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גיליון 805 § פרשת אמור
הדלקת נרות: 19:10
מוצאי שבת: 20:06

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

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 2019
תקוע מחבקת את המשפחות השכולות

ָאְבדּו ַהַחִּיים, ָאְבדּו - ְוִנְחֶיה. 

ְוִנְחֶיה, ְוִנְלַעג ְלָך, ָמֶות. 

ָּכָכה ִנְחֶיה – ְשׁלּוֵבי ְזרֹוַע ָוֹעז 

ִעם הֹוד ָזֳהרֹו ָהַאְלָמֶות. 

ִנְנֹׁשם. ֵּכן, ְּבַזַעם ִנְנֹׁשם - ְוִנְחֶיה, 

ַאף ִאם ַּפַחד ִיְבֹלם ֶאת ִּפינּו. 

ֲהֵיׁש עֹוד ִלְפחֹד? ִמְּפֵני ָמה, ֱאֹלִהים, 

ַאֲחֵרי ָאְבָדִנים ֶׁשָרִאינּו? 

ִנְנֹׁשם. ְוִנְזַעם. ְוִנְחֶיה. ְוִנְלַעג 

ִאם ִיְּפלּו ַּגם ָׁשֶמיָך ָעֵלינּו. 

ָאְבדּו ַהַחִּיים. ַאְך ָאנּו ִנְזַעק 

ֶאת ַזֲעַקת ַאְלמֹוֵתנּו.

)אברהם חלפי(

חג עצמאות 71 שמח 
לתושבי תקוע   

 ולכל בית ישראל!



תקועיתון  § ג׳ באייר תשע״ט 08.05.2019 2

מחלקת ביטחון תקוע מתגייסת למאבק לצמצום ומניעת תאונות הדרכים
תושבים יקרים,

זהו לא סוד שהכבישים ביו"ש הינם מערב פרוע. נהגים רבים, ללא הבדלי 
דת צבע או מין, מרשים לעצמם לנהוג בחוסר אחריות תוך סיכון משתמשי 
הדרך. לצערנו אין אכיפה מספקת )משלל סיבות( ולכן החלטנו לצאת 

למהלך, במטרה להעלות את מודעות הציבור לנושא זה! 
לנגד עינינו מטרה אחת בלבד- הצלת חיים ומניעת שפיכת דם מיותרת!

פעם בחודש נפרסם ברשתות החברתיות מצגת הכוללת נתונים ותיעוד 
אודות תאונות או עבירות תנועה ע"מ להגביר את המודעות לנושא. בנוסף, 
כפי שכבר פרסמנו, אנו מזמינים אתכם, כלל ציבור הנהגים, לדווח על 
עבירות תנועה שהייתם עדים להן. תמונה אחת שווה 1000 מילים וסרטון 
עוד יותר )מומלץ להשתמש באפליקציה 'שומרי דרך' שמעבירה ישירות 

למשטרה את הסרטון והדיווח(.
הנתונים שיפורסמו על ידינו מתייחסים לקטע הכביש ממחסום מזמוריה ועד 
מיצד/ פני קדם, ומצומת הטי ועד צומת פארק התעשיות דרומית לאפרת.

בתפילה לקיץ בטוח ושקט בכבישים.

אז איך כותבים לתקועיתון על הטקס שהיה לפני שהוא קרה?
לפני זמן מה פנו אליי מהישוב להפיק את טקס יום העצמאות. אני עוסקת 

בתחום ההפקות, גרה ביישוב כמעט 4 שנים )גרתי פה גם תקופה מסוימת לפני 
כ-14 שנה...( והיום, אחרי נדודים, אני מרגישה שמצאתי מקום שהוא בית.    

