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גיליון 813 § פרשת חוקת
הדלקת נרות: 19:33
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

טורניר כדורגל תקוע ד'- אירוע פתיחת קיץ שכונתי

באחרי צהרים נעימים של סוף יוני, סוף סוף שנת הלימודים, חגגנו את 
תחילת החופש בטורניר הכדורגל המסורתי של תקוע ד'. 

מתחילים ב-17:00. האוויר עדיין חם והמגרש מאובק, אבל מה 'כפת לנו?! 
הכיף מתחיל ועל המגרש הזה כולם שווים: הקבוצות כבר נקבעו מראש 
ומבוגרים וילדים עולים לשחק יחד. רצים, בועטים, צועקים, פורקים אנרגיות 
של שנה שלמה. תוך כדי, מגלים ששוב אפשר להיפגש, יש זמן, חופש הגיע! מי 
שלא משחק, מריע מסביב ובעצם כולם מחכים לגולת הכותרת: משחק ילדי 
הגן. דמיינו חבורת זאטוטים מתרוצצת בין השערים בחמידות אין-סופית.

אגב, אף שחקן פה לא פראייר! בועטים אל הפרס הנכסף: טילון!! 
תודה ליישוב על עזרה במימון הפרס והכובעים שהדפסנו לכווולללללם.

תודה גם לרבקה ודוד הראל, שלגמרי בזכותם קם והופק הטורניר גם בשנה זו.
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פסטיבל השוקו
ביום ראשון הקרוב )7.7( יתקיים פסטיבל השוקו הראשון בתקוע.

הפסטיבל נולד ביוזמתם של ילדים מתוקים ויצירתיים שהגו את הרעיון. 
מסתבר שההשפעות התרבותית ביישוב מייצרות אצל הילדים שלנו רצון 

ליצור וליזום בעצמם ואנו מברכים ומעודדים את היוזמה!
פסטיבל השוקו יהיה בסימן פתיחת החופש הגדול והצדעה לילדים שסיימו 
גן חובה ובית-ספר יסודי. נביע תודה והכרה בעמל שהשקיעו הילדים 
במהלך השנה, ונתייחס ברצינות לזמן החופש שיאפשר לנו לחדש כוחות 

ומצברים לקראת שנת הלימודים הבאה. 
במסגרת הפסטיבל יהיה מתחם בו יכינו הילדים לוח חופש, יומן מסע של 

החופש הגדול, סל רעיונות לשעות הפנאי ועוד רעיונות מבית היוצר של 
טלי פרקש, מתחם משחקי שוקו בהפעלת ילדי כיתה ז' )שבט מעפילים 
בבני עקיבא(, מתנפחים לקטנטנים באדיבות המתנ"ס, הצגה ושירים של 

הרכב הנוער המעולה שלנו,  והדובדבן שבקצפת או הקצפת שבשוקו:
דוכני מכירה של מוצרי שוקו ושוקולד בעבודת יד של ילדי תקוע!

בערב נקרין סרט על הדשא לנוער )מכיתה ז' ומעלה(.
תודה רבה לכל העוסקים במלאכה ולילדים היוצרים שלנו!

בואו בכיף,
חיים תרבות וחנה חנה

חיים רוטשטיין / רכז תרבות

ביום שישי התכנסה לראשונה ועדת הילדים. ועדת הילדים מיועדת לפעול 
במהלך כל השנה, לתכנן ולהפיק אירועים המיועדים לילדים. ילדים מכיתות 
ב'-ו' התקבצו והעלו רעיונות לקראת פסטיבל השוקו )7.7( ויום הספורט 

היישובי )14.7(.
חפשו את הילדים עם התגים!

אם יש ילדים שרוצים להצטרף בהמשך- מוזמנים בשמחה.

