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גיליון 811 § פרשת שלח לך
הדלקת נרות: 19:32
מוצאי שבת: 20:30

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

באזור התעשייה מתפנה להשכרה 

תא של 100 מ"ר.

לפרטים: אתי,

pnim@tekoa.co.il  ,053-7714909 

מזל טוב!
לרחלי וישי זינגר להולדת הבת

לאיריס ולרב דב זינגר להולדת הנכדה
למיכל ודב שמחון להולדת הנכדה
לשיינה ושאול יודלמן להולדת הבן

לשיראל וחי בירן להולדת הבת
ליולה ועמית בירן להולדת הנכדה
לפדות ומיכאל הולנד להולדת הבן

ליעל ולרב אריאל הולנד להולדת הנכד
לכנה ועמיחי נעם להולדת הבן

Tekoa Community Garden Invites you for a Ground Prep-day
Thursday 20 June from 4:30-6:30pm

Children & adults, all are welcome to help prepare the space for 
building by the strength of your own hands!

Bring gardening tools: shovels, spades, pitchforks etc. Please bring your 
own hats and water bottles. *Most of the garden is in the shade!

For details and to join the whatsapp group: Batel, 054-2147870

/ 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 :

גינה קהילתית תקוע מזמינה אתכם ליום הכנת הקרקע לבנייה:
יום חמישי, 20/6, 18:30-16:30

ילדים ומבוגרים- כולכם יכולים לעזור להכין את השטח בכח ידיכם.
נא להביא כלי גינה/ עבודה: מחרשה, מעדר, את חפירה וכדומה. 

נא להצטייד בכובע ומים. *רוב הגינה בצל.
לפרטים ולהצטרפות לקבוצת ווצאפ: בת אל, 054-2147870
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דגש על תקשורת חברתית והעצמה אישית
לתיאום והרשמה: הודיה 058-6022097 אם אין מענה לשלוח מסרון.

ם
יי
ת
וד
ק
נ

המרכז להעצמה

מחנה איולף
ורכיבה

יוצא לדרך:

יחס אישי!

מספר המקומות מוגבל

מהרו להרשם!

הנחה לאחים

כיתות א' - ה'   |   8:30 - 13:30
' אב ו  - | כח' תמוז   7.8  - 800 ש''ח בלבד31.7 

טיולים
 שיעורי רכיבה

 אילוף וטיפול בסוסים
בריכה

 מחנאות
חוויות בלתי נשכחות!

לתיאום והרשמה: הודיה 058-6022097 אם אין מענה לשלוח מסרון.

ם
יי
ת
וד
ק
נ

המרכז להעצמה
- קורס -

עוזר מדריך
רכיבה

יוצא לדרך:

יחס אישי!

מספר המקומות מוגבל

מהרו להרשם!

הנחה לאחים
בוגרי כיתות ה'   |   8:30 - 13:30
21.7 -25.7  |  יח' תמוז - כב' תמוז

800 ש''ח בלבד

קורס עשיר בידע:
רכיבה

טיפול

העברת שיעורים

אילוף לסוסים

לבוגרים תוענק תעודה
אשר תהווה להם יתרון לעבודה בחוות השונות

בס”ד

חידון התנ"ך 

על ספר שמואל א' 

כותב החידון: הרב אורי סמט
ניהול: ראובן ורבר

מידע נוסף, תקנון והרשמה באתר של המועצה:
https://bit.ly/2WDerLW

reuw@kfar-etzion.co.il
טלפון: 02-9939918

כל יום יעלה לאתר חידון חדש על פרק נוסף!

