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גיליון 814 § פרשת בלק
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

פסטיבל הבירה החמישי בתקוע!
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קהילה
דפנה רייך, רכזת הקהילה שלנו, יצאה השבוע לחופשת לידה.

בימים אלו מתקיימים ראיונות למ"מ לדפנה. עד לבחירת עובד/ת לתפקיד 
מי שיש לו פנייה או בקשה בנושא קהילה מוזמן לפנות למזכירות הישוב 

לקבלת מענה.
נאחל לדפנה לידה קלה. אנחנו כבר מתגעגעים...

דואר
תשלומים לרשות הדואר - לאור מספר בעיות בביצוע התשלומים בדואר 
נע, אנו מבקשים ליידע שתשלום שמתקבל במשרד הדואר לא בהכרח 

יתבצע באותו היום שבו הוא נמסר.
שימו לב! אם יש לכם תשלומים דחופים, תבדקו עם המזכירה בדואר מתי 
יתבצע התשלום ואם הזמן לא מתאים לכם, מומלץ לגשת לסניף דואר אחר.

פינוי דואר מהתיבות - לצערנו, יש תיבות דואר שלא מרוקנות ע"י בעליהן. 
הדבר מקשה עלינו מאוד ולא מכבד אתכם ואת המכתב שאתם מקבלים.
אנו מבקשים שתקפידו על פינוי התיבה שלכם. במידה ותיבה לא תתרוקן 
תוך שבועיים, מחלקי הדואר יוציאו את המכתבים מהתיבה ויחזירו אותם 

לשולח. זו ההוראה שקיבלנו מרשות הדואר ואנו בהחלט ניישם אותה.

ביום שלישי, י"ג בתמוז, 16.7, בשעה 18:00, יתקיים במועדון גיל הזהב אירוע 
תרבות של אמנות ומוסיקה קלאסית- תערוכה ייחודית המשלבת קונצרט חי.

תהיה אפשרות לרכוש יצירות בהדפסים איכותיים במקום.
הציבור מוזמן באהבה.

אתי מלכא / רכזת פנים

מחלקת בטחון

שרית מלמד / מועדון ותיקים

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

1-30.6.2019

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* 
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נוער

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

אז ביום ראשון נתכנסנו 
במתחם   , ד' בתקוע 
החדש והחביב של אורי 
את  ולמדנו  זליבנסקי 
בעץ-  הגילוף  יסודות 
כח  סבלנות,  הרבה 

וסבלנות...
מי היה מאמין שמחתיכת 
עץ ברוש שישב לו בצד 
הדרך תהיה לנו כף עץ 

יפיפיה?
אחלה  אורי-  לך  תודה 
מורה עם אנרגיה כיפית 

מלאת הומור וסבלנות.
החבר'ה  לכל  שכוייח 

שהגיעו.
יאללה לסדנא הבאה עם 
המוכשרת-  האומנית 
אל   . ן ו עצי שולמית 

תפספסו...
נעם ודיצה

תושבי תקוע,
האינטליגנציה ניתנה לבני האדם על מנת למשול בחכמה על כל השאר.

׳למשול בחכמה׳ אין פירושו להכרית, אלא לתת בחכמה לכל הסובבים אותנו.
אם נוציא גורם אחד ממערכת הטבע, החיים לא יהיו אפשריים.

השבוע, דחפורים עלו על השטח שהיה פעם בבעלותה של משפ' פרוינד 
ורמסו כ-20 עצי אקליפטוס, עץ זית אחד ואין ספור מערכות חיים נראות 
ושאינן נראות, שהתקיימו בשטח במשך שנים ארוכות. כל זאת על מנת 

לשרת את חמדנותם של כרישי נדל"ן.
אמנם, בצדק יטענו:

מחוייב המציאות שנבנה אינספור יחידות דיור בתקוע על מנת שנהפוך 
לעובדה קיימת ומוצקה על מפת ארץ ישראל השלמה.

