
1תקועיתון  § כ״ד בסיוון תשע״ט 27.06.2019

גיליון 812 § פרשת קורח
הדלקת נרות: 19:33
מוצאי שבת: 20:31

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

מזל טוב!
לתהילה וינון כהן להולדת הבת

למלכה ושלמה יגר להולדת הבן 

ב ר ו ך   ד י י ן   ה א מ ת
בצער רב אנו מודיעים על פטירתו של 

מיכאל מישל ז”ל 
אבא של אליעזר עמרם.

המשפחה יושבת שבעה בירושלים,שכונת מקור חיים 2 ב'.
משתתפים בצער המשפחה

בית תקוע

פרידה משכבת ח׳ מביה״ס אח״י
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בריכה:
בחודש יולי, בין השעות 14:00-8:00, יפעלו קייטנות בבריכה לפי הלו"ז הרגיל.
שימו לב: בקייטנות עובדים מדריכים ומדריכות שיהיו נוכחים בכל שעות 

הפעילות לצורך שמירה על החניכים.

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

06:45-08:30
טיפול 
שוטף
בבריכה

06:45-08:00נשיםגבריםנשיםגברים
נשים

08:00-09:00גבריםנשיםגבריםנשים08:30-10:00
גברים

החל מ-09:00גבריםגבריםגבריםנשים10:00-11:00
מעורבמשפחה

מעורבמשפחהנשיםגבריםמשפחהגברים11:00-12:00

מעורבמשפחהנשיםמעורבמשפחהגבריםנשים12:00-13:00

מעורבמשפחהנשיםמעורבמשפחהמשפחהנשים13:00-14:00

מעורבנשיםמשפחהמעורבמעורבמשפחהגברים14:00-15:00

מעורבנשיםמשפחהמשפחהמעורבמשפחהגברים15:00-16:00

מעורבגבריםגבריםמשפחהנשיםגבריםמשפחה16:00-17:00

גבריםגבריםמשפחהנשיםגבריםמשפחה17:00-18:00
עד 18:30

מעורב

מעורבמשפחהנשיםגבריםמעורבנשים18:00-19:00
עד 19:30

משפחהנשיםגבריםמעורבנשים19:00-20:00

משפחה20:00-22:00

יולי

21.7 / י״ז בתמוז: בריכה פתוחה כרגיל

תושבי תקוע היקרים
שלום רב,

הנדון: שינויי תנועה ביישוב ותנאי אכיפה ביישוב

כחלק ממערכת לשיפור תנאי הכניסה לבית הספר ולאחר אישרור 
ועדת תמרור, ביצענו שינויים בתנועה על מנת להקל עליכם.

להלן השינויים שבוצעו:

מקומות החנייה לנכים באשכול הגנים יהיו 2 מקומות החנייה 
האחרונים באותה שורה.

אבקש להקפיד לא לעמוד ׳לשנייה׳ כדי להוציא ילדים לגן.
אבהיר, אסורה עצירה, עמידה וחנייה בכל המקומות, לרבות מקומות 
חנייה לנכים ואף סימון אדום לבן )סימון 818( ו/ או אדום צהוב 

)סימון 511(.

מסוף האוטובוסים עובר שינוי אף הוא ומעתה הנתיב שהיה עד 
עכשיו נתיב תחבורה ציבורית בלבד, יהפוך לנתיב נסיעה )חד סיטרי(.

בנוסף, בוטלו 2 המפרצים האחרונים לטובת אוטובוסים בלבד ומעתה 
תוכלו להוריד את ילדיכם בקרבת בית הספר, שימו לב! אסורה 
יציאת נהג מהרכב אלא הורדה של תלמידים בלבד והמשך נסיעה.
2 המפרצים הראשונים שמורים לאוטובוסים בלבד! כל עצירה, 

עמידה ו/או חנייה בהם עלולה לגרור דו"ח.
אציין כי הדו"ח לא בהכרח ניתן במקום. לעיתים הרכב יצולם והדו"ח 

יישלח בדואר )נכון לכל איסורי החנייה ביישוב(.

בשבילי השכונה הוותיקה, כחלק מדרישת המשטרה וכחלק מהסיכון 
הקיים, המשטרה החליטה לאכוף את החוק בכלל המקומות שהוגדרו 
כמקומות האסורים לכניסה, פרט לרכב כיבוי והצלה. יחד עם זאת, 
אנו פועלים עם הנהלת היישוב להסדיר חלק מהשבילים כדי שתהיה 

גישה לרכב בצורה בטוחה ותקנית.

כלבים- אנו מודעים לתופעת הכלבים המשוטטים ביישוב ולפגעים 

הקיימים ומטפלים בהם בצורה אפקטיבית )גם אם לא נראה 
לעיתים(. ניתנים לא מעט דוחות כספיים כבדים ואף הגדלנו את 

שעות הפיקוח ביישוב בצורה משמעותית.

נשמח אם תפתחו קריאה במוקד 106 של המועצה כשהנכם נתקלים 
במפגע/ כלב משוטט/ חנייה לא חוקית או כל בקשה אחרת לטיפול.

לשירותכם תמיד.

בכבוד רב,
מני סקולניק

מנהל יחידת פיקוח ואכיפה
מוא"ז גוש עציון

תושבים יקרים,
ביום חמישי הקרוב, 4.7, יתקיים פסטיבל הבירה החמישי בתקוע. 

מספר הודעות חשובות: 
1. אנו מבקשים בכל לשון של בקשה- אנא הימנעו מהגעה עם כלי רכב למקום. 

להלן דרכי הגעה לחנייה וגישה לתושבי תקוע ב'-ג'-ד': 
הנהגים יופנו ימינה מהפנייה לבריכה דרך ציר הביטחון עד לחנייה מול 

חוות הפטריות.
כביש הגישה מהכיכר המרכזית ועד הפנייה לחוות הפטריות ייסגר לתנועה 

החל מהשעה 19:00 וייפתח לפי הנחיות המשטרה. 
האירוע כולו מתואם עם המשטרה וגורמי הביטחון. 

