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גיליון 818 § פרשת דברים
הדלקת נרות: 19:13
מוצאי שבת: 20:07

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!
חמדת ויוסף שיליאן להולדת הבן

דן ושירה בורג להולדת הבן
נעמה ויהושע מרק להולדת הבת

תרגיל חומרים מסוכנים בבריכה

הספרייה תצא לפגרת קיץ בתאריכים: 11-17.8.2019

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

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!

בחודש אוגוסט החנות תהיה פתוחה 
למכירה שבועית בימי שישי בלבד, 

בין השעות 12:00-10:00, 
ולא תיפתח בשאר הימים!

שעות פתיחה חודש אוגוסט
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רבקה יורב-רפאל / רכזת חינוך

השיבוצים בגני הילדים נשלחו השבוע.
מצורפת מפה עם שמות הגנים ומיקומם.

גני 3-4: שעות הפעילות: 14:00-7:30. אפשרות לצהרון דרך המתנ"ס,  בכפוף 
למספר נרשמים, ההרשמה תתחיל בשבוע הבא.

גני 5: שעות הפעילות: 16:00-7:30, יום שלישי עד 14:00. אפשרות לצהרון 

לקראת פסטיבל ט"ו באב שיתקיים בתקוע ד', ביום חמישי הבא עלינו 
לטובה, 15.8.2019, אנו נערכים לקבלת משתתפים שיגיעו מתקוע.

השנה, אחרי חשיבה מרובה... הפסטיבל יהיה שונה במהותו מבשנים קודמות.
חברי תקוע ד' יזמו והפיקו את האירוע, והחליטו להזמין השנה רק את 

תושבי תקוע וחבריהם.
זהו פסטיבל קהילתי ומטרתו ליצור מקום מפגש נעים: מוזיקה, דוכנים, 
סדנאות מדהימות, יוגה, מדורה, בירה טובה, אוכל ביתי. בואו בכיף ואהבה.
מאחר ואנו לא רוצים שיווצרו פקקים ועומס תנועה בתקוע ד' ועל מנת 
שנוכל לאפשר זרימה של התנועה ושמירה על בטיחות המשתתפים, הגעה 
עם כלי רכב תתאפשר עד מתחם החנייה הממוקם בין תקוע א' לתקוע ב'. 
מהחניה הנ"ל יופעלו 2 שאטלים להגעה לפסטיבל וחזור לאורך כל הערב.

לא תינתן אפשרות להגעה ברכב פרטי לתקוע ד'! 

חיים רוטשטיין / רכז תרבות

ביום שלישי דרך המתנ"ס, בכפוף למספר נרשמים.

הורים שמעוניינים לערוך מפגש לא רשמי לילדי הגן להיכרות מוקדמת, 
מוזמנים לפנות אלי ונחשוב על פעילות נחמדה.

בברכה,
רבקה

להלן הסדרי תנועת כלי רכב במהלך האירוע:
תושבי תקוע יחנו בחנייה בין א' ל-ב'.	 
תושבי תקוע ב' ו-ג' בלבד יורשו לעבור לבתיהם.	 
תושבי תקוע ד' יתאמו מול אחראי התנועה מעבר חריג במקרים 	 

דחופים ובחירום בלבד.
למיטיבי לכת ולצעירים שבינינו מומלץ להגיע רגלית לתקוע ד', כ-20 	 

דקות הליכה.
אנו מבקשים בכל לשון של בקשה לא לנסות לעבור עם כלי הרכב 	 

ולהישמע להוראות הסדרנים.
בשום פנים ואופן אין לחנות בצידי הכביש! הדבר עלול לחסום גישת 	 

רכבי ביטחון והצלה במקרה חירום.
האירוע מתואם עם כלל גורמי הביטחון.	 
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תשעה באב

ח י ˘ ו  „ ו מ י ל

ראשון 
(צום תשעה באב)
י‘ אב, 11/8
במבנה הפיס

בתקוע
10:30 – 11:00 בפיס
לימו„ ‰ורים ויל„ים

עם ‰רב ‡בי בלי„˘טיין

11:00-12:00 בספרי‰
לימו„ עם ˘למ‰ ספיב˜

לימו„ ליל„ים:

