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גיליון 807 § פרשת בחוקותי 
הדלקת נרות: 19:19
מוצאי שבת: 20:16

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

ל״ג בעומר

מזל טוב!
לשירה ומשה אליהו להולדת הבת
למעיין ונעם פוצ'צ'ו להולדת הבן

נעם ומעיין פוצ'צ'ו היקרים-
מזל טוב להולדת הבן.

שפע איחולים וברכות.
אוהבים אתכם,

צוות המזכירות והוועד המנהל

שימו לב! בשל מזג האוויר 
המירוץ וטקס חנוכת הכיכר על שם חן ישראל 

נדחו לתאריך 07.06.19

מפקד בשעה
17:45
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"אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי"

בשבת הבאה, פרשת במדבר, תתקיים 
סעודה שלישית חגיגית לכבוד יום ירושלים בביהכ"נ 

סוכת דוד.
עיקבו אחר הפרסומים בשבוע הבא.

*קיום הארוע תלוי במזג האוויר

סיכום שבוע בסניף
השבטים חוזרים לשגרת פעולות ומתכוננים לל״ג בעומר.

מועדון חבר בוגר- בשבט דורות ממשיכים בפעילות מועדון חבר בוגר, 
הכנת כדורי שוקולד וטיול בוואדי יחד עם הילדים );

בשבת הבאה )פרשת במדבר( נצא חבריה ב' )כולל שבט הרא"ה( לשבת 
ירושלים. קצת על מה זה שבת ירושלים:

בשבת שלפני יום ירושלים, מגיעים סניפים נבחרים להתארח בסניפי ירושלים.

בשבת אחה״צ עולים יחד כל הסניפים אל הכותל בתהלוכה מהממת ועוצמתית.
*ההרשמה לשבת עד מוצאי שבת!*

עלות השבת: 40₪ )כולל חולצה(.
יש להעביר את התשלום לאילה או לפוצ׳צ׳ו עד יום שישי.

מספר המקומות לשבת מוגבל. אז מהרו להירשם בהקדם, יהיה טירוף.

יזמות/ דינה אנגל
סליחה? מישהו ראה את יזמות??

את, ראית אולי את יזמות? מה? כן, יזמות זה 
שם פרטי

האמת, דווקא חשבנו לקרוא לה יוזמה, אבל 
יש הרבה כאלה בתקוע

ואנחנו חיפשנו שם ייחודי 
אז בסוף הלכנו על הכי פשוט:

י-ז-מ-ו-ת 
אני חולה על השם הזה, וואי,

כל פעם שאני אומרת יזמות יש לי צמרמורת 
בחיי...

אז ראית אותה?
את חושבת שכן? מה זה חושבת???

תחשבי טוב!! ראית אותה איפה?
בספרייה? ברחבת המכולת? בתקוע ד׳? בתקוע ה׳?

או אולי ב"יד שנייה", קונה לי מטרייייהה
בטח היא בגמ״ח!

איזה גמ״ח??
פככככככ

גמ״ח דלק? גמ״ח כלי עבודה? גמ״ח ציוד 
לאירועים...

גמ״ח תרופה של הרבנית שפיצר לפצעים!
הגמ״ח של סבא לתינוקות,

ואוטוטו יקימו כאן גמ״ח מנקות!
גמ״ח אוכל שיהושע מחלק, 

ויש גמ״ח תרופות. שלא נזדקק!
תזדקק לכירה חשמלית במקרה? 

אין בעיה יש גמ״ח גם לזה.
זה הכל את חושבת? את טועה!

 יש עוד גמ״ח, חוץ מהכירה
מכירה?

נכון. גמ״ח כרית. לברית.
ולמי שעושה אירוע בקטנה

נגיד, למשל, לדוגמא, חתונה?
אז יש גמ״ח מחצלות

מבינים? יש  במי להיתלות! 
ואם אין לך איפה לשבת

יש לי אחלה חדשות
שנים שלגיספאן יש גמ״ח כסאות

וועדות. )הוועדות של יזמות, לא של גיספאן...(
ועדת ביקורת, ועדת מילה טובה, או שתיים 

)לא יותר מזה(
ועדת קליטה, ועדת- למה אין לנו קליטה? 

