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גיליון 802 § פרשת מצורע, שבת הגדול
הדלקת נרות: 18:50
מוצאי שבת: 19:44

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

מזל טוב!
לרינה ובני דיל להולדת הבן

לחוה ועמיחי באואר להולדת הבת
לעלי באר ודעאל רודריגז להולדת הבן
לרעות ויצחק נוסבאום להולדת הבת 
למיכל ומנחם הלברשטט להולדת הבת

גאים ומאחלים הצלחה רבה לספורטאית גבריאלה עמרם 
שתייצג אותנו בשבוע הבא באליפות ישראל בטאקוונדו!

עם לב מלא בהתרגשות,
תהילה בן חמו וכל היישוב תקוע.

מכירת חמץ ביישוב 
עד יום חמישי, י"ג בניסן, 29/3, בשעה 17:00.

פרטים נוספים בעמוד 6

הגעלת כלים ביישוב
הגעלת )וליבון( כלים תתקיים ביום רביעי, 
י"ב בניסן, 17/4, בין השעות 22:00-17:00, 

לא תאמינו איפה – בבריכה! 
פרטים נוספים בעמוד 7

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	 

קו"ח ניתן לשלוח ל: pnim@tekoa.co.il עד לתאריך: 18.04.19
רק פניות מתאימות ייענו. נא לציין :"עבור משרת עובד שפ"י"

בל"מ לקיוסק בבריכה 
ניתן לקבל במזכירות היישוב עד תאריך: 18.4.19
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במהלך השבוע שלפני פסח, 
הספרייה תהיה פתוחה כרגיל אחה"צ,

ובנוסף בימים ב', ג', ד', בין השעות 12:30-9:30 בבוקר.
החל מיום שישי, ערב פסח, 

הספרייה תצא לחופש עד לאחר חג הפסח. 
נחזור לעבוד כרגיל ביום ראשון שלאחר שביעי של פסח.
ניתן להחזיר ספרים במהלך חול המועד לתיבת ההחזרה.

אנו מעודדים אנשים לעשות סדר ולהוציא ספרים 
מהבית. יחד עם זאת, אנו מבקשים לא להשאיר ספרים 

בספרייה כתרומה בזמן שאנו לא נמצאים אלא רק 
בשעות הפעילות ורק לספרנים.

לנו לא נעים יותר ולא קל יותר לזרוק ספרים.
בברכה, צוות הספרייה.

שימו לב:
בשבוע שעבר התפרסמה תמונה משצ"פ 927 

)מול המדורגים בשכונת עלות השחר(. העבודות בשצ"פ טרם 
הסתיימו והשימוש בשצ"פ אסור עד להודעה חדשה.

מזכירות היישוב אינה אחראית לפגיעה שתיגרם כתוצאה 
מהשימוש במקום עד לפתיחת השצ"פ באופן רשמי.
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הודעה חשובה מבי"ס אח"י

כיתה ד׳ תשפ״א
לאחר מחשבות והתייעצויות בין ובתוך בתי הספר, עם ועדי ההורים 
ועם אנשי חינוך נוספים, הגענו להסכמה משותפת כי נכון יותר 
ששכבה ד' תהיה חלק מהחטיבה הצעירה ולא מהחטיבה הבוגרת.  
לאחר שקלול היתרונות והחסרונות, הגענו להסכמה כי חלוקה 
זו מדוייקת יותר מבחינה פדגוגית, חינוכית והתפתחותית מאשר 

החלוקה הנוכחית.
הוחלט כי על מנת שנוכל להיערך כראוי, המועד המתאים לשינוי 

הוא בשנה״ל תשפ״א, בעוד כשנה וחצי.
בנוסף להיערכות הפנימית בשני בתי הספר, התחלנו גם להיערך, 
בשיתוף עם ועדי ההורים, מול הגורמים השונים במועצה ובמשרד 
החינוך, על מנת שהמהלך ייצא לפועל בצורה המיטבית ויתרום 

לחיזוק העשייה החינוכית כאן בתקוע. 

בברכה,
מנהלי בתי הספר אח״י תקוע

טלי פרלסון- חט"צ
אופיר לוגסי- חט"ב

דרך הישר, מאת- יהושע צימרמן:

רבי אומר: איזוהי דרך הישר שיבור לו האדם... 
הפוסל במומו פוסל ודרך הישר בהתייחסות למסתכל. 

מי בחוסר דעתו יקבע את דרך הישר? כאשר הצדיק, בהבנת רצף 
חייו, ינהל יושר מעשיו על פי הבנת צדיקותו והרשע דרך עיניו הוא, 
ינהל חייו על פי יושר הבנת רשעותו. גם זה וגם זה רואה את מעשיו 

עפ"י יושר דרכו. 
ואין שיפוט האחד דומה לאחר: כל אחד מתרץ את יושר מעשיו על פי 
קנה מידת מצבור התנסויותיו ואין התנסות האחד דומה להתנסות 

האחר. 
מה שנראה טוב וישר לאחד, בהתנסות שונה נשלל על ידי האחר.

למרות שהטוב והרע הם חלק בלתי נפרד מעץ דעת המבנה הגנטי, 
אין הטוב והרע נמדדים בקנה אחד, אלא על פי כמות מאגר הזיכרון 
שבנפש האדם, המסיק מסקנות מאין ספור התנסויות באין ספור 

מערכות חיים. 
ואין בורר רק בדרך זו או בדרך אחרת, כי כל דרך רצופה בחוויות של 

אור כי טוב ורצון עצמי של רע, המניעים את הבחירה.
למרות שמצווים אנחנו: ".. ובחרת בחיים", החיים בנויים מאין ספור 
מהלכים שונים ומשתנים ואין דרך אחת נכונה שאפשר לברור. כי אין 
לאחד זכות לשפוט את האחר אלא אם... במהלך בלתי אפשרי, ניצב 

במקומו.

ראיון עם מיכל שיראל ואביעד קלר על ש"י עגנון:
ש"י עגנון, זוכה פרס נובל, אורח בתקוע לסדרה קצרה. 