רבקה יורב-רפאל / רכזת חינוך

חידון התנ״ך

את  פתחנו  ראשון  ביום 
מלאכות'  שבוע  'פותחים 
בסדנת מקרמה  מול המדבר 
עם הדר אברהמי המדהימה. 
הגענו לחוות ספר המדבר, 
הבנו  הדר,  את  הכרנו 
שלרובנו לא כ"כ הלך עד 
כה עם מקרמה- בכל זאת, 
סבלנות  מעט  לא  דורש 

וריכוז. החלטנו לעשות חוויה מתקנת. אחרי 4 שעות של עבודה עם הרבה 
אמונה וסבלנות )וגם קצת תסכול(, כולם יצאו שמחות ומאושרות ועייפות עם 

שטיח קיר יפיפה לבית. איזה כיף זה ליצור.
תודה לך הדר ולכל מי שהגיעה :(

נתראה בסדנאות הבאות- גילוף בעץ ופיסול.
נעם ודיצה

נוער בוגר

שבת בנות נוער בוגר
13.7   |    י' תמוז     |     פרשת בלק

בנות יקרות,

הנכן מוזמנות לשבת שבו נלמד שפה חדשה ונכיר את שיטת שרמן

עם שלומית מנדלבאום המדהימה. )מילה שלי.(

לאורך המחזור החודשי הגוף שלנו מדבר איתנו, שולח לנו סימנים, במיוחד בזמן הווסת.

כאבים, כבדות או רגישות יכולים להיות שיחת טלפון מהגוף שלנו, שאולי לא למדנו לענות לה.

* כל הפעילויות יתקיימו במועדון נוער

** הארוחת בנות תתקיים רק עם תהייה הענות- כל אחת תכין משהו.. )יאללה יהיה כיף!!(

*** השבת תתקיים רק אם יהיו מינימום נרשמות מראש, בלי הברזות. עלות: 50 ש"ח )כולל שרפרף, תבינו בסדנא ;((

אל תפספסו את ההזדמנות!
פרטים והרשמה אצל דיצה: 052-6868438

אז מה הולך להיות?

המחזור החודשי - דברים שלא סיפרו לי כשקיבלתי.

// שישי בערב
22:15  מפגש ראשון עם שלומית - להבין: מה זה הדם הזה?

למה זה לחלקינו כואב? מה בדיוק קורה שם ולמה אני צריכה את כל זה?!

// שבת בבוקר
11:00  קידוש + ארוחת בנות עם דיצה**

14:00  מפגש שני עם שלומית - לעשות: דברים שהגוף שלי יודע, איך לענות לשיחת טלפון,
לחזור להרגיש אצלי בבית. )מפגש מעשי(

16:00  סיכום עם דיצה

מזל טוב!
לאורטל ואריאל חוטה להולדת הבת 

לשירה ויואל קוסקס להולדת התאומים
לשרון ומאיר גורן להולדת הבן

לאביטל ושמוליק פליקס להולדת הבת
למלכה חנה ועזרא עמיחי להולדת הבת

לצוריה ודניאל דהאן להולדת הבת

שאלות חזרה לחידון התנ"ך - בראשית ושמואל א'
למה חוה קראה לבנה קין? )פרקים ד-ו(. 1
מה נח בנה כשיצא מהתיבה? )פרקים ז-ט(. 2
מי היה גיבור ציד לפני ה'? )פרקים י-יב(. 3
מה בנו  בני האדם בעמק שנער? )פרקים י-יב(. 4
מי היו בעלי ברית אברהם? )פרקים י"ג-ט"ו(. 5
איזה דור ישוב לכנען? )פרקים י"ג-ט"ו(. 6
איפה המלאך מצא את הגר? )פרקים ט"ז-י"ח(. 7
מי אמר על עצמו שהוא עפר ואפר? )פרקים ט"ז-י"ח(. 8
ועמורה? . 9 סדום  על  בבוקר  כשהשקיף  אברהם  ראה   מה 

)פרקים י"ט -כ"א(
מי התפלל על אבימלך?)פרקים י"ט -כ"א(. 10
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לו״ז שבועי חדש לחודש יולי:
פעילות מיוחדתשעות פתיחה

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

מרים גבסו , תושבת תקוע כ-11 שנים, מטפלת באמצעות סוסים למעלה 
מעשור, מייסדת ומנהלת המרכז להעצמה – חווה טיפולית תקוע, כ-6 שנים.