כבר שבועות מתרקם לו טקס לכדי יצירה שעוד רגע תעלה על הבמה. 
טקס יום העצמאות עולה מדי שנה אחרי 24 שעות של אבל לאומי ופרטי, 
ועם כל הקושי אנחנו חוגגים את עצמאותנו ואחדותנו. לצד האובדן הכבד 
שגם אנו ידענו ביישובנו, אנחנו ממשיכים לשאת את התקווה והבחירה 

בחיים במדינתנו.
נושא הטקס השנה בהר הרצל הוא "מצדיעים לרוח הישראלית". רצינו 
להתחבר ללאומיות ולהתמקד אצלנו ברוח המיוחדת וביצירות הנובעות 
מתוך המרקם הייחודי של היישוב, תוך נתינת דגש על מספר תחומים, 

בהם: יזמות, ספורט, חיי השיתוף והרוח הצעירה )נוער(.
בעת הכנת הטקס עלו בראשי הרבה רעיונות שהיו ראויים ומעניינים להעלות 
על הבמה כדי להציג מבחר עצום של התרחשויות שקורות כאן, אבל למדתי 
תוך כדי עבודה את אמנות הצימצום, ועל כך ששנים רבות לפנינו  שישאירו 

מקום ומרחב ליצירה, יוזמה ועשייה מקורית. 
ממש ברגעים אלה, יושבים אנו לסגור פינות, לתקן ולהדק את שצריך. לנגד 

עיניי אני רואה אתכם, תושבים יקרים ואהובים.
אני מקווה שהטקס הזה יגרום לכם להרגיש שמחים וגאים להיות תושבי תקוע.
התרומה הרבה של האנשים כאן והנכונות לסייע ברעיונות ולתת יד רק 

העצימו בי את האהבה למקום המיוחד הזה שאנחנו חיים בו.
חג עצמאות 71 שמח, 

חנה פרסבורגר

שלום רב!
על פי דרישת רשות המים, עלינו לבצע סקר תקופתי ולקבל מכל בעל
בית/ שוכר הצהרה מעודכנת וחתומה על מספר הנפשות המתגוררות 

בבית, בצירוף המסמכים הנדרשים להצהרה.
לכן על כל דייר למלא שוב את ההצהרה ולחתום עליה בצירוף 
מסמכים מעודכנים ולהעביר למזכירות עד התאריך 31.05.2019. 
במידה ולא יתקבלו המסמכים עד לתאריך הנ"ל נאלץ לתת הקצאה 

מינימלית של 2 נפשות בלבד עד לקבלת הטפסים.
נא מנעו מאיתנו חוסר נעימות ואנו מודים לכם מראש על שיתוף 

הפעולה.

את הטופס ניתן למלא בדרכים הבאות:
להוריד את טופס ההצהרה מהאתר של תקוע.. 1
למלא את הטופס ההצהרה באופן מקוון באתר היישוב ובמייל היישובי.. 2
נשלח לכולם בתאי הדואר.. 3

ניתן להחזיר אלינו את הטפסים בדרכים הבאות:
באמצעות תיבת הדואר של המזכירות.. 1
2 .gviya@tekoa.co.il :באמצעות מייל
במסירה ידנית במשרד היישוב.. 3

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל :
gizbarut@tekoa.co.il ,02-6269789 :רותי

gviya@tekoa.co.il ,02-6269788 :אושרת
בברכה,

גזברות תקוע

מחלקת בטחון

טקס יום העצמאות

שימו לב:

ביום העצמאות, 

יום חמישי, 

ד׳ באייר, 09.05.19,

הדואר יהיה סגור.

חג עצמאות שמח!

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

אברהם ניסים ז”ל 
אח של שאול ניסים ועמליה סבג.

המשפחה יושבת שבעה ברחוב ברל לוקר 17/33, כניסה ה', 
שכונת פת, ירושלים.

משתתפים בצער המשפחה
בית תקוע

הספרייה תהיה סגורה בימים רביעי וחמישי.
יום שישי פתוחים כרגיל.
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שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