במוצ"ש פורים יצאנו לדרך. המעגל העגנוני בתקוע מצטרף אל מעגלי עגנון 
ברחבי הארץ- נתניה, גבעת שמואל, קיבוץ מעברות, בית עגנון, תיאטרון 
ירושלים ועוד אחרים. למעשה, ראש וראשון לכל המעגלים התחיל כאן 
בתקוע, לפני כעשר שנים, במפגשי מוצ"ש סביב קנקני תה. ועתה הוא 

מתחדש בהנחיית ד"ר מיכל שיר-אל. 
אז למה עגנון? שאלנו את מיכל, והיא שולפת את 'התותחים הכבדים׳ 

בספרות שעונים במקומה:
א.ב. יהושע: בשבילי עגנון מאוד משמעותי. דוסטויבסקי אמר בזמנו: 
"כולנו יצאנו מתחת האדרת של גוגול". גם אנחנו, כל הדור שלי הושפע 

מאוד מעגנון- ...עמוס עוז, אפלפלד, אורפז... עגנון היה ענק. 
אפלפלד: ובכל  זאת היה לי עגנון מורה דרך. חשתי שהוא עוסק במכלול 
היהודי, בנצח גלגוליו ונדודיו, בתורתו הגלויה והנסתרת. אם אומרים כי 

הסופר הוא הזכרון הקולקטיבי של השבט, הרי עגנון מגלם זאת. 
חיים באר: עגנון הביא לכלל שכלול את ההישג הכי גדול של הספרות העברית.  

עמוס עוז: במשך שנים אחדות התאמצתי להשתחרר מצילו של עגנון...
לאה גולדברג: אני מעריצה גדולה של עגנון. הערצה זו התחילה אצלי 
מאוחר יחסית, כי העולם שהוא מתאר היה זר לי כל כך, שהיה לי צורך 
במפתח כדי להיכנס אליו. אולם ברגע שנמצא המפתח - התאהבתי בו 
מיד... שום דבר אינו אצלו כפשוטו, ובכל זאת יש תמיד לדברים דם ובשר.
ובכל זאת, מי הוא עגנון? שוב מיכל מצמצמת את עצמה ונותנת לעגנון לדבר:

שורשים: 
שרשי שלי, הריהם נעוצים כולם במקרא, בגמרא, במדרשות ובשאר ספרי 
חכמינו... אין אומה ולשון בעולם, שאינן מעורות בספרות הלאומית שלהן, 
שהרי בלי זה לא תהיה לנו ספרות, היכולת למלא את הנפש... הקשר 
העמוק לעבר בא עם הגיל. עוד יבוא יום וגם אתם – דור של ילידי הארץ 
המתיימרים להתחיל הכל מחדש – תרגישו פתאום בכורח שאין לעמוד 
בפניו לחשוף ולגלות את שרשיכם. אוי לו לאדם שנתלש ממקומו ואינו 

חוזר אל שרשיו. זו היא הטרגדיה הנוראה ביותר של האדם.
אהבה: 

אפילו אלומת קש אפשר להנציח בספרות. צריך רק כח ראיה וכח כתיבה. 
והעיקר - צריך ל א ה ו ב...

צריך רק להעמיק להתבונן ולאהוב הרבה, הרבה מאוד.
 

הכל פתוח:
יום אחד בא אצלי רב אחד מלא טענות קשות וחמורות. 'יש סיפורים משלך, 
אמר, שאפשר לקרוא בבתי כנסיות. אבל יש סיפורים ש...' ניסיתי להסביר 
לו שגם בגמרא עוסקים בכל מיני עניינים, בחיי ציבור של בני אדם וגם בחיי 

אישות שלהם. הגמרא אינה חוששת מפני החיים בשלמותם, במלואם.  
 

וזו הסיבה ללמוד עגנון. סיפוריו יונקים מן היצירה היהודית לדורותיה. 
מתוכה הם מאירים את הדרמה האנושית, מתמודדים עם סוד החיבור 

בין אדם לאשתו, לזולתו, לעמו ולעצמו. 
מתגובות משתתפים במעגלי עגנון בין גדרה לחדרה:

 'אפשר ללכת לפסיכולוג  ואפשר ללמוד עגנון'. במעגל העגנוני המשתתפים 
מוזמנים להתעגנן, לגעת בחיים מתוך רגישות, הומור, אירוניה, סאטירה 

ואהבה. הכל כלול.  

מה מצפה לנו במפגשים בתקוע? 
הרופא וגרושתו – אנשים ונשים במלכודת 

האמן והאמונה, היצר היוצר ויוצרו – יחסים מורכבים 
היכן גר המשיח? בירושלים תל אביב או דגניה?

אגדת הסופר – איש אשה ואש ביניהם. 

כולם מוזמנים למעגל עגנון, אחת לשבועיים, בספרייה.  
עלות השתתפות סמלית: 20 ₪ למפגש בתשלום מראש לכל המפגשים; 

25 ₪ למפגש בודד. 



תקועיתון  § ו׳ בניסן תשע״ט 11.04.2019 4

אתם
בסדר?
)איפה(

אנחנו בסדר, אבל יש כאלה שפחות. 
שולחן  עם  את משפחתם  לשמח  להם  כאלה שקשה  יש 
ערוך או בגדים חדשים. בשביל זה אנו צריכים את עזרתכם. 
לקראת החג המתקרב, אנו, בקרן לעזרה הדדית, מבקשים 
אנו  שנה  מידי  להם.  קשה  שיותר  אלה  על  לחשוב  מכם 
עוזרים ל-350 משפחות מגוש עציון להפוך את החג הזה 
לחלק  רוצים  אנו  השנה  גם  ביתם.  ולבני  להם  לחג שמח, 
הולך  שנתרם  כל שקל  עברו.  בשנים  כמו   ₪ כ-300,000 

למשפחות הנזקקות. 

יהי רצון שתמיד נהיה מהתורמים,
ושנפתח את הלב באהבה לכל דכפין. 

ניתן לתרום לקרן 
בדרכים הבאות:

בהמחאה לפקודת קרן לעזרה   •
 הדדית בכתובת ת.ד. 195 

אלון שבות 9043300
בהעברה בנקאית לחשבון   • 

 מס' 211158 בבנק המזרחי 454 
באלון שבות

באמצעות כרטיס אשראי בכתובת:   •
  https://bit.ly/2RXLUTu

ניתן לתרום גם באמצעות קרן   • 
גוש עציון לפיתוח בכרטיס אשראי 

בטל' 02-9939917.
תרומות במט"ח ובשקלים   • 

ניתן להעביר דרך אתר האינטרנט: 
www.gush-etzion.org.il

כל התרומות כולן מוכרות לצרכי מס 
סעיף 46.