אך כנגד זאת, אנו טוענים: אפשר לשבץ את הטבע ביחד עם הבנייה ולהקטין 
את הנזק שנגרם לסביבה.

את כל אותם עצי אקליפטוס וזית שנעקרו, ששוכבים כגוויות בלא תכלית, 
אפשר היה להכליל בתוך מסגרת הפרויקט.

אין לנו הזכות להכרית את מה שלא בראנו במו ידינו. 
יהושע צימרמן ואלה בית הלחמי

התייחסות הוועד לנושא העבודות בפרויקט ליד הפארק:
1. כמו בכל פרויקט בנייה, גם כאן הדברים נעשו בתיאום עם כל הגורמים 
הרלבנטיים ובתוכם הגורמים הפנים-ישוביים, כגון ועדת בנייה, הכוללת 

אנשי מקצוע בתחום.
2. בנוסף לכך ובאופן יחסית חריג לנעשה בסביבה, פנינו לקבלת היתר 
לכריתת העצים, שאין אפשרות להעתיק וחייבים לעוקרם, וזה אכן 

התקבל מהגורם המוסמך שהיה בשטח ובחן את הדברים.
3. בשטח ישנם עוד לא מעט עצי זית שיועתקו ויישתלו מחדש.

4. נתון חשוב - בסך הכל בפרויקט יינטעו עוד עשרות עצים נוספים, 
הרבה מעל כל מה שנאלץ לעקור.

5. והערה קטנה לגבי השיח - תמיד יהיה פער בין אדם פרטי שכותב 
הודעות ומיילים בקצב שלו לבין הוועד המנהל שצריך בין כל שאר 
עיסוקיו לבחון את הדברים טרם תגובתו. הצגת הדברים כאילו אנו 
מתעלמים מפניות בגלל שלא ענינו חצי יום הינה משוללת המציאות, 

לא נכונה ומלבה שיח מתלהם ומיותר.
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פסטיבל הבירה
וואו, איך נסכם כזה אירוע מדהים?

האמת שהתמונות והתגובות מדברות בעד עצמן.
עם זאת, ברצוני להגיד משהו מהלב:

עיני  מול  שעמד  האתגר  הפסטיבל,  לפני 
היה כיצד נשמר את האווירה המשפחתית 
והקהילתית שיש לנו פה, יחד עם יצירת אירוע 
ברמת הפקה גבוהה שעונה על כל הפרמטרים 
הבטיחותיים והמקצועיים, וכן להזמין אלינו, 
לתקוע, את כל החברים שלנו ואוהבי תקוע.

ואני מרגיש שהצלחנו!
טובה.  אווירה  והייתה  איש  כ-2500  באו 
היו חיבורים בין אנשים. יכלנו לשבת בכיף 
עם שכנים וחברים, לשתות בירה מקומית 
טובה ולאכול אוכל מקומי משובח,  וליהנות 
מהופעה נדירה, שכל ילידי שנות ה-90 עף 

להם הפוני.
כנסיית השכל בעצמם ביקשו להודות לקהל 
המדהים ונדהמו מהאנרגיות וה-וייב המיוחד 

של תקוע.
כמובן שכל זה לא היה קורה ללא עזרת רבים 

וטובים:
לכל צוות מזכירות תקוע, כל אחד בתחומו,

לאדי וצוות שפע שעשו עבודה מדהימה,
לראובן שפיקח על הביטחון,

למרכז האומנים, לסטודיו ז'אן פייר וייל,
למבשלות תקוע המעולות- 

אתם הלב החי של הפסטיבל.
ולכם, תושבי תקוע-

כל זה הוא עבורכם. תודה על האהבה.
חיים רוטשטיין,

רכז תרבות.



5תקועיתון  § ח׳ בתמוז תשע״ט 11.07.2019

מרכז האומנים
איזה כיף היה פסטיבל בירה במדבר בתקוע! 

