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גיליון 809 § פרשת נשא-שבועות
הדלקת נרות: 19:27

מוצאי חג: 20:26

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

ב ר ו ך   ד י י ן   ה א מ ת

בצער רב אנו מודיעים על פטירתו של 
צבי זקס ז"ל

אבא של שרית מלמד.

המשפחה תשב שבעה 
עד ערב החג בבית משפחת זקס,
רח' מבוא התאנה 90, מושב חמד.

משתתפים בצער המשפחה
בית תקוע

ב ר ו ך   ד י י ן   ה א מ ת

בצער רב אנו מודיעים על פטירתו של 
שמואל פרידמן ז"ל

אבא של עדי פרידמן.

משתתפים בצער המשפחה
בית תקוע

ב ר ו ך   ד י י ן   ה א מ ת

בצער רב אנו מודיעים על פטירתו של 
יצחק חיים בן חורשיד ז״ל

אבא של נילופר פינטו.

משתתפים בצער המשפחה
בית תקוע

"אנחנו לא זוכרים ימים, אנו זוכרים רגעים"
ילדי תקוע המקסימים בני הדורות הראשונים בתקוע
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שלום לכולם,
השבוע נכנסתי לתפקיד מ"מ של רכזת vחינוך ביישוב, בזמן שרננה היקרה 

בחופשת לידה. 
למי שלא מכיר אותי, אני נשואה לנעם ואמא לגפן, אבישי-אורי, רון-משה וצרי. 
אני מורה במקצועי, ירושלמית במקור ותושבת תקוע בארבע השנים וחצי 
האחרונות. תחום החינוך קרוב לליבי )כפי שאולי הבחנתם...(, והשתדלתי 
בשנים האחרונות לפעול בוועדות חינוך ומול הרכזים כדי לקדם אותו. אז 
עכשיו אני מתקדמת מדרגה ולוקחת על עצמי תפקיד רשמי במזכירות היישוב. 

אני לרשותכם, וניתן לפנות אלי בדוא״ל של חינוך תקוע:
hinuch@tekoa.co.il או בטלפון:  050-4999069.

רק בקשה קטנה- אני מבטיחה לעשות את מירב המאמצים לטובת תושבי 
היישוב. אשקיע זמן, מחשבה ולב בתפקיד. אם יש לכם בקשה, הערה או 
ביקורת עניינית- אני כאן בשבילכם. תתקשרו או תקבעו פגישה. ויכוחים 
וטענות בפייסבוק ובמייל היישובי לא מועילים לשיפור המצב. בשיחה פנים 

אל פנים אפשר למצוא פתרונות יעילים יותר וליצור אווירה נעימה יותר. 
ועכשיו, תכל'ס:

בימים אלו היישוב והמתנ"ס משקיעים מאמצים ומחשבה כדי לספק פתרונות 
לילדים בחופשת הקיץ.

ראשית, המתנ"ס פתח באתר הרשמה לצהרון בשלושת השבועות הראשונים 
של החופש הגדול. פתיחת הצהרון מותנית במספר נרשמים. אנא מכם, עשו 

זאת בהקדם האפשרי. אני ארכז את הצהרון מטעם המתנ"ס.
שנית, לאור המאמצים של שנים עברו, המתנ"ס מציע גם השנה קייטנות 
לגילאי ד׳-ז׳ בתקוע. גם כאן, כדאי להירשם עוד השבוע כדי לזכות בהנחת 

הרשמה מוקדמת )עד ה-10.6(.
בנוסף, הורים רבים ביקשו ממני שתהיה גם קייטנת המשך )22-31.7( לכיתות 
א׳-ג׳. גם כאן, קיום הקייטנה מותנה במספר נרשמים. אנא פנו אלי כדי לבדוק 

היתכנות של קיום הקייטנה: 050-4999069.
צהרון במהלך שנת הלימודים:

דניאל יוסף הודיע שלא ימשיך להפעיל את צהרון 'בית יחד'. אנו מודים לו 
על השקעתו העצומה לאורך השנים ומאחלים לו הצלחה בכל! 

א. כל אדם יכול לפתוח צהרון פרטי, תוך שמירה על נהלי משרד החינוך. מי 
שמעוניין לעשות כן, מוזמן לפנות אלי להתייעצות.

ב. המתנ"ס מוכן לפתוח צהרון, אך בשביל לעשות זאת צריך רכז/ת צהרון 
עם רקע בחינוך וארגון שיהיה אחראי על הנעשה בפועל. מתעניינים בתפקיד 
מוזמנים לפנות למתנ"ס ישירות או להתייעץ איתי. אין למתנ"ס מאגר של 
רכזים שממנו הם יכולים 'לשלוף' רכז לתקוע, צריך אנשים שיהיו מוכנים 

לקחת על עצמם את העבודה. 
בברכת 'מלאו אסמינו בר', 

רבקה יורב-רפאל, רכזת חינוך 

רבקה יורב-רפאל / רכזת חינוך

למיזם חברתי קהילתי חדש ביישוב

דרוש/ה מבשל/ת בתשלום
להתקשרות קבועה וארוכת טווח, 

לצורך אספקת ארוחות למשפחות מהקהילה, 

4 ימים בשבוע.

עדיפות לבעל/ת עסק קיים בתחום המזון.