הדדית עזרה קרן
המועצה הדתית האזורית גוש עציון

Donations in US dollars can be 
made via credit card by phone. 
Tel: 1-800-705-1626  
Foreign currency & Shekel 
donations via PayPal can be 
made on our website: 
www.gush-etzion.org.il
All Donations are Tax-deductible 
in the USA, Israel, Canada and 
the UK.
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שלמה נאמן
ראש המועצה

גבי רוזנפלד
יו"ר קרן עזרה הדדית

לימור פרל
מנהלת קרן גוש עציון

 "הוא יצא היום ממצרים "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו      

 הנכם מוזמנים לשעור ולימוד  

 לקראת חג החירות הקרב עלינו לטובה

 מפי רחל וינשטיין 

 מרור"בנושא: "פסח, מצה ו
 

 401תקוע  -הלימוד יתקיים בבית משפחת פינסקי 
 )בבית הסמוך לכניסה לישוב.

 ניתן לחנות בסוף רח' גנדי ולרדת במדריגות או לחנות ליד הכניסה לישוב (  
 

 השעור יתקיים במוצאי שבת הגדול
 .21:30אפריל( בשעה  13)אור לט' ניסן, 

 
 אתם מוזמנים לסעודת מצווה 

 וברוכים תהיובואו בשלום  
 

 ערב הלימוד מתקיים לזכרו של חיי"א פינסקי
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מוזיקה חיה במקום - בואו בשמחה!

 יום שני, י‘ ניסן, 15.4
משעה 15:30 בדשא שליד הספרייה

כל הספרים עד 5 ₪שוק הספרים של הספרייה

שוק המציאות של ילדי תקוע
מוזמנים להביא פיצ'יפקעס שאתם כבר לא צריכים, דברים שהכנתם, ספרי ילדים וצעצועים 

שתרצו למכור ואפשר גם אוכל שהכנתם בבית. 

כל פריט עד 5 ₪

זה שלי
בעקבות הסיפור של רן כהן-אהרונוב. אביב אוהב מאוד לגלות ולחקור, אין לו הרבה חברים 

ולכן מטייל לבדו. יום אחד הוא מוצא כדור מסתורי ומחליט לצאת למשימת בילוש בכדי 
לגלות למי שייך הכדור? מצויד בזכוכית מגדלת ותיק בלשים, יוצא למסע מרתק, בו הוא 

עובר הרפתקאות ומכיר דמויות מהאגדות, שמגלים לו כמה דברים על עצמו ועל החיים. האם 
יצליח למצוא למי שייך הכדור? האם יגלה עוד דברים מעניינים בדרך? 5 ₪ לילד.

16:30 הצגה ראשונה | 17:30 הצגה שנייה 
הרשמה מוקדמת במייל: sifriya@tekoa.co.il. מספר המקומות מוגבל.

הצגה של תיאטרון השעה הישראלית | לגילאי 3-8 | בספרייה

מושים את משה מהתיבה
חדר הפתעות מדליק ומשמח ביאור עם יהודית כהן. 5 ₪ לילד. 

16:00-18:00 | בחדר האומנות
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ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה; שזיכנו לחיות בדור של גאולה, 
לראות מה שלא זכו אבותינו ואבות אבותינו; שזיכנו לצלוח את החורף 
הזה, את נוראותיו, את מחלותיו, את גשמיו; שזיכנו לגשמיו; שהגיענו 
לאביב הזה, להבטחה הזו, לתקווה הזו שמרפרפת אלינו מכל עלה ירוק 

קלוש חדש ורענן; שזכינו להתחיל בגנות ולסיים בשבח. 
 

קמחא דפסחא 
לפני הכל, לעצור רגע לפני הכניסה לניקיון של הבית שלי, למצות שלי, לליל 
הסדר שלי, ולשאול- למי עוד אני יכול לדאוג? למי עוד אני צריך לדאוג? 
זה יכול להיות בכסף, באוכל, בהזמנה לליל הסדר, בטלפון לבן משפחה 

או בחיוך לנדכא. ואין אדם שאין לו מה לתת. 
למעשה - שליחי גמ"ח תקוע )בהנהגת אלי בש ואיריס זינגר( עוברים 
בימים אלו בין הבתים לאסוף תרומות. ניתן גם לתרום ישירות לחשבון 
הבנק- גמ"ח תקוע, בנק מזרחי, סניף 454, חשבון 112079. גמ"ח מזון 
)בהנהגת יהושע צימרמן( אוסף בימים אלו מצרכים, בכלל, ומצרכי חמץ, 
בפרט )ניתן להביא את המצרכים לרחוב אדירים, הבית הראשון מימין 
כשבאים מכיוון המזכירות, מס' 475. אם יהושע לא בבית, אפשר להניח 
בחדר המדרגות למעלה, מאחורי דלת עם מגן דוד(. חניכי בני עקיבא, 
בהנהגת הקומונרית איילה יונגר, יעברו אף הם בין הבתים לאסוף מצרכי 
חמץ סגורים עבור גמ"ח המזון ויקימו נקודות איסוף ברחבי היישוב )בסניף, 

בביה"ס, במכולת ועוד(.

מכירת חמץ
חמץ בפסח אסור לא רק באכילה ובהנאה, אסור גם שחמץ יימצא ברשותנו. 
חמץ שעבר עליו הפסח )=שהיה ברשותו של יהודי בפסח( נאסר בהנאה 
אחרי פסח. כדי לא לעבור על איסור 'בל יראה ובל יימצא' אנחנו מנקים 
היטב את הבית ומבערים את כל החמץ, כפי שיפורט להלן. אבל יש חמץ 
שאדם אינו רוצה להפסידו ולכן אינו רוצה לבערו, אך גם אינו רוצה לעבור 
עליו ב'בל יראה' וב'בל יימצא'. לשם כך ניתן למכור את החמץ הנותר לגוי 
ולחזור ולזכות בו לאחר הפסח. הפתרון הזה לא אידאלי, מכמה סיבות, 
ולכן סומכים עליו רק במצב של הפסד גדול או במצב של ספק )כגון מוצרי 
מזון שאין עליהם הכשר לפסח וחוששים שמא מעורב בהם מעט חמץ או 
שהשתמשו בהם במהלך השנה וחוששים שמא נפל לתוכם מעט חמץ( או 
כאשר בכל מקרה החמץ הזה עומד להישאר בבית. את החמץ שמוכרים 

יש לסגור במקום מיוחד )ארון, חדר וכד'( ולסמן היטב.