ואיזה טירוף הלך בדוכן של מרכז האומנים, עם הרול אפ הנפלא שאיירו 
כנרת אמירב ואורן אלקבץ,

ושיצא לפועל בזכות משה ברוס שאין כמוהו, מתיירות גוש עציון!!!
תודה ליפתח לנדאו על הסלוגן הזוכה: "תקוע, בירת האומנים", עם שירה 
בר רשי שקראה בקלפי טארוט לעוברים והשבים ועם מיטל בן וייס שציירה 

לנו ציורי פולמון מהממים!
תודה לכל מי שבא והצטלם!

ותודה מיוחדת לשלמה נאמן, ראש המועצה שלנו, שהגיע לעודד:(
יש מלא תמונות שנעלה בקרוב לפייסבוק שלנו. מוזמנים לעקוב.

תודה גם לתחיה גודינגר, חנה חנה, טלי פרקש, נעמי בן זמרה, מור שרביט, 
דיויד ולמן וחיים רוטשטיין על החזון וההגשמה.

פסטיבל השוקו
השבוע חגגנו את פסטיבל השוקו הראשון לילדים בתקוע. 
הפסטיבל היה חגיגה לילדים, ובחלקו הגדול היה באחריות 
ילדים ונוער שהפעילו חלק מהדוכנים והמתחמים השונים 

ברמה הרעיונית והביצועית ומגיע להם שאפו גדול. 
ראיתי מאות ילדים מחוייכים משלל פעילויות שהיו 
במתחם־ סדנאות יצירה מלאות עניין ויצירתיות באחריות 

טלי פרקש; ציורי גוף בחינה של נרי ותכלת;

דוכני עבודת יד ומכירה של מוצרים עד 5 ש״ח טעימים 
ומזמינים שנתנו, על הדרך, אפשרות לחוות הזדמנות עסקית 
במרחב מוכר ומפרגן; משחקי שטח באחריות ילדי שבט 
מעפילים; ולסיום נערך טקס למסיימי בית הספר. היתה הצגה 
קייצית וקלילה ומחרוזת של הנוער שחתמו את הפסטיבל. 

אחרי שהשמש שקעה, הוקרן על הדשא סרט לנוער. 
כמו בכל הפקה, בכלל, וראשונה, בפרט, מופקים לקחים 

ונלמדים לפעמים הבאות.
תודה לכל העוסקים במלאכה, להוגים, לעובדים ולמתנדבים. 

אולי עוד קיץ אנחנו ניפגש...
בברכת קיץ נעים ובטוח,

חנה פרסבורגר
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ביום האחרון לשנת הלימודים, התקיים בתקוע הפנינג לילדי הגנים מטעם 
המועצה. גני הילדים בתקוע מעודדים את החיבור לקהילה, והפנינג עם 

ההורים והאחים לכבוד סיום השנה הראה את היופי והכיף שבחיבור.
ילדי הגנים שקדו ועמלו על דוכני מכירה של דברים שהכינו: נוזל למניעת 

כינים, תיונים, שקיקי סבון עם ריח, עוגיות ועוד.
הילדים שהשתתפו בהפנינג רכשו את מעשי ידי חבריהם במחירים 

מוזלים, והכסף שנאסף הועבר לגמ''ח תקוע.
יישר כוח למארגני ההפנינג, לגננות, וכמובן לילדים המופלאים שעבדו והכינו!

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!

ערב סטייליג לנשים בחנות "רק שנייה"
הזדמנות להכיר את עצמך טוב יותר 

ולקבל כלים וייעוץ איך לבחור 

את הבגדים המתאימים והיפים לך ביותר.

נתחיל בהסבר על כל העניין, 

מאת נעמה דיאמנט )סטייליסטית(, 

ונעבור למדידות ויעוץ אישי ע"י חברות...

תודה לכל מי שבאה לעזור לייעץ! 

כל מי שעוד רוצה ממש מוזמנת!

ביום רביעי, 17/7, י"ד תמוז, 20:00-22:30

תני ליופי שלך לזרוח...

פותחות שבוע במפגש אחרון לקיץ הזה, 
בואו להטעין מצברים עד ספטמבר!