החידון מיועד לבנים ובנות בוגרי כיתות ד' עד ז'

מכל יישובי מועצה אזורית גוש עציון

תחילת החידון ביום שני, כ"ח בסיוון 1.7.2019

מ-6:00 בבוקר עד 23:00 בלילה 

סיום החידון: ז' באב 8.8.2019

פרסים יוענקו לכל מי שפותר נכונה 18 חידונים ומעלה

גוש עציון מזמינה אתכם  המועצה הדתית 

לחידון מתוקשב )באמצעות האינטרנט(

על ספר שמואל א' שייערך במהלך

החודש הראשון של החופש הגדול

חידון התנ"ך
על ספר שמואל א'

בהצלחה לכולם!
הרב רפי אוסטרוף
יו"ר המועצה הדתית

02-9937982
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משרד, בבית עץ, עם חדר אמבטיה + פינת קפה, 
בתקוע א', מיידי 054-2307474 

----------------------------------------
 2 2 חדרי שינה + סלון ומטבח,  90 מ״ר,  דירת 
שירותים מלאים + מרפסת 60 מ"ר, כניסה בתחילת 

אוגוסט: 050-7954244
----------------------------------------
דירה בת 3 חדרים, עם גינה במצב מצויין, במרכז 

היישוב, מאוגוסט. לפרטים: 050-5306518
----------------------------------------

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

3.5  חדרים, כ-75  מ"ר, חדשה ומאובזרת, 3 מרפסות 
ענקיות לנוף, קומה 2 מתוך 2. לפרטים נוספים: 

054-5329180, ענבל
----------------------------------------

2 חדרי שינה וסלון, יציאה לגינה גדולה ומטופחת,     
3100 ש"ח, 055-885-5065. איתן

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

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

לפרסום:
iton@tekoa.co.il

לוח תקוע

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

4 כיווני אויר. יעקב: 050-5378883
----------------------------------------
ללא תיווך, בית יפה, 5 חדרים, בשכונת בנה ביתך, 

גמיש, מיידי. לפרטים: 050-8558179
----------------------------------------

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, 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 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
----------------------------------------
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

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

למכירה מיטת פוטון יחיד, 190*80, כולל מזרון 
קפיצים, 250 ש"ח:  052-6540499

----------------------------------------
 ,5-4 לגילאי  ואוהבת,  ביתית  כיפית,  קייטנה 
בתאריכים: 1-9/8, א'-ח' באב )תשעת הימים(, 
מגוון פעילויות- מים, ספורט, בישול ואפייה ועוד, 
יחס אישי לכל ילד, בנות אחראיות בגיל 13.5 עם 
נסיון עם ילדים. מהרו להירשם, מספר המקומות 
מוגבל!!! מחכות לכם, גפן נהון ורננה פרידמן: 

054-2002528
----------------------------------------
גן חני! נותרו 2 מקומות אחרונים, לגילאי 2-1.5. 

לפרטים: 050-9605582
----------------------------------------

שיעורי שחייה + שיעורי אנגלית – כל הקיץ! מדריכת 
שחייה מוסמכת + מורה פרטית לאנגלית )ילדים, 
מבוגרים, חינוך מיוחד(: 052-2401197 / 02-6568523  

deenaw@013.net ,)להשאיר הודעה קולית(
----------------------------------------
ליקרים ביתיים בטעמים שונים! פסיפלורה, ליים, 
לימונצ'לו ולימונענע, 35 ש"ח ליחידה של 250 מ"ל,
אספקה עד הבית, לרוויה. דניאל: 054-6752710

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

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 
19:3219:0014:00וק. 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״ש20:3020:2520:20ערבית

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!

 שני: 18:30-16:30
שלישי: 13:00-10:00
חמישי: 22:00-20:00
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מוסיקה
בגלריה

סדרת ערבי מוסיקה במוצ"ש בגלריה לאומנות | תקוע

תקוע

         לבעלי מנויים-

הנחה על כל המופעים!

Love Is In The Air
ערב של מוסיקה רומנטית

עם אירנה מילשטיין 
בתוכנית: שופן, גראנאדוס, שוברט, 

רחמנינוב, פיאצולה ואחרים
הרבה מוזיקה, קצת סיפורים, פסנתר, יין ואהבה

י”ט סיון
22/6
21:15

מחיר כניסה: 45 ₪
*ניתן לשלם דרך המיסים

הגלריה לאומנות של בלה לוין
רח' עמוס 221,  תקוע

050-9605642
\ מספר המקומות מוגבל \ 

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

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


