
1תקועיתון  § י״א באייר תשע״ט 16.05.2019

גיליון 806 § פרשת בהר 
הדלקת נרות: 19:14
מוצאי שבת: 20:11

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

טקס יום העצמאות תשע״ט 2019

מזל טוב!
לפליאה ויואל שפץ להולדת הבת
להדס ואדיר קוקה להולדת הבן

למיכל ואיתי טמסית להולדת הבת
לפנינה ואיתן גפן להולדת הבן

ללאה ומנחם איתן להולדת הבת
לשושנה וירון אולך להולדת הבת
לנעמה וחנינא זינגר להולדת הבן

לאיריס ולרב דב זינגר להולדת הנכד
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נדמה שהכל כבר נאמר ותחושת הרוממות עוד מלווה אותנו.
נותר רק לומר תודה לכל השותפים על הבמה ומאחורי 

הקלעים שגרמו לכל הדבר הזה לקרות. 
לאליעזר בן עטר, על התמיכה והאמון;

ותמיכה  ליווי  על  הפנים,  רכזת  מלכא,  לאתי 
אדמינסטרטיבית;

לאדי ולכל צוות שפע על כל הלוגיסטיקה וההקמה;
לראובן שדור וביטחון תקוע, על אבטחת האירוע ובכל 

השנה כולה;
לדפנה רייך, רכזת הקהילה, על הליווי בכלל ועל המשואות 

בפרט;
לכל חברי ועדת משואות המסורים;

לחנה פרסבורגר על הפקת הטקס  מא' ועד ת';
 ליטיב לויכטר על הירידה לפרטים; 

לסדרנים;
לאסתר סלע, על הרצון להעלות הכל גבוה;

לעמשא מנחם על ספונטניות והרצון להיות חלק;
להדס ברזילי- את אלופה! מאיפה באת לנו?;

לשירה זיידמן על רגישות, על אומנות ועל אנרגיות בלתי 
נגמרות;

למיכאל ליבמן על שירת התקווה המרגשת;
לליאת בן ישי, שהסכמת לשתף את הכאב האישי שלך;

לתהילה מקובר על הכוריאוגרפיה והתקתוק;
ליפעת ישראל על הירתמות ברגע האמת;

לרחל סוויד על נעימות ועבודה עם הוותיקים;
לתושבים הוותיקים שסיפרו לנו על ההיסטוריה של תקוע;

לדינה אנגל על חקירת תחום היזמות ועל כתיבה והגשה 
נפלאה;

להרכב הנוער שעבד ולא פחד;
להרכב המוסיקלי שעבד ועיבד וסידר ודייק והוציא 

מחרוזת סיום לתפארת;
לתהילה בן חמו, מאיר קופרשמיט ולכל ילדי חוגי קפוארה, 
טקוואנדו והתעמלות קרקע על הקטעים האומנותיים 

על הבמה;
בסרטונים  אומנותית  הירתמות  על  עציון  לברוריה 

ובקישוט;
לראובן קומר ואדם צחי על התסריטים;

לשירה ביליג, שצילמה וערכה ותמיד תמיד בסבלנות; 
להדר נעמן על הפקת ימי הצילום;

לכל המצולמים בסרטונים. נעניתם בזמן קצר לאתגר;
לכנרת אלקבץ, שהכינה את הגרפיקה תיקנה ערכה 

ותיקנה...;
לפייגי זאבי על נטילת האחריות לקישוט המגרש יחד 

עם הגנים;
לנעם פוצ'צ'ו, שעזר ייעץ ותמך;

לשהם שושנה אור ישראל ולבנות המקסימות מתנועת 
אריאל על הירתמות לעזרה בקישוט המגרש;

לכל עובדי הבמה הסאונד והלוגיסטיקה;
ולכם, תושבים אהובים, על מי שאתם!
לכבוד תקוע ולתפארת מדינת ישראל.

חיים רוטשטיין / רכז תרבות

בתוך טקס יום העצמאות המדהים שהיה, 
שכן לו גם החלק של השאת המשואות.

אז רציתי לספר מעט על התהליך שקדם 
לחלק המרגש הזה שהביא אותו להיות 

מדויק ויפה כל כך.
השנה התחדשנו בתהליך עדין ורגיש, 
אליו הייתם שותפים אתם, קהילת 
תקוע, ואותו הובילה ועדת המשואות.
ידי  על  הקהל  התבקש  בתחילה- 
רלוונטיים  שמות  להציע  הוועדה 
למשיאי משואות  נימוקים!(  )כולל 
על פי הנושאים הבאים: נציגי נוער, 
יזמות בקהילה, חיים משותפים והרוח 

הספורטיבית. 
ההצעות שלכם היו מגוונות ומדהימות, 
מוכשרים  אנשים  כמה  ראינו  ושוב 
וטובים יש בקהילה וכמה העין הטובה 
נוכחת וחשובה: 54 תושבים פנו כדי 
להציע שמות של שכנים ומכרים, ומעל 
30 שמות שונים של תושבים הועלו 

בתור מועמדים ראויים!
בשלב השני- ועדת המשואות התכנסה 
בשנית, קראה, בחנה, דנה, ולבסוף 

בחרה במועמדים הסופיים.
בשלב השלישי- התכנסו הנבחרים 
להדלקת המשואות ביחד עם חברי 
היכרות  של  חווייתי  לערב  הוועדה 
וראיונות, על מנת לשמוע את המשיאים 
עצמם ולצייר במילים עבורכם, תושבי 
תקוע, בצורה מעודנת ועשירה את ציור 
חייו ופועלו של כל מדליק ומדליק, 

משיא ומשיא.
את  הוועדה  חברי  ערכו  לסיום- 
מכובד  לטקסט  שלוקטו  החומרים 

ומחוייך שהוקרא בטקס עצמו.
זו ההזדמנות להודות למשיאי המשואות 
על פועלם, וכמובן ומכל הלב לחברי 
מפגשים  מספר  שהקדישו  הוועדה 
ושעות מרובות עבורנו, התושבים: הרב 
אבי וולפיש, שירה בירנבאום, יקרת 
פרידמן, אורי בן דוד ודוד צחי. העבודה 

הייתה מעוררת השתאות.
תודה גם לרות ביג'ל על הסיוע בניסוח 
ובעריכה הלשונית, ותודה לחיים, רכז 
התרבות, ולחנה פרסבורגר על ליווי 
התהליך, ולאסתר סלע ועמשא מנחם 

שהינחו את הטקס.
והעין הטובה שליוותה את  ייתן  מי 
התהליך מתחילתו ועד סופו תלווה 

אותנו, קהילת תקוע.
ולתפארת מדינת ישראל.