2. הנה אנחנו אומרים: 
תקף אך ורק במכירה  הזמנת כרטיסים במחיר הנחה לתושבי תקוע 

מוקדמת, עד 23:59 במוצאי שבת הקרובה )29.6(.
קוד ההנחה הוא : 8692 

)ההנחה לתושבי תקוע בלבד. יש להזין בעת הזמנת הכרטיסים.(
לאחר תאריך זה, המחיר יהיה 70 ש"ח לכרטיס, כולל בירה ראשונה חינם. 

אז אם אתם בקטע של הנחה- תזדרזו ותזמינו 
ואם אתם טיפוסים שמעדיפים לשלם ת'עוד 20 שקל כי קשה להם עם 

התחייבות- אז תקנו בקופות וזהו. רק אל תגידו אח"כ שלא אמרנו. 
קישור לרכישת כרטיסים הופץ במיילים ומופיע באתר תיירות גוש עציון: 

www.etziontour.org.il
ודבר נוסף בנימה אישית:

הפסטיבל הזה אינו מובן מאליו.
לא כל יישוב זוכה להפיק אירוע בסדר גודל כזה-

לארח להקת רוק מהגדולות בארץ בחצר הפרטית שלנו
לתת במה לשפים ומבשלים ביתיים של תקוע

ולתת כבוד למבשלות שלנו, תוצרת בית.
זאת ההזדמנות שלנו להביא חברים, קרובי משפחה ואנשים שאוהבים את 

תקוע ושתקוע אוהבת אותם.
תבואו ותזמינו את החברים לבוא לחגוג עמנו.

נתראה בפסטיבל, לחיים!

חיים רוטשטיין / רכז תרבות

אתי מלכא / רכזת פנים
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עדכוני חינוך לקיץ:
בשבועות האחרונים עשינו מאמצים רבים כדי לענות על הצורך של 
התושבים בצהרון בחופשת הקיץ. אחרי עשרות)!( שעות של בירורים, 
תיאומים, התייעצויות ורצון טוב, נפתחה הרשמה דרך המתנ"ס. לצערנו 

עקב מיעוט נרשמים, המהלך לא צלח. 
צהרון במהלך שנת הלימודים – המתנ"ס ואני מחפשים אנשי צוות ופונים 
אל אנשים. בשביל שיהיה צהרון צריך כח אדם. אין מאגר של מנהלי 
צהרון שאפשר 'לשלוף' ממנו מנהל צהרון לתקוע. לרוב, מנהל צהרון 
מגיע מהיישוב עצמו, במיוחד במזרח הגוש, שנחשב יחסית מרוחק. 

אנשים בעלי יוזמה ורקע בחינוך מוזמנים לפנות אלי או למתנ"ס.
נושא שיבוץ הילדים לגנים ממשיך להיות מוקד חשוב של ועדת חינוך 
גיל הרך. כבר קרוב לשנה אנו מובילים מהלך של הפיכת הגנים לדו-
גילאיים כדי ליצור רצף ויציבות אצל הילדים. כל הגורמים ביישוב 
ובמועצה עובדים כדי לתת את המענה הטוב ביותר לילדים, הן מבחינת 
המבנה הארגוני והן מבחינת השיבוצים. תודה על ההבנה כי מהלכים 

כאלה לוקחים זמן.
קייטנת המדע – לצערנו, השנה לא תתקיים קייטנת המדע בתקוע. עלות 
התפעול ליישוב מהווה כ-20% מתקציב החינוך השנתי ורק 25 ילדים 
נהנים מכך )מתוך כ-1,900 ילדים והוריהם שתקציב החינוך מופנה 
אליהם(. מאחר שאי אפשר לגבות יותר כסף מן ההורים, אנו נאלצים לא 
לפתוח את התכנית ביישוב. הדבר יאפשר חלוקת משאבים נכונה יותר.
לקראת הקיץ מתוכננות מספר פעילויות גדולות ועוד כמה פעילויות 
קטנות יותר המיועדות לשכבת הגיל הרך והיסודי, לחלקן נקבע תאריך 

ולחלקן טרם. עיקבו בהמשך על פרטים מדויקים:

הצגה בנושא איכות הסביבה– ל' בסיוון, 3.7, בשעה 17:15, באמפי. . 1
הצגה חינמית מטעם המתנ"ס. מיועדת לילדים עד כיתה ג'.

פסטיבל השוקו– ד' בתמוז, 7.7. ביוזמת רכז התרבות שלנו, חיים . 2
רוטשטיין, ובניצוחה של חנה פרסבורגר, יתקיים יריד פתיחת קיץ 
מושקע: דוכני מוצרי שוקולד של ילדים, סדנאות, הופעה של הרכב 

הנוער, דוכני מזון והרבה כיף.
יום ספורט יישובי– י"א בתמוז, 14.7. במסגרת פרויקט 'קרוב לבית' . 3

של המועצה האזורית והמתנ"ס וביוזמתי: פעילות זומבה מטריפה 
ומשחקי ספורט לקהל הרחב.

טקס עלייה לכיתה א'– ממשיכים את המסורת המרגשת שהתחילה . 4
בשנה שעברה. צוות היגוי מקרב ההורים בונה תכנית משמעותית 

ומהנה.
בעקבות הספרים– ט"ו בתמוז, 18.8. יצירות בפלסטלינה, שעת סיפור . 5

וכתיבת סיפורים בשיתוף עם "בית הספר של החופש הגדול" באח"י.
חידון התנ"ך– במהלך החופש נערוך חידון תנ"ך לילדים בסימן . 6

'אחדות ישראל'. החידון הראשון יתקיים בשבוע של י"ח בתמוז, 
22.7, ויהיה על ספר בראשית וספר שמואל א' )חלק מהחומר 
חופף לחידון של המועצה הדתית(. בתשעת הימים יתקיים חידון 
תחרותי מעט יותר על החומר הקודם וכן על הפטרות הפורענות 
והנחמה. מידע מפורט יינתן בהמשך. בשבועות הקרובים נשתדל 

לפרסם בתקועיתון שאלות לשם חזרה על החומר.
יריד "מרעין-בישין"– חזרתו של יריד תקוע ללא כינים, בתוספת . 7

מיגור של תופעות נוספות. ביריד יהיו שעת סיפור, יצירה והגרלה 
נושאת פרסים של ילדים שעברו בדיקת כינים וגזירת ציפורניים.

