
1תקועיתון  § י׳ בסיון תשע״ט 13.06.2019

גיליון 810 § פרשת בהעלותך
הדלקת נרות: 19:30
מוצאי שבת: 20:28

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

יריד הספרים- חודש הקריאה בתקוע

חודש הקריאה נפתח ביישובנו במבול הצגות.
נהנינו משרלי ותיאטרון הסיפור שלו, אסף פרידמן וההצגה 
החדשה שלו בעקבות דוד המלך, ואהרון יוקל ותיאטרון הרחוב.
אנחנו ממשיכים להתחדש בספרים חדשים שמספרים 

סיפורים עתיקים.
מוזמנים למצוא אצלנו עיר מקלט מהחום והשגעת.

צוות הספרייה
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מה המשותף לשלושה גברים מטירה, שתי נערות מאפרת ובחור מגבעות?
לראשונה, נפגשו כולם ביום שישי האחרון, ערב שבועות, על הפטרול 
בתקוע, במרוץ חן ישראל. יוזמה מרגשת של חבר יקר, יאיר מימון, 
שהתחילה כמרוץ חן ישראל של ביה"ס אח"י, הפכה השנה, בניצוחו 
של שלמה חלבה, מנהל אגף הספורט במתנ"ס גוש עציון, למרוץ 
Real Timing, מרוץ  תחרותי אזורי ואפילו כלל ארצי, דרך חברת 
שמתקיים מדי שנה בתקוע ומזמין אליו פשוט אנשים מכל הסוגים 

שחשקה נפשם בריצה... 
כמה ימים לפני המרוץ אמר לנו שלמה, כי ההרשמה עומדת על יותר 
מ-250 איש, לאחר שההרשמה באתר נסגרה ואנשים התקשרו אליו 
באופן פרטי. כבר לא יהיו חולצות לכולם, כי היה צורך לסגור את 
ההזמנה שבוע מראש. "ההיענות הזאת חסרת תקדים! וכבר ארגנתי 

עשרות מירוצים לפני כן", אמר לנו שלמה וזה חימם את הלב.  
ערב החג, בשש בבוקר, השמש עוד לא החליטה באיזו עוצמה לקפוח 
היום, התחילו להתאסף קהל האנשים שנרשמו למרוץ למקצה הראשון- 
10 ק"מ. הייתה באוויר התרגשות רוויה בציפיה לאן ייקח המסלול? 
שעתיים וחצי מאוחר יותר, על הפודיום במצפה שליד הפיס, עמדו 
גאים הזוכים בגביעים של המקצה האחרון- מקצה 2 ק"מ. חוויה בלתי 

נשכחת שהיא הרבה מעבר לספורט. 

מרוץ חן ישראל בתקוע 2019

אחרי הרבה זיעה, נשימות, חיבוקים, צחוק ודמעות, אנחנו יכולים 
לומר שבעיקר הייתה שם תחושת השתתפות; חיבוק מהקהילה שלנו, 
קהילת תקוע, שהתווספו אליה משתתפים שונים ומפתיעים; חיבורים 
ומפגשים שרק ספורט יכול ליצור, במקום בו אין מעמדות או מחלוקות, 
קטגוריות או מגירות; כולם בתנועה, האדרנלין זורם ומזרים אנרגיות 
טובות ורגעים מאושרים. לראות משפחות רצות, הורים עם עגלות 
או אחים עם אחיהם הקטנים והאמא רצה אחריהם ומעודדת בקולי 
קולות, להתנשף במסלול ה-5 ק"מ, לפגוש רצים ממסלול ה-10 באים 
מהכיוון ההפוך ולהחליק להם כיפים, לראות את כל המשפחה יחד 
רצה עם חיוכים מאוזן לאוזן, כל אלו היה בהם כדי לרומם את הנפש 
ולהרחיב את הלב. החיבור הזה בין כולם, הקלילות הזו והחיוך הם 
הם חן ישראל, במלוא המובן הרחב של המילה. כי בננו חן הפך מילד 

פרטי שלנו לילד  שחי בלבבות של כולם. 
ותודה ענקית לשלמה חלבה על הארגון המסור וליאיר, האבא של 

המרוץ, שבלעדיהם זה לא היה קורה. 

ניפגש במרוץ הבא!!!
משפחת בלוך, גדעון עדי והילדים.

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

חברים זה קורה שוב! 
והפעם גדול יותר ומושקע יותר!