הכניסה חופשית | פתוח לנשים וגברים

12:00 – 11:00 > רב ˘יח: סיפורים אישיים על חורבן לאומי
˘רי מנ„ל: ‚‡ול‰ מחורבן ‰‰˙בוללו˙

‡ליעזר מלכי‡ל: „ור ˘ני לחורבן ‰˘ו‡‰
‡ור יזרע‡לי: חורבו˙ ‚ו˘ ˜טיף

17:30 > הקשר בין חורבן אישי ללאומי
˘יעור ˘ל מלכ‰ פיוטר˜ובס˜י

 < 16:00 – 17:00
לימוד עם עול˘ ‚ול„בר‚

13:15 – 12:15 >  ס„נ˙ כ˙יב‰

דיאלוג אישי בכתיבה – בעקבות החורבן
ב‰נחיי˙ מיכל ˘מחון 
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1-31.7.2019

רכב והולך רגלתאונה עצמיתרכבים ומעלה2

7
5

00

נפגעיםגלגלי-רכב ודו 

1

רכב ובעל חיים

:הרוגים

:פצועים

0

מוקד תקוע–א והמוקד הביטחוני "ח זה מסתמכים על הדיווחים למוקד מד"הנתונים בדו* 

מחלקת בטחון
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בקצה השמים בסוף המדבר...

אירועים ▪ לינה ▪ מפגשים ▪ סדנאות

תקוע ד'

לפרטים: אליהו חברוני
eco@benihuta.co.il ▪ 052-6698857
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כאבמרפאת 
רפואה סיניתב

גב ופריצות דיסקכאבי 
כאבי שכמות וצוואר

מפרקיםוכאבי פציעות 
וכאבי ראשמגרנות

P.M.Sכאבי מחזור 

TENNIS ELBOW

:פתגם סיני
זמניהוא הכאב "

"נצחיתהכניעה היא 

050 -7700899

נתנאל זגורי
T.C.M & TAN

התרנגול הפיקח 
אמרה עתיקה גורסת: התרנגול הפיקח מן הביצה צווח.

כי התרנגול פוקח ראשון את עיניו, מביט סביבו ומשתאה: מאתמול דבר לא השתנה. 

למעשה, דבר לא השתנה מיום שבקע מן הביצה.

אותן תרנגולות שמנות ונוחות למראה דוגרות על ביציהן; אותם אפרוחים צהובי 

כנף מכונסים יחדיו, מחממים האחד את השני; ואותו שועל משועמם, הרובץ בפתח 

ומחכה להזדמנות לפרוץ פנימה ולספק את תאוותו הנצחית לבשר.

והשעמום רק הולך וגובר. אילו רק היינו מבינים את שפת התרנגול על מנת לדעת את 

סיבת תסכול צוויחתו בשעה כל כך חסרת היגיון, אולי גם אנחנו היינו צווחים כמוהו.

למעשה, מיום שיצאנו מרחם העולם ועד עצם היום הזה ולעד, דבר לא משתנה. 

אותו בוקר ואותו ערב וכן כל שעובר עלינו בין לבין, בדאגות מתמשכות של פרנסה 

וגידול ילדים, דת, פוליטיקה, כסף ומדינה.

ומפעם לפעם, יציאה מהשגרה )כמו השועל( במפגשי חברים על מנגל מצחין 

ומעשן וסיפוק התאווה לבשר.

ולמחרת בבוקר... שוב חוזרת הצווחה הפנימית, כי לימדונו להתאפק ולא להוציא 

)שלא כמו התרנגול( את הרגשות החוצה.

אך במחשבה פנימית וחסויה, עם חיוך מטופש על שפתיים והבטחה שקרית שהכל 

נפלא וחתום בשם... ברוך השם, הצווחה הפנימית רק הולכת וגוברת, כי לא צריך 

להיות תרנגול פיקח על מנת לפקוח את העיניים ולראות את האמת.