שוק המכירות של ילדי תקוע– שוק יד שנייה, מוצרי מזון, יצירות . 8
)צמידים, צמות וכו'(. הכל עד 5 ₪.

מפגש היכרות לפי גנים– אחרי השיבוצים. הילדים ייפגשו לפי גנים . 9
בפארק המרכזי להיכרות ראשונית.

כנס נסתרות 2– כ"ו באב, 27.8. אחרי ההצלחה המסחררת בשנה . 10
שעברה, השנה כנס נסתרות יתקיים במתנ"ס גוש עציון. עקבו 

אחרי הפרסומים.
מופע ותערוכת "כשרונות צעירים" לילדי יסודי באירוע סגירת . 11

הקיץ– כ"ח באב, 29.8, במסגרת 'קרוב לבית' של המועצה האזורית 
והמתנ"ס. כל ילד שרוצה להציג מיצג אומנות פלסטית, צילום, 
ריקוד, שירה, אקרובאלנס ועוד- מוזמן להציג. אירוע מרגש שמפנה 

את הזרקורים לילדים היצירתיים והמוכשרים שלנו.
פעילויות משחקי קופסא בספרייה- במהלך החופש נשתדל לפתוח . 12

מספר פעמים את הספרייה לפעילות משחקי קופסא. אנו צריכים 
הורים מתנדבים שיבואו לעזור.

בית המדרש של הרב אבי בלידשטיין- במהלך החופש הרב מארגן . 13
בבקרים לימוד לילדים ונוער. השנה אנו רוצים ליצור, במקביל 
לשיעורי הקודש, שיעורים בנושאים כלליים. אם תרצו להעביר 

מפגש אחד או יותר, אנא צרו קשר עם הרב אבי או איתי.

לחלק מהאירועים כבר התנדבו אנשים טובים לעזור בתכנון ובהפקה. 
כדי שהתכנית הנחמדה תצא לפועל צריך אתכם! בעזרה בהתארגנות 
לקראת האירוע, בהפעלה באירוע עצמו, בקניית ציוד. מי שרוצה משימות 
מוגדרות- אפשר להגדיר לו, מי שאוהב ליזום ולארגן לבד- בכיף. כל 
אחד/ת יכול/ה לקחת חלק ולהפוך את החופש הזה לחוויה בלתי נשכחת 
בלי נזק לכיס. אם יש פרויקט שמצא חן בעיניכם או אם יש לכם רעיון 

נוסף בשכונה או ביישוב- מוזמנים לפנות אלי.
בברכת "עד מתי יולי 19׳?"

רבקה יורב-רפאל / רכזת חינוך

לקראת חידון התנ"ך שיתקיים עוד שלושה שבועות על ספר בראשית 
ושמואל א' לילדי כיתות א'-ד', נשתדל לפרסם בכל שבוע שאלות חזרה:

בראשית, פרקים א'-ג':
באיזה יום נברא הים ונראתה היבשה?. 1
מה מסמנים )אותות( המאורות ברקיע?. 2
מה נברא ביום השישי?. 3
איזו ברכה נתן אלוקים לאדם וחוה?. 4
איזה יום אלוקים ברך?. 5
אלו נהרות יוצאים מעדן?. 6
מאיזה עץ בגן עדן אסור היה לאדם לאכול?. 7
מה אדם וחוה תפרו לעצמם מעלה התאנה?. 8
למה האדם ישוב אל האדמה?. 9

מה שכן מקדם לגן עדן?. 10

חידון התנ״ך
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"זהו הזמן, זה היום, זה הרגע, החופש קורא לי מכל הכבישים"
הי חברים, אז אנחנו בשבוע הראשון של החופשששש. איזה פאנן, איזה קלילות.
זה משהו ששייך רק לבני נוער וזכיתם בזה בכבוד!!! אחרי שנה של למידה 
ושל השקעה בהדרכה בסניף )ועדיין משקיעים(, השקעה בהתנדבות צוות 
עשייה, השקעה ביזמות קבוצת חקלאות, השקעה במוזיקה והשקעה בחברים 

שלכם סביבכם. באמת אין כמוכם!
מעבר לפאנן והקלילות, החופש נותן לנו הזדמנות לעשות מה שאנחנו רוצים 
ואוהבים באמת, ואני מאחל לכם שתנצלו כל דקה מהחופש לעשייה ברוכה, 
שתאזרו אומץ ותלמדו דברים שעד עכשיו לא העזתם ושתעמיקו בכל תחום 
שתבחרו, אם זה מוזיקה, טיולים, גילוי מקומות חדשים, למידה של מקצוע- 
נגרות, רתכות, אפייה, רכיבה על סוסים, התנדבות ועזרה לאחר ועוד ועוד. 

כמובן תעשו גם כסף, שתוכלו לממן את הטיול לצפון הרחוק.
העיקר שתעשו ותצאו מהתקופה היפה הזו רעננים וחזקים מעשייה.

אנחנו, צוות הנוער, בנינו לכם תכנית נהדרת לחופש. היא כמובן יכולה לצאת 
לפועל רק בעזרתכם. קודם כל, בהפקת האירועים לפי צוותים, ושנית, בהרשמה 
בזמן לכל הפעילויות. בלי אלו, יהיה קשה לנו להוציא את כל הטוב הזה. אז 
תהיו עם היד על הדופק וגם תתנו כתף כשצריך, וכמובן, הירשמו בזמן. זה אומר 
שאתם צריכים לתכנן, וכשאנחנו מתוכננים, אנחנו חדורי מטרה ומספיקים 

יותר. יעני, חופש מתוכנן שווה כפול מחופש לא מתוכנן. מה תעדיפו?
צוות הנוער פה בשבילכם החופש גם כדי לקדם יחד איתכם יוזמות חדשות, 
מציאת עבודות, פעילויות שחלמתם עליהן וכל מה שעולה בראשכם. אז 

תכוונו גבוה ותיעזרו בנו.
אחרי כל זה, והכי חשוב- שמרו על עצמכם ועל החברים שלכם. סמכו על 
תחושת הבטן שלכם ואל תעשו דברים שאתם לא שלמים איתם. היו חזקים.