להגשת מועמדות נא לפנות במייל

 עד 14.6, י"א בסיוון, 

  meals.tekoa@gmail.com :לכתובת
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רכב והולך רגלתאונה עצמיתרכבים ומעלה2
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נפגעיםגלגלי-רכב ודו 

0

רכב ובעל חיים

:הרוגים

:פצועים

0

מוקד תקוע–א והמוקד הביטחוני "ח זה מסתמכים על הדיווחים למוקד מד"הנתונים בדו* 

אמן השבוע: 
מנחם הלברשטט

מהי האמנות שלך?
אני מצייר ומאייר, בעיקר ספרי 
ילדים, אבל גם איורי עיתונות, 

מגזינים ועוד.
בשבוע האיור האחרון בירושלים, 
הצגתי תערוכת יחיד ובה מבחר 
מתוך עבודות האיור שלי במוסף 

שבת של מקור ראשון. 
לפני זמן מה, ולאחר עבודה של כמה שנים,  סיימתי את פרויקט 'הפרשה'- 
פרשת השבוע לילדים מאת אמילי עמרוסי, שכתבה עיבודים יפים לכל 

פרשות השבוע.
לאחרונה גם יצא לאור ספר שאיירתי וחביב עלי במיוחד ושמו 'סבא 
הורה' מאת עדי גבאי לב. זהו ספר על אהבה בין סבא רוקד לנכדתו והוא 
מבוסס על דמותו של אביה של הסופרת, יונתן גבאי, שהיה מהאבות 

המייסדים של ריקודי העם בישראל.

איך הגעת לזה?
כמו כל ילד ציירתי, אבל לא הפסקתי מאז, כך שהציור מלווה אותי 
בעצם כל החיים, ויחד עם זאת, אני כל הזמן מחפש דרכים חדשות, 

טכניקות וסגנונות איור שעוד לא התנסיתי בהם. 
למדתי אנימציה בבצלאל ועיצוב גרפי במכללת הדסה. למדתי ציור 

ורישום אצל הציירים לאוניד בלקלב, ארם גרשוני ומארק ינאי.  

מה מניע אותך ליצור?
המניע היומיומי שלי ליצירה הוא הצורך בפרנסה... אבל בעומק יותר, אני 
מוצא שהיכולת שלי לדבר ולהביע כרוכה ביצירה ושבלעדיה מרחבים 

שלמים בתוכי היו נשארים שוממים. 
אני מקבל השראה מאמנים שאני מרגיש שגם הם כמוני- מחפשים 
ליצור בהרבה סגנונות ולדבר בכמה שפות ומדיומים, ושיש ביצירה 
שלהם טשטוש הגבול שבין איור לציור, שהוא הגבול בין הקלות והכובד. 
בדרך כלל זה יבוא לידי ביטוי בכך שיהיה ביצירה שלהם איזשהו מימד 
הומוריסטי, שלטעמי בלעדיו כמעט כל יצירה תהיה חסרה איזה עומק. 

כיצד תקוע משפיעה עליך?
תקוע היא הבית שלי, העוגן שמאפשר לי לעוף. לפעמים יש באמת רצון 
'לעוף' למקומות הומים יותר, אבל בסוף אני תמיד רוצה לחזור וזקוק 

שוב להרים שבחלון כמו לחמצן.

טיפ לאמן המתחיל:
הטיפ שלי הוא לא להפסיק לרכוש ידע ומיומנויות גם בתחום היצירה 
עצמה וגם בתחומים המשיקים. יוצרים נמצאים הרבה פעמים במעגל 

הקשר הסבוך שבין הרצון והיכולת. אצל כל יוצר ישנן תקופות 'יבשות' 
של חוסר השראה שבהן אין לו רצון ליצור או שהוא חושב שהוא לא 
יכול, אך לדעתי הרבה פעמים מה שמכונה 'חוסר השראה' הוא למעשה 
חוסר אמון בעצמי ובמשמעות של היצירה. החזרה אל ה'מלאכה' 
והמיומנות שיש במעשה היצירה מטעינה גם את היכולת וגם את 

הרצון בכוחות חדשים.  

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. 

* המצגת המלאה באתר היישוב ובמייל היישובי.
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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

מלאכה קדומה - קליעה במחטי אורן    2/6
מלאכת יד שהיא ריפוי לנשמה - מפגש המשך    

למפגש שהיה, נמשיך לשלב הבא בקליעה,    
למי שרוצה להמשיך לשאול שעלות, לעלות    

לסלסלה ועוד.  גם מתחילות מוזמנות ללמוד.    
טל שרה    

סדנת ציור נובע    16/6
סדנת ציור אלטרנטיבית    

טלי פרקש, יוצרת מורה מנחה ומטפלת באומנות    

חילוקי דיעות בין אבא ואמא על     23/6
חינוך - מה עושים, ואיך יוצאים מזה     

בשלום (-בית)?      
”אצלי אין חילוקי דעות, פשוט הוא טועה ואני    

צודקת!“ - בואו נדבר על זה, איך לכבד, איך לחנך     
ביחד ואיך להתחבר בטוב גם כשחושבים אחרת    

יערה אודל לוריא, בהירות בהורות - יועצת       
ומנחת הורים    

תנועה התפתחותית לפי שיטת שלהב    30/6
נצפה בהדגמה עם תינוק, ואח"כ ננוע בעצמינו    

בהשראת השלב התפתחותי של התינוק בו    
צפינו - נכיר מרכיבי תנועה ועקרונות תנועתיים     

המתאימים לתינוקות ולמבוגרים כאחד    
דניה אלרז    
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Shavuot’s Kindle

עם הספר 

22:30
הרב אבי בלידשטיין 

22:30
הרב אבי בלידשטיין 

שם הכותב - סיפורה של טכניקת קסם יהודי סודית לכתיבת ספרים 
יועד קדרי 

מלכה פיוטרקובסקי 
דרכו של ביאליק בקיום זכור את יום השבת לקדשו 

מדינת הלכה - מה זה בכלל אומר? 

אורי קראוסהר 

צירוף קטן וחומש למנין -  מה קורה כשיהודי מחזיק תורה בידו? 