עצתי לכל המצווחים הפנימיים- לא להתאפק, להשתחרר ממוסכמות חברתיות 

ומהמחשבה המוטעית על מה יאמרו ההורים, החברים, השכנים וכל השאר, וכמו 

התרנגול, המשוחרר משעבוד מלכויות, פשוט להרגיש טוב ולצווח, כי אתם החברים 

של החברים, השכנים של השכנים ובטח שגם להם לפעמים בא לצווח! נסו, תתנסו, 

ציווחו והרגישו משוחררים כמו התרנגול הפיקח, כי זאת אולי ההזדמנות היחידה 

שיש לשפיות להשתחרר משעבוד המלכות, עד שחוסר השפיות שוב ישתלט על 

תודעתנו הרדומה.

יהושע

 

לבי״ס אח״י תקוע, חטיבה צעירה- א'-ג', 

דרושות: 
סייעות מלוות מעולות, המעוניינות להיות דמות 

משמעותית ומקדמת עבור הילדים. צוות מחבק ומטפח 

וסביבת עבודה נעימה. לשליחת קורות חיים ולפרטים 

נוספים: רחלי, 054-7652385,

rachelisharon4@gmail.com 

מחכים לכן!
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2 חדרי שינה, סלון גדול, יציאה לגינה גדולה ומטופחת, 
3100 ש"ח, כולל ארנונה: איתן, 055-8855065

----------------------------------------
במרכז היישוב, דירת 3.5 חד', 96 מ"ר, עם גינה 

ומרפסת: גלינה, 052-3569614
----------------------------------------

דירה יפה, כחדשה, מרווחת מאד, 4.5 חדרים, בנוף 
הרודיון א', עם מזגנים ומרפסת: 050-9945999

----------------------------------------
רק 2800 ש"ח, דירה גדולה, 90 מ"ר, 3.5 חדרים, 
כניסה פרטית: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
----------------------------------------

דירה גדולה ומרווחת, 4 חדרים, מתאימה למשפחה או 
לשותפים, 3500 ש"ח: תמר- תקוע תיווך,  054-5988839
----------------------------------------

דירת 4 חדרים, מרווחת, 110 מ"ר, מוארת, 4 כיווני 
אוויר, נוף מדהים, עליית גג וגג עם דשא סינטטי, 
מחיר מציאה- 3500 ש"ח, כולל ארנונה, מיידית: 

050-2057395 ,050-2052227
----------------------------------------
כניסה פרטית, רק 2880 ש"ח: תמר- תקוע תיווך, 

054-5988839
----------------------------------------
יחידה, כ-30 מ"ר, קומת קרקע, ללא מדרגות, 
מצוינת לשימוש כקליניקה/ סטודיו/ מעון: -054

5977226
----------------------------------------

בית פרטי + גינה מרווחת, 155 מ"ר, 5 חדרים, מזגנים, 
קרוב לבריכה, לביה"ס, לגנים ולמרפאה. לפרטים: 

עדי, 050-4933757
----------------------------------------

בית 5.5 חדרים, 150 מ"ר, גינה גדולה, נגיש, קרוב לכניסה 
ליישוב, 6000 ש"ח. לפרטים: יורם, 050-9980006

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

iton@tekoa.co.il :פרסומים ללוח ניתן לשלוח עד יום שלישי ב- 10:00 למייל

לוח תקוע

ללא תיווך, בית 5 חדרים, גמיש, מיידי. לפרטים: 
050-8558179

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

4 כיווני אוויר: יעקב, 050-5378883
----------------------------------------
בית מחולק ל-2 דירות מניבות: 4 חדרים מרווחים 
+ גינה; 3 חדרים ומרפסת מפנקת, מצויין להשקעה: 

תמר- תקוע תיווך, 054-5988839  
----------------------------------------

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

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, חדר 
ארונות צמוד לכל חדר, 3 אמבטיות + יחידה בת 2 
חדרים, מקלחת, מטבחון, יציאה פרטית + יחידה 
גדולה )88 מ"ר( בת 4 חדרי שינה, תקרות גבוהות: 

תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
----------------------------------------
בית של 3 יחידות: יחידה בת 110 מ"ר, 4 חדרים, 
חצר ונוף + 2 יחידות של 50 מ"ר כל אחת: תמר- 