ניפגש בכל המקומות, אינשאללה.

סיכום חודש בסניף-
מועדון חבר בוגר: מגיע לסיומו. שבט דורות האלופים מקיימים באופן 
קבוע בחצי השנה האחרונה מועדונית מושקעת וחווייתית לילדי 
תקוע. יישר כח לצוות טכני, לחונכים וכמובן למדריכים האלופים: 

אורי, פלאי ודותן!
שבת ירושלים: כהכנה ליום ירושלים שחל בחודש שעבר, יצאנו חבריה 

ב' ושבט הרא"ה לשבת חווייתית ועוצמתית בירושלים.
התארחנו בסניף גבעת משואה ובבוקר צעדנו יחד אל הכותל המערבי.

יישר כח לצוות שבת על הארגון!
שבועות:  בשבועות נפגשו השבטים ללימודים עם המדריכים האלופים, 

וחבריה ב'- לשיחות ולימודים עם אנשי תקוע האהובים. 
תודה לדניאל ששיתף בסיפור חייו. 

תודה לרב אבי וליקרת פרידמן על לימודים משמעותיים. 
תודה לאורי זינגר ושחר לויט על החשיבה והארגון! 

פריצת שביל האירוס השחום: בחודש האחרון פרצנו יחד, כל חניכי 
הסניף, את שביל האירוס השחום לזכר אורי אנסבכר הי"ד. 

יותר ממוזמנים להגיע לראות ולטייל בוואדי היפה שלנו! 
שאפו ענק לכל החניכים שעבדו קשה ונהנו :(

ישב"צ קיץ: צוות הדרכה נפגש לתכנון החופש הגדול. צפו ללוח חופש 
מהסרטים עם הרבה עשייה וחוויות!

בשבוע הבא, החניכים יקבלו לוחות חופש מסודרים :(
שבת אירוח: בשבת הבאה, שבת פרשת חקת, 6/7, ג' בתמוז. פרטים 

אצל המדריכים.

נועם פוצ׳צ׳ו / רכז נוער

אילה יונגר / בני עקיבא
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 מחלקת תכניות חינוכיות בפריפריה גאים להציג:
 שיר למעלות, באכסניית כ"ז תמוז-כ"ה, 28-30.7בתאריכים 

 י"א-לקב' מנהיגות, בגילאי ח'
 לחניך ₪ 150המחיר 

ארכיאולוגיה מורשת קרב, טבע, בסמינר יתוודעו ויתנסו במגוון תחומי הדרכה, ניווט, 
 ועוד..
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 7.28יום ראשון, 
 "חשיבות ההתיישבות בגליל"

 
ביקור   –תכנית המצפים בגליל 
 במצפה הילה

נחל  הליכה בתוך מים במסלול 
 כזיב

 מערת קשת
 פעילות לילית חווייתית

 29.7, שנייום 
כוחה של   –"כוחו של היחיד 

 הקבוצה"
 

ההתיישבות   –מחורשים לפקיעין 
 היהודית מבית שני ועד ימינו

 , ניווט ועודO.D.Tסדנאות 

 לפנות ערב מאסטר שף
 פעילות ערב

 30.7, שלישייום 
 "נוער קובע את עתידו"

 
קרקעית של  -ביקור בעיר התת
 עכו

ירידה ברכבל   –ראש הנקרה 
 לנקרות הקסומות  

 יד לי"דטקס סיום באנדרטת 

 הערות
 על החניכים להצטייד ב:

 א. בוקר וצהריים ליום הראשון,
מים, אישור הורים,   ל' 3נעליים סגורות, 

 כרטיס מגנטי של קופ"ח
 חובה –מלווה מבוגר לקבוצה 

 ייתכנו שינויים בתכנית

 השמים, ההרים, הסלעים, הצמחים, הים, הרוח, העננים, הלילה.."

  )א.ד גורדון(וכמה הם מחנכים"  –אינם באים לחנך 

הנה הוא בא בצעדי ענקקקקקק החופש הגדול!!
איזה כיף, כמה תכנונים ותוכניות ומסיבות ופעילויות!

אז מה יהיה השבוע אי"ה?
נתחיל במסיבת פתיחת חופש כיפית ומשחררת ביום ראשון ונחנוך את 

מועדון הקיץ, המכונה בפי העם "מועדון הגרפיטי".
יהיה שווה - עקבו אחרי הפרסומים.

בהמשך השבוע נצא לטיול שווה באמת - 
נעלה צפונה, נשתכשך במי הנחלים הקרירים, נישן בחניון ציפורי ונעשה 

קיאקים! יש למה לצפות!
המייל  דרך  ורק  אך  נעשות  ההרשמות  הטוב,  הסדר  למען  הרשמות- 
)noarzairtekoa@gmail.com(, והן סגורות כאשר אנחנו שולחות לכם 
מייל לאישור ההרשמה. בבקשה, ודאו שהמייל אכן נשלח וקיבלתם מייל תגובה. 
לפעמים לוקח לנו יום-יומיים להגיב. אפשר לשלוח וואטסאפ לוודא שקיבלנו =[

לוח חופש- הוא גדוש ועמוס באירועים מסוגים ומחירים שונים. אנו מציעות 
לכם לבחור מראש את התקציב ואת כמות הפעילויות שאתם מעוניינים 

להשתתף בהן, כדי שתוכלו לקחת חלק בפעילויות לאורך הקיץ כולו.
בלוח החופש גם כתובים התאריכים האחרונים להרשמה לכל פעילות. 