דפנה רייך / רכזת קהילה
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מצדיעים לרוח היזמות
שירה בר רשי

שירה נשואה לרשי, זמרת בהרכב ״רשי ושירה״.
לפני שנים, יזמה את הפעילות השבועית הקבועה לנשים בתקוע- ״פותחות 
שבוע״, והיום, לאחר שלוש שנים שראיינה מיוזמתה עשרות מאומני תקוע 
והסיקה מסקנות, שירה הצליחה לגייס לצידה תומכים רבים לפרויקט 

״מרכז האמנים״.  
הנהלת היישוב נרתמה, וכיום, בהובלתה של הפרויקטורית תחיה 
גודינגר, מרכז האמנים הפך לאחד הפרויקטים המובילים עבור היישוב. 
לכל יוזמה נדרשים תשוקה וקצת טירוף, ולשירה יש את שניהם. אתם 

עוד תשמעו על בירת התרבות של גוש עציון.

נעם פוצ'צ'ו
את הקריאות של הנוער: "פוצ'צו, פוצ'צו" בטוח שכולם מכירים- נעם, 

רכז הנוער המופלא. 
נעם גדל בירושלים וגר בתקוע ד'. 

השנה, יחד עם עמיחי נעם הם יזמו והקימו בן לילה, כמו בימי חומה 
ומגדל, את חוות "ספר המדבר" למרגלות תקוע ד'.

חבר'ה, הברוקולי כבר ירוק מאוד, הגמלים לועסים והקפה מבעבע.

מצדיעים לרוח השיתוף
רבקה יורב-רפאל 

איך אומרים ביידיש דרקון? יש מישהי בתקוע שאולי יודעת, מישהי 
שעבורה הכותרת "חיים משותפים בתקוע" היא קריאה לפעולה 

יומיומית של חיבורים מתוך עשייה, טיולים ויצירה. 
היא גדלה בירושלים בשכונת גבעת מרדכי, לשם הגיעו הוריה מתוך רצון 
לגור בשכונה בה חיים חרדים, חילוניים ודתיים לאומיים. והיא עצמה 
מחזיקה חיבורים מגוונים- היתה חברה בפרלמנט הנוער הירושלמי 
עם נציגים של כל תנועות הנוער, למדה גם יידיש וקונדיטוריה, והיא 

חובבת ריתמיקה, פנטזיה וקסמים.
את אבקת הקסמים שלה היא מפזרת לכל עבר ויוזמת ומארגנת 
פעילויות רבות: מועדון שחמט, מפגשי משחקי לוח לילדים, איסוף 
משלוחי מנות לקשישים ולאנשי כוחות הבטחון, ארגון כנס נסתרות 
לחובבי ז'אנר הפנטזיה, יריד תקוע ללא כינים, אירוע מדעי בספרייה 
לרגל נחיתת החללית בראשית על הירח, חידון ציונות, והיד עוד נטויה; 
יוצרת הזדמנויות לחיבורים מדהימים בין דורות, בין זרמים שונים של 

חינוך ובין בני אדם ודרקונים. 

רותי וולפיש
שותפה לרבקה באהבת שפת היידיש היא רותי וולפיש, התורמת 

ל'לעבן צוזאמען', כלומר 'חיים ביחד', בתקוע במישורים רבים.
רותי ילידת ארצות הברית, עלתה ארצה עם בעלה, הרב אבי, שלושה 
ימים לפני מלחמת יום כיפור. אהבתה לארץ ישראל והחיפוש אחרי חיי 
קהילה המשתפים את כל המגזרים הביאו אותה לתקוע לפני שלושים 
ושש שנים. רותי מרבה להכיר את תקוע דרך הרגליים, ומכאן היא 

מוכרת ומכירה את האנשים והצרכים.
פעילותה הציבורית רבה ומגוונת: מהוועד המנהל ועד ועדת קליטה, 
משדרוג הספרייה ועד תרומתה לוועדת 'ונשמרתם' שאותה היא 
הקימה. רותי נמנתה עם צוות ההיגוי אשר הקים את בית-הספר אח"י.

בשנה האחרונה השתתפה בהקמת ועדת 'חיבורים' והקימה פרויקט 
׳גומלים לחינוך׳, המחבר בין משפחות ויחידים ובין חדשים לוותיקים, 

ובכך היא ממש הסמל לחיים ביחד.

מצדיעים לרוח הצעירה )נוער תקוע(
אביחי מרדכי 

אם נדמה לכם שראיתם אותו בשלושה מקומות בו זמנית, אתם 
כנראה צודקים. אביחי מרדכי עובד במקביל בסופר מרקט תקוע, 
בדוכן הסלטים בימי שישי, באירועים, בשבתות חתן... זה הוא, בכל 
המקומות, בלי כפילים... שמו הולך לפניו בכל הקשור לחריצות ולרוח 
טובה. גם לא תמצאו אותו לבד. בתור רב מלצרים, אביחי ידאג לעבודה 

גם לבני נוער נוספים. מעסיקים- לתשומת לבכם. 
הוא הדריך שנתיים בבני עקיבא. זה כבר היה ידוע שאת אביחי שומעים 
למרחקים, בשירי מורל אנרגטיים במיוחד. במסגרת ההדרכה, הוא פיתח 
בסניף יוזמה של קבלת השונה וצירף לשבט שלו חניך בעל תסמונת 
דאון. אביחי הוא מהפעילים והיוזמים הבולטים באוהל הידידות, שמוקם 

בכניסה ליישוב בכל קיץ. 
אביחי נולד בתקוע לפני 18 שנה. הוא שמיניסט בתיכון ארץ הצבי. 
בשנה הבאה הוא מתגייס לצה"ל, מה שאומר שמקומות עבודה רבים 

מתפנים עבורכם... בהצלחה אביחי! 