"החופש הגדול שלך" סדנה אימונית לאמהות 
בה אלמד אתכן 3 טכניקות אימוניות פשוטות שיהפכו 

את החופש הגדול שלכן לחוויה נעימה ושמחה. 
הכלים שאלמד אתכן מגיעים מעולם האפקטיביות 
ושינוי ההרגלים שמאפשר לכן ליצור לעצמכן את 

המציאות שתרצו בכל מקום ובכל זמן. 
)כן, גם כשהילדים צורחים סביבכן בבריכה, או 

כששוב נשפך פטל על השטיח...(.
הורים  מדריכת  גנות אדמנית,  חנה  עליי: 
ומאמנת מוסמכת לאפקטיביות ושינוי הרגלים, 
אמא לשלושה והבעלים הגאה של שטיח שקיבל 

לפחות 3 כוסות פטל בחצי שנה האחרונה.
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חודש 
הקריאה

אצלנו בבית
שכנים וחברים יקרים,

ביום רביעי 17/7 בשעה 20:00
נארח אצלנו בבית את הסופרת הישראלית

שהרה בלאו במסגרת חודש הקריאה.
במפגש שהרה תשתף אותנו במחשבותיה על

כתיבה, יצירה והשראה.  
מזמינים אתכם לבוא אלינו ולהנות יחד

מערב מיוחד ומעורר מחשבה.

מוזמנים בכיף!
משפחת רכט

(ביתנו נמצא בסולם יעקב 237, פינת רשב“י)
לאישור הגעה ושאלות נוספות ניתן ליצור קשר:

050-8916685 שרון
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אייל עוגן יפתח את פסטיבל "בין שמיים לארץ" עם 2 מופעים, ביום שני, 15/7/2019, 
י"ב בתמוז תשע"ט:

בשעה 19:00, מופע דבקה של "מאחיה", קבוצת תנועה עממית, ברחבת הכניסה 
של מרכז ז'ראר בכר;

בשעה 20:30, המופע "מחוקים" של אנסמבל 'כעת', מרכז ז'ראר בכר.

אייל עוגן, תושב תקוע, נשוי ואב לשניים, הינו רקדן ויוצר בשתי להקות מחול של 
גברים הרוקדים מחול עכשווי: אנסמבל 'כעת' ו'מאחיה'. שתי יצירות בהן הוא 

משתתף תפתחנה את פסטיבל "בין שמיים לארץ" אשר ייערך בקרוב בירושלים 

)15-18/7/2019(.  הפסטיבל, אותו ייסדו רונן ותמי יצחקי, מחבר בין מקורות יהודיים 

לתרבות הישראלית העדכנית. היצירות בהן יעסוק הפסטיבל השנה הן הגירה, זהות, 

רב-תרבותיות, שייכות ומקום בחברה הישראלית.

נפגשנו לשיחה על מחול, דת, אמונה והקשר ביניהם.

שלום, אייל. נתחיל בהתחלה- איך התחיל אצלך הקשר לעולם המחול?
"אני חושב שהמחול התחיל מזה שהייתי ילד שגדל על 

הגוף שלו. ריצות, כדורגל, כדורסל ועוד כל מיני הרפתקאות 

פיזיות היו כל מה שעשיתי בילדות. בתור ילד למשפחה 

תימנית, רקדו אצלנו בבית הרבה צעד תימני והייתי מאלתר 

ממש טוב על זה.  

עוד רגע מכונן היה ב"פעמוני היובל" - אירועי יום העצמאות 

לשנת היובל של מדינת ישראל - ששם להקת בת שבע 

הייתה אמורה להופיע. אבל בגלל שהם היו אמורים לפשוט 

כמעט את כל הבגדים בהופעה, היה מאבק פוליטי על 

זה והלהקה החליטה בסופו של דבר לא להופיע. היה 

סקנדל גדול ואחד הרבנים בישיבה רצה להראות לנו מה 

ה"רשעים" האלה רצו לעשות: ראינו 3 שניות מהמופע, 

ובאותו רגע אמרתי לעצמי: "וואו, אני חייב ללמוד לרקוד!"

