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גיליון 819 § פרשת ואתחנן
הדלקת נרות: 19:05 
מוצאי שבת: 19:59

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

מנדלות של אהבה עם טלי פרקש
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תערוכה של זהב
ביום שלישי התכנסנו נרגשים במועדון גיל הזהב. 

כל המועדון הפך לגלריה מרשימה, עם מגוון עבודות ברמה שלא תבייש 
גלריות מוכרות. שלוש המורות שהובילו השנה את חברי המועדון לתוצרים 
המרשימים הן אנה חודורקובסקי, אפרת יוקל ואילה אבישר. שלושתן 
עובדות בטכניקות ובסגנונות שונים ואצל כולן נוצרו תהליכים מרשימים 

ועמוקים של יצירה משמעותית.
חלק מהחברים מציירים כבר שנים ואצל חלקם המפגש הראשון עם מכחול 
ופחם התרחש כאן. ממש כמו נס. כמובן שעם הכישרון, היכולת להמריא 
היא מובנת מאליה, אולם כשבאים ללא ידע קודם ועם התמסרות ליצירה, 

נוצרות עבודות מדהימות ומפתיעות.

שרית מלמד / רכזת גיל הזהב

לקראת התערוכה, המורות בחרו יחד עם האמנים את היצירות שהוצגו. 
היה ברור שמגבלת המקום תאלץ אותנו להצטמצם ולחתוך בבשר החי, 

ולפעמים ויתרנו על עבודות יפיפיות כי היה צריך לתת מקום לכולם.
כל מי שהגיע לתערוכה לא יכול היה שלא להתרגש מהציורים המקצועיים 

והמושקעים.
למדנו שיצירה היא ביטוי לחיים ושליצירה אין גיל. אפשר להתחיל בכל 

שלב בחיים, וכן, זה דורש השקעה, אך מביא להמון סיפוק והנאה.
מועדון גיל הזהב יוצא לחופשה עד ספטמבר ונחזור לתכנית מחודשת 
ומעניינת. אם אתם בגיל פרישה ומעוניינים בקהילה דינאמית ושוקקת 
חיים ובתוכנית עשירה בפעילות גופנית, אמנות ותוכן, אתם מוזמנים לפנות 

אלי: שרית, 054-6561198
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רבקה יורב-רפאל / רכזת חינוך

אירוע כשרונות צעירים!
ביום חמישי, 29.8, סוגרים את הקיץ 

באירוע הכשרונות של ילדי תקוע המהממים!

הילדים שלכם יודעים 

לצלם, לצייר, ליצור בקרמיקה, לרקום וכו'? 

באולם הפיס תתקיים תערוכה של היצירות.

הילדים שלכם רוקדים, שרים מנגנים וכו'? 

באמפי תתקיים תחרות כשרונות צעירים.

בקרוב יופץ קישור לטופס הרשמה.

תנו לילדים שלכם לזרוח!

מזל טוב!
לרות ואריה ליפשיץ להולדת הבת
לחנה ופיני בירנבאום להולדת הבת

לאתי וגיא מתתיהו להולדת התאומים

לידיעת הציבור:

מזכירות היישוב תצא לפגרה בתאריכים: 23.8-18.8, 

לכן בשבוע הבא לא יהיה תקועיתון.

חופש נעים לכל בית תקוע ועשיר בחוויות טובות.
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בקצה השמים בסוף המדבר...

אירועים ▪ לינה ▪ מפגשים ▪ סדנאות

תקוע ד'

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

שעות פתיחה בספרייה

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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אמנית השבוע: 
טלי זורנברג

מהי האמנות שלך: 
מנחת  ורקדנית,  שחקנית  אני 
סדנאות אימפרוביזציה ומופיעה 

עם קבוצת "פלייבק נענע" .

תנועה  מלמדת  אני  כיום, 
ואימפרוביזציה ומופיעה עם קבוצת הפלייבק שלי ב"פלייבק מחול" 

בשיעורים קבועים וסדנאות חד פעמיות בירושלים בתקוע ובגוש.
חשוב לי לפתח ולקדם את השפה של ה"פלייבק מחול" בכיוונים נוספים. 
סדנאות התנועה שלי מתאימות לקבוצות נשים מכל הסוגים, מבנות 
מצווה ועד קשישות... הסדנאות נתפרות על פי הצורך של הקבוצה,סביב 
נושא שנבחר או מתוך לימוד טקסטים או לפי דינמיקה קבוצתית 

ועובדות על גיבוש, שחרור והעמקה בתנועה.