אפרת צוברי
"צוות נחשון" נשמע כמו שם של יחידה קרבית, ואכן זה מה שהוא. 

צוות של חניכים בוגרים, שנרתמים ליוזמות עשייה בקהילה, כמו 
ניקיון גינות לקשישים, חלוקת נר לנופל, עבודה בחווה בתקוע ה', 

מבצעי ניקיון ביישוב, אריזת משלוחי מנות לחיילים ועוד.  
הרכזת של כל הפעילות הענפה הזאת של הצוות היא אפרת צוברי.

אפרת בת 18. בשנה הבאה אפרת תיתן ביטוי לאהבת הארץ שלה ותתגייס 
לשירות הלאומי בתפקיד מדריכת טיולים בבית ספר שדה כפר עציון. 
אפרת הדריכה בבני עקיבא שנתיים, אבל גם כשמיניסטית עסוקה, 
היא פעילה מאוד ומתנדבת במסגרות שונות ביישוב: מלווה בהתנדבות 
ילדים צעירים מהיישוב שצריכים להגיע לפעילויות של זיכרון מנחם 
בירושלים, ממשיכה להיות נוכחת מאוד בפעילות הנוער ובעשייה 
הסניפית, מסייעת לרכז הנוער בכל צורך שעולה בעבודה עם הנוער, 
מסייעת בהפקת אוהל הידידות בשנים האחרונות, יוזמת טקס הנוער 
במערה בוואדי, ביום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות הטרור, לזכר 

הנערים יוסף אישרן וקובי מנדל, ה' ייקום דמם.

מצדיעים לרוח הספורטיבית
גדליה גולדשטיין

נולד בברית המועצות, עשה תואר שני בחינוך גופני באוקראינה, עבד 
כמורה לספורט וכמנהל אדמיניסטרטיבי של קבוצת כדוריד וכדורעף. 

ויחד עם הגוף, גם המוח שלו לא נח, כשחקן שחמט וכמאמן.
גדליה עלה ארצה והתיישב בתקוע בשנת 1990, הקים חוג התעמלות 
למבוגרים וקבוצת שחמט לבני נוער אשר הגיעה לגמר באליפות ארצית.
הוא הקים את חדר הכושר הראשון ביישוב והיה המנהל הראשון 

של הבריכה.
גדליה מילא את התפקידים במקצועיות ובמסירות ועל כך יעידו כל 
מי שהגיעו לחדר הכושר, לא רק בשביל לאמן את השרירים, אלא 

בשביל הקשר הקרוב וההשפעה המיוחדת שגדליה פיתח בם.

אביה דורון
אביה נולדה אל תוך המים, ממש, בלידת מים לפני 14 שנים וחצי. 
בגיל 5, בבריכה בסין, שם שהתה משפחת דורון במשך שש שנים, 

אבא לימד אותה לצלול לכל אורכה של בריכה גדולה. 
בגיל 7, כשחזרו לישראל, אביה החלה להתאמן בהפועל ירושלים, ובגיל 
10 השתתפה באליפות ישראל הראשונה. בגיל 12 זכתה במדליית זהב 
ראשונה והייתה לאלופת ישראל. בגילאים 13-14 זכתה ב-10 מדליות 

זהב באליפות ישראל ובעוד כ-6 מדליות ארד וכסף.
היעד לאליפות הקיץ- לשבור שיאים אישיים, ולשנה הבאה- להשתתף 

באליפות אירופה לנוער.

<<<  מדליקי המשואות תשע״ט 2019  <<<
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הספרייה תהיה סגורה בימים רביעי וחמישי.
יום שישי פתוחים כרגיל.

"מהתנ"ך עד הפלמ"ח וקצת אחר כך" זה היה שם המודעה.
האמת, דאגתי,

הרעיון נשמע נפלא, בוסט של ציונות וידיעת הארץ במעבר מיום 
השואה ליום העצמאות.

המארגנת זו רבקה יורב רפאל המוכשרת והיצירתית.
אבל מוצ"ש, תשע בערב, בתקוע המנומנמת... לא שמעתי מאף אחד 

שהולך להגיע... הובטח כמתנה חדר בריחה ולא מנוי לבריכה...
אמרנו נלך, נפרגן לרבקה, והלוואי שלא נהיה שם לבד...

והפלא ופלא... עשרות אנשים ממגוון גילאים, מנוער מתוק עד הגיל 
השלישי המתוקים לא פחות, זוגות, יחידים, גברים ונשים מתקוע א' 

ו-ב')!(, דתיים וחילונים. בקיצור- מגוון אנשים התחלק לקבוצות.
ובניצוחה המעניין, האינטליגנטי, המסקרן והמחוייך של רבקה, נפרשה 
יריעה שלמה של שאלות באווירה תחרותית, במובן הטוב של המילה, 
משאלות על טבע והמצאות ישראליות, דרך שירים שהם אבני דרך )שיר 
העמק(, אירועים )רכבת העמק( ואישים חשובים ועד קטעי תרבות 
בלתי נשכחים )מי זוכר מה עשינו ב-67'?( והכל בשילוב קטעי וידאו 

נוסטלגיים וחלוקת צ'ופרים לידענים.
למדנו המון, התחרינו באווירה טובה, התלהבנו ממה שידענו, התפדחנו 

ממה שלא...
זכו בכניסה לחדר בריחה המוקם בקרוב  המנצחים המאושרים 

בתקוע)!!(. כולנו זכינו בערב מהנה עם המון ערך מוסף.
תודה רבה לרבקה על היוזמה, ההשקעה והביצוע.