אני עדיין מתרגשת כל פעם מחדש מהמפגש המקודש הזה בין הילד והסוס. אני 
מרגישה שהדלתות הסגורות והכשלונות הרבים שפגשתי במסלול חיי, חיטבו בי 
את כוח הרצון והפכו אותי למבוגרת שאני, ובעיקר נטעו בי את היכולת להתבונן  
עמוק בעיניו של הילד ולהאמין בו באמת, להאמין שכשלונותיו והקשיים שהוא 
פוגש בדרך- אלו כוחותיו, הם אלו שיצמיחו ויגדלו אותו בסופו של דבר ויסללו 

לו את הדרך למבוגר שיהיה.
קצת על הטיפול:

טיפול באמצעות סוסים מסוגל לטפל במגוון רחב של בעיות. ברוב הטיפולים 
המגע הוא בין המטופל למטפל. בטיפול באמצעות סוסים ישנו משולש טיפולי 
שהוא המטפל, המטופל והסוס, כשהסוס משפיע מאוד על טיב הקשר שמתהווה 

בין המטופל למטפל.
 בשיטת טיפול זו ישנו ניצול של הקשר הנרקם בין המטופל לסוס  לצורך מטרות 
טיפוליות. שילוב הסוס בטיפול מסייע בהתקדמות הטיפול ובחיזוק הקשר בין 
המטפל למטופל. להרבה אנשים יש קושי להביע את רגשותיהם באופן ישיר 
ומפורש והימצאות הסוס בסביבה הטיפולית מאפשרת להשליך על החיה את 
הרגשות הסמויים. הסוס מהווה כלי השלכתי לביטוי הרגשות- המטופל מתאר 
את רגשותיה של החיה וכך נוגע ברגשות שלו במרחק הנוח לו. המטפל מתבונן 
ומשוחח על הרגשות של החיה, שהם למעשה הרגשות של המטופל, אך העיסוק 
ברגשות אלו נעשה במרחק מה שנוח ומאפשר למטופל יותר מרחב של שיחה.

יתרונותיו של הסוס בטיפול הם היותו שותף בטיפול שאינו שופט את האדם 
בעיניים אנושיות. הסוס אינו מודד את מראהו של המטופל, כושר הביטוי שלו, 
קשייו ובעיותיו האישיים ועוד מדדים שנמדדים בעיניים אנושיות. בעקבות 
התנהגותו של הסוס, נוצר מרחב מאפשר להתנהגות המטופל, ובמקרה בו 
המטופל מגיב בחוזקה לסוס, הסוס יגיב באופן אינסטינקטיבי וממשב. תגובתו 
תהיה לרוב בבהלה או בריחה, וכך למעשה נעשה משוב להתנהגותו של המטופל. 
המטופל לומד למתן את התנהגותו ובאמצעות המטפל הוא לומד מהי ההתניה 
שכן קיימת במגע עם הסוס יחד עם הקבלה, וכך נוצר שיח טיפולי שמעבד את 
תגובת הסוס. אפשר להגיד שהסוס עוקף בצורה נעימה את הצורך בהתייחסות 
ישירה ומילולית לקשייו של המטופל, כי הסוס נותן משוב להתנהגות המטופל, 
ובעזרת המטפל מתבוננים במשוב הסוס ומשליכים לסביבה הטבעית של המטופל.

לדוגמה, בעבודה עם ילד חסר ביטחון עצמי שיעלה על הסוס והסוס ירכיב אותו, 

תפקידו של המטפל לשקף למטופל את התנהגות הסוס ולחשוב יחד אתו כיצד 
הוא כן יכול לשלוט בסוס ולהוביל אותו- איזה מקומות בגופו הוא צריך לגייס? 