איך הגעת לזה?
למדתי ועסקתי בתיאטרון ומחול מכיתה א' במגוון טכניקות.

כבת להורים יוצאי בריה"מ, היה ברור שלומדים אצלנו משהו שקשור 
ל"קולטורה". אז התחלתי בבלט, המשכתי לג'אז, התעמלות קרקע, 
עברתי למחול מודרני ובתיכון, במסגרת לימודי התיאטרון באולפנה 

לאמנויות שבה למדתי, גיליתי את האימפרוביזציה והתאהבתי. 
בזכות מורה מקסימה בשם רינת נבו, טעמתי את הטעם של ביטוי 
עצמי בתנועה, של תנועה חופשית ממחשבה על "איך אני נראית", 
של שחרור התפיסות של "נכון או לא נכון" ולהיות פשוט אני, לתת 

לגוף לדבר אותי, את כל מה שאני לא יודעת לומר במילים.  
בהמשך התמקצעתי בתחום אצל שלל מורות- שרונה פלורסהיים 
לימדה אותי על יצירתיות, במסגרת הכשרה של מורות למחול של 
מכון וינגייט; טלי אגרניוניק לימדה אותי איך מקשיבים עם כל הגוף 
בשיעורי קונטקט, במסגרת שיעורים של ורטיגו; חגית קורנפיין לימדה 
אותי איך הריקוד הופך לעבודת חיים; אהובה פדריקס קורן לימדה 
אותי עומקים חדשים בביטוי אישי; ולאחרונה, בקורס הכשרת מורים 
באימפרוביזציה בשיטת play של אילנית תדמור המאסטרית, למדתי, 
בין השאר, עד כמה לאימפרוביזציה יש כוח להשפיע על כל החיים 
שלנו, איך העקרונות של האלתור הם העקרונות של החיים, ואיך, 
כשאני משכללת את היכולת שלי לאלתר, אני משכללת את היכולת 

שלי להתנהל בעולם הזה ולהיפך. 

מה מניע אותך ליצור?
נשים ומוזיקה טובה, סטודיו ריק עם רצפת פרקט וסיפורים של 

אנשים. כל אלו מניעים אותי ליצור.
לפני כמה שנים, הייתי חלק מלהקת מחול שהוקמה פה בתקוע, 
"יחפות- להקת מחול דיאלוגית", שבה חיפשנו כל הזמן את הדרך ליצור 
מופע מחול שמתקשר עם הקהל. באנו כולנו מרקע של טכניקה, אבל 
היינו מאוהבות באימפוביזציה. לא עניין אותנו לעלות לבמה ולהראות 
לקהל כמה יפה אנחנו רוקדות. עניין אותנו לדבר עם הקהל דרך 
הריקוד, לגעת בו, לתקשר. כשגילינו את תיאטרון הפלייבק )תיאטרון 

שמבוסס על סיפורים מהקהל(, הרגשנו שזה בדיוק מה שחיפשנו. 
פיתחנו שיטה משלנו לעשות פלייבק במחול והופענו עם זה במשך 
תקופה. אני ממשיכה לחפש את הדרך ליצור מחול שמדבר- מדבר 

אותי, מדבר בין הרקדניות ומדבר עם הקהל.  
כשהתחלנו עם ה"פלייבק מחול" חשבנו שאנחנו היחידות בעולם 
שעושות את זה, אבל אז הגעתי לסדנה של קבוצה מרוסיה בשם 
"vozduch", שפחות או יותר במקביל לנו, המציאו את השיטה 
הזו גם. הם מופיעים עם הפלייבק מחול כבר שנים ברחבי העולם 
ופיתחו באופן מקצועי מאוד את כל הנושא של אימפרוביזציה בתנועה 

שמתקשרת עם הקהל. הם השראה גדולה מאוד בשבילי.   

כיצד תקוע משפיעה עליך?
אני חווה את תקוע כאינקובטור לצמיחה. התמיכה הנשית המופלאה פה 
נותנת לי את הכוח לגדול. האתגר הכי גדול שלי בעשייה הוא להאמין 
בעצמי, במה שאני עושה, ביכולת שלי להביא את זה לעולם. במובן 
הזה, אין כמו הנשים המהממות שמקיפות אותי, מפרגנות, מעודדות, 

מתעניינות ומחזקות, ובעיקר בעיקר מאמינות בי. 

