היה השבוע:

שבט הרואה בהכתרה מהסרטים

שבט נבטים במסיבה במועדון ותיקים
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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

17:3517:3516:5016:40מנחה

20:3018:3017:2520:4520:30ערבית

שבת

מנחה 
17:3017:3513:00וק. 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

6:30
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
16:3015:4516:0016:45

תהילים ילדים 
16:15

מנחה 17:00
שיעור 16:3015:00

מנחה 16:00

18:15צאת שבתצאת שבת18:0818:23מוצ״ש18:2418:3318:00ערבית

דירת 3 חדרים, 2 חדרי שינה, 2 אמבטיות מלאות, 90 מ"ר, מרפסת- 60 מ"ר: 050-7954244
-----------------------------------------------------------------------
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
-----------------------------------------------------------------------

ללא תיווך, בית, 5 חדרים, 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 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 ,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, בכל קומה דירת 4 חדרים, סטודיו, פרגולה וגינה מסביב: 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 בגודל 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
-----------------------------------------------------------------------

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

לפרסום:
iton@tekoa.co.il

לוח תקוע

סדנה ייחודית בה נטעם את רזי החכמה העתיקה והפשוטה של 
מדיטציית המיינדפולנס, מתוך התכוונות להבנה מעמיקה יותר 
לאופן שבו ניתן להשתמש בתרגול יקר ערך זה כדי ליצור שינוי 

עמוק ומשמעותי בחיי היומיום שלנו.
לאחר מפגש זה בו נלמד ונתרגל את הרובד הבסיסי של התרגול, תפתח סדרה 

שבה נקיים עוד 3 מפגשים של תרגול והעמקה עבור מי שירצה להרחיב את 
ההתנסות שלו.

יום ראשון, 31/3
כ“ד אדר ב‘

20:30 במבנה הפיס
25 ש“ח

בחיי היומיום

אלי ברלב, בן 41 נשוי + 6. 
פסיכותרפיסט גופני ומשלב את 
עקרונות המיינדפולנס בטיפול.

מתרגל מדיטציה כ-18 שנה, 
מנחה קבוצות תרגול וחוקר סקרן 

של הקשר בין תפילה, מיינדפולנס 
ותנועה ויוזם סדנאות של 

"גופנפש ותנועה".
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יהודי 
שנוי במחלוקת

מפגש 
עם דמותו 

 דרך המחלוקת על דרכו:
העולם הדתי 

השלום 
החופש
השגעון

טעימות 
מבתי המדרש השונים 

 שפועלים בהשראתו:
זהר חי

רוח נכון 
חבורות תפילה

כל עצמותיי
Hasidim Tzohakin

יום השנה השישי לפטירת 
הרב מנחם פרומן חי-שלום

 מוזמנים לחלוק ולהסכים
 להתבלבל ולהסתדר

לזכור יחד

הרב פרומן סיפורים אודותיו לפרטים:

יום חמישי, כ"א באדר ב, 
28/3, 19:30 בתקוע