יהודה יפרח 

הרב שוקי מאירסון 
ספרים חדשים. גילויים חדשים - הדפסת ספרים ופרשנות התלמוד 

אלעד ליסון 

בעקבות האוצר האבוד 

אריק ספיקר 
יהדות ואוכל - סיפור אהבה 

אלומה גבעולי 

17:30 אימה של מלכות 

בית משפחת גבעולי, תכלת מרדכי  גן חובה - כתה ב' 

כתה ג' - כתה ו' 

רחל וינשטיין 

18:30 קריאת מגילת רות 
19:00מנחה 

ניסים פיוטרקובסקי 
"לו רק ניתן  ואלמד את דרכו של  עץ אחד"

סודי סודות - מה בדיוק היה בארון שבקודש הקודשים? 

סיור -

שיעור לכל המשפחה 

23:00
00:00

1:00
2:15 עם הספר - גרסת הבמאי 

3:15

הלל, שמאי והאלמנט החמישי 

4:00

שבועות מהכתובים 
לימוד שבועות התשע"ט בבית הכנסת 'נוף אלירז' תקוע 

23:00
23:30

ילדים 

שבועות 

23:00

מוזמנים 
בשעות 
הפעילות

שישיחמישירביעישלישישניראשון

שעות 
12:30-09:30, 19:00-16:0019:00-16:0019:00-16:00פתיחה

19:00-16:0019:00-16:0012:30-10:00 

פעילות 
מיוחדת

חדר הפתעות 
בין השעות

,18:00-16:00 
תשלום: 

5 ש"ח במזומן

שעת סיפור 
בשעה 16:30, 
כניסה חופשית

<<< שיעור של הרב יוסי פרומן | ליל שבועות | בשעה 23:30 | בבית משפחת סוויל | רח' המעיינות 503 )ליד גן אורני( >>>

לכל בית תקוע
לקראת סיומו של חג השבועות )יום א'(,

ניפגש בע"ה, בשעה 18:00, בבית משפחת פיוטרקובסקי 
רחוב אל דוד 12)לפני פארק אורני(

כדי לחשוף את:
המשמעויות של תורת החיים, שקיבלנו בהר סיני.

הלימוד יוקדש לעילוי נשמת הדס רחל בן מנחם ז"ל.
בואו בשמחה.

תודה רבה וחג שמח ומחכים,
מלכה פיוטרקובסקי.

קריאת עשרת הדיברות 
בחג השבועות

בבית כנסת חב"ד | בשעה 11:00
 בבית כנסת נוף אלירז | בשעה 10:15

כל הילדים מוזמנים לבוא ולקבל טילון!
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לפני שבועות | שבת אחה”צ
שיעורי עגנון של מיכל שיראל

הפעם לכבוד שבועות: היכן גר המשיח?
קריאה בסיפור "מדירה לדירה".

17:30 בית משפחת דסברג, 
רח' אהוד נצר 2 (קרוב לגן אורני)

תוכנית לילדים
ביכנ”ס חב”ד

לימוד לילדים גילאי ב'-ו' בבית הכנסת:
23:00> סבב תחנות לימוד מיוחדות!

בוקר שבועות (ראשון):
ילדי תקוע מוזמנים לאמירת 

10 הדברות בשעה 11:00 בבית כנסת 
¤ גלידות לכל הילדים ¤

ביכנ”ס נוף אלירז
גן חובה - ב', בבית משפחת גבעולי

23:00> בעקבות האוצר האבוד | אלומה גבעולי
רח’ תכלת מרדכי 568 (מול בית הכנסת)

כתה ג' - ו', בקראוון שליד בית הכנסת
23:00> יהדות ואוכל, סיפור אהבה | אריק ספיקר
23:30> הלל, שמאי והאלמנט ה-5 | אלעד ליסון

| שבועות בבוקר, יום א‘ |
10:15> קריאת עשרת הדיברות בבית כנסת

¤ טילונים לכל הילדים ¤

סיור על עצים ואנשים
בליל שבועות, לזכר לינדה בראון

22:30> יציאה מגן הבנים בתקוע א‘
עם ניסים פיוטרקובסקי

”לו רק ניתן ואלמד את דרכו של עץ אחד“

שיעורים לגברים ונשים בבית חב"ד: 
23:00> מחמשה חומשים לששה סדרים

    צביקה פינסקי 
00:00> מתן תורה בטעם עליון 

    מאיר קליין

בשעה 01:00 שיעור לנוער עם הרב דוד דהן

הדובדבן שבקצפת: שבועות, יום א'
לפני צאת החג, ממשיכים את מתן התורה בסדר ניגונים 

מכוונים מעוררי נפש בבית כנסת חב"ד. 
גברים ונשים מוזמנים!

חב״ד

קריאת מגילת רות 
לנשים | שבועות יום א‘

מוצ”ש-ראשון | ה’-ו’ סיוון | 8-9/6/19
לילה לבן של לימוד ושיח לציבור הרחב

סוכת דוד (ביהכנ"ס האשכנזי)
"עשרה דבריא אחד עשר כוכביא"
עשר דברות- אחד עשר דוברים

23:40> שיעור פתיחה | מלכה פיוטרקובסקי 
סוד עשרת הדברות - מאז ולתמיד

00:00> לא תגנוב | הרב איתן גפן
00:20> לא תשא | איתן באום

00:40> הפסקה
01:00> אנוכי ה' | יהודה יפרח

01:20> לא יהיה | רחל ויינשטיין
01:40> לא תחמוד | עמרם קליימן

02:00> לא תרצח | נתנאל שטראוס
02:20> הפסקה

02:40> זכור את | הרב שוקי מאירסון
03:00> כבד את | דוד שמחון

03:20> לא תענה | זאב דסברג
03:40> הפסקה

04:00> לא תנאף | הרב אבי בלידשטיין
04:40> קריאת מגילת רות | 05:00> תפילת ותיקין

ביכנ“ס נוף אלירז
עם הספר – שבועות מהכתובים:

22:30> שיעור לכל המשפחה עם הרב אבי בלידשטיין
סודי סודות - מה בדיוק היה בארון 

שבקודש הקודשים?