איך ניתן להשפיע על המחשבה שלו כדי שיגיע לשליטה בסוס? 
לאחר שהמטופל חווה חוויית הצלחה של שליטה בסוס, נעשית השלכה לסביבה 
הטבעית- מתבוננים בהצלחה וביחד מנסים להבין מה הם הכוחות והחוזקות 
הקיימים במטופל אשר גרמו לו להגיע לשליטה בסוס וכיצד בחיים – בחברה, 
בקבוצת השווים או במשפחה – הוא יכול להשתמש בכוחות שטמונים בו כדי 

להוביל את עצמו, כדי לקבל אחריות על ההתנהגות שלו ועוד.
בטיפול אנחנו מתבוננים יחד עם המטופל באינטראקציות בין הסוסים. הסוסים, 
כמו בני האדם, אוהבים חברה ואחד האינסטינקטים החזקים אצלם הוא חוש 
העדר, לכן ניתן לראות המון התרחשויות בתוך העדר. אנחנו מנסים לזהות ביחד 
רגשות, ולאחר שהמטופל מזהה רגשות ומתביית על אחד הסוסים )בדרך כלל זה 
סוס הדומה לו בחייו האמיתיים(, אנחנו מנסים לראות איפה בגוף הסוס מרגיש 
את הרגש- לחץ, עצב, פחד וכו', ואנחנו פשוט נמצאים אתו. קודם כל מקבלים 
את הסוס במקום שבו הוא נמצא, ובמפגשים מתקדמים יותר, אני מנסה להוביל 
את המטופל לפתרון בעיות ולחשיבה איך ניתן לעזור לסוס, ואז נעשית השלכה 

גם לעולמו הפנימי של המטופל.  
שאלות שנשאלתי-

איך אוכל לדעת שטיפול באמצעות סוסים מתאים לילד שלי ויכול להועיל לו?
הנקודה המהותית בטיפול בכלל היא ההתגייסות ושיתוף הפעולה של הילד 
בטיפול. בשיטת טיפול זו, הסוס מהווה כלי להגברת המוטיבציה של הילד. 
בזכות הימצאות הסוסים, הילד הופך להיות שותף פעיל בטיפול ולרוב המגע 
עם הסוסים מאיץ את ההתקשרות של הילד אל המטפל והאמון שלו בו. כל אלו 

מהותיים להצלחת הטיפול ויכולים להוות קנה מידה להתאמת הטיפול לילד.
תוך כמה זמן רואים תוצאות?

זה שונה מאוד בין ילד לילד. יש ילדים שרואים אצלם תוצאות מיידיות ויש 
ילדים שצריך לתת להם זמן להפנים את מה שהם מקבלים בטיפול. מדי פעם 
ילדים אומרים לי משפטים שמשאירים אותי המומה מההשלכות שהם עושים 
לסביבתם הטבעית. לדוגמה, ילדה אמרה לי: "הסוס כל כך מרגיע אותי. אני רוצה 
להבין מה עזר לו להירגע כל כך כדי שאוכל להירגע ככה גם בכיתה" או "הסוס 
נותן לי הרגשה שאני יכולה להצליח בכל", ילד שאמר לי: "היום, למרות שהיה 

לי קשה- לא ויתרתי ובגלל זה הצלחתי". 

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.

תושבים יקרים!
מוזמנים להצטרף ליוזמה ״תיק לכל תלמיד״.

לקראת שנת הלימודים הבאה, ״כבי-סע״ )עסק של חבר קרוב( ועמותת 
״בית אוהב״ יצאו ביוזמה משותפת  של תיק לכל תלמיד. 

אם יש לכם תיק/ ילקוט לגן או לבית הספר שאינו בשימוש, אנא 
העבירו אותו לנקודת האיסוף אצלי, ברחוב אדירים 475 )בכניסה של 

הבית של יהושע צימרמן(, עד לתאריך 10/08/19.
התיקים שייתרמו יעברו ניקוי, תיקון וחידוש ויימסרו לילדים! 