06:45-08:15

טיפול 
שוטף
בבריכה

06:45-08:00גבריםנשיםגבריםנשים
נשים

08:00-09:00נשיםגבריםנשיםגברים08:15-09:30
גברים

החל מ-09:00נשיםגבריםנשיםגברים09:30-10:00
משפחה

מעורבמשפחהמשפחהגבריםגבריםמעורב10:00-11:00

מעורבמשפחהמשפחהמשפחהגבריםמעורב11:00-12:00

מעורבנשיםגבריםמשפחהמעורבנשיםמשפחה12:00-13:00

מעורבנשיםגבריםנשיםמעורבנשיםמשפחה13:00-14:00

מעורבמשפחהמעורבנשיםמשפחהמשפחהגברים14:00-15:00

מעורבמשפחהמעורבנשיםמשפחהמשפחהגברים15:00-16:00

מעורבגבריםמשפחהגבריםנשיםמעורבנשים16:00-17:00

מעורבגבריםמשפחהגבריםנשיםמעורבנשים17:00-18:00

מאי

שימו לב- בתאריכים אלו לא ניתן יהיה להיכנס לבריכה 
משעה 9:30 עד השעה 13:30 מאחר ובקרים אלו משוריינים לילדי ביה"ס:
27.5 / 26.5 / 22.5 / 21.5 / 20.5 / 19.5 / 15.5 / 14.5 / 13.5 / 12.5

9.5 / יום העצמאות: לו"ז מיוחד
ראה בגב  החוברת

23.5 / ל״ג בעומר: לו״ז מיוחד
ראה בגב החוברת

לו״ז בריכה ביום העצמאות )9.5(

מעורב07:00-08:30

נשים08:30-10:00

נשים10:00-11:00

נשים11:00-12:00

גברים12:00-13:00

גברים13:00-14:00

משפחה14:00-15:00

משפחה15:00-16:00

משפחה16:00-17:00

משפחה17:00-18:00
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שמרטפיה תפעל במקביל 
בספרייה, עבור ילדים עד 

גיל שנתיים בלבד.
נא להביא מוצץ, בקבוק, 

עגלה וכל מה שיהיה
בו צורך.

תושבות תקוע:
 ₪20 לסדנה אחת
 ₪30 לבוקר כולו

ניתן לשלם דרך המיסים, למי שיש 
הוראת קבע

תושבות חוץ:
 ₪25 לסדנה אחת
 ₪50 לבוקר כולו

הפעילות בימי ראשון,
בפיס.

פלדנקרייז   9:00
עם אילה יחזקאל    

ארוחת בוקר קלה   9:45
מוזמנת להביא דבר מה    

אם בא לך, לא חובה!    

 10:30 - 12:00
סדנא מתחלפת

מפגש שיח נשי על מיניות אחרי לידה    5/5
מוזמנות להתבוננות על נשיות ומיניות,     

הקשר עם בן הזוג, המורכבות, האתגרים     
וההזדמנויות בתקופה שאחרי הלידה    

רויטל בר לב    

סדנת מקרמה    12/5
כל אחת תצא עם פריט יפייפה לקישוט הקיר,    

שיוסיף טאצ‘ אתני לבית    
הדר אברהמי, אמנית מקרמה    

סדנת היכרות עם כוחות הנשימה      19/5
נתרגל נשימה עדינה ואיטית, נצלול פנימה     

לקשב עמוק ומרפא דרך הנשימה, בתמיכה     
של מגע והילינג נעים ונוכח    

גאולה בוימל    

”הקפיצה”    26/5
טכניקה יישומית לבריאת מציאות    

כרמל בן דוד    
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האגו הבוכה, מאת- יהושע צימרמן:
ביום צרתי כי רבה )כל יום( כאשר דבקה נפשי ברוח... ואין מושיע, וכל רצוני 
היה להשתחרר משעבוד החומר... ואין משחרר, פניתי בתחנון לאלוהיי ובכיתי, 

כרגיל, מרה.
"אויה יה-וה אלוהי ואלהי אבותי, אלהי אברהם ואלהי ישמעאל, אלוהי יצחק 
ואלהי עשו, אלהי יעקב ואלהי ישראל וכו' וכו'... וכו' מתמשך לנצח, האלהים 
המנחה אותי בדרך הגלגולים הארוכה הזאת והמושיע אותי מכל צרותי... ויי, 
ויי, ויי... כמה לא טוב לי וכמה שאני סובל." "היי... רק רגע, יהושע, אתה מגזים", 
עצרתי בעד התפרצות הרגשות המוגזמת, "והרי די בברכת האבות, אברהם, 
יצחק ויעקב, ומדוע פונה אני אל ישמעאל ועשו, שלפי האמונה אין להם חלק 

בשושלתי היהודית, הכל כך מיוחסת?
ואולי... ואולי בכל זאת יש להם חלק גדול ונכבד...", כרסם הספק בתודעתי, 
"אחרת לא היו מוזכרים בספר הטוב. אך מה זה כבר משנה, שושלת זו או אחרת, 
האם בעיני הקדושה, חשוכה האחת והשניה מוארת?  בעוד שתחילתן במשפחת 