כשיצאתי מהישיבה אל הצבא, משהו בי התעורר והבנתי שזה 

קשור לחזרה לגוף אחרי כמה שנים של ישיבה, והיה ברור 

לי שאני צריך לעבוד עם הגוף שלי בעתיד. חשבתי שספורט 

לא ייתן לי סיפוק עמוק ומלא לחיפוש הרוחני-פיזי שלי, 

הימרתי שריקוד זה מה שאני מחפש ונראה לי שצדקתי...

אחרי שהשתחררתי מהצבא, התחלתי לחפש מקום 

שמיועד רק לגברים לרקוד בו. די מהר גיליתי שאין חיה 

כזו, אבל לאט לאט פגשתי עוד ועוד חברים שרצו לרקוד, 

והכרתי את רונן יצחקי )מי שלימים ייסד את מרכז ופסטיבל 

"בין שמיים לארץ"(. החלטנו שהוא יעשה תכנית, אני 

אביא את התלמידים וכך נעשה מין "חוג מקצועי". אחרי 

שנה רצינו להמשיך לשנה נוספת ולהגדיל את התוכנית 

מיום בשבוע ליומיים. חברים אחרים ששמעו על כך רצו 

להצטרף וכך נוצרו שנה א' ושנה ב'. זה חזר על עצמו גם 

בשנה השלישית...

אחרי 3 שנים שאלנו את עצמנו מה עושים הלאה, לאן מתקדמים מכאן. החלטנו 

להעלות מופע והוא נחל הצלחה גדולה: באו המון צופים והבנו שגם כאן יש משהו 

מיוחד, לא רק, אבל בעיקר, עבור דתיים שוחרי תרבות שאין להם מקום מתאים 

ללכת אליו. כך הוקמה להקת אנסמבל 'כעת' שפועלת כבר 9 שנים והוכרה השנה 

כלהקה מקצועית )אחת מתוך 13 בארץ!(. המיוחד בלהקה שהיא לא רק גברים ולא 

רק דתיים, אלא חבורה מבוגרת יחסית שיש לה מה לומר לעולם. יחד עם האופי 

הכוריאוגרפי של רונן, נוצרה חבורה של "רקדנים יוצרים". אנחנו לומדים נושא, 

דנים, מדברים, ואח"כ נכנסים לסטודיו ומתחילים לחפש חומרים מתאימים ולאט 

לאט מגבשים יצירה.

"המופע "מחוקים", איתו יפתח אנסמבל 'כעת' את פסטיבל 'בין שמיים לארץ' 

)15.7.2019, בשעה 20:30, במרכז ז'ראר בכר(, עוסק בהגירה ובהשלכות שלה על 

הפרט, מחיקה ובנייה של הזהות האישית והאתנית. העבודה היא בעצם תוצאה של 

חשבון נפש אשר נערך בתקופה האחרונה בין שני היוצרים של המופע, רונן יצחקי 

וחנן אננדו. שניהם נולדו למשפחות מזרחיות ושניהם עובדים כיום במרחב תרבותי 

שלא בדיוק עודד ביטוי למזרחיות. הם ספק זוכרים ספק מדמיינים את התרבות 

שהוריהם מחקו בשל המשוב מהסביבה ומנסים לדלות מתוך כור ההיתוך הישראלי 

את הסימנים שנשארו כעדות לעושר שאפיין את חיי הקהילות אשר היגרו לארץ 

מתימן או מאיראן."

השנה בפסטיבל "בין שמיים לארץ", במקביל להשתתפותך במופע 'מחוקים' של 
אנסמבל 'כעת', אתה מופיע גם במופע דבקה של קבוצת תנועה עממית "מאחיה". 
איך התגבשה הקבוצה בעלת השם הלא-רגיל ואיך מגיעים לרקוד דווקא... דבקה?