כנסיית השכל מגיעים לפסטיבל הבירה החמישי בתקוע, בהשתתפות מיטב 
מבשלות הבירה המקומיות. 

עשינו מאמצים גדולים לשמור על מחירים עממיים לטובת תושבי היישוב 
וגם לחברים ומשפחה מבחוץ. 

שימו לב!!
קוד ההנחה לתושבי תקוע הוא 8692 

ההנחה היא לתושבי תקוע בלבד!!
שימו לב!! המחיר המוזל תקף רק למכירה המוקדמת )עד ה-29.6(.

החל מה-30.6, המחיר יהיה 70 ש"ח לכולם, ללא יוצא מן הכלל!
)כן, גם לתושבי תקוע. אל תחכו לרגע האחרון!!!(

לינק לרכישת כרטיסים במייל היישובי ובוואצאפים.

חיים רוטשטיין / רכז תרבות

מזל טוב!
לשירן ודוד ליקסנברג להולדת הבת
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זרעי קיץ 
נישאים ברוח 

מעירים זכרונות 
מעוררים ערגונות 

זרעי קיץ באים בנחיריים 
ורומזים איזה קיץ 

הולך להיות -  

קיץ הוא מקפצה. הוא מאפשר לנו להיות הכי חופשיים ושלמים, הוא מציף 
באפשרויות חדש ולפעמים הוא עלול להיות קצת משעמם ולא פעם נערים 

הולכים בו קצת לאיבוד...
גיבשנו לוח חופש עמוס בפעילויות רבות מסוגים שונים. ניסינו למצוא פעילויות 
שוות ולא יקרות ושיהיה מגוון מספיק רחב כדי שתוכלו לבחור את הפעילויות 

המתאימות לכם ולילדים שלכם.
בשבוע הקרוב נפרסם לוח חופש בו יהיו מפורטות כל הפעילויות שאנחנו 

מוציאות, עם מחירים ותאריכי הרשמה.
טעימות ממה שמתכונן-

נפתח את הקיץ בפעילות שווה של לייזר טאג!!!!
בהמשך השבוע הראשון של החופש נצא לטיול אזורי יחד עם הנוער של גוש 

עציון. פרטים ניתן לראות בפרסום המצורף.

קורס צילום של דעאל סבטייה - נשארו מקומות בודדים לקורס!!!
מחיר מצחיק לקורס שווה במיוחד. רישום אצל הדס.

סיירת נעורים - 
כמו שכבר בטח שמעתם, השנה תתקיים סיירת נעורים שווה במיוחד. 

פעילות הסיירת תתקיים בימים ראשון ושלישי בחודש יולי )מלבד השבוע 
הראשון, בו מתקיימת פעילות פתיחת קיץ והטיול האזורי(, כלומר ארבעה 

שבועות.
בכל יום, החניכים יקבלו שוקו/ תה ועוגיות בבוקר וארוחת צהריים.

בימי ראשון תתקיים פעילות בוקר ולאחר מכן קורסים.
בימי שלישי יתקיימו עבודות בקהילה ולאחר מכן סדנאות )כל שבוע סדנא 

אחרת לכלל החניכים(.
החניכים נרשמים לקורס אחד ומגיעים בכל יום ראשון לאותו קורס. כמו כן, 
כל חניך בוחר מקום עבודה אחד אליו הוא ילך בכל אחד מימי שלישי בסיירת. 

הקורסים בימי ראשון: מקרמה, אוכל, איפור, עיצוב, קומיקס ושדאות.
העבודות בקהילה בימי שלישי: חוות ספר המדבר, יער תקוע, בניית פינת 

ישיבה ומדורה מחוץ למועדון והתנדבות ב'רק שנייה'. 
העלות לסיירת כולה - 600 ש"ח.

ניתן להירשם לימי ראשון בלבד - 350 ש"ח, או לימי שלישי בלבד - 300 ש"ח.
לא ניתן להירשם ליום פעילות בודד.

הרישום אצל נרי והדס.
אנחנו מצרפות את הלו"ז של הסיירת. לפירוט או שאלות נוספות ניתן לפנות 

לאחת מאיתנו.

בימי שני של חודש יולי, נעשה ערב כיף לפי שכבות שעליו החניכים יהיו 
אחראים. חניך או קבוצת חניכים שכבר יודעים שהם רוצים לארגן ערב כיף 

- בואו לדבר עם נרי או הדס.