האדם וכל השאר הוא נתון של חרדה, המעיק על חוסר ההבנה שבמחשבה.
"אז בעצם... מדוע אני בוכה כה מרה בגלל צרתי?", צמצמתי את עיני בניסיון 
שווא להיזכר בסיבה. "אז מדוע אני פונה בתחנון אל מושיעי", שאלתי בתוכחה 
של שכחה. "אנא בורא עליון...", נזכרתי בסיבות והמשכתי לבכות, מתמכר 
כולי לסם הבקשות, "אנא ברוב חסדיך וברוב טובך...", ארגנתי בתודעתי את 
שעלי... האביון, לבקש מכיסו המלא של העליון. וכאשר התארכה השעה בלי 
שיעלה במחשבתי רעיון חדש של בקשה, נזכרתי במזימה ישנה נושנה שכנראה 

תמיד עבדה ושירתה אותי באמונה.
פניו של שלמה המלך המחייכות מהצלחת החיים נראו לנגד עיני ועודדו אותי 
בלי בושה לבקש... את שהכי פחות נחוץ בתודעה, בתקווה, 'שבענוותי הרבה', 

אקבל גם באשראי... את כל השאר.
"אנא אלהי...", ביקשתי בלי בושה, מסתיר במחשבותיי את המזימה, "נטע בי 
את חכמת הנשמה ובינתה, כמו שנטעת בעבדך משה, שלמה, בודהא, ישוע, 
מוחמד והדלאי למה, הגולה מארצו שלא מרצונו. כל אלה ודאי שהתברכו בנשמה 
יתרה, כל אלה ודאי שמעולם לא ביקשו לעצמם אף בקשה... והרשימה שלי עוד 
רבה וארוכה. מה אמרתי... שמעולם לא ביקשו לעצמם בקשה? אז מדוע שלא 
אראה בהם דוגמא אישית ואפסיק בלי סוף לבכות ולבקש תשורות נפולות".

אך סם הבקשות הינו חזק מהחיים ולמתמכר חסר האמונה אין מרפא וישועה. 
"תן לי, תן לי...", זועקים הצדיקים המדומים, "אני רוצה, אני רוצה... להצליח 

בחיים..." 
לא... לא בדרך זו אבחר", אמרתי בהחלטה של בור ונבער. "כי אני אתחכם 
לערוץ הבקשות, כי אני חכם... יותר מנבערי העולם. את כל שתאווה נפשי 

אקבל, אם רק אדע איך לבקש... בחזקת האל".
"אאנננאאא ..", פתחתי שוב בקול מיילל, מאריך בסלסול האותיות כאהבת 
עם ישראל, "ברך אותי בברכת האבות ובתוספת עוד חמישים האחוז של 
ישמעאל ועשו, אשר לא שייכים לשושלת הייחוס. ברך אותי, כמו שברכת את 

זרע אברהם החסיד הגדול, שקבל בצדקתו את... הכול.
"ברך אותי, כמו שברכת את ידי ישמעאל פרא האדם, המשלח את כולם ב/ידו 

בכל... וכולם חוזרים עליו ב/יד כל בו.
"ברכתו של יצחק גם היא מתאימה לי, כמו שבורך במאה שערים של קציר 

חיטים ובארות שואבות שחצב לרוב.
"ועל עשו המרומה, בברכה לא פסחת ובנזיד עדשים וציד טוב אותו ברכת... 
גם את ברכת בכור יעקב, אלי תעביר, שבורך בשבעים נפש אוכלי סיר הבשר 
ובצלים לתיבול, שלא החסיר וערבב אותם בהנאה... בתבשיל. ואת ישראל.. במה 
אותו ברכת, אם לא באהבת ארץ ישראל, הסובלת תמיד במלחמת הישרדות... 
לאומית וכלכלית. אויה, אלי הטוב והמבין, אם בכל אלה, תברך בגדלות, אולי 