אנחנו מבקשות בכל לשון של בקשה לעמוד בזמנים ולהירשם בזמן!
שתינו, נרי והדס, נהיה בתקוע לאורך הקיץ כולו ונארגן לכם גם פעילויות כיפיות 
קטנות שלא הכנסנו ללוח החופש. עקבו אחרי הפרסומים ובואו בשמחה =[
מי שלא מכותב במייל או בקבוצת הוואטסאפ ומעוניין להצטרף, נא ישלח 

הודעה להדס והיא תשמח לצרף אתכם.
קבוצת מנהיגות קק"ל )כיתה ח'(- לא הכנסנו את הטיול שלכם ללוח החופש, 
אז שימו לב לתאריכים ולפלייר המצורף. הולך להיות טיול מטריף חושים!

הדס ונריה / נוער צעיר
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מסיבת סיום גני דפנה ולוטם ביער תקוע
ביום שישי שעבר, יער תקוע התמלא חיים. גני דפנה ולוטם קיימו שם את 

מסיבת סיום השנה בקונספט יוצא דופן מהמסיבות הרגילות.
הכול התחיל כשיער תקוע רק נפתח למבקרים. יצאנו עם ילדינו הפרטיים 
לטיול ביער, והראש של הגננות התחיל לעבוד, נרקם לו חזון: "את מסיבת 
הסיום נעשה כאן". זה יהיה סיום מושלם לשנה של טיולים ברחבי תקוע, 

סיכום מתאים לשנה של חקר הטבע והסביבה.
כמה תיאומים ביטחוניים ויצאנו לדרך! תחנות של סאג', יצירות מהטבע, 
וההורים מילאו את  ועוד. הילדים  קישוטים ליער, צביעה בתבלינים 
היער בטבעיות ולא התגעגעו אפילו קצת להצטופפות על כיסאות הגן 
המיניאטוריים. סיכמנו את הפעילות בשיר "שבט אחים ואחיות", שיר 

האחדות שמחבר לא רק בין קצוות העם, אלא בין העם לארץ.
מקוות להמשיך לראות חיים ביער,

לבונה זהבי ובתיה ביורק,
גננות גן דפנה ולוטם.

צילום: שי זיידמן

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!

מכירה קייצית בחנות 

הרבה בגדים מאמריקה 

שפע של דברים מקומיים לכל המשפחה 

מוסיקה וחברים...

יום שני הקרוב, 22:00-20:00. 

בואו!

שימו לב- ביום זה החנות תהיה פתוחה בערב 

במקום בשעות הרגילות אחה"צ.

 שעות פתיחה בשאר השבוע:
שלישי: 13:00-10:00
חמישי: 22:00-20:00

מפגש עגנון בשבת הקרובה-
״להתענג על עגנון" עם מיכל שיר-אל.  

הסיפור הפעם יהיה "יעקילי"- מעשה 

בבית   ,17:00 בשעה  וקהילה.  באדם 

משפחת דסברג, אהוד נצר 2. בואו בברכה.

מתנדבים, מתנדבים, בואו בהמוניכם-
מוזמנים להתנדב בספרייה בחופש!

נערים ונערות, בנות ובנים- מפגש הכנה להתנדבות ייערך ביום שלישי 
הבא בבוקר, בשעה 9:30, בספרייה. במפגש נשמע על העבודה בספרייה 

ונמצא זמן התנדבות לכל אחד. מוזמנים.

לו״ז שבועי חדש לחודש יולי:

פעילות מיוחדתשעות פתיחה

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

,18:00-16:00
תשלום 5 ש"ח במזומן

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

חדש! 12:30-09:30שלישי
19:00-16:00

12:30-09:30רביעי
19:00-16:00

19:00-16:00חמישי

 12:30-10:00שישי



7תקועיתון  § כ״ד בסיוון תשע״ט 27.06.2019

אילה יחזקאל- דולה ומכינה ללידה, מורה בשיטת פלדנקרייז, מדריכה מוסמכת 
בשיטת אביבה- תרגילי תנועה לאיזון הורמונלי ושיפור הפוריות.

לפני 3 שנים למדתי את שיטת אביבה כחלק מרצון שלי להרחיב את הכלים 
בעבודה עם נשים בהקשר של תנועה, ומאז לימדתי עשרות נשים. אני מאמינה 
שהשיטה הזאת מביאה בשורה גדולה לנערות ולנשים ושמחה ממש ומודה על 
הזכות להיות חלק מזה. )אני מלמדת את השיטה לנשים בלבד, אך יש גם תרגילים 

דומים לגברים בניואנסים שונים, שניתן ללמוד אצל מדריכים של השיטה.(
אביבה עלתה לארץ מהונגריה ומגיל צעיר עסקה בסוגים שונים של חינוך גופני. 
כמורה לקבוצת תלמידות בגיל המעבר, גילתה שתרגילים מסוימים משפיעים 
על המערכת ההורמונלית וגורמים לשינויים משמעותיים ביותר. היא החלה 
לחקור ולבדוק את הנושא, עד שלבסוף יצרה מספר סדרות של תרגילי תנועה 
שמתאימים למצבים שונים: סדרה לאיזון הורמונלי בסיסי - מתאימה לרוב 
הנערות והנשים שסובלות ממחזוריות שאינה סדירה/ מכאבים ותופעות לוואי/ 
שחלות פוליציסטיות ועוד; סדרת תרגילי קיצור - מתאימה בעיקר לסובלות 
מאל-וסת; סדרת תרגילי ביוץ - למעונינות לשפר את הפוריות; תרגילי רצפת 

אגן - כתוספת חיזוק למי שזקוקה לכך.
השיטה מעוררת את המערכת ההורמונלית ע"י תנועה באזור האגן )בעיקר(, 

שיוצרת חום ובעקבותיו התרחבות של כלי הדם ושיפור זרימת הדם באזור. 
ההורמונים שאחראים על התקשורת בין המוח לבין איברי הרבייה מופרשים 
בצורה טובה יותר בעקבות התרגול והמערכת מאזנת את עצמה באופן טבעי. 
לכן, בשונה מתרופות וטיפולים הורמונליים מלאכותיים, תהליך הטיפול בדר"כ 
ממושך ואיטי יותר, אבל התוצאות שמגיעות בעקבותיו מבוססות יותר בגוף 
ויכולות לפתור בעיות מן השורש, ללא תופעות לוואי וסכנות הנגרמות כתוצאה 
משימוש בהורמונים מלאכותיים. כמו כן, לימוד השיטה הוא רכישת כלי שיכול 
לשמש במצבים שונים בחיים, ובעת הצורך ניתן לשלוף את התרגילים המתאימים. 

