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גיליון 822 § פרשת כי תצא 
הדלקת נרות: 18:32 
מוצאי שבת: 19:23

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

כל שנה ושנה מוריק הדשא
ועולה החמה ויורד המטר.

כל שנה ושנה אדמה מתחדשת,
מלבין החצב ומזהיב ההדר.
כל שנה נולדים אנשים לרוב

לדמעות ולצחוק, לאחווה ושנאה.
יש מישהו הרוצה רק טוב- 

גם השנה.
)לאה גולדברג(

בהצטלבות זמנים מיוחדת, נפגשו 
לפני שבועיים א' באלול שפותח את 
ימי התשובה, וחג ישראלי מודרני, 
ה-1 בספטמבר שפותח את שנת 

הלימודים.
הצד השווה שבהם- היות האדם 
זקוק להתפתח,  כמי שבשרשו 

להשתנות, ללמוד, לתקן, לגלות.
נאחל לכל התלמידים והתלמידות 
)חצינו את קו ה-500 תלמידים/ות!( 
ולקהילה כולה שנה טובה ושתהא 
התורה שבפה מתוקה כמו טעם 

של דבש, אצלנו בתקוע.
בשם צוות אח"י חט"ב,

אופיר לוגסי
מנהל ביה"ס

פתיחת שנת הלימודים תש״פ בביה״ס אח״י

החטיבה הבוגרת

החטיבה הצעירה

מפקד 
בשעה 
16:45
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דרושים:
לתוכנית ניצנים בבית ספר אח"י תקוע, 

כיתות א'-ב'
אנשי חינוך מלאי אהבה ויצירה	 

רכז חינוכי לפתיחת התוכנית	 
שכר נאה

לפרטים נוספים: 052-8109455

מזל טוב!
לבתשבע ואהרון רוטנברג להולדת הבת

טלי זורנברג / פותחות שבוע

כשכולכן נפשתן, נשמתן, הורדתן הילוך, או התרוצצתן-עבדתן-
הזעתן וחיכיתן לראשון בספטמבר, 

אני חיכיתי לשמיני בספטמבר...
ובזמן הזה, עבדתי במרץ.

התקשרתי ללא פחות מ-20 מטפלות אלטרנטיביות כדי לוודא 
שיהיו מספיק מטפלות ביריד )יש לכן מושג כמה מטפלות 

יש בתקוע?!(.
והכנתי דפים מעוצבים.

וניסחתי פרסומים.
ועשיתי רשימת קניות.

וניסיתי, שוב,
בפעם העשירית,

לשבור את הראש איפה להכניס כל אחת ואחת מהמפנקות 
המהממות בפיס הצפוף.

ואיפה את האוכל.
ואיפה את עמדת המוזיקה, לעזאזל?!

והילדים שלי התלוננו.
טוב, אמא, מתי כבר היריד הזה שלך נגמר?...

אבל ביום ראשון,
כשהגעתן בהמוניכן,

על עגלותיכן ותינוקיכן,
וראיתי אתכן 

מסתפרות, מתעסות, מנשנשות, מפטפטות,
הרגשתי כמה הכל היה שווה.

אין על היישוב הזה, שמאפשר לנשים שבו כזו מתנה מפנקת 
להתחיל איתה את השנה.

וכמו שאמרה לי חברה יקרה-
"חזרתי הביתה ואמרתי לבעלי: 'ככה אישה צריכה כל יום. 

זמן פינוק לעצמה בבוקר,להיות מלכה,
 ואח"כ, בשאר היום, היא תוכל לעשות את כל העבודה'".

  אז לצערי, כל יום לא יתאפשר,
אבל כן נמשיך להיפגש כל יום ראשון, לבוקר קצת פחות 

גרנדיוזי, אבל בהחלט מפנק ומעניק כוחות.