תוסיף גם קצת עשירות?" בכיתי בשמחה למראה גדולת המחשבה.
כאשר נרגעתי מרשימת הבקשות, התביישתי. כי בעצם הבכי והבקשה אינם 
אלא חלק מהיצר הרע ואין הוא משרת אלא את אגו האני, בתרמית גלויה של 

חוסר ענווה. 
מרוב בושה שבלב, הפסקתי את הבכי המטופש וחסר הטעם וכן את התחנון 

המעושה לאלוהי.
אחרי הכל, האם אין היושב במרומים יודע את שחסר אנוכי? האם אין טוב ממנו 
שיספק את מחסורי בלי שאבקש? אז מדוע שאבכה בלי סיבה? מה אבקש אם 

לא אחסר דבר ועל מה אצטער אם הכל מושלם? 
כי אין הרחמים והצער העצמיים משרתים אלא את... גדלות האני.

"אנאאא"..., המשכתי מתוך הרגל עתיק יומין..., "אנא אלוהי"...
יהושע.

אמנית השבוע: אורית חסקין

מהי האומנות שלך?
אני ציירת בצבעי אקריליק ואמנית בזכוכית. 
אני עובדת בשיטות של "פיוזינג"- התכת 
זכוכית, פסיפס זכוכית, ויטראז', ניפוח ועוד.
אני מלמדת אמנות כ-20 שנה בבית ספר 
אח"י ומאוד נהנית ללמד ילדים. במשך כחמש 
שנים העברתי חוגים אצלי בבית לילדים, 
בהם עבדנו בציור ובפימו. לימדתי במשך שלוש שנים אמנות במועדון גיל הזהב 

בתקוע וליוויתי אנשים בתהליכי יצירה משמעותיים.

איך הגעת לזה?
למדתי בבית ספר לאמנויות ולקחו אותנו לתערוכה של יצירות מזכוכית, ושם 
לראשונה התאהבתי בחומר המיוחד הזה. סיימתי בהצטיינות, ולימים, לאחר 
שהתחתנתי, חמותי הראתה לי צלחת יפיפיה מעשה ידיה וזה מה שהניע אותי 

ללכת ללמוד גם במכללת ורצברגר במגמת הזכוכית במשך כשנתיים וחצי.
הושפעתי מאמנים כמו גאודי ששבר קונספטים מקובלים והתחקה אחר 
הצורות בטבע וכן גם מצ'יהולי שגם שבר מוסכמות ושאב השראה מהטבע. 

גם אני מאוד מושפעת מהטבע ביצירה שלי. 

מה מניע אותך ליצור?
הטבע, עונות השנה, חילופי היום והלילה. אלו הזמנים הכי מיוחדים עבורי 
לקבל השראה, להתבונן, לחשוב וליצור. ההשראה באה לי במיוחד מהמים. 
בארץ מולדתי, מהמרפסת היה נוף של נהר גדול... וכך כל מקור של מים הוא 

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. 

פלא פלאים עבורי. אני חשה שעיסוק בזכוכית זה קצת כמו ליצור במים, כי 
כמו המים, הזכוכית היא חומר עם דרגות שקיפות שונות.

כשמתבוננים בזכוכית מקבלים חיות, סקרנות ושמחה. תוך כדי היצירה אני 
יוצרת יופי חדש שמכריח אנשים לחשוב, להרהר, להסיק על עצמם מסקנות 

מחדש, להיפתח מחשבתית ולהזדכך.
אני מאוד משתדלת להיות כנה כדי לאפשר למסר שבתמונה לקבל עומק. 

ההשראה גם מגיעה ממוזיקה, מספרים, מציטוטים מהמזרח הרחוק, מכתבות 
ומכל דבר העוסק ברעיון פילוסופי הנוגע לחיים שלנו על פני האדמה. מאוד 
מעניינים אותי יחסי אנוש, יחסים בין בני זוג, בין הורה לילד ובין אדם לסביבתו.