פרטי מכירת חמץ:
הרוצה להסדיר את מכירת החמץ שלו באמצעות רבני היישוב יחתום על 
טופס הרשאה, לא יאוחר מהשעה 17:00, ביום חמישי, י"ג בניסן )29/3(, שכן 
המכירה תתבצע באותו לילה. עד השעה 10:00 בבוקר למחרת )יום שישי, 
ערב פסח( יש להכניס את כל חמץ העומד להימכר אל המקום שיושכר 
לנוכרי ואת כל שאר החמץ יש לבער עד 11:32 בבוקר )סוף זמן האכילה: 
10:26(. בסוף חג הפסח אין להשתמש בחמץ עד צאת השבת שאחרי שביעי 
של פסח, כלומר בשעה 19:54, שכן רק אז תתבצע רכישת החמץ מהנוכרי.

אפשר להסדיר את מכירת החמץ אצל הנאמנים הבאים:

הרב אברהם וולפיש
איתמר מלט

יוסי טמפלמן
הרב נחום טוכמן

הרב פרלמן אליהו 
הרב אריאל אלמוג

הרב שוקי מאירסון
מיכאל שוקרון

אילן מלכא
מוטי קליין
יצחק ניומן

המבקש למכור מודיע לנאמן שהוא ממנה את הרב אברהם בלידשטיין 
למכור את החמץ שלו. יש לציין היכן יימצא החמץ, מהו ומה ערכו הכספי.

את המינוי עושים גם ע"י חתימה וגם ע"י הגבהה של חפץ.
מי שלא הספיק להסדיר את מכירת החמץ עד לשעה 17:00, בי"ג בניסן, 
יכול למכור את החמץ שלו עד השעה 10:00, ביום שישי, י"ד בניסן, באתר 

חב"ד או באתר 'כיפה'.

הכשרת המטבח והכלים לפסח
עקרונות כלליים - האיסור לאכול חמץ בפסח הוא חמור במיוחד. גם 
אוכל שהתערבבה בו כמות קטנה של חמץ בפסח או שקיבל טעם מחמץ 
בפסח, נאסר באכילה. לכן מקפידים מאוד שהמטבח בו מכינים את האוכל 
בפסח יהיה נקי לגמרי מחמץ ממשי, אפילו פירור. מוצרים שאינם כשרים 
לפסח עלולים להכיל כמויות קטנות של חמץ ואין להשתמש במוצרים 
כאלו בפסח או להחזיקם במטבח. בנוסף, מקפידים שלא יהיה טעם של 
חמץ מובלע בכלים ובמשטחים בהם מכינים ואוכלים את האוכל בפסח. 
כלים ומשטחים בולעים את טעם החמץ שבהם, אם החמץ חם או חריף 
או הונח בהם למשך זמן רב )24 שעות(. יש כלים שקשה או בלתי אפשרי 
להוציא מהם את טעם האיסור, לכן בכלים כאלה אין להשתמש בפסח, אם 
השתמשו בהם במשך השנה לחמץ, לדוגמה כלי חרס ותבניות אפייה. אבל 
כלים אחרים ניתן להכשיר באופנים שונים. אופן ההכשרה של הכלים נקבע 
לפי האופן בו הכלי בלע את החמץ, "כבולעו כך פולטו". לכן, כלי שבלע 
חמץ בתהליך של בישול )כגון סיר, מצקת( יפלוט את החמץ באותו אופן 
)"הגעלה" – הכנסת הכלי למים רותחים(. כלי שבלע חמץ במגע עם אוכל 
חם )לא על האש, כגון כף שאוכלים איתה מרק( יפלוט חמץ באותו אופן 
)"עירוי" – שפיכת מים רותחים על הכלי(. כלים שבלעו חמץ בחום גבוה 
ללא נוזלים )כגון מחבת, שיפוד, תבנית אפייה( יוכשרו ע"י אש )"ליבון 
חמור" – חימום עד שניתזים ניצוצות מהכלי(. לפי השולחן ערוך, קובעים 
את אופן ההכשרה של הכלי לפי השימוש הרגיל שלו ומתעלמים משימוש 
נדיר. ואילו לפי הרמ"א, לוקחים בחשבון גם שימוש נדיר. לדוגמה, מזלג 
שבדרך כלל אוכלים בו אוכל קר ורק לעתים רחוקות בוחשים בו אוכל 
על האש- לספרדים )שנוהגים כשולחן ערוך( מספיק לשטוף את המזלג 
שטיפה יסודית, ואילו לאשכנזים )שנוהגים כרמ"א( צריך להגעיל אותו 

בגלל השימוש הנדיר. 
הערה נוספת: כלי שהכשרו ע"י הגעלה ניתן להכשירו גם ע"י ליבון קל )חימום 
שיכול לשרוף קש או נייר, כגון חום גבוה של תנור(. יש שני הבדלים חשובים 
מבחינת הכנת הכלי להכשרה ע"י הגעלה לבין הכשרה ע"י ליבון: לפני ההגעלה 
צריך להפסיק את השימוש בכלי לחמץ ל-24 שעות לפחות לפני ההגעלה. 
בנוסף, צריך לנקות את הכלי היטב מכל חלודה או לכלוך שדבוק )כגון בין 

הלכות לפסח / הרב אברהם בלידשטיין - רב היישוב
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הידית לבין הסיר או בין הקת לסכין(, ואילו כשמלבנים כלי אין צורך בהכנות 
האלו. מסיבות אלו ואחרות, לפעמים נוח יותר להכשיר כלי בליבון קל מאשר 

בהגעלה- פשוט מכניסים לתנור על חום גבוה לחצי שעה וזהו. 
'ונשמרתם מאוד  לפני שנפשוט על המטבח, חשוב מאוד לשים לב: 
לנפשותיכם', להיזהר ולנקוט בכל אמצעי הזהירות כשמשתמשים בחומרי 

ניקוי חריפים, כשמפרקים מכשירי חשמל וכששופכים מים רותחים! 
מחבת, תבנית אפייה – צריכות ליבון חמור. בדרך כלל אי אפשר, היות 

ויתקלקלו בליבון כזה ולכן מומלץ לקנות מיוחדות לפסח.
סיר, מצקת – הגעלה.

תנור, רשת – היות והאוכל לא נוגע בתנור עצמו, מספיק ליבון קל! כלומר לנקות 
משאריות ממשיות של חמץ ולאחר מכן להפעיל על חום גבוה לחצי שעה. 

כיריים – חצובות: ליבון קל / לכסות בנייר אלומיניום. שטח הכיריים 
שמתחת לחצובות: אין צורך להכשיר, שהרי האוכל אינו בא במגע עם 
המשטח. אם חוששים שמא ייפול לשם אוכל חם ויאכלנו בטעות, ניתן 

לכסות בנייר אלומיניום. 
מיחם, קומקום חשמלי – אם יש חשש שבמשך השנה נגע בהם חמץ 
כשהיו חמים יש להגעיל )גם את המכסה(. לשם כך צריך להסיר לפני כן 

את שכבת האבנית. 
פלטת שבת חשמלית – לנקות היטב ולצפות בנייר כסף.