אוהבות ומתרגשות לקראת החופש הגדול!!!!
נרי והדס

נוער צעיר

לעבוד! באנו   -  6:30
קהילתית  כפיים  עבודת 

במועדון פועלים  ארוחת   -  11:00
משתנות סדנאות   -  12:00

יום סוף   -  14:00
 

ימי שלישי
ועוגיות  שוקו  טוב!  בוקר   -  10:00

משתנה פעילות   -10:30
צהריים ארוחת   -  12:00
בחירה קורסי   -  12:30

יום סוף   -  14:30
 

ימי ראשון

יום שלישייום ראשון

צביעת חולצות7.07
קורס בחירה

עבודות בקהילה9.07
מוביילים ושלטים

בוקר יוגה14.07
קורס בחירה

עבודות בקהילה16.07
בצק סוכר וגלידה

באור פניך )צום(21.07
קורס בחירה

עבודות בקהילה23.07
קליעת סלים

בוקר ספורט28.07
קורס בחירה

עבודות בקהילה30.07
יצירה באבן הפלא
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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!

זן שיאצו
יגאל ברזלי, מטפל בשיאצו וסטודנט לרפואה סינית 

ברפואה הסינית הכל יחסי. האדם, כמו העולם, הוא מערכת שלמה 
שבתוכה מתקיימות מערכות יחסים בין חלקיה השונים. החלוקות הן 
רבות מאוד, אבל כולן מתבססות על החלוקה הראשונית של יין ויאנג. 
פנימי וחיצוני, למעלה ולמטה, קיץ וחורף, שמים וארץ- בכל צמד כזה 
יש מערכת יחסים בין שני החלקים. לפעמים הם הופכיים ולפעמים 
משלימים, לפעמים הם מתחלפים ולפעמים הם שני החלקים של אותו 
הדבר. האדם הנמצא בין השמים לארץ יכול להתבונן בשינויים האלה 
ולהבין איך ההתמרות קורות, מהי הזרימה שמתרחשת בין החלקים 
השונים, מתוך הכרה שכל מערכת יחסים היא חלק ממערכת גדולה 
ושבכל מערכת יחסים ישנן עוד מערכות רבות. הסינים נתנו לשינויים 
האלה שם- צ'י. כשהצ'י אינו זורם נכון, הגוף יהיה נוקשה וכואב, רקמות 
הגוף יחלשו, הנפש תהיה מפוזרת ומבולבלת ולבסוף תגיע מחלה. 

כשהצ'י זורם נכון, הגוף חיוני, הדם זורם ומזין את האיברים והרקמות, 
הנפש שוכנת ומעוגנת בגוף והאדם מרגיש שלווה.

השיאצו הוא טיפול במגע שעובד עם הצ'י. הוא התפתח ביפן, אך 
המקורות התיאורטיים שלו הגיעו מסין. כשאני רוצה לעבוד עם הצ'י 
של המטופל, אני קודם מנסה להבין מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך, 

האם יש חסימה במקום מסוים. אני אתבונן על הנשימה וארגיש עד 

כמה היא עמוקה, האם יש מקומות שאליהם לא מגיע אוויר. אני ארגיש 
את הערוצים בהם זורם הצ'י ואבדוק מה מצבו- האם הוא זורם בחוזקה 

ומציף או שאולי הוא עמוק וכמעט בלתי מורגש.
במפגש של הטיפול נוצרת מערכת יחסים בין המטפל המטופל והצ'י 
זורם ביניהם. כדי לחדד את תחושת הצ'י, הטיפול מתחיל במדיטציה 
קצרה. המטפל נושם למרכז הגוף, אל הבטן, ומרגיש איך היא מתמלאת 
באוויר ובצ'י. המטפל נמתח אל השמים ומשתרש אל האדמה. מתוך 
המקום הזה הוא מתרכז בתחושת הגוף ובנוכחות של הצ'י בתוכו. בין 
השמים לארץ נמצא המטפל אשר מרגיש את הזרימה ואת הנוכחות של 
הצ'י. הוא ממשיך לעבוד מהבטן ונותן לה להנחות כל תנועה במהלך 
הטיפול. נוכחות בטוחה ומכילה הן איכויות הצ'י שאני מביא למפגש 
והן מאפשרות למגע להיות מדויק ומתאים למצב הצ'י של המטופל. 
עבודה עם התחושות של הצ'י בגוף יחד עם הנשימה מאפשרת לשינויים 

בגוף להתרחש- חיצוניים ופנימיים, פיזיים ונפשיים. בעזרת המפגש 
בין המטפל למטופל, המטופל לומד להיפגש עם הצ'י שלו, להבין את 

הסיפור שהוא מספר ואיך אפשר לספר סיפור חדש.
השיאצו מטפל בבעיות רבות, ביניהן כאב, הפרעות זרימה במערכת 

העיכול, בעיות נשימה, חוסר שקט ועייפות כללית.