כיצד תקוע משפיעה עלייך?
המרחבים הפתוחים מביתנו עד ים המלח עושים לי טוב על הנשמה. בהתבוננות 
הזו בנוף נולדים הבזקי רעיונות שקורמים עור וגידים, שלבסוף נעשים ליצירה 
מוגמרת. וכן השיח עם המבחר המגוון של האמנים פה יוצר חיים מלאי תוכן, 
סיפוק ולעיתים גם עבודה משותפת. למשל כאשר הייתי חברה בפורום האמנים 
של גוש עציון, שזה פרוייקט שהתקיים במשך כשנה וחצי, יצרנו קשר עם 
תיירות גוש עציון, אספנו אומנים, והופענו כקבוצה בחוצות היוצר, וזה היה 

נפלא לעבוד ביחד.
גם העבודה האמנותית עם התושבים הוותיקים בתקוע ועם הילדים בבית 

הספר תמיד השפיעה עלי עמוקות ומילאה אותי.

טיפ ממך לאמן המתחיל:
ההתחלה וגם ההמשך קשים, אז צריך לשמוח במה שכבר זכית ליצור. אבל יותר 
חשוב, ואני מאחלת זאת מכל ליבי: שתאמין במה שאתה עושה! לא להתייאש! 

כי את הדרך יצליח האדם ההולך בה.
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עגנון 
המכוסה מן העין

האיש. הסיפורים. הרעיונות. התקופה.

על אהבה, כיסופים, חיפוש וגעגועים 
לקרוא עגנון זה הנאה מן השפה, הלשון, העלילה, ההיסטוריה.  

חלון רחב לאוצר התרבות היהודית והישראלית.

פרס
ישראל
1954 
 1958  

פרס
נובל

1966 

6 מפגשים בהנחיית ד"ר מיכל שיר-אל 
חוקרת חז"ל ועגנון, מרצה בבית עגנון, בתיאטרון ירושלים וברחבי הארץ

מפגש      : שבת אחה”צ | ו’ אייר 11/5 | שעה 17:00
בבית משפחת דסברג רחוב אהוד נצר 4 | *המפגש בשבת ללא תשלום

המפגשים הבאים יהיו מסיבות תה בימי שני 13/5 ח' אייר, 27/5 כ"ב אייר, 3/6 כ"ט אייר
בביתה של מיכל שיראל רח' אדירים 392 (קומה ב'), בשעה 20:30

3
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5 ק“מ
תחרותי

10 ק“מ
תחרותי

2 ק“מ
תחרותי

יום שישי | י“ט אייר תשע“ט | 24.5.19

 
6:30 רישום 

7:30 זינוק 10 ק"מ
7:35 זינוק 5 ק"מ 
9:00 זינוק 2 ק"מ 
9:45 טכס סיום  

    חלוקת פרסים 

לוח זמנים
 

תושבי תקוע : 
  35 ₪ בהרשמה מראש   

  60 ₪ ביום המירוץ
תושבי חוץ :  

  50 ₪ בהרשמה מראש
  60 ₪ ביום המרוץ 

הרשמה

לפרטים והרשמה : 
www.realtiming.co.il/site/895 אתר המרוץ

אתר מתנ"ס גוש עציון או בטלפון 02-9937999
מנהל המרוץ : שלמה חלבה 052-6071216 

ה1
מרוץ חן ישראל בתקוע  

גביעים 
למקומות ראשונים 

בכל קטגוריה 

חולצה
דרייפיט
לכל משתתף

 
 

חנות ׳רק שנייה׳
החנות חוזרת לשגרה! שימו לב לשינוי קטן בשעות

שעות פתיחה: 
שני: 18:30-16:30

שלישי: 13:00-10:00
חמישי: 22:00-20:00

מוזמנים!
תודה רבה לכל מי שעזר להתארגן על הרי הבגדים מפסח.

עדיין יש הרבה עבודה ונשמח לעזרה בשעות הפתיחה.
יום טוב!

"בחצר של סבא אלי"
שעון הקיץ חזר ואיתו השיעור של סבא אלי בשבת אחה"צ.

בשיעור נשמע סיפורים על גיבורי התנ"ך.
למי השיעור מיועד: תלמידי כיתות א'-ד' )נא לא לשלוח אחים קטנים(.

איפה: בחצר בית משפחת אלי ולאה בירנבאום, בשכונה הוותיקה, ליד 

ביה"כ סוכת דוד )שני בתים מתחת ל"בית הכתום" של משפ' פרידמן(.
שעה: 17:30

אנא לא לשלוח את הילדים לפני הזמן.