את קולטת?!!
ועדת תרבות, ועדת היתרבות )שזו בעצם ועדת 

יולדות( 
ועדת חיים ביחד, ועדת חיים לחוד, ביחד.

ועדת קלפי,  ועדת קלפים )ומשחקי קופסא(
ועדת חינוך, ועדת נוער, ועדת הורים מלווים 
את הנוער, ועדת הורים משקיפים על הנוער 
שזו בעצם ועדת תצפית, על הנוער,שחלק 
מחבריה חברים גם בוועדת כמות הנוער ומה 

לעשות איתם...
מעורר התפעלות?? חכו תשמעו על ועדת 

מוגנות! וועדת רעות וועדת רעות נשים! 

תודו, מרשים!!...
ברוכים הבאים!! )אגב, זאת גם ועדה(

אה, ויש גם ועדת בריכה! אופס סליחה!
נו, בחיאת, מישהו ראה את הילדה??

יזמות??? יזמות??
בטח עכשיו היא באיזה אירוע תרבות...

שיחה בספרייה, מסיבה במסגרייה
מועדון הסרט הטוב או הופעה ביקב

מה שבטוח- הכל באותו ערב!
לא ויתרה, וגם קפצה לאיזה שיעור תורה, 

היא בתערוכה, היא במסיבה בבריכה,
פסטיבל אביב ביער תקוע,

מסיבות פורים, פסטיבל שבועות,
פסטיבל הבירה, פסטיבל ט״ו באב

וואלינה, איפה אני אמצא אותה עכשיו?!
יזמות, בואי, תאכלי איזה שניצל בבית!

הכנתי סלט עם לימון, שמן זית  
אבל ליזמותי אין זמן לאוכל של אמא 

היא כל הזמן שועטת קדימה!
סליחה?? ראית אולי את יזמות? לא ראית??

תתחיל להסתכל אדוני
היא כאן בתקוע ממש בכל מקום!

אז תפתח גם אתה את העיניים
ותגיד לי,

מה יש'ך לנסוע לירושלים?
)מתוך טקס יום העצמאות( 

תודה מיוחדת לאירה גימפל על הליווי והעזרה 
בתחקיר נושא היזמות בתקוע

בני עקיבא
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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

מוזמנים בשעות הפעילות:

פעילות מיוחדתשעות פתיחה

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

,18:00-16:00
תשלום 5 ש"ח במזומן

שעת סיפור בשעה 16:30, 19:00-16:00שני
כניסה חופשית

19:00-16:00שלישי

12:30-09:30, 19:00-16:00רביעי

19:00-16:00חמישי

 12:30-10:00שישי

גינה קהילתית תקוע חוזרת ובגדול!
מסדרים, מנקים, מפסלים, מכינים את השטח לבנייה וצריכים את עזרתכם. כולם 

מוזמנים לבוא עם כפפות, כלי עבודה, מים ומרץ.
מתי: ל"ג בעומר, יום חמישי, 15:00-13:00

-----------
הקהילה בונה ביחד ספסלים ואדניות מעץ. קחו חלק במיזם החברתי הסביבתי.

רשמו ביומן! ימי הבנייה הראשונים בשבוע הבא:
יום חמישי, 30/5, 19:00-16:00
יום שישי, 31/5, 15:00-10:00

לפרטים/ להצטרפות, שילחו לווצאפ: 054-2147870
----------

The Tekoa Community Garden is making a big comeback!
Clearing, cleaning, leveling and preparing the ground for building! 
Everyone is invited to help, bring gloves, tools, water and lots of energy!

When: Lag b'Omer, Thursday, 1:00-3:00pm
The community will build benches and planters out of wood. Come 

take part in this awesome social environmental project!
SAVE THE DATE! First days of construction begin next week:

Thursday, 30/5, 4:00-7:00pm
Friday, 31/5, 10:00am-3:00pm

For details/ join, send to whatsapp: 054-2147870
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אמן השבוע: יורם ניסינוביץ'

מהי האמנות שלך:
משורר ויוזם אירועי תרבות.