23:00> צירוף קטן וחומש למנין - 
מה קורה כשיהודי מחזיק תורה בידו? 

הרב אבי בלידשטיין
00:00> טכניקת קסם יהודית לכתיבת 

ספרים | יועד קדרי
01:00> דרכו של ביאליק בקיום ’זכור 

את יום השבת לקדשו‘ | מלכה פיוטרקובסקי 
02:15> עם הספר, גרסת הבמאי | אורי קראוסהר

03:15> לימוד | יהודה יפרח
04:00> גילויים חדשים | הרב שוקי מאירסון

שבועות, יום א':
17:30> אימה של מלכות | רחל וינשטיין

18:30> קריאת מגילת רות | 19:00> מנחה

תקוע ב‘ (בביהכנ"ס)
22:45> להורים וילדים | רזיאל זקבך

23:45> האמת והשלום אהבו | יהודה כץ
01:00> הרב יוסי פרומן

02:00> הרב אבי בלידשטיין 
03:00> יצחק פריד

04:00> נבואה מאז ועד עולם | נעם דהן
החל מ- 23:00 ובמשך כל הלילה עד נץ החמה>05:05> תפילת ותיקין

לימוד ותיקון ליל שבועות

אבני קודש (ביהכנ"ס הספרדי)

אמירת תיקון ליל שבועות בחבורה
החל מ- 23:00 ועד נץ החמה>

לימוד בחברותא וגם גלידה

ישיבת תקוע
Avi and Ruthie Wal�sh <22:45-00:45

 From Sinai to Synagogue:
 Giving and reading the Torah

 * Please bring a Tanach
רח’ דרשו טוב 138, מול ביכנ”ס סוכת דוד

Leil Shavuot in English

23:00> קול גדול ולא יסף | הרב דוד דהן
    בבית משפחת דהן אדירים 471

שיעור בצרפתית
באולם ’שמחת דליה‘ מתחת לבית הכנסת סוכת דוד
17:15> צמתי הכרעה במגילת רות | רחל וולפיש

17:50> קריאת מגילת רות לנשים

תיקון 
ליל שבועות 
בתקוע
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לפני שבועות | שבת אחה”צ
שיעורי עגנון של מיכל שיראל

הפעם לכבוד שבועות: היכן גר המשיח?
קריאה בסיפור "מדירה לדירה".

17:30 בית משפחת דסברג, 
רח' אהוד נצר 2 (קרוב לגן אורני)

תוכנית לילדים
ביכנ”ס חב”ד

לימוד לילדים גילאי ב'-ו' בבית הכנסת:
23:00> סבב תחנות לימוד מיוחדות!

בוקר שבועות (ראשון):
ילדי תקוע מוזמנים לאמירת 

10 הדברות בשעה 11:00 בבית כנסת 
¤ גלידות לכל הילדים ¤

ביכנ”ס נוף אלירז
גן חובה - ב', בבית משפחת גבעולי

23:00> בעקבות האוצר האבוד | אלומה גבעולי
רח’ תכלת מרדכי 568 (מול בית הכנסת)

כתה ג' - ו', בקראוון שליד בית הכנסת
23:00> יהדות ואוכל, סיפור אהבה | אריק ספיקר
23:30> הלל, שמאי והאלמנט ה-5 | אלעד ליסון

| שבועות בבוקר, יום א‘ |
10:15> קריאת עשרת הדיברות בבית כנסת

¤ טילונים לכל הילדים ¤

סיור על עצים ואנשים
בליל שבועות, לזכר לינדה בראון

22:30> יציאה מגן הבנים בתקוע א‘
עם ניסים פיוטרקובסקי

”לו רק ניתן ואלמד את דרכו של עץ אחד“

שיעורים לגברים ונשים בבית חב"ד: 
23:00> מחמשה חומשים לששה סדרים

    צביקה פינסקי 
00:00> מתן תורה בטעם עליון 

    מאיר קליין

בשעה 01:00 שיעור לנוער עם הרב דוד דהן

הדובדבן שבקצפת: שבועות, יום א'
לפני צאת החג, ממשיכים את מתן התורה בסדר ניגונים 

מכוונים מעוררי נפש בבית כנסת חב"ד. 
גברים ונשים מוזמנים!

חב״ד

קריאת מגילת רות 
לנשים | שבועות יום א‘

מוצ”ש-ראשון | ה’-ו’ סיוון | 8-9/6/19
לילה לבן של לימוד ושיח לציבור הרחב

סוכת דוד (ביהכנ"ס האשכנזי)
"עשרה דבריא אחד עשר כוכביא"
עשר דברות- אחד עשר דוברים

23:40> שיעור פתיחה | מלכה פיוטרקובסקי 
סוד עשרת הדברות - מאז ולתמיד

00:00> לא תגנוב | הרב איתן גפן
00:20> לא תשא | איתן באום

00:40> הפסקה
01:00> אנוכי ה' | יהודה יפרח

01:20> לא יהיה | רחל ויינשטיין
01:40> לא תחמוד | עמרם קליימן

02:00> לא תרצח | נתנאל שטראוס
02:20> הפסקה

02:40> זכור את | הרב שוקי מאירסון
03:00> כבד את | דוד שמחון

03:20> לא תענה | זאב דסברג
03:40> הפסקה

04:00> לא תנאף | הרב אבי בלידשטיין
04:40> קריאת מגילת רות | 05:00> תפילת ותיקין

ביכנ“ס נוף אלירז
עם הספר – שבועות מהכתובים:

22:30> שיעור לכל המשפחה עם הרב אבי בלידשטיין
סודי סודות - מה בדיוק היה בארון 

שבקודש הקודשים?