"מאחיה" התחילה מקבוצה של בוגרי ביה"ס שרצו להמשיך וליצור, אבל לא במסגרת 

מקצועית שמחייבת עיסוק מלא במחול. כמה שנים עסקנו ביצירות מסוגים שונים 

עד שהבנו שזו חבורה שרוצה לעסוק במרחב ציבורי ובעניינים חברתיים. גילינו 

שאנחנו קבוצה של מהגרים ובני מהגרים מגלויות שונות וחיפשנו סגנון אחד שיהיה 

משותף לכולנו.  יוני שרון, שהוא חבר טוב ופרקשניסט בחסד, הציע לנו לעשות 

איתו קליפ של מוזיקת ריקודי דבקה ונדלקנו על הרעיון. 

הבאנו כמה מורים דרוזים וערבים מכל הארץ והתחלנו 

ללמוד איתם את הריקוד הזה.  אנחנו כבר שנתיים עמוק 

בריקודי הדבקה, לומדים סגנונות ומקצבים מיוחדים. 

גילינו שדווקא כאן, בלבנט, עם כל הגלויות מהן הגיעו 

החברים בקבוצה )צרפת, פולין, רומניה, גליציה, מרוקו, 

תימן(, אנחנו יוצרים יחד ממש מזרח תיכון חדש.

המיוחד בקבוצה הזו שהיא מורכבת מיהודים דתיים 

שלבושים בלבוש חרדי-מסורתי מלא יחד עם כאפיות 

ורוקדים דבקה. יש כאן שילוב של הפכים וניגודים 

שלכאורה רחוקים מאוד זה מזה, אבל בעומק גם קשורים 

מאוד אחד לשני."

איך מסתדר עולם המחול המודרני עם העולם האמוני?
"זו שאלה מורכבת... האם הכוונה לעולם האמוני שלי? 

העולם הרבני, הדתי הקונפורמיסטי? אלו דברים שונים.

העולם האמוני שלי מסתדר עם רוב העולם, בין אם בקלות 

ובין אם במחלוקת, אבל הוא מקיים דיאלוג וקשר עם כל 

התרבות העכשווית, כך שעולם המחול והעולם האמוני 

שלי מסתדרים נהדר.

בעיני היהדות היא הדת הכי גופנית שיש וזה אך טבעי 

שיהודי יעבוד דרך הגוף שלו. אני כבר לא זוכר איך 

התפללתי לפני שלמדתי ריקוד כי הכל עובר אצלי היום 

דרך התחושות והגוף...

זה נכון שלרוב הרבנים ה"רגילים" יש חשש גדול מהתנועה 

הזו, אבל אי אפשר לעצור אותה. היא טובה, כשרה, טהורה 

ובאה ממקום אוהב ומכבד את היהדות וההלכה, כך 

שעם כל הפחד, שלעיתים מוצדק, יותר צודק זה להיות אמיץ, כן ורואה את הנולד."

מה היית עושה אם לא היית רקדן?
"אם לא הייתי רקדן, הייתי מטפל בתנועה..."

היכן אתה רואה את עצמך בעוד  שנים מהיום?
"אני רואה את עצמי בעוד 10 שנים באותו מקום בדיוק. אני רק מקווה שהעולם 

יהיה שונה..."

לסיכום, מה המקום של תקוע ביצירה שלך, בהתפתחות שלך?
"תקוע זה בית. מהרגע שדרכתי בתקוע לפני כמעט 20 שנה, הרגשתי מיד שאני 

קרוב לעצמי כאן, שאני מבין ומובן כאן.

יש כאן קהילה יוצאת דופן של אנשים טובים, מלאי רוח, יצירתיות ופתיחות שלא 

פגשתי בשום מקום. זו רוח שממלאת את המפרשים ברצון להמשיך ליצור, לפרוח, 

לשנות לטובה ולהאמין בקיים. זה מקום בו אני יכול לתת ולקבל כל הזמן, כך שבזכות 

הדינמיות הזו, אני מתפתח בנחת ובאופן טבעי."