אז, נכון, הזעתי על זה, אבל לא הזעתי לבד.
כל הדבר הזה קם והיה בזכות הרבה אנשים ונשים נפלאות, 
שהן היוו את עיקר הבוקר הקסום הזה, ובלעדיהן  זה לא 

היה קורה.
וכמו שאמרתי לחיים, כשהוא בא לעזור ולהתפעל באותו 

בוקר: "עם האנשים הנכונים, הכל אפשרי."

אז תודה ענקית לאביטל בן ברוך הקוסמת על העיצוב המטריף 
של הפיס )איך הצלחת להפוך את החלל ה... הזה למקום כל 

כך חמים ונעים?!(.
לאירה גימפל הדי-ג'יי הנהדרת על הפלייליסט המעיף 

)אשכרה באת עם ילדה חולה! אין עלייך(.
 לנחלה פלמר האלופה על הצילום )אי אפשר היה שלא 
לצלם את כל היפות הזורחות האלו!(. אשלח בקרוב קישור 

לתמונות, תוכלו לחפש את עצמכן.
 תודה לרות חטם על דוכן השייקים המפנק!

 תודה לשיינה יודלמן על הצ'אי שופ צמחי מרפא המושקע.
 תודה להדר אברהמי מקראמאז' על עבודות המקרמה 

מטריפות שעיטרו את קירות הפיס
 ולשולמית הלברטל על העיטורים הקלועים מעשה ידיה 

)וגם המקרמה שלך, איילה מתוקה, היה יפיפה!(.
 תודה ל'יד שנייה' על שרשרת המקרמה המקסימה.
תודה לאלינור רחמים ונעמה קאופמן על הפרגודים.

 תודה להדס בן מנחם, שלמרות שלא היית פיזית, נתת לי 
שטיחים וכריות מהמרחביה ונתת לי להרגיש שאת איתי. 

תודה לאדי על הסבלנות לחפירות שלי ועל הסחיבות.
ותודה לכל המפנקות המתנדבות הנפלאות:

 אורית פרי,  תמר כנרתי,  רבקה הראל,  שירה צ'רנוביל, איילה 
יחזקאל,  שושי פרידלנדר, נטע יצהר ו יהודית יעקוביאן.

תודה לעינת מנחם ורות אוליאל על העזרה הגדולה בתפעול 
של כל היום הזה.

ותודה לכן, נשים אהובות, שבאתן.
היה כל כך כיף לראות אתכן נהנות.

מוזמנים בשעות הפעילות:

פעילות מיוחדתשעות פתיחה

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

,18:00-16:00
תשלום 5 ש"ח במזומן

19:00-16:00שני
שעת סיפור בשעה 16:30, 

כניסה חופשית

12:30-09:30, 19:00-16:00שלישי

12:30-09:30, 19:00-16:00רביעי

19:00-16:00חמישי

 12:30-10:00שישי
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הזמנה ללימוד - רחל ויינשטיין
היה לי חלום. זה היה לפני כעשר שנים. עם הקטנטנים שלי, לא 
ראיתי את עצמי יוצאת ולומדת, מוצאת בייביסיטר ומשקיעה בעצמי, 

בקשר שלי עם התורה ועם ה'.
חלמתי שנשב בפארק, עם הילדים ועם הספרים, ונלמד יחד.

והלכתי על זה. פרסמתי מודעה בתקועיתון והתקבצו להם נשים 
ילדים ובייגלה.

וואי, איך שהיה מקסים. ומרגש.
ואז טסנו לשנתיים, ושנתיים חלמתי על אותו לימוד בפארק.

וכשחזרנו, אכן זה התחדש. לקראת הימים הנוראים, בחודש אלול, 
נפגשות נשים יקרות ולומדות תורה. עם הילדים והבייגלה.