ענבל קורן

מוזמנים בשעות הפעילות:

פעילות מיוחדתשעות פתיחה

19:00-16:00ראשון
חדר הפתעות בין השעות 

,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

חנות יד שנייה 

שעות פתיחה: 
שני 18:30-16:30

שלישי 13:00-10:00
חמישי 22:00-20:00

מוזמנים!

��
�

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    

פותחות שבוע: בסדנת מקרמה עם הדר אייזנטל היה מושלם!
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ליישוב תקוע דרוש/ה 
ספרן/ית ראשי/ת 

היקף משרה: 50%

דרישות התפקיד:
אחריות שוטפת של פעילות הספרייה	 
ביצוע עבודות ספרנות	 
ארגון והפקת אירועים ופעיליות בספרייה	 
ניהול צוות הספרניות ומתנדבים	 
ניהול תקציב הספריה, מלאי ורכש	 
עבודה מול מזכירות היישוב ורכז התרבות ומול מנהלת 	 

הספרייה האיזורית
אהבה לספרים ואנשים	 
תודעת שירות גבוהה	 
יכולת עבודה עצמאית ובצוות	 

תחילת עבודה: 28.7.19
pnim@tekoa.co.il :לפנייה ולשליחת קו"ח

עד תאריך: 30.5.19
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שיעור לנשים באנגלית לזכרם של 
קובי מנדל הי״ד ויוסף אישרן הי״ד

 
A Shiur dedicated in the memory of

Koby Mandell z’’l and Yosef Ishran z’’l
on their 18th yahrtzeit

 
Sunday, May 19 2019, 8PM

Women’s Shiur with Deena Garber 
 

Iyaar: New and Renwed
The Pesach Sheni Option

Healing and Approaching –
Building and Reaching

 
In this shiur we will examine the shape and foundations 
of the renewed world that we may build.  Even after 
a broken beginning, we look at the dimensions of 
zerizut, focus, purpose and quick resolve in all stages 
of our mission and journey to Shavuot.
 
The class will combine learning and experience, 
limud and dialogue.
 
At the home of Sherri Mandell, 285 HaMida HaShnia

For more info: 
Anne: 054-7661696 

Valerie: 050-6744472

אזכרה 

במלאת 18 שנים להילקחו של 

קובי מנדל הי״ד

נפגש בבית קברות שבכפר עציון 

ביום שני, ט''ו באייר, 20.5, בשעה 17:30.

סיום מסכת וכיבוד במקום.

"יהיה זכרו לברכה"
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ערב החשיפה וההסברה יתקיים 
ביום ראשון | 19.5 | 20:30 | בפיס

מתחברים לאדמה? 

מאמינים    
בשמירת קרקעות? 

פרויקט 
הרחיבי

בואו לערב חשיפה של

בואו בשמחה

פרויקט הרחיבי הוא יוזמה של ועדת הקרקעות ביישוב 
לשמירה על קרקעות המדינה מחוץ לשטח היישוב.
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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
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טקס חנוכת כיכר 
חן ישראל

וקריאתה על שם חן ישראל בלוך

הציבור מוזמן

יתקיים ביום שישי, 24.5, י"ט באייר, 

במצפה שליד הפיס,

מיד לאחר כנס סיום המירוץ של בי"ס אח"י.

 << 11:45 התכנסות ודברי פתיחה 

מאת ראש המועצה מר שלמה נאמן

<< דבר ההורים- גדעון ועדי בלוך

<< דבר רב היישוב הרב אבי בלידשטיין

<< 12:00 הסרת הלוט בכיכר וסיום הטקס

ליווי מוסיקלי- אדם צחי ונעם גולדשטיין.
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היוגי המזמר, מאת- יהושע צימרמן:
בדרכי אל הר אחד שהיה "באמת קדוש", נעצרתי למרגלות הר קדוש אחר. ולא 
שקדוש היה במעלתו כמו קודמו ולא שחובה הייתה לסובבו כדי לזכות בהארתו. 

קדוש כונה, בגלל היוגי המזמר ששכן במרום מערת פסגתו.
ואני... חסר האור וחסר האופי, בקשתי עוד מברך ועוד ברכה כדי לחזק בה את 

חוסר האמונה. ואין מברך טוב יותר מיוגי מזמר, מתבודד בגוב.
תשוש מקושי העלייה ומלא בתקווה לקבל הארה של נשמה, הגעתי מתנשם 
בכבדות עד קצה הפסגה. להפתעתי כי רבה, לא הייתי המטפס היחיד והטור 

האנושי היה ארוך וממשי.
"מדוע אין התור מתקדם", שאלתי ברוגזה, כאשר נוכחתי שעומד אני במקומי 

כבר שעה ארוכה.
"כי היוגי ישן", ניתנה התשובה על ידי יודע דבר שבסבלנות של חמור, גם הוא 

חיכה... ימים רבים בתור.
"ישן? באמצע היום"?! שאלתי בתמיהה כנה ללא בושה. "האם אין הוא נח דיו 
בלילות? ומה עוד יש כאן בפסגה לעשות? ואם לא יתעורר בקרוב... מי יתן את 

הברכות ויקח את התשורות"?
"לא... לא שינה של מנוחה עוברת עליו, כי אין היוגי לעולם נח. זאת שינה של 
התחדשות והתבודדות שאורכה נמשך לפעמים... גם שבוע ימים", ענה יודע 

הדבר מבלי שזז ממקום עמדו, כאילו שהשבוע כבר עומד להגיע לסיומו.
"וכמה זמן כבר מחכה כבודו עד שיגיע לתחילת תורו?", שאלתי את הידען כדי 

לארגן בראשי את סדר יומי.
"ימים רבים שאת מספרם אינני זוכר. אך אל דאגה, הזמן בפסגה... עובר די מהר".