מוזמנים לחזור אלי לפרטים נוספים: 054-5935350
שי זיידמן

Tekoa Community Garden Invites you for a Ground Prep-day
Thursday, 20 June, 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

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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מחשבות על טקסי חניכה / מיכל ליסון
בתרבויות רבות ברחבי העולם יצרו טקסי חניכה שונים שמבטאים 
את המעבר מהילדות לבגרות. מהתבוננות בטקסים אלו ניתן 
ללמוד על ערכים מרכזיים ותכונות מוערכות בקרב אותה התרבות. 
הטקסים הם סוג של הזמנה או מבחן למידת התאמתו של המתבגר 

לעולם המבוגרים.
לדוגמה, בשבט המסאי בקניה צריכים המתבגרים לצוד אריה או 
להחזיק בקרניו של פר ולהפיל אותו ארצה כביטוי לאומץ וככניסה 
למערך הלוחם של השבט. הערך המרכזי אליו חותר השבט בבגרות 
הינו אומץ ולקראת זה גדל הילד עד לטקס הבגרות שלו. בקרב 
האבוריג'ינים באוסטרליה, נערי השבט מושלכים מתוך סירה אל 
הים, כחמישה קילומטרים מהחוף, והמשימה שלהם היא להגיע 
בשחייה ליבשה. היום, מי שלא מצליח ניצל בעזרת גלגל הצלה, 
אך נחשב חלש ופחדן לשארית חייו. החיים על שפת הים מצריכים 
מיומנות גבוהה בשחייה ולקראת זה גדל הילד ומתאמן עד לטקס 

הבגרות שלו.
בהכנות לבר המצווה של בני, התרגשתי כל כך שטקס החניכה של 
העם שלי הוא חיבור לספר הספרים. על מנת להיכנס לקהילת 
הבוגרים, בני לא היה צריך לצוד אריה ולא לעמוד במבחני אומץ 
קשים, הוא לא נדרש להתנתק מזכרונות ילדות )כמו בני שבט 
האלנקווין... אם מה שקראתי על טקס הבגרות שלהם נכון...(, אלא 
הוזמן לקשור עצמו לעבודת ה' בתפילין ובמניין ולקרוא בתורה 

שלנו, שממנה יגדל עד לאינסוף )ומעבר לו...(. 
בשבוע שעבר נחשפתי לטקס חניכה חדש, שלא הכרתי קודם. 
טקס מתוק, שנולד בתמימות, ממחשבה תמימה של ילדים, ויש 
בה שיקוף מצער ביותר של עולם המבוגרים ואולי על מה שמצפים 
מהם לכשיגדלו. הטקס נוצר כאן, בתקוע שלנו, והוא מזמין ילדים 
לחגוג את החופש הגדול. לא, הילדים לא הוזמנו לפסטיבל החופש 

הגדול, אלא הוזמנו לפסטיבל השוקו.
אספר לכם שאני כבר כשנתיים מדברת עם אנשים שונים ביישוב 
שקשורים לפסטיבל הבירה ומבקשת מהם רק לשנות את הכותרת 
מ"פסטיבל הבירה" ל"פסטיבל החופש הגדול". אני מבינה היום שאין 
סיכוי להוציא את הבירה, אז אני מציעה להשאיר את הכל אותו 
דבר- מבשלות בירה ימכרו את מרכולתן, עם קיגל ומלפפון חמוץ 
או בלעדיו, מופע מוזיקלי מרכזי, ואפילו שיהיה למבוגרים בלבד. רק 
לשנות את הכותרת. כפי שאתם רואים- לא הצלחתי. כנראה שכסף 
)האירוע הכי מכניס של תקוע( והשייכות האוניברסלית לעולם 
האירופאי-מערבי של פסטיבלי בירה חשובים יותר מחינוך ילדינו.
למה פסטיבל הבירה כל כך מושך ופסטיבל החופש הגדול הרבה 
פחות? למה לפסטיבל הבירה מגיעים מכל הארץ וההנחה היא 
שלפסטיבל החופש הגדול לא יוציאו שאטלים מירושלים? כשהילדים 
שלנו גדלים ביישוב שכל השנה מחכה לאירוע הגדול - פסטיבל 
הבירה, מה הם לומדים על עולם המבוגרים, על מה שמצופה מהם?