בשנה שעברה פנו אלי נשים וביקשו שנלמד בעוד פארקים. חשבתי, 
למה לא? כמה שיותר נגיש- יותר טוב. וכך נולדו חבורות נוספות 
והשנה, באופן מרגש ביותר, יש לו"ז שלם והנה הוא מוגש לפניכן:

החל מהשבוע מוזמנות ללמוד
בימי רביעי בשעה 17:00, בפארק של הפיצה: שיעור תניא, בהנחיית 

חוה באואר
בימי שלישי, בשעה 17:00, בגן אורני: מנחות מתחלפות )המפגש 

השני בהנחיית איילה יחזקאל(
בימי רביעי, בשעה 17:00, בפארק החדש שליד המדורגים החדשים 

בעלות השחר: אורות התשובה, בהנחיית רחל וינשטיין
אם מישהי רוצה להוסיף לימוד או להנחות, מוזמנת לפנות בשמחה 

לרחל וינשטיין: 058-6264224

חברים יקרים,
הפינה החמה לחיילים בכניסה ליישוב חוגגת באוקטובר שנתיים.

הפינה מארחת כ-100 חיילים בשבוע.
בפינה החיילים נהנים מטוסטים, עוגות, עוגיות, פופקורן, שוקו 

חם, קפה ומים קרים. 
יוזמות חד פעמיות: 

לעיתים אנחנו זקוקים לתיקונים קלים, כמו החלפת מנעול, מנורה 
ועוד. במידה וידכם מושטת לעזרה, בבקשה פנו אלי: דורית רוזינוף, 

 .050-55656460
חומר למחשבה: 

בסקר שערכנו ביישובים שונים, הופתענו שסל התרומות במכולת 
מתפוצץ בכל סוף יום והמתנדבים בפינה לא עומדים בעומס. נשמח 

לשמוע איך אפשר לייעל ולקדם את הנושא ביישובנו הקסום.
כשיסתיימו השיפוצים במכולת הובטח לנו שיימצא מקום מכובד 
ל"ס-ל-חייל". עד אז, אתם מוזמנים להפקיד משהו קטן אצל 

הקופאי/ת או לתרום את עודף השקלים בקופה במכולת.
בברכה,

צוות הפינה החמה
לתרומות/ יוזמות: 050-5656460

רוח קרירה של סתיו ליטפה בדרכנו לגן הבוקר.
עננות יפה חלפה מזרחה והשמש הפציעה, לראשונה מזה חודשים, 

בעדינות. לא בזעם קיצי.
כל שנה אני מחכה לרוח הטובה הזו, שתמיד מגיעה בתזמון עם 

תחילת השנה, כשאנו חוזרים לבית הספר.
ביום הראשון היא לא באה. באוויר עמד חום של קיץ.

וכך יום, ועוד יום. עלפון קיצי המשיך לשרור.
ביום הרביעי התעוררנו לשמים מעוננים. רוח קרירה וקלילה נשבה 

ממערב, נושאת עימה ניחוח קל של סתיו. 
רוח מעירה ומעוררת, מזכירה נשכחות וקוראת... אלול...

 
קהילה יקרה:

עם פתיחת שנת הלימודים, ברצוננו לברך את תלמידי בית הספר 
וצוותו בשנת לימודים טובה, מצמיחה ומהנה.

ועד ההורים מחפש רוחות חדשות גם כן, שיביאו בכנפיהן בשורות 
חדשות לשנה החדשה.

 
שנה טובה,

מיקי בירנבאום, בשם ועד הורי אח"י. 

תושבים כותבים

חמישי 
בגינה

הגינה הקהילתית 
מזמינה אתכם 

לקחת חלק 
בהקמת תשתית 

הגינה ובנייה בעץ.
אנו מחפשים 
מתנדבים עם 

מעט ניסיון ויכולת 
לבנות בעץ 

שיצטרפו לימי 
עבודה יחד עם 

צוות מקצועי 
)אפשר להצטרף גם רק לשעה-שעתיים, כל אחד כפי רצונו ויכולתו(.

ימי הבנייה יתקיימו בימים חמישי ושישי, 19-20.9.
תביאו כובע ומים. 
מתאים גם לנוער.