23:00> צירוף קטן וחומש למנין - 
מה קורה כשיהודי מחזיק תורה בידו? 

הרב אבי בלידשטיין
00:00> טכניקת קסם יהודית לכתיבת 

ספרים | יועד קדרי
01:00> דרכו של ביאליק בקיום ’זכור 

את יום השבת לקדשו‘ | מלכה פיוטרקובסקי 
02:15> עם הספר, גרסת הבמאי | אורי קראוסהר

03:15> לימוד | יהודה יפרח
04:00> גילויים חדשים | הרב שוקי מאירסון

שבועות, יום א':
17:30> אימה של מלכות | רחל וינשטיין

18:30> קריאת מגילת רות | 19:00> מנחה

תקוע ב‘ (בביהכנ"ס)
22:45> להורים וילדים | רזיאל זקבך

23:45> האמת והשלום אהבו | יהודה כץ
01:00> הרב יוסי פרומן

02:00> הרב אבי בלידשטיין 
03:00> יצחק פריד

04:00> נבואה מאז ועד עולם | נעם דהן
החל מ- 23:00 ובמשך כל הלילה עד נץ החמה>05:05> תפילת ותיקין

לימוד ותיקון ליל שבועות

אבני קודש (ביהכנ"ס הספרדי)

אמירת תיקון ליל שבועות בחבורה
החל מ- 23:00 ועד נץ החמה>

לימוד בחברותא וגם גלידה

ישיבת תקוע
Avi and Ruthie Wal�sh <22:45-00:45

 From Sinai to Synagogue:
 Giving and reading the Torah

 * Please bring a Tanach
רח’ דרשו טוב 138, מול ביכנ”ס סוכת דוד

Leil Shavuot in English

23:00> קול גדול ולא יסף | הרב דוד דהן
    בבית משפחת דהן אדירים 471

שיעור בצרפתית
באולם ’שמחת דליה‘ מתחת לבית הכנסת סוכת דוד
17:15> צמתי הכרעה במגילת רות | רחל וולפיש

17:50> קריאת מגילת רות לנשים

תיקון 
ליל שבועות 
בתקוע
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תיאטרון סיפור
של שארלי דנינו

יום שני, אסרו חג, ז' סיון 10/6
בספרייה | 10 ₪ לילד*

10:00 "תהיה בריא מוריס מגי"
לילדי גן - ב‘:

מוריס עובד בגן החיות ויש לו חברויות 
מיוחדות מאוד, סיפור על ערבות 

הדדית בין כל הברואים.
10:50 "החלילן" לילדי ב‘ - ה‘:

העיירה המלין מוכת עכברים ומחפשת 
פתרונים.

יריד מכירת ספרים

יום שלישי ח' סיוון 11/6 
16:00-20:00 | במגרש

שבוע הספר מגיע לתקוע עם הרבה 
מוסיקה, אוכל ואווירה נעימה.

הצגה לילדים
של אסף פרידמן

יום שלישי ח' סיוון 11/6
בספרייה | 5 ₪ לילד*

סבב ראשון 16:00 | סבב שני 16:50 
ההצגה "חי וקיים" לגילאי 4-11:

כשהסולטן שומע ש"דוד מלך ישראל חי 
וקיים" הוא כועס שליהודים יש מלך 
ודורש לראותו. למנצח הוא היחידי 

שיוצא לבדוק האם הוא באמת חי וקיים.

שעת סיפור מיוחדת של
מכבי שירותי בריאות 

יום רביעי ט"ז סיון 19/6
16:30-18:00 | בספרייה

ללא תשלום

סיפור מומחז על בצלאל הבצל ויצירה.

חגיגה של מילים

חודש הקריאה בתקוע

אירועי ספרים וסופרים לילדים

* ניתן להרשם להצגות מראש במייל הספרייה sifriya@tekoa.co.il. מלווים אינם משלמים.
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חגיגה של מילים
חודש הקריאה בתקוע

אירועי
ספרים וסופרים

למבוגרים

יריד מכירת ספרים

יום שלישי ח' סיוון 11/6 | 16:00-20:00 | במגרש
שבוע הספר מגיע לתקוע עם הרבה מוסיקה, אוכל ואווירה נעימה.

משחקי מילים למבוגרים

יום ראשון י"ג סיון 16/6 | 20:30 | בספרייה
עם רבקה יורב-רפאל.

מועדון הצפייה המשותפת נפתח

יום שלישי ט"ו סיון 18/6
20:30 | בספרייה

קבוצה לאוהבי הקולנוע שאוהבים לדבר על קולנוע. 
צפייה משותפת ודיבור על "שושנת קהיר הסגולה" 

של וודי אלן.

מועדון קריאה תקוע

מוצ"ש י"ט סיון 22/6
21:30 | בספרייה

מועדון הקריאה מזמין אתכם להצטרף, 
מפגש על הספר "חידת סמירנוב".

מומלץ לקרוא לפני.

מרצה על הבר ביקב עמוס

לא מה שחשבתם! סבב הרצאות ואופקים חדשים על כוס יין או בירה

20 ש"ח כניסה + משקה ראשון
בואו בברכה ועם הרבה סקרנות!