"האם כל זה לוגי, על מנת לקבל את ברכתו של היוגי"?
"כן!", ענה היודע נחושות. וכאשר לא שאלתי עוד שאלות הוא מרצונו התנדב 

לתת את התשובות ומידיעתו הרבה הוסיף וסיפר:
"תבין, שואל טיפש, בור, עם הארץ ונבער מדעת... שאין היוגי דר בקביעות גופו. 
הוא יוצא וחוזר כאוות ליבו, ובשאר הזמן... מטייל הוא להנאת נפשו בעולם".
"גם אני מטייל להנאתי ועושה כאוות נפשי", נכנסתי לתוך דבריו בחוסר 
אדיבותי. "ראה היכן אני נמצא- כאן על ראש הפסגה. וכל זאת אך ורק מתוך... 

חופש הבחירה".
"יש הבדל משמעותי בדרך שבה תבחר. יש גם הבדל בדרך בה תנוע. בעוד 
שאתה מוגבל במסעותיך בגלל גשמיות גופך, הוא, היוגי, נוסע בדרך המחשבה 

וכבר מאות שנים שרק נפשו יוצאת ואין גופו מצטרף למסעו".
"מאות בשנים אמרת? ואיך מתקיים הבשר תקופה כה ארוכה ולא נגמר 

ברימה?", הבטתי על עור ידי שהחל לקמול עוד בצעירותי.
"אין הזיקנה נתפסת בגוף אם אין חטא בו לקמלו. אין הזקנה נתפסת בגוף 
אם אין דרה בו הנפש לצמיתות. ואם תסכם את תקופות דרות נפשו בגופו, לא 

יצטברו יותר משבעים שנות גלות".
"ומה דינם של כל אלה המתים?" הוריתי באצבעי על מספר רב של שלדים 

מלבינים היושבים על סלעים ואבנים.
"אה, אלה...", הצביע אל עבר השלדים, "הם שייכים למטפסים אחרים שחיכו 

ללא מענה שנים רבות ולא זכו לראות את זוהר אורו בגלל העדרו".
"ומדוע יוגי מזמר ייקרא? האם אין טוב במרומים אלא בשתיקה של קדושת 

עליונים?" שאלתי את הידען. "מספרים שומעי קולו, שבשפה לא מובנת מזמר 
הוא להנאתו ובזמרה זו טמון כוח ברכתו".

ברגע זה נשמעה המולה מראש השורה והטור האנושי החל להתקדם באיטיות 
לקראת המערה. לאחר שעות מספר ללא התרחשויות מרגשות, נכנס בן שיחי. 
כנראה שגם בורך, ויצא כשחיוך של קדושה נסוך על פניו.  ואני, למרבה שמחתי... 

מצאתי את עצמי ניצב בפתח מערת ברכתי.
"אויה לנפשי המתענה בציפייה לבאות", לחשתי בקול, כאשר נוכחתי שאין 
היוגי ממהר לקבל את הבא בתור. "ומה יהיה בגורלי אם ברגע זה יחליט לו 
הקדוש לטייל ביקום, להירדם שוב ולא לקום?", וכבר כמעט שהחלטתי לאחור 
לפנות, כדי שלא להצטרף לקבוצת השלדים המלבינים בסחבות, כאשר קולו 

של היוגי נשמע ברמה ובעברית רהוטה הוא קרא והורה:
"אם אין מראה פניך מטעה אותי, נראה אתה כנפש טועה מבני עמי, ולכן היכנס 
בבקשה והרשה לי ברוב טובך, להשיב אותך לבינתך האבודה". נכנסתי פנימה 

אל שחור המערה, ולפני באפלה, ישבה דמות לבנה, דומה לי בצורתה.
זו לא הפעם הראשונה ששמעתי על קדושים מקומיים הדוברים את שפת 
העברים הקדמונים, יושבים בבדידותם בהרי מרום עולם ומברכים את העולים 
ב"שלום" מרומם. אך הייתה זו הפעם הראשונה שפגשתי באחד מהם ומלא 

בהתרגשות... התיישבתי לפניו ברעות.
"האם אתה הוא היוגי המזמר!? ואם כן... איך את שפתי אתה מבין ודובר?", 

שאלתי בסקרנות גלויה, בוחן בקפידה את דמותו הלבנה.
"לא, אחי היהודי, אין אני היוגי שמצפה אתה לפגוש. לפני שנים רבות הוא יצא 
לדרכו ומאז לא חזר עוד לגופו. ואני... כמוך, עמדתי אז בתור לקבל ברכה לחיזוק 
חוסר האמונה. וכאשר פקעה סבלנותי, נכנסתי למערה וגיליתי לתדהמתי את 
סודה, שהייתה... כמעט ריקה. את גופתו הדוממת קברתי ואת ייעודו הארצי 
עלי קבלתי. להפתעתי גיליתי שהביקוש גובר וזרם המאמינים רק הולך ומתגבר. 
ומתוך קדרות המערה סוף סוף קבלתי הארה והתחלתי לברך בשפה להם זרה. 
וכאשר שירי חזנות זימרתי להנאתי, הם חשבו זאת כחלק מברכתי. ומאז ידידי, 
יושב אני בבדידותי הארצית, מזמר חזנות ולומד תורה להנאתי מתוך ספר אחד 
ויחידי שהבאתי איתי בתרמילי. ובשאר הזמן... מקבל אני תשורות ומחלק ברכות 
חסרות משמעות ונבובות. מפעם לפעם יהודי כמוך נכנס בבורותו, ספקן ולא 
מאמין בדרכי אמיתות תורתו ויהדותו וכל מה שנשאר לי לעשות הוא לברכו 
שיקבל חזרה את אמת הארתו, כי הכל ובשלמות כבר נמצא בתורה וביהדות 

ואין המזרח מחדש... אלא בדלות".
יצאתי אל מחוץ למערה וקראתי בקול לממתינים בצידה: "שקט בבקשה... 