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.

תרבות בספר המדבר

פותחים את הקיץ במופע מוסיקלי סוחף!
החלוצים

פתיחת דלתות: 20:00ראשון
תחילת מופע:   20:30 

כ”ז סיון
30.6

אמפי כפר אלדד

הרכב החלוצים מזמין אתכם למפגש עם הזמר העברי 
המשלב את הישן עם החדש. 

שמונה נגנים וזמרת עם מיטב הקלאסיקות מכל הזמנים - 
"כשאור דולק בחלונך", "צל עץ תמר" ועוד... 

רכישת כרטיסים:
25 ₪ ברכישה מוקדמת באתר מתנ"ס גוש עציון | 35 ₪ בערב המופע

שעות פתיחה: 
שני: 18:30-16:30

שלישי: 13:00-10:00
חמישי: 22:00-20:00

מוזמנים!
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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.

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.

��
��

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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לכבוד נשות היישוב,
שלום!

כחלק מהמאמץ לשיפור השירות במקווה הנשים, 
הצבנו מכשיר לתשלום באמצעות כרטיס אשראי במקווה.

מעתה, אין צורך להצטייד בכסף מזומן, אלא ניתן לשלם בכרטיס 
אשראי בצורה עצמאית במכשיר תשלומים המוצב במקווה.

למעוניינות, ניתן עדיין לשלם על הטבילה לבלנית במזומן.
chedva.m.d@gmail.com :נשמח לכל תגובה או הערה למייל

בברכה,
הרב רפי אוסטרוף - יו"ר המועצה הדתית גוש עציון

rafi@gush-etzion.org.il / 052-4317477 / 02-9939994

אתם לא תאמינו !
בחג השבועות חולקו בתקוע 550 טילונים!!!

בחג השבועות התקיימו שתי קריאות התורה 
מרכזיות של "עשרת הדיברות"- בבית כנסת 

חב"ד ובבית כנסת נוף אלירז.
בשני המקומות המעמד היה מרגש ומרומם, כשכל הילדים שאגו יחד 
"שמע ישראל" ו"נעשה ונשמע" ולאחר מכן שמעו את קריאת התורה.

 שוב נזכרנו שהילדים הם הערבים שלנו לקבלת התורה ועלינו להיות 
באחדות ואהבה ללא תנאים.

ותודה  הכנסת  בתי  משני  והעוזרים  התורמים  לכל  כוח  יישר 
מיוחדת ל"טלקייק"!
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מחיר טוב, דירה גדולה, 90 מ"ר, 3.5 חדרים, כניסה 
פרטית: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839

----------------------------------------
דירה גדולה, 4 חדרי שינה מרווחת, מתאימה למשפחה 

או לשותפים: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
----------------------------------------
בתקוע ב', דירה שקטה וגדולה, עם גינה: תמר- 

תקוע תיווך, 054-5988839
----------------------------------------
מתפנה בסוף יולי יחידת שני חדרים בתקוע א' 
)אדירים( ממוזגת, מוארת ונעימה, כניסה פרטית.

לפרטים: משה, 050-7635681
----------------------------------------
2 חדרי שינה, סלון, מטבח, יציאה לגינה גדולה 

ומטופחת, 3100 שקל: 055-8855065, איתן
----------------------------------------
דירת בייסמנט מקסימה, בתקוע א׳ )קרוב לשער(, 
מיידית, חדר שינה אחד, סלון ענק ומטבח מגניב, 
מתאימה לזוג או רווק/ה, 2450 ש״ח, כולל ארנונה, 
עדיפות לשוכרים לטווח ארוך: 050-5748172, אוריה
----------------------------------------

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, גמיש, מיידי. לפרטים: 
050-8558179