תקוע תיווך, 054-5988839
----------------------------------------
לקיץ, 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

המניין של חייםאוהל 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
בימי שישי 
7:00 הודו

19:1019:1019:20מנחה

ערבית
מניין ראשון-
אחרי מנחה
20:30

19:5020:2020:4520:30

שבת

מנחה 
19:1318:5514:00וק. שבת

18:30
קבלת שבת 

18:30
20 דקות לאחר 

הדלקת נרות
18:07 מוקדם

19:23
15 דקות 

לפני השקיעה
20 דקות לאחר 

19:10הדלקת נרות

6:30שחרית
8:30

5:10
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
16:30

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

18:3018:3014:00 מנחה

ערבית 
20:15צאת שבתצאת שבת20:30מוצ״ש20:2020:3020:20ואיכה

צום ט׳ באב

7:307:007:30שחרית

18:5018:5018:45מנחה

אחרי מנחה19:5019:45ערבית

בית 4 חדרי שינה, 140 מ"ר, גינה, חצי דונם: תמר- 
תקוע תיווך, 054-5988839

----------------------------------------
בלב תקוע, בית גדול, בלי מדרגות, 6 חדרי שינה, סלון 
מרווח, גינה גדולה: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
----------------------------------------
בית פרטי גדול, כולל 3 יחידות להשכרה, כניסות 
וחצרות נפרדות, מיקום מעולה, בנייה בסטנדרטים 
גבוהים ועיצוב עכשווי, ללא דמי תיווך: 054-5977226
----------------------------------------

שיעורי שחייה - כל הרמות, כל הקיץ! ממדריכת 
שחייה מוסמכת, אכפתית וכיפית, כולל שיפור 
סגנון + הרכבת תכנית כושר אישי במים: דינה, 
קולית(,  הודעה  להשאיר  )ניתן   02-6568523

 deenaw@013.net
---------------------------------------

20 ש"ח  טיולים לכלבים, טיול באורך 1.2 ק"מ, 
לטיול, טיול ראשון חינם: מיכאל, 058-4585795 

)אחרי 16:00, לא כולל שבת(
---------------------------------------

ל'תלמוד תורה תקוע' דרוש מלמד לשנה הקרובה, 
בין השעות 15:30-13:00. לפרטים נוספים: דעאל 

סבטייה, 054-5508482
---------------------------------------

זמנים לצום תשעה באב:
מוצאי שבת

19:32 שקיעה, תחילת הצום
19:50 צאת הכוכבים, אומר 'ברוך המבדיל בין קדש 

לחול', חולצים נעליים ולובשים בגדי חול
20:07 מוצאי שבת, מותר לעשות מלאכה

תשעה באב
12:44 חצות היום

19:49 צאת הכוכבים, הבדלה וסוף הצום 
          )ולדעה המחמירה: 19:59(.
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ט”ו באב בתקוע ד'
ירח מלא אהבה // חמישי, 15.8 ליל ט”ו באב

פ�טיבל קהילתי

מ�יבה אל תו� הלילה בחוות �פר המדבר ע� DJ צו� ו-DJ בבא גוזמבא
 שימו לב: הכני�ה למ�יבה בתשלו� נו�� (הנחה לבאי הפ�טיבל)

<< 18:00

   מופע שקיעה 
ציפורה אלרעי
מוזיקה טורקית עממית ומקורית

מדורה מרכזית
מנגני� ושרי� יחד

RADIO LUNA
חפלה לטינית ליו� האהבה

<< 20:30<< 21:30

מ�יבת ירח מלא
בחוות �פר המדבר

כני�ה>> יחיד: 20 ₪ // זוגי: 30 ₪ //  משפחה: 40 ₪
חניה מ�ודרת בתקוע ב' - שאטלי� הלו� חזור לכל אור� הפ�טיבל 

קונטקט   אקרו יוגה   קליעה במחטי אור�   יצירה בעור   
הכנת לבני בו�   בועות �בו�    דוכני אוכל ושתיה

�דנאות בשיתו� ’מרכז אומני תקוע‘ לכל המשפחה