היוגי ישן ואין להפריע לו... בשלהבת תורת בדידותו".
חזרתי פנימה, התיישבתי מולו והוצאתי ספר תורה נאור, אחד ויחידי שתמיד 
היה מצוי עימי בתרמילי. וכך למדנו וזימרנו ימים רבים בלי לדאוג להצטרפותם 
של... עוד שלדים מלבינים בשורת הממתינים. אחרי הכול... היו אלה שלדים 
של חסרי אמונה, שחייבים היו ללכת לעולמם כדי לחזור בלבוש יהודי טהור 

של... היוגי המזמר מתוך הספר הנאור.

נכתב בטיבט בדרכי מהר קדוש אחד להר קדוש אחר. 

עריכה: רות פריד
iton@tekoa.co.il

אתר אינטרנט:
www.tekoa.co.il

במרחב  תקלות  על  לדיווח  ווטסאפ 
הציבורי: 053-7201061

ועדת ביקורת:
tekoa.bikoret@gmail.com

ועד מנהל:
vm.tekoa@gmail.com

חיים טלקר
משה ברניקר

עדי פרידמן
עופר האן

עמוס שמחון
עמנואל אלשטיין

רבקה שגיא
בריכה: 02-9966060
pool@tekoa.co.il

מזכירות, רות פריד:
02-9964568

 misrad@tekoa.co.il
דואר, רותי שבת:

doar@tekoa.co.il
מזכ״ל היישוב, אליעזר בן עטר:

mazkir@tekoa.co.il
רב היישוב, הרב אברהם בלידשטיין:

blidaypt@gmail.com
רכזת פנים, אתי מלכא:
pnim@tekoa.co.il

גזברות, רותי בסנאינו:
gizbarut@tekoa.co.il

גבייה, אושרת נתן:
gviya@tekoa.co.il

רכזת תחום קהילה, דפנה רייך:
 kehila@tekoa.co.il

רכז תחום תרבות ופנאי, חיים רוטשטיין:
tarbut@tekoa.co.il

רכזת הנה״ח, אורטל רפאלי:
heshbon@tekoa.co.il

רכז שפ״ע, אדי לייפר:
shefa@tekoa.co.il

רבש״צ, ראובן שדור:
bitachon@tekoa.co.il

רכז נוער, נועם פוצ׳צ׳ו:
noar@tekoa.co.il

רכזת פותחות שבוע, טלי זורנברג:
  potchotshavua@tekoa.co.il

רכזת ותיקים, שרית מלמד:
2zifzif@gmail.com

ספריה, אביעד קלר:
sifriya@tekoa.co.il
בני עקיבא, אילה יונגר:

 bneiakiva@tekoa.co.il
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אמנית השבוע: שירה זיידמן
מה האמנות שלך:

אני מוזיקאית- זמרת, יוצרת, מלחינה וכותבת.
אני מלמדת באופן פרטני מוזיקה ומתמקדת 

בעיקר בפיתוח קול והגשת שירה. 
בנוסף אני מנהלת הרכב נוער בתקוע, עושה 
גם הפעלות מוזיקליות לילדים ומופיעה עם 
חומרים מקוריים שלי ברחבי הארץ כבר מעל 
לעשור, בין השאר בפסטיבל "חוצות היוצרת", 

בבר גיורא, תל אביב ויקבי עמוס בתקוע.
אני לומדת כ-5 שנים הגשת שירה אצל 

המאסטר חיים פנירי ולפניו למדתי אצל יעל דקלבאום.
בשנת 2015 יצא לאור אלבום ה-EP הראשון שלי: "אל תוך עצמך", בהפקתו 

של דוד ליפשיץ, תושב תקוע ד'.
בימים אלה אני עובדת על סינגל חדש שכתב מאיר אריאל. בביקור שלי בבית 
משפחת אריאל, התרחש שיתוף פעולה שבו ישבנו ופתחנו טקסטים שטרם 

הולחנו ויצאו לאור. זכות גדולה.

איך הגעת לזה:
כשלמדתי ביסודי, הרגשתי שהמוח שלי רוקד מנושא לנושא )הפרעות קצב 
וריקוד( ואני לא מצליחה להתרכז בנלמד בכיתה. מצאתי את עצמי ממציאה 
מנגינות לפני מבחנים וככה מצליחה לעבור... לאט לאט, עם הזמן והביטחון 
שרכשתי, הבנתי שכאשר אני מתעסקת במוזיקה, אני מוצאת את הכוח, המקום 

והשפה שלי בעולם.
לא אשכח את הפעם הראשונה שנחשפתי לוויטני יוסטון בטלויזיה. אני זוכרת 
את עצמי עומדת נדהמת מול הקול העוצמתי והדרמטי של האישה הגדולה 
מהחיים הזו. מאז בעצם נוצר בי הרעב והרצון לחקור את מוזיקת הנשמה 

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. 

והגוספל שהתחברה בחיי הבוגרים גם לטקסטים יהודיים.
אחד הרגעים המכוננים קרה דווקא בהודו הרחוקה. קצת אחרי שהתחתנו, 
נסעתי עם שי לטיול ושם פגשתי במורה מקומית לפיתוח קול, אניטה המדהימה, 
שלימדה אותי הרבה דברים שלא ידעתי שקיימים בי. היא זרעה בי אמונה עצמית 
ואת רזי הסלסולים ההודיים ופתחה בפניי אהבה גדולה למוזיקה הודית. חלק 
מהשירים שלי עד היום מושפעים מאותו טיול. לדוגמה: "אבינו מלכנו"- שיר 

שלי שהולחן בהרי הימצ'ל פרדש שבהודו.