למעשה זהו כלי לריפוי עצמי לאורך מעגל החיים הנשי.
התרגול הממוצע הוא של כחצי שעה, 2-3 פעמים בשבוע. לאחר כ-3 חודשי תרגול 
בדר"כ כבר רואים שינוי משמעותי, אך הדבר משתנה מאוד מאחת לשנייה ואין 

בזה חוקים ברורים.
בדר"כ השיטה נלמדת ב-3 מפגשים בני 3 שעות, ולכל אורך תקופת הלימוד 
והתרגול שאחריה, אני זמינה לייעוץ טלפוני/ הודעות. יש נשים ששומרות איתי על 
קשר זמן רב ומרגש מאוד לקבל הודעה עם תמונה של תינוק/ת שנולדו בעקבות 
התרגול או איכות חיים נשית שהשתפרה פלאים או בעיה רפואית שהוגדרה 

כבלתי ניתנת לריפוי שנעלמת...

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.

אמן השבוע: אדם צחי
מוזיקאי, מלחין מוזיקה מקורית ומבצע 
קאברים ישראליים, תסריטאי )תכניות 
ומרצה  תדמית(  טלוויזיה,  ילדים, 

לקולנוע במכללת הרצוג.

איך הגעת לזה: 
טוב  ילד  כל  כמו  הגעתי  למוזיקה 
אותו  שולחים  שההורים  ירושלים 
לקונסרבטוריון כדי שיהפוך לפסנתרן 
נחשבות  במות  בין  ויעופף  קלאסי 
באירופה. אחרי כמה שנים טובות מדי וכמה מורות קשוחות מדי, נטשתי את 
הפסנתר ורק באמצע התיכון חזרתי לנגן, אבל הפעם על גיטרה ובלי חלומות 
גדולה אירופאיים. בין מורי הגיטרה שדילגתי ביניהם היו הגיטריסט של יוני 

רכטר והגיטריסט של מאיר אריאל.
למדתי פיתוח קול במשך שלוש שנים בשיטת "בל קנטו". בעשר השנים האחרונות, 
אני מנגן באופן קבוע עם שני מוזיקאים מקומיים מוכשרים להחריד- נעם 
גולדשטיין )חליל וסקסופון( ויוני שרון )כלי הקשה(, באנסמבל "שיר אדמה" 
במופעי תוכן ומוזיקה ארץ ישראליים. לפני כשנה וחצי, סיימתי להקליט אלבום 
אישי בשם: "בית" ואני מוציא מתוכו סינגלים אל העולם כל כמה חודשים. האלבום 
הוקלט בזמן שעבדתי על כתיבת הדוקטורט שלי בקולנוע, כך כשהמוזיקה 

נתקעה – פניתי לכתיבה וכשהכתיבה נתקעה – פניתי למוזיקה.
הכתיבה תמיד הייתה חלק ממני, מגיל צעיר מאוד, והיא עזרה לי להבין את 
העולם הפנימי והחיצוני שסביבי. יותר מהמוזיקה, אגב. מורים נהדרים במגמת 
תסריטאות בבי"ס מעלה עזרו לי לפתח אותה ולהבין איך היא פועלת. במקביל, 
מורים באקדמיה לימדו אותי איך לכתוב ולחשוב באקדמית בתואר השני 
ובתואר השלישי )זה המקום להכריז, שיש המון יצירתיות ומעוף גם בכתיבה 
אקדמית!(. ולצד זה, המורים הכי טובים לכתיבה הם החיים שלך ועולמות 
התוכן שאספת. ולא נשכח את סדנאות השירה המעולות של יורם ניסינוביץ' 

שהשתתפתי בהן כבר פעמיים! 

לאורך השנים, בתור פרנסה )והנאה!( כתבתי תסריטים לתוכניות בערוץ 1, 
ערוץ 22, לסדרות בערוץ מאיר, לתלמוד הישראלי, וסרטוני תדמית לסטודיו 

דב אברמסון )תודה שמעון אנגל!(. 
לפעמים העולמות השונים של הכתיבה והמוזיקה מתחברים, כמו בכתיבה 
והלחנה של שיר מקורי או במופעים שמשלבים טקסטים ומוזיקה, ולפעמים 
הם ממש לא מתחברים: נניח, להרצות בבוקר על תודעה כוזבת, אסתטיזציה 
של הפוליטי ודיכוי תרבותי הגמוני, ובערב לנגן לפני אלפי צעירים מ'השומר 
החדש' את שירי ארץ ישראל הישנה הטובה וההגמונית. זה לא מתחבר משום 

כיוון. אבל מה נעשה, בשניהם אני מונח ואת שניהם אני אוהב. 

מה מניע אותי ליצור: 
המון דברים. לפעמים הרצון הפשוט לשחק. לפעמים זה הרצון שיאהבו אותי. 
לפעמים זו ההתמודדות הכי אפקטיבית עם כאב. לפעמים זו דרך למצוא 

משמעות. לפעמים זו הישרדות. לפעמים דרך להתפרנס.

איך תקוע משפיעה עלי: 
החיים בתקוע הם פריווילגיה נדירה- מגוון עצום של אמנים מכל התחומים 
שאפשר לדבר איתם, לנגן איתם, לכתוב איתם, ללמוד מהם, להתבכיין איתם, 
לקבל מהם השראה, לשתף איתם פעולה, ליזום איתם אירועים, להבריז איתם 

מאירועים.
במופע שהתקיים ביקבי עמוס לפני כמה שנים, ביקשתי מלמעלה מעשרה אמנים 
להכין קטע על "השתכנזות". התוצאה הייתה ערב מדהים, ששילב טקסטים 
חדים, מוזיקה מעולה ותובנות נדירות. לא יודע איפה עוד בארץ דבר כזה יכול 
לקרות. כמו שאמר לי פעם קובי אריאלי, בתקוע ב' אתה יכול לגייס בשתיים 
בלילה בובנאי, תסריטאי, טרובדור ושאמאן אלטרנטיבי, אבל אם תצטרך 

במקרה רואה חשבון- אתה בבעיה.