השתתפתי בוועדה האמנותית של פסטיבל 
המשוררים במטולה. ב-1994 ייסדתי את 
כתב העת לשירה יהודית-ישראלית, ׳משיב 
הרוח׳, שמטרתו לתת במה איכותית לשירה 
העברית. מאז אני מעורכי ומנהלי פסטיבל 
׳ימי אהבה לשירה׳. בפסטיבל מופיעים 

משוררים לצד אמנים ומוזיקאים.
קיבלתי פרסים שונים על ספר שיריי ופעילותי האמנותית. ׳השולחן הנמוך של 
הישועה׳ הוא שם ספרי שנבחר ל'מפעל קסת לספרות ביכורים' וזכה בפרס 

בפסטיבל השירה 'שער' בתל אביב ובפסטיבל השירה של ירושלים.  
ערכתי גיליונות רבים של 'משיב הרוח' וביניהם של כיתת השירה שהנחיתי וכן 

אנתולוגיות שונות. בנוסף, למדתי ולימדתי בבית מדרש אלול.

איך הגעת לזה:
מאז שאני זוכר שוררתי. מצויות בידי מחברות מהגן שאימי תיעדה בהן את 
שיריי, בין השאר על העיר העתיקה ואפילו על ישיבות ממשלה )פוליטיקאי 
גדול לא נעשיתי(. היצירה מניעה אותי לבטא אותה כשאני מתפלל, לומד, חוקר 

דמויות היסטוריות, כואב, כועס או מטייל בנוף העשיר של תקוע .
המשורר יונדב קפלון הכניס אותי בצעירותי לעולם השירה המודרנית ואת 
פרופסור דן מירון שמעתי כסטודנט חופשי באוניברסיטה. התרשמתי מאוד 
מהצורה שבה הוא חי את המשוררים עליהם דיבר. גם הרב שג"ר לימד אותי 

אומץ ועמקות.
מהתפילה,  יהודי,  מלימוד  מנופים,  שירלי,  מאשתי  מקבל  אני  השראה 

מההיסטוריה, ממעקב אחרי תפירת החלפים למכונית, מאנשים, מהטבע.
היה זה אירוע מכונן עבורי כאשר שיריי התפרסמו לראשונה בכתב העת 'חדרים' 

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. 

שהיה בזמנו היוקרתי בארץ. היה לי לימוד שלם בעקבות הפרסום- מה זה 
פרסום ומה מייצג/ לא מייצג אותי. הבנתי שהדברים משתנים ומתהפכים ללא 

הרף ואי אפשר להיאחז בפרסום כלשהו...

כיצד תקוע משפיעה עליך?
בתקוע יש מגוון גדול של נופים אנושיים. הדי. אן. איי. המהפכני שהותיר פה 
עמוס הנביא ממשיך לפעפע בנפשות. כדי ליזום אירוע אמנותי די לצאת לרחוב 

)גם האינטרנטי( ולגייס את מי שפוגשים לנגן, להציג, לקרוא שירה וכדומה.
הנגישות האמנותית בתקוע מאפשרת לי ליצור אירועים ייחודיים. רק השבוע 
ערכנו יארצייט לרבי מיבלונה, בעל סיפור החיים המעניין והנפתל שאני חוקר 
הרבה שנים. לאירוע הגיעו אנשים מכל המגזרים ומכל הארץ. השתתפו בו 
מוזיקאים ושחקן תקועיים. זהו שיעור נפלא על יכולותיה של תקוע להיות 

מרכז ושוליים.

טיפ לאמן המתחיל:
ללמוד, להתפלל, להתנסות ולשמוח. ליצירה יש ביטוי מתוך מגוון של מצבי נפש.