משום מה, ההנחה החברתית היא שבשביל שמפגש חברתי יהיה 
שמח, כיפי, נעים, קליל, יש צורך בחומר שיתניע את הרגש. התארגנות 
חברתית סביב חומר משנה תודעה מבטיחה שהאירוע יקח לכיוון 
הרגשי אליו רוצים להגיע. אם הולכים על בטוח- נגיע גם מירושלים. 
אולי פה ושם יפלו שדודים כאלה שיעשו שימוש מוגזם והנוער שלא 
מבינים את המינון הנכון, אבל לתת אמון בעצמנו שנהיה שמחים 
כפי שאנחנו - זה סיכון גבוה מדי. זה לא מוכר. זה לא מושך. אם 
במצב רוח עסקינן, עדיף להישען על חומר מאשר על עצמנו. יכול 
להיות שלא נשתה, אבל אם יהיה צורך, יש על מה להישען. זה 
הקונספט של "פסטיבל הבירה" שכל כך מתנגדים לשנות את שמו 

ל"פסטיבל החופש הגדול".
הקונספט עובר לילדי תקוע בטקס החניכה החדש, טקס שאומר 
בלי מילים: "שימו לב, ילדים, כשרוצים ליהנות, צריך איזה חומר 
לצדכם. אתם לא מוזמנים לפסטיבל החופש הגדול - זה לא מושך, 
זה לא מעניין. נפגש בפסטיבל השוקו- היום תשתו שוקו ומחר 
נתחיל בבירה, אולי נמשיך לגראס ובעצם למה לא לחומרים נוספים. 

העיקר שהבנתם את הקונספט".
זה קרב מאסף. אני מרגישה כמו הילד שצועק "המלך עירום" ולכולם 

נמאס ממנו, כי זה נוח להיות עירום ומה הבעיה עם זה כבר... 
אז בעיניי זו בעיה. אני רוצה שילדיי יאמינו בכוחות שלהם להתמודד 
עם העולם והחיים, ובכלל אני מאמינה שהחיים משמחים, מרחיבים, 
מעניינים ומלאי התרחשויות מרתקות שכדאי להיות בתוכם ולא 
לטשטש אותם. אני רוצה שהם יסמכו על עצמם שהם יכולים להסתדר 

ולהרגיש נוח בסיטואציות חברתיות גם ללא תיווך של חומרים, 
וזה ממש בסדר גם לא לזרום כשלא זורם להם. אני רוצה שיהיה 
להם אמון בשמחה שלהם ובמעיין החיים שנובע בתוכם ואמון גם 
ביכולת שלהם להתחבר אליו בעצמם. אני רוצה שתהיה להם סבלנות 
לתהליכי גדילה שכרוכים גם בכאב, בתחושות לא נעימות ולעיתים 
אף בסבל. אני רוצה שהם לא ייבהלו מקושי ויאמינו בעצמם שהם 
יגדלו ממנו ושתחושתם תשתפר עם הזמן. אני רוצה שתהיה להם 

סבלנות למי שהם כפי שהם.
גבי העיתון- אני  ועוד פעם אחת אני אנסה, הפעם בפנייה על 
מזמינה את כולנו ואת מקבלי ההחלטות ביישוב לשים לב שהמסר 
הבעייתי כבר עבר לילדים שלנו. אפילו שיוזמת פסטיבל השוקו היתה 
בתמימות, ואולי דווקא בגלל זה, אני מבקשת ממקבלי ההחלטות 
ביישוב לוותר על הכסף תמורת חינוך ילדינו ולהפיק פסטיבלי 
חופש גדול עם שוקו )ולמבוגרים גם עם בירה(, רק שההתארגנות 

החברתית לא תהיה סביב החומר.
חופשה נעימה לכולנו!
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במלאות שש שנים להסתלקותו של אהובנו

הלל רודיך ז"ל
נתכנס ביום שלישי, 

י"ג תמוז, 16.07.2019 
להתיחד עם זכרו האהוב.

18:30 - עליה לקבר בבית העלמין בתקוע
19:15 - תפילת מנחה בבית כנסת חב"ד

שיעור וניגונים לזכרו של הלל
תפילת ערבית

מוזמנים להשתתף איתנו ובבנין ציון וירושלים ננוחם

הנדי־מן?את/ה 
שיפוצניק חובב או בעל חוש טכני מבוזבז?