10.6 - ד"ר אדם צחי: קולנוע של שמאלנים?
ימין ושמאל בקולנוע הישראלי (הרצאה מלווה בצפייה בסרטים)

25.6 - ד"ר גדעון אלעזר: מדינת המשטרה הסינית
שליטה טכנולוגית, חינוך מחדש והשלכות למזרח התיכון

9.7 - ד"ר יועד קדרי: בני האלוהים חיצונים או חוצונים
גלגולו של מיתוס מקראי לעת החדשה

23.7 - ע"וד ירדנה קופ: כיצד הממסד הדתי משפיע על חיינו?
המפגש עם הממסד הדתי בצמתים מרכזיים במעגל החיים

בימי שלישי בשעה 20:30

צוות ההנהלה
אסף מלחי וגדעון אלעזר

ז

חגיגה של מילים
חודש הקריאה בתקוע

אירועי
ספרים וסופרים

למבוגרים

יריד מכירת ספרים

יום שלישי ח' סיוון 11/6 | 16:00-20:00 | במגרש
שבוע הספר מגיע לתקוע עם הרבה מוסיקה, אוכל ואווירה נעימה.

משחקי מילים למבוגרים

יום ראשון י"ג סיון 16/6 | 20:30 | בספרייה
עם רבקה יורב-רפאל.

מועדון הצפייה המשותפת נפתח

יום שלישי ט"ו סיון 18/6
20:30 | בספרייה

קבוצה לאוהבי הקולנוע שאוהבים לדבר על קולנוע. 
צפייה משותפת ודיבור על "שושנת קהיר הסגולה" 

של וודי אלן.

מועדון קריאה תקוע

מוצ"ש י"ט סיון 22/6
21:30 | בספרייה

מועדון הקריאה מזמין אתכם להצטרף, 
מפגש על הספר "חידת סמירנוב".

מומלץ לקרוא לפני.
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כי לזה העולם ירדתי בחוסר רצון ומחוסר ברירה של נפש זקן בא בימים, 
המבקש לחדש את אורו בגוף צעיר, העובר שזה עתה נולד.

בעת לידתי בזה העולם, ירשתי בית שלא בניתי, כרמים ושדות שלא נטעתי, 
בורות מים שלא חצבתי וכן הלאה, כאשר כל אלה שמניתי נעשו, נבנו והועברו 
בירושה על ידי קודמיי, שגם הם עברו את אותו תהליך הקבלה לזה העולם. 

חיי, כמו כל אלה שירדו לפני, מנוהלים על פי דפוסי תורות שנכתבו עבורם 
ועבורי, בלי שידעו את שורש נשמתי ובלי שתהיה לי בחירה בדבר.

את ילדותי העברתי ברוח המקום, המנוגד כל כך לרוח שורש מקומי העליון. 
לימדוני תוכנות שנקבעו עבורי על ידי משרד החינוך, בלי שידעו את סיבת 
ירידתי. חינכוני על פי קנה מידה כללי ולאומי, מבלי שיבינו שאין התיקון הכללי 

מתאים לתיקון הפרטי.
בלית ברירה הפכתי להיות שרת של מערכת חוקי המדינה, השונה כל כך מחוקי 

המקום ממנו ירדתי בחוסר רצון.
בזמן הנכון, כאשר הבנתי ובקשתי לפרוץ את גדרות המחשבה ולהשתחרר 
מכבלי המלכות, לקחו ממני את שארית הרצון, שטפו את מוחי במחשבות של 

פירוד מערכות וזדון ולמדוני לאחוז בנשק ולהרוג ללא מצפון.
את שארית חיי העברתי בבחירה חופשית מוגבלת, לא מובנת ותמיד שגויה. 
בחרתי מקצוע משעמם לפרנסה שלעולם אינה מספקת. בחרתי מערכות 
יחסים שלא סיפקו את ישותי העליונה. הבאתי ילדים לעולם שנולדו עם 
דרישות שונות של... חנוך לנוער על פי דרכו ולא אני המחנך על פי דרכם אלא 

המדינה על פי צרכיה ודרכיה.
קניתי בית אבן ששעבד אותי במשכנתא חונקת לשארית חיי, מכונית יוקרה 
מלאת תקלות והוצאות מיותרות, המתאימה לאגו גדול שקיבלתי עם הזמן. 

כפו עלי ממשלה סוגרת מחשבה ודת המבקשת לשלוט בנשמה.

כאן, בזה העולם, הכסף שולט וכל המרבה ברכוש גם מרבה בכוח והשפעה, 
בעוד שבעולם העליון אין הנשמה נמדדת אלא במעלת טוהר אור צדקתה.

כאן, בזה העולם, מבקשים ממך להיות חכם ולא צודק, פירושו: לדעת איך 
להסתדר בחיים, על חשבון אחרים. כאן החוק נקבע על פי הגיון של... חכמה 
תרדוף, בעוד שבעולם העליון נכתב, תומצת, צווה וגם הורד לזה העולם: 'צדק 
צדק תרדף'. 'פתחו לי שערי צדק', נכתב. אך מעולם לא הוזכרו... שערי חכמה.
כאן, בזה העולם, מחשבת הדין שולטת ולא מחשבת הצדק. לכן הקמנו דור 
של עורכי דין מתוחכמים, חסרי מצפון וחוש לצדק, המגוננים בכסף מלא על 
רוצחים, אנסים, גנבים ופושעים. הקמנו בתי דין המושתתים על עקרונות 
של סטטיסטיקה, שפיטה דומה ופשרות של עסקאות טיעון, המורידות את 
גודל האשמה, במקום לטפח דור של עורכי צדק ובתי שפיטה הפועלים על 

עקרונות של צדק עליון.
כאן, בזה העולם, השחיתות- תחילתה בצמרת, כאשר ראשי מדינות מבקשים 
להאדיר את שמם מעל שם ארצם ועמם. שרים וחברי כנסת מעוותים את 
החוק על פי צרכי מפלגתם ולא בהתאם לייצוג תפקידם. כל המרבה בכוח 
כסף והשפעה, לא למען כנסת הכלל יפעל, אלא לטובת עצמו ומבקשי טובתו. 
שמור לי ושלם במעטפה ואשמור לך את מבוקשך- זה הכלל המקובל, במקום 