לפרטים ותיאום הזמן שבו תוכלו להצטרף: 
משה פייגלין, 052-2451627

בהמשך נפרסם ימי פעילות נוספים 
למגוון גילאים ובנושאים שונים. עקבו אחר הפרסומים.

מוזמנים לפנות אלינו לרעיונות ושיתופי פעולה במהלך השנה.
צוות מוביל גינה קהילתית
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חוגי המתנ"ס בתקוע 
מחיר גיל שעות יום בשבוע שם החוג מיקום

נפתח

 ₪ 150 גן )3.5 – 5( 16:00-16:45 ראשון מחול יצירתי

מועדון חברים

 ₪ 150 גן )3.5 – 5(  16:45-17:30 ראשון מחול יצירתי

 ₪ 150 כיתות א- ג 15:15-16:00 ראשון טרום בלט

 ₪ 150 כיתות ג - ו שעה תקבע בהמשך ראשון בלט ממשיכות 

 ₪ 150 כיתות ג- ה 17:35-18:20 ראשון היפ הופ

 ₪ 150 כיתות ו- ח 18:30-19:15 ראשון היפ הופ

נפתח
 ₪ 160 ג'-ה' 16:00-16:45 שני אימוני כושר וריצה

תקוע
 ₪  170 ז- י 18:00-19:00 שני אימוני כושר וריצה

נפתח  ₪ 160 גן כיתה ב' 17:30-18:15 חמישי ג'ודו אולם פיס

מתחיל אחרי 
החגים

 ₪ 250 עד כיתה ו 16:00-17:00 שני רביעי אגרוף
אולם פיס

 ₪ 250 נוער מכיתה ז ומעלה 17:00-18:00 שני רביעי  אגרוף

נפתח

 ₪ 160 א-ג 16:00-16:45 שלישי קפואירה

מועדון חברים
 ₪ 160 ד-ו 16:45-17:30 שלישי קפואירה

 ₪ 160 ז-ט  17:30-18:15 שלישי קפואירה

 ₪ 200 נוער ובוגרים 18:15-19:15 שלישי קפואירה

נפתח
 ₪ 150; א-ב 14:45-15:30 שני כדור סל

מגרש משולב
 ₪ 150 ג-ד 15:30-16:15 שני כדור סל

נפתח

150 א-ב 15:30-16:15 רביעי כדור רגל

מגרש משולב 
150 ג-ד 16:30-17:15 רביעי כדור רגל

150 ה-ו 17:30-18:15 רביעי כדור רגל

150 ז-ח 18:15-19:00 רביעי כדור רגל

שיתוף עם אפרת   ₪ 95 כל הגילאים  ראשון ורביעי כדור רגל 

נפתח

₪ 170 קבוצת א- ג מתחילות 14:45-15:30 חמישי התעמלות קרקע

מועדון חברים
₪ 170 קבוצת א'-ג' מתקדמות 15:30-16:15 חמישי התעמלות קרקע

₪ 170 קבוצת גן 16:15-17:00 חמישי התעמלות קרקע

₪ 170 קבוצת ד' ומעלה מתקדמות 17:00-18:00 חמישי התעמלות קרקע

נפתח  ₪ 160 גיל 8 ומעלה 16:00 רביעי נגינטה אולם פיס

נפתח

 ₪ 200 ג-ד 15:00-16:00 רביעי תאטרון

אמפי
 ₪ 240 ה-ו 16:00-17:30 רביעי תאטרון

 ₪ 280 ז-ח 17:30-19:30 רביעי תאטרון

 ₪ 280 ט-י"ב 19:00-21:00 חמישי תיאטרונוער

נפתח פרטים אצל 
המדריך  כל הגילאים  16:00 רביעי נגרות חדר אמנות

רשימת המתנה

 ₪ 200 ג-ה 16:00-17:15 ראשון קולנוע

200 ₪ אולם פיס  ו-ח 17:15-18:30 ראשון קולנוע 

₪ 200 ו-ח 18:30-19:45 ראשון קולנוע 

נפתח

 ₪ 160 גן – א' 16:00-16:45 שני  קרמיקה

160 ₪ חדר אמנות  ב 16:45-17:30 שני  קרמיקה

 ₪ 160 ג ומעלה  17:30-18:15 שני קרמיקה
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בני עקיבא