מקרר – לנקות היטב משאריות ממשיות של חמץ. פירורים בחורי האוורור 
שאין דרך להגיע אליהם ואין חשש שייפלו לתוך האוכל בפסח, גם אם 

נראים לעין, אין צורך לבער.
ארונות – כמו מקרר.

שולחן – כמו מקרר. היות ואוכלים על השולחן יש לכסות אותו בפסח. 
מדיח כלים – יש הרבה דעות. לעניות דעתי, אם מנקים היטב מחמץ ממש 
)לשים לב במיוחד לפילטר ולמתקן לסכו"ם(, מחכים 24 שעות ולאחריהן 
מפעילים ללא כלים על החום הכי גבוה עם חומר ניקוי, ניתן להשתמש 

במדיח בפסח.
מיקרוגל – גם כאן יש הרבה דעות. הצעתי: לנקות היטב, להגעיל את הצלחת 
המסתובבת )או להניח עליה קרטון וכד'(, לחמם בתוך המיקרו כוס מים עד 
לרתיחה, ואז ניתן להשתמש בו בפסח בתנאי שמחממים את האוכל מכוסה. 
כיור – אין צורך להכשיר, היות ואין אוכלים מהכיור. אם רוצים לשטוף שם 
כלים במים רותחים או אם חוששים שמא ייפול לשם אוכל חם בפסח ויבוא 
לאוכלו, יש להכשיר. לנוהגים כשולחן ערוך, מספיק לשטוף היטב. לנוהגים 
כרמ"א, זה לא מספיק. הפתרון הפשוט ביותר הוא לקנות כיור פלסטיק 
שמתלבש בתוך הכיור הקיים. אם בכל זאת רוצים להכשיר- אם הכיור עשוי 
חרסינה, אין דרך להכשיר. אם הכיור עשוי נירוסטה, ניתן להגעיל. מחכים 
24 שעות מהפעם האחרונה שהשתמשו בכיור עם חמץ חם, מרתיחים מים 
בקומקומט ושופכים אותם לתוך הכיור בעודם רותחים ממש. יש לוודא 

שהמים הרותחים נגעו בכל נקודה בכיור בעודם רותחים.
שיש – הפתרון הפשוט ביותר הוא לכסות עם נייר אלומיניום עבה. להיזהר 
מאוד לא להיחתך! מי שרוצה בכל זאת להכשיר, יכול להגעיל. מעיקר הדין 
מספיק להגעיל ע"י "עירוי מכלי ראשון" )=שפיכת מים רותחים ישירות 
מהכלי בו הם הורתחו( על השיש. מנקים היטב את החריצים, מחכים 24 
שעות מהשימוש האחרון ואחר כך שופכים מים רותחים מקומקום על 
השיש. יש לוודא שכל נקודה בשיש באה במגע עם מים רותחים )מבעבעים(. 

לשם כך ניתן להשתמש בקומקום המחובר כל העת לחשמל ומרתיח את 
המים הנשפכים )ללחוץ ברצף על כפתור ההרתחה(. לעתים צריך לעצור, 
לייבש את השיש ולהמשיך, שכן המים מתקררים על גבי השיש ומקררים 
את המים הנוספים ששופך. יש מחמירים להגעיל ממש. לשם כך צריך 
לחמם ברזל או אבן על הגז ולמשוך אותם על פני השיש בעזרת פלייר, 

תוך כדי שפיכת המים.   
סכו"ם – צריך להגעיל. לזכור לנקות היטב לפני כן. אם לסכו"ם יש ידיות, 
לא תמיד אפשר לנקות. בנוסף אם יש ידיות פלסטיק, לפעמים אי אפשר 
להגעיל כי הן לא יעמדו בחום. לפעמים קל יותר לעשות ליבון קל )מחממים 

בתנור על חום גבוה לחצי שעה(. 
צלחות, כוסות – אם השתמשו בהן רק לאוכל קר, אין צורך להגעיל ומספיק 
לשטוף היטב. אם השתמשו בהן לאוכל חם, צריך להגעיל. חרס: אי אפשר 
להכשיר. זכוכית: לספרדים אין צורך להגעיל ומספיק לשטוף. לאשכנזים 
אי אפשר להכשיר זכוכית, כמו חרס, אא"כ הכלי עשוי מזכוכית מחוסמת 

)=פיירקס(, שאז יש אשכנזים שמתירים )רק אם מגעיל שלוש פעמים(. 

הגעלת כלים וליבונם
הגעלת )וליבון( כלים תתקיים ביום רביעי, י"ב בניסן, 17/4, בין השעות 

22:00-17:00, לא תאמינו איפה – בבריכה! 
הכנת כלים להגעלה: יש להימנע מלהשתמש בכלי ב-24 השעות שלפני 
ההגעלה, יש לנקות אותו היטב. אם מלבנים את הכלים, אין צורך בהכנות אלו.

התשלום עבור ההגעלה הוא 15 ₪. 
ניתן יהיה לשלם במזומן לקופה או לרשום כחיוב דרך מיסי היישוב.  

לא יהיה פיקוח על גביית התשלום, ומי שמתקשה לשלם מכל סיבה שהיא 
מוזמן בשמחה לבוא ולהגעיל את כליו, בלי צורך לנמק או לבקש רשות לכך.
יהי רצון שנזכה לבער את כל הטעון ביעור ולזכך את עצמנו ואת בתינו 

לקראת חג הגאולה. 