במחול בין קודש לחול / ראיינה: ציפי דליות
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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

הודעה על שינוי מקום

לאחר העליה לקבר נתכנס לשירים, סיפורים 
ותפילת ערבית בבית משפחת סגל 

צומת גן אורני, תחילת רחוב סולם יעקב.

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
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2 חדרי שינה וסלון, יציאה לגינה גדולה ומטופחת, 
3100 ש״ח:  איתן. 055-8855065                          

 ----------------------------------------
לבית מקסים ומשופץ, במרכז היישוב, ליד בית 
הכנסת האשכנזי, מחפשים שוכרים חמודים. פרטי 
הבית: 104 מ״ר בנוי על מגרש 250 דונם, גינה, 4 
חדרים, 2 מרפסות, 2 שרותים, 2 אמבטיות, פרקט, 
מזגנים בסלון ובחדרי השינה. למידע, פרטים ומחיר: 

הדר שרקי, 055-6661560 
----------------------------------------

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

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

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 
19:3019:0014:00וק. שבת

18:30
קבלת שבת 

18:30
20 דקות לאחר 

הדלקת נרות
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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 - כל הרמות, כל הקיץ!
ממדריכת שחייה מוסמכת, אכפתית וכיפית, כולל 

שיפור סגנון + הרכבת תכנית כושר אישי במים:
deenaw@013.net  ,02-6568523 ,דינה

----------------------------------------
לחברה בנוקדים דרושה פקידת חשבונות עם "ראש 
גדול", רצינית ואחראית, לעבודה מיידית, שעות 

העבודה: 16:00־8:00, א-ה: 02-6712222
----------------------------------------

לחוות תקוע דרוש פקיד/ת יבוא ורכש, משרה מלאה 
ושעות נוספות במידת הצורך. לפרטים נוספים ושליחת 

noa@tekoafarms.co.il :קו"ח נא לשלוח ל
----------------------------------------

שכנים יקרים ואהובים,
בסוף נשארת רק מילה אחת־

תודה.
תודה על כל מה שהייתם והנכם עבורנו,

על נתינה אינסופית, בעזרה ותמיכה בכל מה 
שרק אפשר, בהתעניינות ומילים טובות.

האהבה והחום שהרעפתם ומרעיפים עלינו חיזקו  
ומחזקים אותנו ונותנים לנו כוחות של ממש. 

אנא ראו בשורות אלה תודה אישית לכל אחד 
ואחת מכם, קהילה יקרה שהדס כל כך אהבה. 

משפחת בן מנחם

נשים אהובות,
תודה לכל מי שבאה לרקוד ולשמוח איתנו במסיבת ראש 
החודש המדהימה שהייתה, ליד הבית באמצע המדבר. 
היה מדהים לראות את כולן ואנחנו מקוות לראות אתכן 
ואת חברות שלכן גם בראש חודש הבא. בואו באהבה 

ולב פתוח )פרסומים בהמשך(.
קצת על המסיבה: מסיבות ראש חודש לנשים לעילוי 
נשמת אהובתנו אורי אנסבכר ז''ל. המסיבות פתוחות 

לכל הגילאים והסגנונות. 
יאללה ניפגש, חודש שמח! צרי בירן
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אירוע לכל ילדי תקוע העולים לכיתות א'
לכל בתי הספר יחד עם הוריהם

יום שני · 15.7.19 · י"ב תמוז
16:30-17:15 באמפי
17:15-18:30 במגרש

מה בתוכנית?

ברכות
רב הישוב

הצגה קצרה
מאת אסף פרידמן

קבלת שי צנוע לילדים

תחנות הפעלה במגרש
משחקי אותיות

’איך זה להיות ילד בכיתה א?‘
סדנת הורים וילדים שולי אלעזר, מרפאה בעיסוק

יוגה אותיות גיתית איש שלום

הכנת מדבקות לכריכים

אנא הירשמו לאירוע בלינק שיופץ בקרוב
ונסו להימנע לחלוטין מהבאת אחים קטנים.

נשמח לראותכם! 
הורים ורכזת החינוך