טיפ לאמן המתחיל:
טוב, זו הולכת להיות עצה מאוד "אנטי רוסית", אבל זה קריטי בעיני-

תתחילי ממה שקל לך.
כשרוצים להתקדם, יש מחשבה של "גדול יותר, חזק יותר, טוב יותר", 
אבל אני רואה שלפעמים ללכת על הדבר הגדול זה עצת אחיתופל 

של הפרפקציוניזם. 
תתחילי מקטן- שיעור חד פעמי, ל-3 חברות; הופעת סטודיו, בסלון 
של אמא שלך, ל-7 שכנות. העיקר להיות בעשייה ולאסוף חוויות 

הצלחה ולהתקדם כל פעם בעוד צעד קטן.
אה, וגם תרקדו.

לא משנה באיזו אומנות אתם עוסקים- תרקדו. זה ישפר את חייכם.

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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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

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!

                                                          

 קבלת קהל: שעות          
    

 ערב: בוקר: :יום
 18:00-20:00  ראשון

  8:00-12:00 שני
 אין קבלת קהל שלישי
 18:00-20:00 8:00-9:00 רביעי

 18:00-20:00 8:00-9:00 שיחמי
  8:00-10:00 שישי
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דירת 3 חדרים, מושקעת, כניסה פרטית, עם גינה, 
ברח' עמוס, מיקום מרכזי בתקוע א': 050-5966887 
-----------------------------------------

2 חדרי שינה וסלון גדול, יציאה לגינה גדולה ומטופחת, 
3100 ₪, כולל ארנונה: איתן, 055-8855065

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

ומרפסת: גלינה, 052-3569614
-------------------------------------------
דירה יפה, כחדשה, מרווחת מאוד, 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
-----------------------------------------

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

לוח תקוע

יחידת דיור חדשה, מושקעת, מתאימה לזוג או 
יחיד/ה, מטבח גדול, גינה, נוף פתוח ללא בתים, 

1800 ש"ח: יונתן: 054-7223155
-----------------------------------------
בית 5.5 חדרים, 150 מ"ר, גינה גדולה, נגיש, קרוב 
לכניסה ליישוב, 6000 ש"ח. לפרטים: 050-9980006, 

יורם
-----------------------------------------

דירת 4.5 חדרים, יפיפייה, עם מזגנים, מרפסת גדולה, 
חדשה לגמרי: 050-9945999

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

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
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חול

שחרית
א, ג, ד 6:00

ב,ה 5:45
ו׳ 7:00

א, ג, ד, ו 6:00
5:406:308:15ב, 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

19:0019:0519:10מנחה

ערבית
מניין ראשון-
אחרי מנחה
20:30

19:4519:5520:4520:30

שבת

מנחה 
19:0518:4514:00וק. שבת

19:00
קבלת שבת 

18:30
20 דקות לאחר 

הדלקת נרות
17:51 מוקדם

19:04
15 דקות 

לפני השקיעה
20 דקות לאחר 

19:05הדלקת נרות

6:30שחרית
8:30

5:15
לימוד 8:005:209:158:00

8:30שחרית 8:45
ותיקין:

30 דק׳ לפני הנץ
מניין שני: 8:30

8:15ברכו 9:00

18:0013:30מנחה
17:00 תהילים18:0018:3018:00

16:00 שיעור18:3018:30 מנחה
17:00 מנחה

ערבית 
20:05צאת שבתצאת שבת19:59מוצ״ש19:5919:5520:10ואיכה

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

מחפשת סטודנט/ מורה פרטי לעזרה לנער בן 16 
במתמטיקה ולנער בן 17.5 לקראת מבחני הכנה 

לצבא, תשלום הוגן: 052-2058477
------------------------------------------

ביום חמישי האחרון, טרמפיסט שכח פלאפון באוטו 
שלי: 054-4528626, אירנה

-----------------------------------------
שומרת חמושה עם רכב פנויה לעבודה: 052-2058477
-----------------------------------------

למכירה פח 18 ליטר שמן זית משק אחיה, 600 ש"ח: 
רזיאל, 054-3113485

-----------------------------------------
מחפשים עזרה בניקיון הבית, בימי ראשון בבוקר, 

ל-4-3 שעות: נאוה, 052-8501565
-----------------------------------------



תקועיתון  § י"ד באב תשע״ט 15.08.2019 8