ניקיון הבית לפסח
בניגוד למטבח, בשאר הבית אין צורך לנקות בכזו יסודיות, היות ואין חשש 
שיבוא לאכול את הפירורים הקיימים. עוברים על איסור 'בל יראה ובל 
יימצא' רק בחמץ שהוא אוכל בעל חשיבות, כגון חתיכת בייגלה. פירורים 
אינם כלולים באיסור. אומר שוב, בקול גדול: מותר שיהיו בבית בפסח 
פירורי חמץ חסרי חשיבות! אין בכך כל איסור. בנוסף, החובה לנקות היא 
רק במקומות שרגילים להכניס בהם חמץ, לכן ארון מצעים- אין צורך 
לנקותו או לבודקו )אא"כ יש חשש שילדים קטנים הכניסו לתוכו חמץ(. 
המקומות )מחוץ למטבח( בהם סביר להניח שמכניסים חמץ ואותם צריך 
לנקות ולבדוק: מכונית, משחקי ילדים )לחיסכון בזמן, מומלץ לכבס בתוך 
רשת או ציפית(, תיקים, ערכת קפה, כיסי בגדים )תלוי בהרגלי השימוש 

של בני הבית(, מקומות בהם ילדים קטנים מסתובבים עם אוכל. 
הערה נוספת: יש דברים שמניחים על השולחן יחד עם אוכל, כגון ספרי 
קודש, ברכונים וכד'. חפצים אלה יש לנקות היטב )ברמת הניקיון הקפדנית 
של המטבח( אם רוצים להניחם על שולחן האוכל בפסח. לכן עדיף לסגור 
ברכונים עם כלי החמץ ולא להניח על השולחן קלפי משחק או ספרי קודש 

)אם רגיל להניחם על השולחן כשיש עליו פירורים במשך השנה(. 
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קטניות, תרופות ותכשירים קוסמטיים
החזקתם: 

מותר להחזיק בבית את כל הנ"ל בפסח, גם לנוהגים שלא להשתמש בהם. 
אין צורך לבער או למכור, מלבד תרופות ממותקות, כגון כדורי מציצה, שם 

יש מקום להחמיר. 
השימוש בהם:

קטניות – תלוי במנהג. מי שנוהג לאכול- יאכל, ומי שלא- לא, אא"כ זה 
מצב של דיעבד, שכבר התערבבו הקטניות במאכל ואינן ניכרות בו. כגון, 
אם מתארח אצל מישהו שנוהג לאכול קטניות, לא יאכל אורז שנראה 
בעין, אבל יכול לאכול תבשיל, גם אם יש בו מרכיבים מקטניות. כמו כן 
ניתן לקנות ולאכול מוצרים שיש בהם שמן קטניות, לפי שזה כבר דיעבד- 
המוצר כבר קיים והקטנית איננה נראית בעין. השנה, יוכלו כולם לאכול 
קטניות בשבת שמיד אחרי פסח, אבל נוהגים לא לבשל קטניות בכלי פסח 

הרגילים. אני מציע שהשנה כל המקפידים על קטניות יתארחו בשבת זו 
אצל אלה שאינם מקפידים ויאכלו מקטניותיהם. 

תרופות – מרות אינן ראויות למאכל כלב ולכן מותר להשתמש בהן, גם 
אם יש בהן רכיבי חמץ. תרופות שהומתקו ויש בהן רכיבי חמץ מותרות 
לחולה שיש בו סכנה, אך לא לחולה שאין בו סכנה. משחת שיניים בדרך 
כלל מותאמת במכוון לטעמם של בני אדם ולכן צריך שיהיה הכשר לפסח, 

שמא יבלע מהמשחה. 
תכשירים קוסמטיים – בדרך כלל אינם ראויים למאכל כלב ולכן מותרים 

בשימוש חיצוני. יש מחמירים.   

בדיקת, ביטול וביעור חמץ
בדיקת חמץ – בתחילת ליל ארבעה עשר בניסן )הלילה שבין חמישי לשישי, 
18/4( בודקים את החמץ. יש לנקות ולסדר את הבית לפני כן באופן שיקל 
על הבדיקה עצמה, אך אין לסמוך על הניקיון הזה כתחליף לבדיקה. נוהגים 
לבדוק בעזרת אור של נר, מלבד המקומות בהם א"א לבדוק ע"י נר בגלל 
חשש מדליקה או מטפטוף שעווה. מקומות אלה בודקים לאור פנס או תאורה 
אחרת. יש נוהגים לפזר חמץ בבית על מנת שיהיה מה למצוא בבדיקה – כדאי 
להיזהר, להכין רשימה של המקומות בהם הונח החמץ ולהניח אותו באופן 
כזה שלא יתפורר ויתפזר. את החמץ שנמצא בבדיקה וכן כל חמץ נוסף 
ששומרים לאכילה למחרת, יש להניח במקום שמור היטב לאחר הבדיקה. 
ביטול חמץ – לאחר הבדיקה מבטלים את החמץ שלא מצאנו בבדיקה. מטרת 
הביטול היא שלא לעבור על 'בל ייראה ובל יימצא', אם חמץ זה יימצא בפסח. 
ביעור חמץ – ביום י"ד בניסן )יום שישי, 19/4( שורפים את החמץ שנותר 
)עד לשעה 11:32, סוף זמן הביעור(. בעיקרון ניתן לשרוף את החמץ עד 
חצות היום ממש )12:38(, אבל נהגו לשרוף מוקדם יותר. הסיבה לכך 
מורכבת: הרי נוהגים לבטל את החמץ שוב בשעת הביעור. מקפידים לבטל 
אותו רק לאחר שמסיימים לשרוף אותו )שהרי אם נבטל אותו לפני כן, 
נמצא ששרפנו חמץ שכבר התבטל(. היות וניתן לבטל את החמץ רק עד 
11:32 )שכן אח"כ הוא כבר נאסר בהנאה ואיננו נמצא ברשותנו כדי שנוכל 
לבטלו(, דאגו לסיים את שריפת החמץ לפני שעה זו. יש להקפיד שהחמץ 

יישרף לגמרי לפני שמבטלים אותו.
סוף זמן אכילת חמץ – 10:26. אחרי שעה זו אסור לאכול חמץ.

ביעור ווידוי מעשרות  
בכל פעם שמסתיים מחזור של שנות מעשר )בכל מחזור יש שלוש שנים – שנתיים 
של מעשר שני ושנה של מעשר עני. ישנם שני מחזורים כאלו בכל מחזור של 
שמיטה(, עלינו לבער מהבית את כל התרומות והמעשרות ולתת אותם למי 
שצריך. זה כולל גם חלה ונטע רבעי. בזמן שתרומות ומעשרות נוהגים מן התורה, 
יש לומר גם את הנוסח של וידוי מעשרות. ב"וידוי מעשרות" אנחנו מעידים על 
עצמנו שקיימנו את מצוות ה' בהפרשת תרומות ומעשרות כראוי. כיום תרומות 
ומעשרות אינם אלא מדרבנן, והיות ולצערנו אין אנחנו מפרישים כראוי )אנחנו 

טמאים ובכלל איננו מחוייבים ממש(, אין חיוב ממש לומר את הווידוי.
למעשה – היות ומחזור המעשרות האחרון הסתיים בסוף השנה שעברה 
)שנת תשע"ח( וכעת כבר סיימו לאסוף את כל התבואה ששייכת לשנה ההיא, 
מקיימים בפסח תשע"ט ביעור מעשרות. כל אדם צריך לוודא שלא נשארו 
ברשותו תרומות ומעשרות, נטע רבעי או חלה. זה כולל ביעור מטבע של מעשר 

שני שנשאר ברשותו. למרות שבעצם אין עניין לומר וידוי מעשרות, כנ"ל, יש 
נוהגים בכל זאת לאמרו, אולי כתפילה וכביטוי לגעגוע למציאות מתוקנת יותר. 
יש נוהגים לומר זאת ביו"ט ראשון של פסח אחרי מנחה ויש נוהגים לעשות זאת 
ביו"ט אחרון של פסח אחרי מנחה. יש מקומות שנוהגים להוציא ספר תורה 
אחרי מנחה ולקרוא במעמד ציבורי את פסוקי הווידוי בתחילת פרשת כי תבא.  