פרויקט ידיים
מיזם התנדבותי לשיפוץ 

דירות של נזקקים
בירושלים

עבודת צוות, תרומה משמעותית וסיפוק אדיר 
בחצי יום, פעם בארבעה חודשים

להצטרפות לצוות היישוב תקוע
שלח/י הודעת וואטסאפ לריקי 050-6750666 

www.handsproject.org.il 7

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!

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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בתקוע א', דירה גדולה, 90 מ"ר, 3.5 חדרים, אחרי שיפוץ, 
קומת קרקע, מחיר טוב, כניסה מיידית: 052-3569614 
-------------------------------------------

יחידת 2 חדרים )חדר שינה וסלון(, בתקוע א' )אדירים(, 
ממוזגת, מוארת ונעימה, כניסה פרטית, מתאימה לזוג. 

לפרטים: משה, 050-7635681
-------------------------------------------

מיידי, דירת 4 חדרים, מרפסת גדולה, ברח' סולם יעקב, 
ללא חיות מחמד, 4000 ש"ח, כולל ארנונה. לפרטים: 

אינה, 052-3803546
-------------------------------------------

בתקוע א', דירה גדולה, 90 מ"ר, 3.5 חדרים, אחרי שיפוץ, 
קומת קרקע, מחיר טוב, כניסה מיידית: 052-3569614 .
-------------------------------------------

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

דירת סטודיו, בתקוע א', כניסה נפרדת, מזגן, מיקום 
מעולה על כביש הטבעת, קרוב למכולת, אפשרות לריהוט 
חלקי - מיטה נפתחת, ארון בגדים, מקרר ומכונת כביסה 
)אפשרות לקנות כיריים ו/או שולחן מהדיירת היוצאת(, 
מתאים ליחיד או כמשרד/ חדר טיפולים, פנויה מתחילת 
אוגוסט 2019: גילה, 050-9151625 )ווטסאפ/ סמס(, 

gila.weinberg@gmail.com
-------------------------------------------
 Studio apartment, in Tekoa Aleph, separate 
entrance, A/C, great location on the ring 
road, near the makolet, option for partial 
furnishing- hi-riser bed, closet, fridge and 
washing machine (possibility of purchase of  
stove top and/or table from current renter), 
ideal for a single or office/clinic, available 
beginning of August: Gila, 050-9151625 (sms/
whatsapp), gila.weinberg@gmail.com
-------------------------------------------

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 

אוויר. יעקב: 050-5378883
-------------------------------------------

ללא תיווך, בית 5 חדרים, בשכונת בנה ביתך, גמיש, 
מיידי. לפרטים: 050-9152055

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

קייטנת תשעה באב!! למי? לעולים ועולות לגן חובה-
עולים ועולות לכיתה ב'. 

בתכנית- לימוד, יצירה והמון חוויה. לפרטים והרשמה: 
052-5777551 )שירן( או 050-3590001 )אורית(. 

מחכות לכם!! תמר ועדיה
-------------------------------------------

לומדים בכיף! שיעורים פרטיים ליסודי במקצועות עברית, 
מדעים, חשבון ואנגלית, מועברים לילדים באווירה נעימה 

ומאפשרת למידה: ארנון, 050-7446850
-------------------------------------------

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

19:3019:2019:20מנחה

ערבית
מניין ראשון-
אחרי מנחה
20:30

20:1520:2020:4520:30

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״ש20:3020:2820:20ערבית

Dans notre village ouverture de 
cours d'hebrev. Des nouveaux 
arrivants etudent sur le compte 
du ministere de l'integration/ Les 
cours sont de 4 a 6 etudirnts le 
soir 2-3 fois par semaine en 
function du niveau du groupe. Le 
professeur parle un peu francais. 
Pinhas: 052-2375645, 02-9963415

שימו לב! ביישובנו נפתח אולפן עברית 
לעולים חדשים. הלימודים על חשבון 
ואוצ'רים של משרד הקליטה, השיעורים 
מתקיימים בקבוצות של 6-8 תלמידים, 
בשעות הערב, 3-2 פעמים בשבוע, בהתאם 

לרמת הקבוצה.
פינחס, 052-2375645, 02-9963415



תקועיתון  § א׳ בתמוז תשע״ט 04.07.2019 8

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