----------------------------------------
בית 6 חדרים, 220 מ"ר, מגרש חצי דונם, פינוי מיידי: 

054-2101613
Beautiful family home, 6 rooms, 220 
square metres, built on a half a dunam.
054-2101613
----------------------------------------
סאבלט לתקופת הקיץ, 23.7-30.6, בית 4 חדרים 

+ חצר. לפרטים: 050-7700899  
----------------------------------------

בתקוע ב', חמים ונקי כחדש, עיצוב קלאסי, בית 200 
מ"ר במפלס אחד + יחידת דיור, פרגולה גדולה, גינה: 

תמר- תקוע תיווך, 054-5988839  
----------------------------------------
בית יפה + השקעה טובה, בית מחולק ל-2 דירות: 
דירת 4 חדרים + גינה; דירת 3 חדרים + מרפסת 

גדולה: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839  
----------------------------------------
בית בסטנדרט גבוה, 2 קומות, 288 מ"ר, מרפסות 
על הנוף )30 מ"ר ו-40 מ"ר(, גינה, 4 חדרי שינה, 
לכל חדר חדר ארונות צמוד, 3 אמבטיות + יחידה 
בת 2 חדרים, מקלחת, מטבחון, יציאה פרטית + 
יחידה גדולה )88 מ"ר( עם 4 חדרי שינה, תקרות 

גבוהות: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
----------------------------------------
בית של 3 יחידות: יחידה של 110 מ"ר,  4 חד, 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
----------------------------------------
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
----------------------------------------
בית גדול, בלי מדרגות, 6 חדרי שינה, סלון מרווח, 

גינה גדולה: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
----------------------------------------

שיעורי שחייה + שיעורי אנגלית – כל הקיץ!
מדריכת שחייה מוסמכת + מורה פרטית לאנגלית 

)ילדים, מבוגרים, חינוך מיוחד(: 
052-2401197)להשאיר הודעת ס.מ.ס(, 

02-6568523)להשאיר הודעה קולית(
deenaw@013.net

----------------------------------------
לחברת גינון באזור גוש עציון דרוש מנהל צוות עם 
ניסיון בהפעלת צוות עובדים ובתחומי גינון. לפרטים: 

אייל, 052-3253066; שמוליק, 052-3291581
----------------------------------------
חוות תקוע מגייסת עובד/ מלגזן להוצאת נהגים 
מ-4:00 בבוקר והמשך עבודה במחלקת הייצור, 
למשרה מלאה או חלקית, החווה תתאם קורס 

לרישיון מלגזה אם נדרש: 050-9115811, אורי
----------------------------------------

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
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

19:3019:1519:20מנחה

20:3020:1020:2020:4520:30ערבית

שבת

מנחה 
19:3019:0014:00וק. שבת

18:30
קבלת שבת 

18:30
20 דקות לאחר 

הדלקת נרות
18:11 מוקדם

19:30
15 דקות 

לפני השקיעה
20 דקות לאחר 

19:25הדלקת נרות

6:30שחרית
8:30

4:40
לימוד 8:004:459:158:00

8:30שחרית 8:45
ותיקין:

30 דק׳ לפני הנץ
מניין שני: 8:30

8:15ברכו 9:00

13:30מנחה 18:00מנחה
18:00

שיעור 18:00
17:00 תהילים18:00מנחה 19:00

מנחה 18:3018:3017:00 מנחה

20:30צאת שבתצאת שבת20:28מוצ״ש20:2820:2520:20ערבית
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/ הכני�ה מגיל 18 ומעלה בלבד /
אלי

פ
אלדד ר

ם: 
 צל

במדברבמדבר
בתקועהחמישי     הבירהפ�טיבל בירהבירה

מוזיקה, אוכל, קצב, והרבה בירות

מ�יבה אל תו� הלילה> 
DJ BABA GUZAMBA

open

 << 22:00
מופע
מרכזי

חמישי/// א' תמוז 
4.7.19 משעה 20:00

תקוע ברחבת מרכז האמני 

לפרטי  ורכישת כרטי�י >
www.etziontour.org.il | או בטלפו�: 02-9933863

60 ₪>(לתושבי תקוע: 50 ₪)
! ד ב ל ב ת  מ ד ק ו מ ה  ר י כ מ ב

30.6 ובקופות70 ₪>  מה-
בירה ראשונה חינ **** ****

השכלכנ�יית
     Dj Fadel חימו :