עירוב תבשילין – חג אחרון של פסח
היות והשנה החג האחרון של פסח חל ביום שישי ומיד אחריו באה שבת, 
יש להניח עירוב תבשילין. העירוב הוא תבשיל ולחם שמיועדים לשבת, אם 
כי באמת העיקר הוא התבשיל. התבשיל צריך להיות דבר שראוי לאכילה 
עם לחם )בניגוד לדייסה לדוגמה(. צריך תבשיל בכמות של כזית ולחם 
בשיעור של כביצה, אבל כאמור, גם אם יש רק תבשיל זה מספיק. מניחים 
את העירוב, מברכים ואומרים את הנוסח. בכך אנחנו מתחילים את ההכנות 
לשבת עוד לפני החג וזה גם מתיר לנו להמשיך הכנות אלו בחג עצמו, כגון 

לבשל בחג לכבוד שבת וכו'. 

חמץ בשבת שמיני של פסח
בשבת זו מותר כבר לאכול חמץ, אבל בדרך כלל אין תחת ידינו חמץ או 
כלי חמץ )אמנם יש מי שמוכר חמצו לגוי במכירה כזו, שבה ניתן להשתמש 
בחמץ שנמכר כבר בשבת. זה תלוי בתנאי המכירה(. כפי שהזכרנו, קטניות 

ודאי מותרות באכילה בשבת זו.

חמץ שעבר עליו הפסח
באופן כללי, חמץ שהיה ברשותו של יהודי בפסח, כך שעבר עליו ב'בל 
יראה' וב'בל יימצא', נאסר בהנאה גם אחרי פסח. לכן, לפני שקונים חמץ 

אחרי פסח יש לוודא שחמץ זה אכן נמכר לפני פסח.  

הזמנים החשובים:
10:26 סוף זמן אכילת חמץ )גר"א(  
11:32 סוף זמן ביעור חמץ )גר"א(  
15:57 סוף זמן אכילת מזונות   
12:38 חצות יום ולילה   

blidaypt@gmail.com ,054-5558427 ,אברהם בלידשטיין 
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גאולה בוימל
מטפלת הוליסטית ומנחת סדנאות נשימה מעגלית.

מהי נשימה מעגלית)ריברסינג(?
זו טכניקת נשימה המסייעת לנו להגיע אל התת מודע, לשחרר מחסומים, 
כאבים, רגשות וטראומות, ולהכניס אור חדש, תובנות חדשות, אוויר חדש 
ונקי ובעיקר כוחות התחדשות ותקווה. נשימה מעגלית מסייעת לריפוי 
הטבעי של הגוף ומסייעת בריפוי מחלות, מתוך שחרור שורש המחלה 
והקשר גוף-נפש-רוח-נשמה. עבודה עם נשימה מאפשרת למטופל לקחת 
אחריות ולהיות המרפא של עצמו ולהשתחרר מתלות מוגזמת במטפל.
בתהליך של נשימה מעגלית נושמים בצורה מחוברת שאיפה ונשיפה 
מהפה )או מהאף(, נשימות עמוקות ויחסית מהירות. תוך כדי נשימה, 
נפגוש תכנים רגשיים, פיזיים, אנרגטיים ורוחניים, זכרונות ישנים, תמונות 
מהעבר, כאבים בגוף, זרמים אנרגטיים וכו', ועל ידי נשימה משוחררת 

ומלאה נשחרר הכל.

יש שיגידו שטכניקה זו הייתה בין המתנות שניתנו לבני הפילגשים על ידי 
אברהם אבינו, וכמובן ישנן עדויות רבות של המקובלים לעבודות נשימה 

שונות. ברור שזהו כלי עתיק יומין וזכה לגילוי מחודש בשנות ה-70 על 
ידי לאונרד אור, שחווה התקף נשימה ספונטני כשיצא מהאמבטיה, הוא 

חווה מחדש את לידתו ומשם פיתח את השיטה. 
במסע ההתפתחות האישי שלי, זכיתי לעבור שנתיים של עבודה קבוצתית 
בנשימה מעגלית, וטכניקה זו פתחה בפני עולמות רוחניים חדשים, ריפאה 
בעיות פיזיות כרוניות, חיברה אותי אל הייעוד שלי וסייעה לשחרור רגשי 
עמוק ופרידה מדפוסים ישנים. מתוך הכרה בגודל הריפוי שבנשימה, 
הוספתי את הכלי הזה לכלים טיפוליים נוספים ואני רואה הרבה טוב 

בטיפול זה.
בשנתיים האחרונות טיפלתי בעשרות נשים, אולי יותר, בעזרת נשימה 
מעגלית וראיתי ריפוי עמוק, שורשי, חיבור גוף-נשמה והתבגרות רגשית 

יציבה. הטיפול ניתן במפגש פרטני או בקבוצה.
אני ממליצה בחום על ספרו של הרב בזנסון "נשמה-נשימה", המביא 
את המקורות לכל מה שקשור לנשימה מהמקובלים ובעיקר מתורתו 

של רבי נחמן. ספר זה יעזור לכם להכניס נשימה לחיים שלכם בפשטות 
אל תוך היומיום.

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.

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. 

בדיסלדורף, ראיתי את  היצירה שלו "ספרה"שלוקחת אותך להיות חלק 
מהיצירה ולראות הכל מחדש ובאופן אחר. הושפעתי גם מסרטים כמו 

"מלאכים בשמי ברלין".