<<< ברכות לחברי שבט דורות שנכנסו לתפקידים השונים בסניף השבוע! >>>

שעות פתיחה
שני 16:30-18:30

שלישי 9:00-13:00
חמישי 20:00-22:00

אזור התעשיה תקוע

rak-shniya@tekoa.co.il
     רק שניה - חנות יד שניה קהילתית
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פלאפל תקוע החדש חוזר לפעילות קבועה

ַהָפָלאֶפִלַיה*

*פלאפל טרי, סופר טעים בהפעלת הנוער הבוגר.

 מחכים לכם, בפלאפל...
מעיין חיים, צרי, עשאל, בראשית, יראה. 

השמינסטים המופלאים

בתפריט:
 פלאפל 
בשילובים 
מעוניינים 

שתיה קרה וחמה

מבצעים
למשפחות  |  חיילים במדים

 חניכי בנ"ע עם חולצת תנועה

ימי שלישי 
 21.00 - 16.00

בפארק המרכזי 
 מול הסניף
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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
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דירת 3 חדרים, מושקעת, כניסה פרטית, עם גינה, ברחוב 
עמוס, מיקום מרכזי, בתקוע א': 050-5966887

 --------------------------------------------
מיידי, 4.5 חדרים, עם מרפסת גדולה, ברחוב סולם יעקב, 
עדיפות  למשפחה לא גדולה וללא חיות מחמד: אינה, 

052-3803546
 --------------------------------------------
דירה מקסימה, 1.5 חדרים, דוד שמש, מרפסת שווה, מיקום 
מצויין, שכנים מדהימים, מיידית. לפרטים: 050-6736453

 --------------------------------------------
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
 --------------------------------------------
4 כיווני  110 מ"ר, מוארת,  4 חדרים, מרווחת,  דירת 
אוויר, נוף מדהים, עליית גג וגג עם דשא סינטטי, מחיר 
מציאה- 3500 ש"ח, כולל ארנונה, מיידית: 050-2052227, 

050-2057395
 --------------------------------------------
יחידה, 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
 --------------------------------------------
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
 --------------------------------------------

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

לוח תקוע

דירת 4.5 חדרים יפיפייה, עם מזגנים ומרפסת 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

 --------------------------------------------
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
 --------------------------------------------
בית יפה, 6 חדרי שינה, גינה מושקעת, 2 קומות, קרוב למרכז, 
אפשרות ליחידת דיור: 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
 --------------------------------------------

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
ב, ה 5:45

סליחות: שעה 
לפני התפילה

5:406:308:15
6:15

ו׳ 8:15
ר״ח וצום 6:00

דף יומי 6:005:15
שחרית 6:00

בימי שישי 
7:00 הודו

סליחות 6:00

18:3018:2019:1018:30מנחה

ערבית
מניין ראשון-
אחרי מנחה
20:30

19:1519:5520:4520:30

שבת

מנחה 
18:3218:0014:00וק. שבת

19:00
קבלת שבת 

19:15
20 דקות לאחר 

15 דקות 18:30הדלקת נרות
לפני השקיעה

20 דקות לאחר 
18:50הדלקת נרות

6:30שחרית
8:30

5:35
לימוד 8:005:209:308:00

8:30שחרית 8:45
ותיקין:

30 דק׳ לפני הנץ
מניין שני: 8:30

8:15ברכו 9:00

17:4513:30מנחה
17:00 תהילים17:3018:3018:0018:00

16:00 שיעור18:0018:30 מנחה
17:00 מנחה

ערבית 
19:45צאת שבתצאת שבת19:24מוצ״ש19:2319:2220:10ואיכה

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

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

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

רזיאל 054-3113485
 --------------------------------------------
"נא לגעת"- חוגי יצירה ייחודיים, אצל שלי, לגילאי 
4-12, קבוצות קטנות לפי גיל, 190 ש"ח לחודש )כולל 

חומרים(: 053-3321968
 --------------------------------------------
צהרון קטן וחמוד בתקוע ד' )9 ילדים( מחפש שתי עובדות 
חביבות, חמישה ימים בשבוע, 16:00-14:00, תשלום 50 
ש"ח לשעה, מטעם המועצה. לפרטים: 052-3825200, שרי

 --------------------------------------------
בגן בוסתן נותר מקום אחרון. גן בחיק הטבע, טיולים, 
בע"ח, יצירה, שירים והמון אהבה. לפרטים: שיראל, 

052-5525091
 --------------------------------------------
מכירת בגדים לחגים פשתן, כותנה וסרוגים של מהגוני, 

20-18.9, אצל מישל כץ: 052-2292226
 --------------------------------------------
בלט עם אשירה! שיעור נסיון חינם, ימי שני בסטודיו 7, 

גן חובה-כיתה ט': אשירה, 054-7807949
 --------------------------------------------
סדנא בחינוך ילדים- הלב הוא העניין, בהדרכת אילנה 
מזוגי. לימודי בוקר במרחביה לאחר החגים. לפרטים: 

052-6540499
 --------------------------------------------

ELECTIONS 101
Be an objectively informed voter when 

you cast your ballot on Tuesday!
A crash course on the intrigue and 
enigma of elections, the parties and 

Israeli democracy is coming to Tekoa 
on Monday, 16.9, at the Payis.
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ברוך הבא למכונה
הקרנת סרטו של ינון כהן ודיון

ילד ישראלי, עיניו מכוסות, אוזניו נאטמות. בפס יצור 
חסר פנים, חירותו ניטלת וכל הדלתות נסגרות בפניו. 

האם יצליח להוריד את המסכה? סרט אילם ופיוטי זה, 
מתסיס מחדש ובאופן נוקב שאלות קיומיות לחברה.

תפילה זכה
צפייה בסרטה של שרה בק

ושיחה עם היוצרת
עוד מעט יום הכיפורים, וחסר עשירי למניין. שוורצמן 
הגבאי אובד עצות. לאשתו יש פתרון - לצרף את בנם, 

מנחם, לתפילה. אבל שוורצמן מעולם לא לקח את מנחם 
לבית הכנסת. מנחם מעולם לא התפלל. מנחם מפגר.

ינון כהן, נולד וגדל
בישוב תקוע, היה אמן 

יוצר מוכשר שעסק
בתחום הקולנוע 

והטלוויזיה.
בתיכון למד במגמת 

תקשורת ובצבא שירת 
ביחידת ההסרטה של
חיל החינוך בתפקידי 
צילום, בימוי ועריכה. 
בה�ך עסק בתחום 

כשכיר וכעצמאי.
ינון נפטר בהיותו בן 25. 

תחרות סרטים קצרים - 
אירוע הגמר

צפייה בסרטים נבחרים
והענקת פרסים לזוכים

יוצרי קולנוע צעירים מנוער גוש עציון ואפרת הוזמנו 
להגיש לתחרות סרטים עלילתיים / תיעודיים קצרים. 

הסרטים נבחנו ע״י וועדת שיפוט מקצועית ופרסים 
יוענקו ליוצרי הסרטים אשר הצליחו להביע אמירה 

חברתית, אישית או לאומית נוקבת.

www.inoncohen.co.i l

אני מסיפור אחר
ערב קולנוע מזווית שונה לזכר ינון כהן ז״ל

יום חמישי, כ״ו אלול תשע״ט 26/9/19, 20:00 באולם הפיס בתקוע