מה מניע אותך ליצור:
אני לא חושבת שיש דבר אחד שמניע אותי ליצור... זה מגיע מתי שזה בא. זה 
יכול להיות כשאני באמצע לג'מג'ם עם חברים ואז באה המוזה לשיר חדש 
או שאני יכולה להיות באמצע להדיח כלים ואז מתחילה להזדמזם לי מנגינה 

חדשה- אז אהיה חייבת לעצור הכל ולנגן את זה החוצה :(

כיצד תקוע משפיעה עלי?
ב-6 השנים שאנחנו גרים פה, תקוע נתנה ואיפשרה לי כמה וכמה במות להופיע 
בהן. הסביבה פה מלאה ביוצרים כמוני שמסתובבים ומחפשים את ההשראה 
הבאה. וזה שיש פה לא מעט ג'אמים, מדורות ובמות פתוחות זה דבר נהדר 

שמפגיש בין אומנים. 
בתוך כל זה יש את הרצון להמשיך קדימה כל הזמן  ולפתח עוד פרויקטים 
חדשים. זה שמסביב יש לא מעט אומנים עוזר לשמור על הגחלת ולשמור על 
ראש פתוח ליעד הבא. לדוגמה, עכשיו עבדתי יחד עם יפעת ישראל הנהדרת על 
ההפקה המוזיקלית של טקס יום העצמאות בתקוע. היה מאתגר ומספק מאוד.

טיפ לאמן המתחיל:
אתה מוזר ונהדר כמו שאתה.

תן למוזה להוציא את המוזרות שלך החוצה!
ואל תתן לאף נורמה להקטין אותך.

פרמקלצ'ר )Permaculture( או בעברית- תרבות עדן
שושי פרידלנדר- מתכננת פרמקלצ'ר מוסמכת

חבר שלנו, איש עסקים מצליח, מספר בהתלהבות על קניות באינטרנט ואיך  זה הולך 
ומחליף חנויות פיזיות ואפילו קניונים. הוא מופתע כשאני אומרת שזה מעסיק אותי 

מאוד לאחרונה ושואל באיזו מסגרת אני מתעסקת בזה.
"בטח שמעת את המילה פרמקלצ'ר", אני אומרת.

"כן, נו, זה לעשות גינה כזאת... אבל מה הקשר?"
אז זהו, שמי שיירשם לקורס תכנון פרמקלצ'ר בציפייה לקורס בגינון, כנראה שייצא 
מאוכזב. כל שיעור בקורס פותח צוהר לענף )ועוד ענף ועוד אחד...( של התחום, כאשר 
המכנה המשותף בין כל הענפים הוא בניית עתיד בריא ושמח על פני כדור בריא ושמח.
בתרגום מילולי: permaculture= תרבות ברת קיימא. מקופלת כאן גם המילה  
agriculture)=חקלאות(, שכן אחת משאלות היסוד של השיטה היא מה אנחנו 

אוכלים ושותים ומניין זה מגיע? 
אבל איש ואשת פרמקלצ'ר לא חייבים להיות חקלאים. זה יותר עניין של הוויית חיים- 
איך אני הופכת את חיי לירוקים יותר, למחוברים יותר לאנשים שסביבי ולעולם הסובב, 
לארץ וכל אשר עליה, לימים וכל אשר בהם )ולזה שמחיה את כולם, אבל זו תוספת 
שלי כמאמינה, זה לא מוכרח(. מתכננת פרמקלצ'ר יכולה להביא את ההווייה הזאת 

לכל מקצוע, אם היא גננת בגן ילדים, מתכננת ערים, פוליטיקאית או כל דבר אחר.
התרגום העברי למושג פרמקלצ'ר, תרבות עדן, מתייחס לשאיפה הגדולה לשוב לגן 
עדן, לבטל את קללת "בזיעת אפיך תאכל לחם", לחזור למצב שבו כל מה שאנחנו 
צריכים לעשות בשביל להתפרנס זה לשלוח יד ולקטוף. ומה עם כל שאר הזמן? 
לעסוק במה שמשמעותי לנו באמת, אם זה לעשות מדיטציה, ללמוד תורה, לרקוד, 
לשחק עם הילדים שלנו, לשבת עם הזקנים שלנו, לבשל ליולדת... סתם אני כותבת 

מהרהורי לבי, אבל כל אחת ומה שמשמעותי לה. 
ואיך מגיעים לשם? בתכנון אקולוגי, תכנון שמייצר שפע משימוש מלא בכל המשאבים 

שכבר ישנם, לשוב אל אוצרותינו ולהשתמש בהם. 
תכנון בשיטת פרמקלצ'ר יכול להתבצע בכל מערכת חיים, אם זה בית מגורים, גן 

ילדים, קניון או מדינה שלמה, אפילו צבא )הלוואי(. 
כאן בתקוע יש לנו הרבה מאוד פרמקלצ'ר, גם אם לא קוראים לזה ככה:

הגינה הקהילתית זה פרמקלצ'ר )ברור(,
פותחות שבוע זה פרמקלצ'ר,

אמנות ויצירה מקומית זה פרמקלצ'ר,
חנות יד שנייה חיה ותוססת זה פרמקלצ'ר,

ספרייה מלאת חיים זה פרמקלצ'ר,
שיעורי תורה ורוח זה פרמקלצ'ר,

קהילה רבגונית זה הכי פרמקלצ'ר!
יש אפילו קבוצת פייסבוק- פרמקלצ'ר וגינון תקוע )עוד פעם הגינון... אבל נקבל אתכם 

גם אם אתם שונאים אדמה. מבטיחה(.
לחיים, לחיים!

קריאה מומלצת: 
 	/https://www.permaculture.org.il :אתר פרמקלצ'ר ישראל
גן עדן בפתח הבית/ טליה שניידר	 
חוג טבע- גן עדן לילדים/ טליה שניידר )מומלץ לקראת החופש הגדול(	 
יש תורה בסביבה/ טליה שניידר	 

כל הספרים הנ"ל נמצאים בספרייה. מוזמנים מאוד.

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.
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אני
מסיפור 

אחר
תחרות סרטים קצרים

ע״ש ינון כהן ז״ל
יוצרי קולנוע צעירים מנוער תקוע, אפרת 

וגוש עציון מוזמנים להגיש לתחרות 
סרטים עלילתיים / תיעודיים באורך עד 5 
דקות, בנושא יחס החברה לחריג ולאחר.