מה מניע אותך ליצור?
יש בי צורך פנימי לדבר בשפת צבעים וצורות על מה שכואב או על מה 

שמשמח, לחפש תשובה לשאלות חשובות. 
אני מציירת, מלמדת ציור, משתתפת בתערוכות רבות בארץ ובחו"ל, בארט 

סימפוזיונים בין-לאומיים. גם אצרתי כמה תערוכות.  
היום אני חושבת שאולי אני לא אשאר בדו מימד בכלל. אני חושבת איך 
לזוז הלאה, כמו בסרט "כלב אנדלוסי" של בוניואל וסלבדור דאלי- לדעת 
לפתוח עיניים ולהשתחרר מכל מה שתוקע אותנו ומחזיק באדמה. זה 

האתגר שלי גם באמנות וגם בחיים.    

כיצד תקוע משפיעה עליך?
אני אוהבת את תקוע, אוהבת את הנופים פה. כאשר אני מסתכלת לכיוון 

המדבר מחלון המטבח אני חושבת על האין סוף של העולם. 

עליתי ממוסקבה ב-1991 וגרתי בירושלים. אחרי החתונה, עברתי לתקוע, 
לפני 25 שנה. אני מלמדת כאן במועדון גיל הזהב ונהנית לפגוש אנשים עם 

רוח צעירה ואהבה לאמנות.
יש כאן הרבה מרחב לאמנים ואני מאמינה שיהיו לנו כאן עוד הרבה 

אפשרויות להתפתח באמנות.

טיפ לאמן המתחיל:
לראות ולשמוע, ללמוד מקצוע ושפה של אמנות, להתעניין יותר בעולם, 

להרחיב גבולות ולהיות אמיתי.

אמנית השבוע: 
אנה חודורובסקי 

מה האמנות שלך?
אני מציירת במגוון ז'אנרים למעלה 

משלושים שנה: נופים, פורטרטים, 
טבע דומם, בצבעי שמן, צבעי מים 
וגם רושמת. העבודות שלי מוצגות 
בתערוכות יחיד ותערוכות קבוצתיות 
בארץ ובחו"ל. האמנות שלי זה החיים. 
היא מקצוע, שפה שאני מביעה בה את האישיות, את הרגשות, זו הדרך 
שלי להגשים חלום. מצד שני, כל החיים אני שואלת את עצמי מהי הדרך 

ולאן ללכת, איך להשתנות, להשתחרר, להגיע לפתיחות ושלמות.

איך הגעת לזה?
אבא שלי, עמנואל ליפקינד ז"ל, היה צייר עטור פרסים ומגיל קטן אהבתי 
לצייר. ממש מאז שאני זוכרת את עצמי, הכל היה סביב האמנות- אמנים, 
תערוכות, ציורים. תמיד הסתכלתי על העולם סביבי ודמיינתי איך הייתי 

מציירת את זה. אני אוהבת צבע, רישום והיסטוריה של האמנות.
למדתי הרבה: במכללת אמנות במוסקבה ואחרי כן באקדמיה לקולנוע 

במחלקת ארט דירקטור לסרטי הנפשה. בישראל למדתי בבצלאל במחלקה 
לאמנות. כשהייתי סטודנטית בבצלאל, זכיתי במקום הראשון בתחרות 

לאמנים צעירים בארץ ובפרסים שונים בכנסים בינלאומיים.
הושפעתי מאמנים כמו רמברנדט, ורמייר, פיקאסו, חיים סוטין ופרנסיס 
בייקון. באמנות עכשווית, האמן תומאס סרצאנו משפיע עלי. כשהיינו 
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קולקצית אביב // הדרא

www.hadara.biz :מוזמנת להתרשם מהדגמים באתר

קולקצית צעיפים חדשה | טייצים | תכשיטים
חיסול קולקציות קודמות  

מוזמנות למכירה אביבית 
בתקוע, הכי קרוב לבית...

מזמינה אתכן אלי לסטודיו להשלמות לפני החג.

יום רביעי  | 17.4 | יב' ניסן 

משעה 20:00 עד 23:00, רח' אדירים 444

אני פה לעזור לכן!

לפרטים, תהלה: 052-4651507
קפה, מאפה 
ונישנושים 

וסתם הפוגה 
מהעומס... 
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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: 21:00-22:00

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
6:206:308:15ב, ה 5:45

6:15
ו׳ 8:15

ר״ח וצום 6:00
דף יומי 6:005:15

שחרית 6:00

18:5518:2518:40מנחה

20:3019:2019:1520:4520:30ערבית

שבת

מנחה 
18:5018:3014:00וק. שבת

19:00
קבלת שבת 

18:30
20 דקות לאחר 

15 דקות 18:50הדלקת נרות
לפני השקיעה

20 דקות לאחר 
18:40הדלקת נרות

6:30שחרית
8:30

5:45
לימוד 8:006:109:158:00

8:30שחרית 8:45
ותיקין:

30 דק׳ לפני הנץ
מניין שני: 8:30

8:15ברכו 9:00

שיעור 17:15מנחה
מנחה 18:00

13:30
17:30

שיעור 17:00
18:00מנחה 18:00

תהילים ילדים 16:45
דרשה 17:30
מנחה 18:15

לימוד לאפיית מצות
שיעור 17:0016:00

מנחה 17:00

19:40צאת שבתצאת שבת19:3319:38מוצ״ש19:4419:4219:20ערבית

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
---------------------------------------

ללא תיווך, בית יפה, 5 חדרים, בשכונת בנה ביתך, 
גמיש, מיידי. לפרטים: 050-8558179

---------------------------------------
בתקוע ב', בית יפה, 200 מ"ר, על מפלס אחד, פרגולה 
גדולה, גינה, רמת בנייה גבוהה: תמר, תקוע תיווך, 

054-5988839
---------------------------------------

בית חדש, עיצוב מודרני, קומה ראשונה בגודל 150 
מ"ר, סלון רחב עם נוף, 4 חדרי שינה עם יציאה 
לגינה, בקומה השנייה- 3 דירות קטנות להשכרה: 

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( 4 חדרי שינה, תקרות גבוהות: 

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

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
---------------------------------------

לקיץ, בית, 2 קומות, בכל קומה דירת 4 חדרים + 
סטודיו, פרגולה וגינה מסביב: תמר- תקוע תיווך, 

054-5988839
---------------------------------------

בית מטופח, 6 חדרי שינה, גינה מושקעת, 2 קומות, 
קרוב למרכז, אפשרות ליחידת דיור: תמר- תקוע 

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

בלב היישוב, בית בלי מדרגות,  200 מ"ר, 2 קומות, 
שטח גדול וירוק: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
---------------------------------------

למכירה ניסן טראנו, שנת 96, 170,000!!! מערכת גז, 
ללא טסט- מוקפא, 8000₪, יועמד למשך שבועיים 

בכניסה ליישוב: 050-7700899
---------------------------------------
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