ַּבְּמָעָרה

ָהִייִתי ָּבֹאֶהל ְּכֶׁשֵּלָאה ְוַיֲעֹקב ִמְּנִסיָעה
ֲאֻרָּכה ָחְזרּו

צֹוֲהִלים ּוְמֻנָּקִדים
ַאְבָרָהם ָהָיה ְמַסֵּפר ֶאת

ָׂשָרה ֶׁשְּמַתְלֶּתֶלת ְּבִיְצָחק
ְוִרְבָקה

 
ַיְרקֹון ְוַעְלִוית ַאַחת

ִהְסּתֹוְדדּו ֵּבין ֶהָעִלים
ְוִהְדִליקּו מּוִזיָקה

שרית מלמד- הילינג – ריפוי אנרגטי
יש צורות רבות לריפוי. בכל ריפוי שמתחולל, בין אם בדיקור, במגע, ברפלקסולוגיה, 
כל מקום בו מונחת כוונת ריפוי ואחדות עם יכולת הריפוי באדם, מתקיים הילינג.
הבסיס לכל ריפוי הוא הענקה מכוונת עם קשב עמוק. בהילינג מתחדדות 
יכולות החישה, עד לאפשרות לטפל ללא מגע כלל ואף במרחק רב מהמטופל.
כיוון שאנחנו לא נגמרים בעור שלנו והאנרגיה שלנו מתפזרת גם מעבר לגוף, 
ניתן לחוש באנרגיה הזאת, או כפי שיש המתארים אותה, לטפל בהילה סביב 
הגוף. וכיוון שהנשמה שלנו היא הרבה מעבר לגוף, מספיק בשבילי לקבל תמונה 

של האדם או לשמוע בטלפון את הקול שלו כדי לקבל מידע אנרגטי עליו.
היכולת להיפתח לריפוי כזה תלויה באמון והסכמה- אמון בטיפול ובריפוי 

והסכמה להיות צינור עבור הריפוי.
הילר לא משתמש ב"כוחות" שיש לו בידיים, אלא מתעל את האנרגיה של 
המטופל ומאזן אותה. תמיד זאת האנרגיה שמבקשת שינוי ותנועה חדשה. 
אני לא מביאה את האנרגיה שלי, אם כי בוודאי שיהיה ניתן לחוש אותה כמו 

בכל מפגש בין שתי נשמות.
מה מתאפשר במרחב ריפוי?

הגוף שלנו הוא מראה למצב הרגשי בו אנו נמצאים. כל מתח, פחד, עומס, תסכול 
מוצאים מקום בגוף. כשהם לא מעובדים, הם הופכים לדחיסות שלפעמים גורמת לכאב 
או להתפתחות של חולי. במפגש הילינג יש סריקה אבחונית שבאה לאתר את מוקדי 
העומס ואח"כ לנסות עד כמה שניתן להפחית עומסים ולהטעין באנרגיית חיים מחייה.

ריפוי לפעמים מתרחש בשניות ספורות. ממש ניתן לחוש בשינוי משמעותי 
ממצב של דחיסות גדולה לאנרגיה אוורירית ומשוחררת. עם זאת, יש פעמים 

שהגוף יבקש תהליך ממושך יותר ואז יהיה רצון ליותר ממפגש אחד.
רובד נוסף שמתרחש במפגשים אנרגטיים הוא קבלת מסרים. הגוף מעביר 
מידע דרך האיברים ומרכזי האנרגיה )צ'אקרות( עליהם עובדים. לדוגמה, 
הגרון יכול לייצג את יכולת הביטוי, אם היא פתוחה או חסומה, ואם יש משהו 
שאני רוצה לומר ומחניקה, יווצר עומס שיכול לגרום לשינויים בבלוטת התריס, 

לכאבי גרון או צרידות או לתחושת מחנק בגרון.
ישנם גם מסרים נישמתיים שמגיעים כשנכנסים לצלילה עמוקה פנימה, בעקבות 
תנועה מדיטיבית של המטפל והמטופל. מסרים אלו יגיעו בד"כ לאחר האיזון 
הפיזי ויאפשרו מבט חדש על תנועת החיים הנוכחית ובחירה אחרת איך להמשיך 

הלאה בתחומי החיים, במישור אישי, זוגי, משפחתי או מקצועי.
במסע האישי שלי להילינג, עברתי דרך. ממקום של קושי כילדה רגישה מאוד, 
גם סנסורית וגם נפשית, עד להיזכרות ולימוד של הכוחות העדינים האלו 
והיכולת שלי להשתמש בהם לאבחון ואיזון. אני עדיין לומדת ומרחיבה בכל 
טיפול את הכלים שלי ובכל פעם נפתח בפני מימד חדש של חקר וגילוי בתוך 

הריפוי המרגש הזה של ההילינג.
כיום אני רואה שליחות ללמד ולהזכיר מהו ריפוי בסדנאות ובמפגשים אישיים. 