טיפ לאמן המתחיל: 
תיצור בכלים שזמינים ופשוטים לך. תשחק עם האמנות כמה שיותר. תיזהר 
מביקורת פנימית וחיצונית. תעשה רק מה שאתה אוהב. והישמר לך מדמות 

האמן המיוסר!

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. 
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לילדים

פסטיבל השוקו  
פותחים את הקיץ עם

ילדים בגילאי יסודי, עם ראש גדול ויצירתיות, המעוניינים להיות חלק מצוות 
חשיבה ויוזמות בפסטיבל, מוזמנים ליצור קשר עם רבקה: 050-4999069

ראשון | ד' בתמוז | 7.7 | 19:30-16:30
במתחם גן הבנים <<

ניתן לפתוח דוכן 
אוכל/שוקו/שוקולד 
בתאום מול חנה 

050-3138073

הראשון
בתקוע

יצירת הפעלות לשעות הפנאי

שירי ילדים בניצוחו של הרכב נוער תקוע
בשעה 21:00 הקרנת סרט לנוער על הדשא

דוכני ילדיםדוכני אוכל יצירות

טקס פתיחת קיץ

למשפחה20 ש״ח 5 ש״ח לילד
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קדושת המחשבה 
המאמר שלפניכם הוא רעיון אמיתי שמקורו במחשבה בוראת מציאות. 
האנרגיה עוקבת אחר המחשבה, לכן כל אחד יכול לברוא מציאות 
במחשבה מוארת וחיובית, כמו שאמר רבי נחמן: "כל העולם כולו 
גשר צר מאוד ..". ואני אומר לכם שרוחבו של הגשר כרוחב מחשבתו 
של הצועד עליו. אם צרה מחשבתו... לא רוחבו יצילו ולעומק הצרות 
ייפול. לכן... אסור לפחד כלל... כי הפחד מפעיל את מחשבת השלילה 

והופכה לגשר צר מאוד. 
אמרו חז"ל: "החיים והמוות ביד הלשון". האם אין הלשון אלא המוציאה 
לפועל של המחשבה? אם כך, מוטב היה אילו נאמר: "החיים והמוות 
ביד המחשבה". הכוונה היא לא רק לחייהם ולמותם של קורבנות לשון 

הרע, הנפגעים מהדיבור היוצא ממחשבת השלילה, אלא גם לחייו 
ולמותו של החושב עצמו, כי החטא במחשבה גדול מהחטא במעשה. 
והחושב, החשוך או הנאור... הוא הראשון שמושפע מכוונת מחשבתו.
אם חולה אתה ונפלת למשכב, בדוק את מחשבותיך כי בהן תמצא את 

שורש סיבת המחלה. שנה אותן, תקן את הסיבה ומיד תבריא.
לא באקראי שורש אחד למילים 'בריאות' ו'בריאה'- המחשבה בוראת 
את מציאות המחלה. במחשבה נכונה אפשר לשנות את הסיבה ולהבריא.
אין מחלה נתפסת בגוף אלא ברצון הנפש. אם יעשה הגוף את רצון 
קונו, תדאג הנפש לשומרו בתקינותו. ואם לא... תפגום הנפש בצלם 

השתקפות עצמו מבח' גופו ויכריתו.
אין מרפא טוב יותר מאהבה עצמית, כמו שכתוב: 'ואהבת לרעך כמוך'. 
התהליך מתחיל מבפנים, בח' 'כמוך', והשלכתו כלפי חוץ, בח' 'רעך'. זה 

הנפש שבטוהר אהבתה מחייה ומקיימת את כלי גוף משרתו.
האהבה מביאה לשמחה, השמחה מביאה למרפא. כמו שאמר רבי נחמן: 
"מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד...". לכאורה פשוטים דבריו, אך 
לא כך הדבר, מלאים הם בחכמה, כי רק החכם יודע את חשיבותה של 
השמחה. ואמנם קל הדיבור וקשה הביצוע במעשה, כי איך אפשר להיות 
בשמחה תמיד? אך אם נבין שמחשבת השמחה משפיעה בחיוב על כל 
תהליכי החיים, ניווכח שאין תיקונה של הנפש מתבצע בלי השמחה. 
כי בהבנת שורש תיקונה, שמחה הנפש בעת היוולדה לחיי התנסות 
העולם הזה ושמחה גם באחרית ימיה,  לפני חזרתה לשורש מחצבתה.
כאשר מפחד האדם, סיבת הפחד נמצאת במחשבתו ואין גדול מפחד 
המוות, וסיבתו- חוסר ידע מספק ומאמת על הנושא. למרות שהיהדות 
עוסקת בנצחיות הנפש ובמערכות גלגוליה הרבים בין העולמות השונים, 
עדיין נטוע הספק בתודעה. וכבר שמעתי חסרי דעת רבים קובעים 
עובדה ואומרים בבטחה: "עוד אף אחד לא חזר ולא סיפר". בעוד שגם 
הספקנים עצמם למעשה חזרו כמו כל השאר, רק שמחוסר זיכרון... 
לא סיפרו. והספק בהישרדות הנפש ובקיומם של עולמות אין ספור 

ממשיך ומכרסם בנו כמו סרטן חשוך מרפא.
מה אמרתי?... סרטן חשוך מרפא? האם באמת הסרטן הוא חשוך מרפא? 
האם באמת כך אני חושב? והרי באמרי 'חשוך מרפא'... כל מה שכתבתי 
עד כה עלה על מזבח עגל הזהב ומבוטל במחשבת השחור והאמונה 