שאשמור לכלל כי לכך נבחרתי בלי תנאים אנוכיים מוקדמים.
כאן, בזה העולם, משפחות הפשע גובות דמי חסות בלי לחוס ולהושיע, מפיצות 
סמים קשים מדכאי חיים, סוחרות בנשים ומפעילים בתי בושת ברשות ואין 
אוסר, כי השוחד מעוור עיני צדיקים על אחת כמה וכמה עיני שוטרים ושופטים.
כאן, בזה העולם, שני ההורים מחויבי פרנסה, כי יש מיסים לשלם. ומיסים על 
מיסים לשלם. ומיסים על מיסים על מיסים לשלם. בלי אפשרות של בחירה, 
המשכורת מופקדת בבנק והבנק גובה עמלות על כסף ששייך למפקיד. אם 

חשבונך בזכות או בחובה, בלי חמלה שילמת עמלה.
וזאת רק התחלה לא חשובה, בהשוואה לכל המיסים המנוכים ממשכורתך 
הזעומה: מס הכנסה למדינה, משכנתא לבנק, ביטוח נכס ממושכן חובה 
לחברות הביטוח, ביטוח לאומי למדינה, מים לתאגידים פרטיים, חשמל... מי 
יודע, טלפון, ארנונה, מיסי יישוב או עירייה, בערים הגדולות, אגרת שמירה 

המממנת את מפעילי המצלמות בלי שומרים ברחובות, אגרת ביוב, אגרת 
בנייה או שיפוצים, חינוך חובה הגובה כסף רב עבור כל פעילות שאינה רשומה 

בתקנון ותקנון אין, תחבורה ציבורית והרשימה עוד ארוכה.
ולבעלי רכב: מחירי רכב מהיקרים בעולם, אגרת רכב, ביטוח רכב, טסט שנתי 

חובה, דלק הכי יקר בעולם, כבישים פרטיים דורשי אגרה.
לאחר כל שמניתי, ואני בטוח שלא את כולם, לא נשאר כסף לביגוד או מזון. 
אך חברות המזון לא מורידות מחירים בעוד שבפרסומי הרבעונים השנתיים, 

בושה לנו האזרחים, לשמוע על רווחי העתק שמכיסינו הריקים נלקחים.
רק על דבר אחד אין משלמים מסים- על אוויר באוש מלא בפסולת רעילה 
הנפלטת מדלק שרוף, כי רווחי תעשיית הגז הנקי... מממנים כיסים פרטיים.

אז בואו נדמיין, נהפוך את סדר היוצרות ונתחיל מהסוף להתחלה. דבר גורר 
דבר. על מנת שהאוויר החופשי יהיה גם אוויר נקי, נבקש מהממשלה לייקר את 
מחירי הדלק ולממן, חופשית מגביית המיסים המופרזת, את התחבורה הציבורית 

ובכך נמוטט את עסקי ייבוא המכוניות וכמובן את הפסולת הנפלטת מהן.
כמובן שאין די בצמצום הפסולת הנפלטת מהמכוניות. לכן, במחאה חברתית 
מתמשכת ובעזרת הסתדרות העובדים, נדרוש מהמדינה לבנות תחנות כח 
גרעיניות נקיות מזיהום אוויר. מחוסר ברירה וברוב מוחץ, הממשלה תאשר, 
אך כרגיל... משרד האוצר יתנגד. כי משרד האוצר הוא ממשלה בתוך ממשלה 

ויש לו כוח והשפעה גדולים מכוח הממשל.
הציבור לא יתייאש ויפנה לבג"צ, ממשלת הצללים של האוצר תיעזר בסוללה 

של עורכי דין לנמק מדוע. אך הפעם, נס משמים, ללא הועיל.
למרות דברי הנביא, בג"צ שינה את עורו, עשה תשובה על חטאי העבר ופסק 

לטובת האוויר הנקי.
וכך גם היה... אויה! ייבוא הדלק, הפחם והגז הטבעי )למרות שיש בשפע ואין 
צורך לייבא( פסק. תחנות הדלק והפיצוציות נסגרו. הכלכלה התמוטטה, עסקים 
קרסו ולא היה ממי לגבות מיסים. אנשים פוטרו, הזונות לא הסתובבו עוד 
ברחובות, למשפחות הפשע לא היה ממי לאסוף דמי חסות. מחוסר ממון, סחר 
הסמים גם הוא פסק. פעולת השרשרת גררה וסחפה את הכלכלה למערבולת 
של קריסה, כאשר קורס אחד גורר את משנהו למפולת בלא תקומה. האוכל 
לא הגיע לשווקים, האזרחים מחו והפגינו נגד הממשלה, ראש הממשלה חידש 
את מצפונו, התפטר וחזר לביתו... בתחבורה ציבורית, הכנסת פוזרה בלי בושה, 

אבל האוויר... נשאר נקי!

לנו כבר נגמרו הדמעות, לכן את הבכי נשאיר לאם האמהות. קול ברמה נשמע 
נהי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם.

כבר אלפי שנה שהיא בוכה ודבר לא השתנה. אולי טוב היה להפסיק לבכות 
ולראות שעולם הכאוס הוא טוב מאוד.  