אני מטפלת בביתי או עושה טיפולים מרחוק בתיאום.

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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שלישי

כ“ג אייר א‘
 28/5

י ‡וׁרי יל≈ ƒב ¿̆ ƒּב
פורצים את שביל האירוס השחום 

˙וכני˙ ולו"ז:
16:00 | מפגש במבואת החריטון 

('בור המשקפיים' - בוויז ’חניון מערת חריטון‘)         

16:00-20:00 | פריצת השביל בהובלת חניכי וצוותי בני עקיבא, 
בשיתוף תושבי הישוב (כולם מוזמנים להצטרף)                

19:45 | התכנסות בדשא בתקוע ב'

20:00-21:30 | ערב שירה משירי ארץ ישראל 
ומדבר יהודה עם אדם צחי                  

לפרטים והרשמה בית ספר שדה כפר עציון:
 bsade@kfer-etzion.org.il | 02-9935133

 www.k-etzion.co.il
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עלות �יור בודד: 25 ₪, שלושת ה�יורי�: 50 ₪ בלבד // ההכנ�ות קודש לגמ”ח יהושע צימרמ�

רח’ דר
 חברו� בשלושה מקטעי� בהדרכת ני�י� פיוטרקוב�קי

tarbut@tekoa.co.il הרשמה מראש בטופ� או במייל 

ניפגש בחניו� בריכת השחיה של קיבו� רמת רחל (בוויז - מצפה יאיר)

רמת רחל - 3000
שנות היסטוריה 

�יור שני - שימו לב! תארי� מחודש

חמישי, י’ �יוו� 13.6.19 // 17:30
בחורשה ב�מו� לקיבו� רמת רחל אתר ארכיאולוגי שמ�פר את �יפורו 
של ארמו� מלכותי מימי בית ראשו�. ננ�ה לפענח את �ודו של המקו�. 

לאחר מכ� נע�וק ב�יפורו של קיבו� רמת רחל בימי גדוד 
העבודה דר� מלחמת השחרור ועד ימינו אלה. 

�יור שלישי> חמישי, 1.8 | 17:30
אלנבי לומד תנ"ך ברכבת

��
�

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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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

19:2519:0018:4019:00מנחה

20:3019:5520:4520:30ערבית

שבת

מנחה 
19:1918:5014:00וק. שבת

18:45
קבלת שבת 

19:45
20 דקות לאחר 

הדלקת נרות
18:02 מוקדם

19:19
15 דקות 

לפני השקיעה
20 דקות לאחר 

19:10הדלקת נרות

6:30שחרית
8:30

4:40
לימוד 8:005:009:308:00

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
17:00 תהילים18:0018:1518:3018:00

שיעור 18:3018:3016:00 מנחה
מנחה 17:00

20:10צאת שבתצאת שבת20:16מוצ״שמוצ״ש20:1620:15ערבית

בית בתקוע ד׳, 2 חדרי שינה, סלון, מטבח, מרפסת, גינה, 
נוף מהמם, מיקום מרכזי, מיידי: שרה, 054-2062622

--------------------------------------------
דירת 2 חדרי שינה, סלון ומטבח, חדשה, מזגן, תנור 

וכיריים, בסולם יעקב, כולל ארנונה, ₪3200 
)₪3000 בחוזה לשנתיים(, כניסה מיידית, ללא תיווך: 

050-6889759, טלקר חיים
--------------------------------------------
מיידי, דירה גדולה, 90 מ"ר, 3.5 חדרים, כניסה פרטית: 

תמר- תקוע תיווך: 054-5988839
--------------------------------------------
דירה, 3 חדרי שינה, מרווחת, מתאימה למשפחה או 

לשותפים: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
--------------------------------------------

בתקוע ב', דירה, 4 חדרי שינה, גינה: תמר- תקוע תיווך, 
054-5988839

--------------------------------------------
יחידת דיור, עם חצר פרטית, דוד שמש וארנונה, מתאימה 