הסרטים ייבחנו ע״י וועדת שיפוט 
מקצועית, ופרסים כספיים יוענקו ליוצרי 

הסרטים אשר יצליחו להביע אמירה 
חברתית, אישית או לאומית נוקבת.

תמיכה וליווי מקצועי יוצעו למעוניינים.

המעוניינים להשתתף בתחרות מוזמנים 
להירשם בקישור לקבלת פרטים נוספים.

ינון כהן, נולד וגדל בישוב 
תקוע, היה אמן יוצר 

מוכשר שעסק בתחום 
הקולנוע והטלוויזיה.
בתיכון למד במגמת 

תקשורת ובצבא שירת 
ביחידת ההסרטה של
חיל החינוך בתפקידי 
צילום, בימוי ועריכה. 
בה�ך עסק בתחום 

כשכיר וכעצמאי.
ינון נפטר בהיותו בן 25. 

11/6
מפגש ראשון עם 
יוזמי התחרות 
והסבר התהליך

בישוב תקוע
פרטים נוספים
יימסרו בהמשך



1/9
מועד ההגשה 

האחרון של
סרטים

לתחרות



24/9
ערב התחרות: 

הכרזה על 
הזוכים,

הקרנת סרטו
של ינון - ”ברוך 

הבא למכונה”

www.inoncohen.co.il/film
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האדמו"ר מיבלונה
מקים כפר חסידים 
הרב יחזקאל טאוב 
הלא הוא ג'ורג' נייגל

הילולא 
לאדמו"ר הנעלם 

 33 שנה להיסתלקותו, הילולא ראשונה לזכרו
נספר את סיפור חייו החריג ונדבר בשבחו.

משתתפים: 
אסף פרידמן - בעל המחזה "האדמו"ר האחרון"

הרב החוקר יחיאל גולדהבר - גילויים חדשים 
יורם ניסינוביץ - חסיד

ניגונים: שניאור גודינגר ומאיר קליינר

ראשון | י"ד אייר | 19/05 | 20:30 
בבית הרבנית פרומן בתקוע

ממשיכי דרכו והתוהים על קנקנו מתקבצים 
בפסח שני, זמן המסוגל לדעת שאין דבר אבוד 

ותמיד אפשר לשוב... איש בל ייעדר!

האדמו"ר מיבלונה
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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

19:2018:5518:40מנחה

19:50ערבית
20:3019:5020:4520:30

שבת

מנחה 
19:1419:4514:00וק. שבת

19:00
קבלת שבת 

19:45
20 דקות לאחר 

הדלקת נרות
17:58 מוקדם

19:15
15 דקות 

לפני השקיעה
20 דקות לאחר 

19הדלקת נרות

6:30שחרית
8:30

4:55
לימוד 8:006:109:308:00

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 תהילים18:3018:00מנחה 18:00

שיעור 18:3018:3016:00 מנחה
מנחה 17:00

מוצ״שצאת שבתצאת שבת20:11מוצ״שמוצ״ש20:1120:10ערבית

שני חדרי שינה ,סלון, יציאה לגינה גדולה ומטופחת, 
רח' אדירים 377, 3100 ש"ח:  איתן,  055-8855065. 
----------------------------------------

3.5, בתכלת מרדכי, יפהפייה, קרובה למרכז, כניסה 
ב-15.6 או ב-1.7. לפרטים: 050-4505101, דוד

----------------------------------------
א’,  ומרוהטת, בתקוע  דירה חמודה  לסיבלוט, 
לתקופה 16.6-26.9, מושלמת לזוג עם ילד/ שניים, 2 
חדרי שינה, מטבח מאובזר וכשר, שירותים חמודים, 
מרפסת שמשקיפה על ההרודיון, אווירה חמימה: 

מרים, 058-7922272
 Subletting a cute and fully furnished
 apartment, in Tekoa Alef, from June 16th
 until September 26th, ideal for a couple
 with one or two children, 2 bedrooms,
 kosher kitchen, cute bathroom, porch
 with a view of the Herodion, warm
atmosphere: Miriam, 058-7922272
----------------------------------------
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

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

----------------------------------------
במרכז היישוב, למגורים או השקעה, בית פרטי, 
100 מ"ר, על חצי דונם, אפשרויות הגדלה, ממוזג, 

4 כיווני אויר. יעקב: 050-5378883
----------------------------------------
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
----------------------------------------

צילום ועריכה תמונות וידאו, הפקת סרטים, מצגות 
ואלבומים לכל מטרה: סטודיו 13 הפקות תקוע,             

052-6611313
----------------------------------------

מקום אחרון פנוי בגן דובדבן לשנה הבאה, גילאי -1.9
2.9 שנים, גן עם טבע, מוסיקה, יצירתיות והרבה אהבה. 

לפרטים, ביקורים והמלצות: מרים, 058-6677884
----------------------------------------

מורה לפסיכומטרי, חשיבה כמותית. מעל 10 שנות 
נסיון: מיכאל, 054-7828067

----------------------------------------
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תרבות בספר המדבר

בניהולו המוזיקלי של 
גרשון לייזרסון

תזמורת הכלייזמר 
הישראלית

18:00חמישי
מוצאי ל"ג בעומרי”ח אייר
אמפי נוקדים23.5

אל 
תפספסו 

מחיר מבצע 
למנויים!

לכבוד ל"ג בעומר חג הכלייזמר היהודי - מופע מיוחד שהוא חגיגת כלייזמר 
שלמה עם הרכב של 13 נגנים אשר יבצעו ניגוני שמחה שזורים בסיפורים 

לצד רפרטואר שירים היתוליים החל מקטעי חזנות 
חסידית ועד שירי תאטרון יהודי יידי. 

 פרטים נוספים ורכישת כרטיסים באתר מתנ"ס גוש עציון