קורא נכבד, אל דאגה. משיח זו מטרה שבמחשבה טהורה מקורה, אך אין הוא 
מתגלה בעולם הרמייה. הירוקים כבר מזמן הפסידו את המערכה, וכל עוד לקח 
האדם מהאלהים את השליטה, לא יהיה אוויר נקי להפיל ממשלה או כלכלה.
המיסים למיניהם לא נאגרים בבית האוצר הממשלתי אלא חוזרים למעגל 
העסקי. בלי דלק מזהם לא ינוע דבר והאוכל לשווקים יגיע מאוחר. אז בואו נשמח 
עם מה שיש, נצא לרחובות, נרים ידיים ונרקוד כי הכאוס... הוא הסדר הטוב.
למעשה, העולם הזה מלא בכאוס חיובי, בונה התפתחות ואון. כי אין מגלה 

חוכמה ורצון בעולם משעמם ומושלם של משיח עליון.

כאשר א)ז"ל(ה השעה, נפטרתי בשמחה מגוף בשר הרמייה, בלי שאבין 
מדוע ירדתי והשתעבדתי למלכות שקר זה העולם. לאחר עזבי את גופי 
וחוסר הסיפוק ששרר סביבי, חזרתי למקום החוק הטוב והמסודר, השלם 
באחדותו... והמשעמם בהווייתו. רק אז הבנתי כמה טוב היה לי כאן בזה 

כאוס העולם.
יהושע.
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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

המניין של חייםאוהל יעקב יוסף - ד׳טללי אורות - ב׳נוף אלירזקרליבךאוהל מנחםברסלבאבני קודשסוכת דוד

חול

שחרית
א, ג, ד 6:00

ב,ה 5:45
ו׳ 7:00

א, ג, ד, ו 6:00
5:006:308:15ב, ה 5:45

6:15
ו׳ 8:15

ר״ח וצום 6:00
דף יומי 6:005:15

שחרית 6:00

19:3019:1019:20מנחה

20:3020:0520:2020:4520:30ערבית

שבת

מנחה 
19:2719:0014:00וק. שבת

18:30
קבלת שבת 

18:30
20 דקות לאחר 

הדלקת נרות
18:08 מוקדם

19:27
15 דקות 

לפני השקיעה
20 דקות לאחר 

19:20הדלקת נרות

6:30שחרית
8:30

4:35
לימוד 8:004:459:158:00

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 18:00
17:00 תהילים18:00מנחה 19:00

שיעור 18:3018:3016:00 מנחה
מנחה 17:00

שבועות

ה. נרות 
20:2520:2020:2020:2520:20וערבית

תיקון/ 
22:3023:0022:3024:00לימוד

5:00שחרית
8:304:404:454:38

9:004:30

19:3019:2019:00מנחה
17:30 שיעור
18:30 מגילה
19:00 מנחה

18:00

20:2620:2020:2020:2520:10ערבית

יחידה בת 3 חדרים, בתקוע א', במרכז היישוב, 
עם מזגן, דוד שמש, קרובה למכולת ולמקווה: 

 054-2206080
-----------------------------------------
2 חדרי שינה, סלון גדול, מטבח ומקלחת, יציאה 
לגינה מטופחת וגדולה, כניסה ב-15.6, 3100 ש"ח:

 איתן, 055-8855065

בית 5 חדרים, 2 קומות, גדול ויפה, עם מרפסת 20 
מ"ר, נוף מדהים, כניסה בסוף יולי: 050-9945999, אורן
-----------------------------------------

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

-----------------------------------------
בית מחולק ל-2 יחידות, יחידה ראשונה: 4 חדרים 
+ גינה, יחידה שניה: 3 חדרים עם מרפסת גדולה:

תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
-----------------------------------------
במרכז היישוב, למגורים או השקעה, בית פרטי, 
100 מ"ר, על חצי דונם, אפשרויות הגדלה, ממוזג, 

4 כיווני אויר. יעקב: 050-5378883

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

לפרסום:
iton@tekoa.co.il

לוח תקוע

אז סוף שנה הגיע; רוצים להתכונן למבחני סוף 
שנה ומועדי ב'? להשלים פערים? להתכונן לשנת 
הלימודים הבאה? מורה פרטית למתמטיקה בתקוע, 
בעלת תואר ראשון ושני בפסיכולוגיה וכן תואר 
ראשון בחינוך ותעודת הוראה, ניסיון של שנים עם 
מגוון תלמידים בכיתות א'-י"ב, כל הרמות, כולל 
הגשה לבגרות, עבודה עם לקויות למידה וקשיים 

רגשיים: דבורהל'ה: 052-5802310
-----------------------------------------
ביישובנו נפתח אולפן עברית לעולים חדשים; 
הלימודים על חשבון משרד הקליטה; השיעורים 
מתקיימים בקבוצות של 6-8 תלמידים בשעות 
הערב, 3-2 פעמים בשבוע, בהתאם לרמת הקבוצה: 

פינחס, 052-2375645, 02-9963415
 A Herbew “ulpan” has been opened in 
our Yishuv, for new immigrants; studies 
sponsored by the ministry of absorption; 
classes of 6-8 students, 2-3 times a week 
in the evening, based on the level of the 
group: Pinhas, 052-2375645, 02-9963415 
-----------------------------------------
תופרת מקצועית עם ניסיון רב, עושה כל סוגי 
התפירה: שמלות ערב,שמלות כלה, תיקונים וכו': 
השעות  בין   ,058-7703248 )אולגה(,  מישאלה 

.21:00-15:00

רק שניה, אזור התעשיה תקוע
שעות פתיחה: שני 16:30-18:30, שלישי 9:00-13:00, חמישי 20:00-22:00

rak-shniya@tekoa.co.il  |           רק שניה - חנות יד שניה קהילתית

מוזמנים לבוא למיין בשעות הפתיחה!

שעות פתיחה: 

שני: 18:30-16:30

שלישי: 13:00-10:00

חמישי: 22:00-20:00

מוזמנים!
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