הטפלה. לא ולא. למעשה... לעולם אין אני חושב במונחי חשוך מרפא. 
כי מחשבת החשוך גורמת לקדרות בתודעה, בעוד שבאמת הצרופה, 
ברצוני לקבל הארה של נשמה, לסיים בהצלחה את מערכת ההתנסות 
שבה אני נמצא ולעלות... בלי לשוב לכאן, לעולם הבא. לכן, מאמין אני 
באמונה שלמה שבמחשבה נכונה וחיובית גם את הסרטן אפשר למגר 
ולהבריא. כי אין הסרטן נתפס בגוף אלא כתוצאה ממחשבת השלילה, 

שמקורה בפחד מפני המוות הבלתי נמנע.
ככל שמתארכים החיים, מתארך שיעבוד הנפש בבשר ואין הנפש 
משתחררת משעבוד תאוות בשרה ושבה למקורה בלי שתיפטר תחילה 
מצלם הבשר. אם עושה הנפש בשמחה את תיקונה והטענתה וטוב לה, 

תשמור בבריאות את השתקפות צלמו )גופו(. ואם סובלת הנפש בלבוש 
השתקפות עצמה, לא תבזבז את זמנה על חיי שווא חסרי תכלית... 

ותפעל בעצב להחריבו!
כאשר עוברת בתודעתו של האדם מחשבה שלילית, כמו למשל: 'פחד 
מפני המוות', מיד משפיעה המחשבה על תאי גופו, וכתוצאה מכך תאי 
גופו מסרבים למות ולפנות את מקומם לתאים חדשים- ולזה ייקרא 

גידול סרטני.
לכן, על האדם להבין שמחזור התאים מקביל למחזור החיים, וכמו 
שהחיים מתנהלים במחזור קבוע של לידה, צמיחה, קמילה ומוות, כך 

גם מתנהל מחזור התאים- קיום וגמר המחזור.
טוב להבין ולהפנים שרק דבר אחד אינו ממוחזר, אין לו סוף כמו כל 
השאר, הולך וגדל ולנצח נמשך והוא: מאגר הזיכרון המצטבר של כל 

מערכות החיים שאותו נושאת הנפש במאגר זיכרונה. לכן, אם הזיכרון 
לנצח נמשך, ודאי שלנצח נמשכים גם החיים.

מה פירוש זיכרון? מכלול המידע המצטבר בשכל האדם. או, אם נעלה 
שלב בהבנת העולמות, נאמר: מכלול המידע המצטבר בשכל הנפש. 
או בשכל הנשמה. וכן הלאה וכן הלאה, נמשיך ונטפס במעלה שלבי 
ההתפתחות הידועים והלא ידועים, כאשר משלב התפתחות אחד לשלב 
ההתפתחות הגבוה ממנו גדלות מערכת הזיכרון ואפשרות התנועה, 

הפעולה והידע של הצובר.
וכך נמשיך ונעלה בסולם יעקב דמיוני של שלבי הקיום השונים, עד שנגיע 
להגדרה הלא-סופית של מערכת הזיכרון ונאמר: הזיכרון הוא מכלול 
הידע המצטבר בתדפיס הבריאה. ומיד ניווכח שאין תדפיס הבריאה 
אלא חוליה אחת בשרשרת הזיכרון המצטבר של אין ספור תדפיסי 

בריאה או מה שאנו מכנים... שם השם הגבוה ביותר.
פירושו: בעל הזיכרון הגדול מכולם הוא גם בעל הידע הגדול מכולם 
שהוא גם בעל הדעה הגדולה מכולם שהוא גם בעל אפשרות התנועה 

הגדולה מכולם.
מסתבר שבעל הזיכרון הגדול ביותר הוא היש והמציאות היחידה הקיימת, 

הוא האלהים. וכל מה שיש... משתלשל מפרי מחשבתו הבוראת.
יהושע.
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 בואי לעבוד ברשת חזקה ומבוססת
בעבודה מאתגרת עם צוות מסור, מקצועי ותומך

לפרטים: הילה 053-5331318/ 02-6503402

דרושות
מטפלות
למעונות 'בשבילי החינוך' גוש עציון

לשנת הלימודים תש"פ

עבודה עם נשמה...

הכשרה מקצועיתהסעות ישירות מהבית לעבודהשכר התחלתי ₪32 לשעה
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דירת חדר, 1000 ש"ח לחודש, כולל מזגן, למשרד 
לא למגורים: 058-6686410, יזהר לב

----------------------------------------
דירת 5 חדרים, יפה ומוארת, עם מרפסת ומזגנים, 

2 קומות: אורן, 050-9945999
----------------------------------------

יחידת דיור, 3 חדרים, בתקוע א', במרכז היישוב, קרוב 
למכולת ולמקווה, מזגן, דוד שמש: 054-2206080.

----------------------------------------
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
----------------------------------------
יחידה יפה, מודרנית וממוזגת, עם אמבטיה, בת 
2.5 חדרים, לזוג, קרובה לטרמפיאדה ולמכולת, 
חצר אנגלית,  2300 ש"ח לחודש בתוספת ארנונה 

ומיסי יישוב: 052-8238959
----------------------------------------
דירה חמודה, 3 חדרים, בנוף הרודיון ב', חדשה 
 ,054-3031643 ומטופחת, כולל גינה. לפרטים: 

054-8068078
----------------------------------------

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: 050-9152055

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

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

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 בגודל חצי דונם: 
תמר- תקוע תיווך, 054-5988839

 ----------------------------------------
בית גדול, בלי מדרגות, 6 חדרי שינה, סלון מרווח, 

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

בייביסיטר בת 11, מנוסה בשמירה על ילדים, פנויה 
מהצהריים עד 22:00-21:00: נעה, 02-6784720

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

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

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

חדש! ניתן לשלם 

באשראי במקום. 

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

ערבית
מניין ראשון-
אחרי מנחה
20:30

20:1020:2020:4520:30

שבת

מנחה 
19:3319:0014:00וק. 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

4:45
לימוד 8:004:459:158:00

8:30שחרית 8:45
ותיקין:

30 דק׳ לפני הנץ
מניין שני: 8:30

8:15ברכו 9:00

18:0013:30מנחה
18:00

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

מנחה 18:3018:3017:00 מנחה

20:30צאת שבתצאת שבת20:28מוצ״ש20:3120:3020:20ערבית
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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 :