לזוג. לפרטים: מוטי, 054-8820313
--------------------------------------------
יחידה, 3 חדרים, בתקוע א', במרכז היישוב, קרובה 

למכולת ולמקווה, מזגן, דוד שמש: 054-2206080
--------------------------------------------

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

לפרסום:
iton@tekoa.co.il

לוח תקוע

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

--------------------------------------------
ייחודי, בתקוע ב', כחדש, בית בעיצוב  קלאסי, 200 מ"ר 

במפלס אחד + יחידת דיור, גינה, פרגולה:
תמר- תקוע תיווך, 054-5988839

--------------------------------------------
בית חדש בעיצוב מודרני, קומה ראשונה- 150 מ"ר, 
סלון רחב עם נוף, 4 חדרי שינה, עם יציאה לגינה, קומת 
כניסה- 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 עם חדר 
ארונות 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
--------------------------------------------
בית, 2 קומות, בכל קומה דירת 4 חדרים + סטודיו, 
פרגולה וגינה מסביב: תמר- תקוע תיווך: 054-5988839
--------------------------------------------
קומות,   2 מושקעת,  גינה  שינה,  חדרי   6 יפה,  בית 
תקוע  תמר-  דיור:  ליחידת  אפשרות  למרכז,  קרוב 

תיווך,054-5988839
--------------------------------------------
בלב תקוע, בית גדול, בלי מדרגות, 6 חדרי שינה, סלון 

מרווח, גינה גדולה: תמר- תקוע תיווך: 054-5988839
--------------------------------------------
1350000 ₪, דירה, כחדשה, נוף מדהים: תמר- תקוע 

תיווך: 054-5988839
--------------------------------------------

Внимание! В нашем ешуве открывается 
ульпан иврита. Для новых репатриантов 
обучение бесплатное за счет ваучеров 
министерства абсорбции. Занятия в 
группах 6-8 человек вечером 2-3 раза в 
неделю в зависимости от уровня группы: 
Пинхас, 052-2375645, 02-9963415

שימו לב! ביישובינו נפתח אולפן עברית לעולים 
חדשים, הלימודים על חשבון ואוצ'רים של משרד 
הקליטה, השיעורים מתקיימים בקבוצות של 6-8 
תלמידים, בשעות הערב, 2-3 פעמים בשבוע, בהתאם 
לרמת הקבוצה: פינחס, 052-2375645, 02-9963415

--------------------------------------------
למכירה- 4 בלוני גז גדולים וריקים, 250 ₪ כל אחד; 

עגלת אינגליזינה )אמבטיה( כחדשה, 600 ₪: 
050-8558179

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

בית הספר אח״י תקוע, חטיבה צעירה, 
מחפש לשנת הלימודים תש״פ:

ממלא/ת מקום ליועצת, לחופשת לידה 	 

עם אפשרות הארכה 

מורה לחשבון	 

מורה לחינוך גופני	 

ממלאת מקום למורה לחינוך מיוחד, 	 

לחופשת לידה עם אפשרות להארכה. 

קורות חיים יש לשלוח ל: 
taliechai@gmail.com

חנות יד שנייה 
שעות פתיחה: 
שני 18:30-16:30

שלישי 13:00-10:00
חמישי 22:00-20:00

מוזמנים!
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אני
מסיפור 

אחר
תחרות סרטים קצרים

ע״ש ינון כהן ז״ל
יוצרי קולנוע צעירים מנוער גוש עציון 

ואפרת מוזמנים להגיש לתחרות סרטים 
עלילתיים / תיעודיים באורך עד 5 דקות, 

בנושא יחס החברה לחריג ולאחר.

הסרטים ייבחנו ע״י וועדת שיפוט 
מקצועית, ופרסים 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. 

25/6
מפגש ראשון עם 
יוזמי התחרות 
והסבר התהליך

בישוב תקוע
פרטים נוספים
יימסרו בהמשך



18/9
מועד ההגשה 

האחרון של
סרטים

לתחרות



15/10
ערב התחרות: 

הכרזה על 
הזוכים,

הקרנת סרטו
של ינון - ”ברוך 

הבא למכונה”

www.inoncohen.co.il/film