להתראות!
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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

19:1518:5018:40מנחה

19:45ערבית
20:3019:4519:1520:4520:30

שבת

מנחה 
19:1019:4014:00וק. שבת

19:00
קבלת שבת 

18:30
20 דקות לאחר 

הדלקת נרות
17:54 מוקדם

19:10
15 דקות 

לפני השקיעה
20 דקות לאחר 

18:40הדלקת נרות

6:30שחרית
8:30

4:55
לימוד 8:006:109:158:00

8:30שחרית 8:45
ותיקין:

30 דק׳ לפני הנץ
מניין שני: 8:30

8:15ברכו 9:00

מנחה
מנחה 18:00
שיעור אחרי 

מנחה
13:30
18:00

שיעור 17:00
17:00 תהילים18:00מנחה 18:00

שיעור 18:3018:3016:00 מנחה
מנחה 17:00

מוצ״שצאת שבתצאת שבת20:05מוצ״שמוצ״ש20:0620:05ערבית

דירת 5 חדרים, גדולה ויפה, עם מרפסת גדולה 
ומזגן: 050-9945999, אורן

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

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

או לשותפות: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
----------------------------------------

בית משפחתי גדול וחם, 5 חדרי שינה, משרד, סלון 
+ חדר אוכל, עם יציאה למרפסת עם פרגולה וגינה:

תמר- תקוע תיווך, 053-5988839
----------------------------------------

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

לפרסום:
iton@tekoa.co.il

לוח תקוע

בתקוע א', מיידי, דירת 2.5 חדרים, חדשה, מקסימה, 
מרוהטת חלקית, בעליית גג, עם מזגן + ג'קוזי + 
מרפסת שמש גדולה ונוף מדהים, 2300 ש"ח, ניתן 
גם לשכור את היחידה לחגים. לפרטים נוספים: 

054-6232255
----------------------------------------
תקוע ב', בית חמים ונקי, כחדש, 200 מ"ר במפלס 
אחד + יחידת דיור, פרגולה גדולה, גינה: תמר- תקוע 

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

בית חדש, עיצוב מודרני, קומה ראשונה- 150 מ"ר, 
סלון רחב עם נוף, 4 חדרי שינה, עם יציאה לגינה, 
בקומת הכניסה 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 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
----------------------------------------
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 בן 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, 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
----------------------------------------
ללא תיווך, בית יפה, 5 חדרים, בשכונת בנה ביתך, 

גמיש, מיידי. לפרטים: 050-8558179
----------------------------------------
למכירה במרכז היישוב, למגורים או השקעה, בית 
פרטי, 100 מ"ר, על חצי דונם, אפשרויות הגדלה, 

ממוזג, 4 כיווני אויר: יעקב, 050-5338883
----------------------------------------

איך לדבר כך שילדים יקשיבו ולהקשיב כך שילדים 
ילדים,  בחינוך  סדנא  העניין,  הוא  הלב  ידברו, 

בהנחיית אילנה מזוגי: 052-6540499
----------------------------------------

אחים ללא יריבות, איך לעזור לילדיכם לחיות יחדיו כך 
שגם אתם תוכלו לחיות, סדנה לבניית יחסים טובים 
יותר בין אחים, בהנחיית אילנה מזוגי: 052-6540499
----------------------------------------

תפילות 
בסוכת דוד

ערב יום 
העצמאות

יום 
העצמאות

6:00שחרית
7:15

8:30 תפילה 
חגיגית

19:1019:10מנחה

19:46ערבית
20:3020:30
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חוגגים 71 שנה 
למדינת ישראל 
  "אני את והאל שלצידי עוד ננצח"

19:45 במה מרכזית במגרש הגדול

טקס יום העצמאות המרכזי
מצדיעים לרוח הישראלית 

ומצדיעים לכם, ספורטאים, 
נוער, יזמים ותושבים.

(הטקס יתחיל בדיוק בזמן - רוצים את כולכם כאן!)

 לאחר הטקס>> תפילת הלל חגיגית
בדשא ליד הפיצה הישנה

אנו מבקשים מהתושבים 
להימנע מהגעת רכבים לאזור המגרש.
מתחילת הטקס הכביש הסמוך למגרש 

יסגר לתנועת רכבים.
נא להישמע להוראות הסדרנים.


