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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!
לרוני ואבישי קליין ישועה להולדת הבן

ב ר ו ך   ד י י ן   ה א מ ת
בצער רב אנו מודיעים על פטירתו של 

ולדימיר ספון ז"ל
אבא של אלה ביאלסקי

אלה יושבת שבעה בביתה ברחוב אדירים 363, תקוע.
משתתפים בצער המשפחה

בית תקוע

איור: מנחם הלברשטט
אוייר במקור עבור 'מקור ראשון'

״בערב יום הכיפורים הפלגנו מנסיונות שתמו אל נסיונות שהחלו.
ערב יום הכיפורים היה לנו ראשית הזמן בדממת אי שהאיר..." )זלדה(

זמני יום הכיפורים
כניסת הצום: 17:57
יציאת הצום: 18:51
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אז הנה הגענו אל שנה חדשה.
מי היה מאמין שחלפה כבר שנה, שנה של היכרות, שיחות, סדנאות, פגישות 

במועדון, בבית הספר, שיחות אחד על אחד, ארוחות, ירידות ועליות.
לקראת השנה החדשה, אני מברכת כל אחת ואחד מכם, נוער יקר, שתהא 
לכם שנה מלאה בטוב, שמחה, בריאות, למידה וגילוי עצמי והרבה אהבה 

לעצמכם ואחד לשני.
אני מאחלת לי שנה של חיבור עמוק יותר אל נערות תקוע שאני באה איתן 
במגע בעבודתי, רגישות, ראייה טובה וחיובית של מה שכל אחת מבקשת 
ממני ומעצמה. ואני מאחלת לנערות שנה של עבודה פנימית והצלחה לכל 
אחת במישור שלה ושל היכרות עמוקה יותר עם הסביבה, המשפחה וההורים.

שנה טובה ומבורכת !!
דיצה, רכזת נערות פרטני תקוע :(

פה בשבילכן לכל דבר: 052-6868438

דיצה כהן / נוער פרטני
ברכות לד"ר גל פוריס:

גל עשתה היסטוריה כשהוצבה בגדוד רותם של גבעתי והפכה 
לרופאה החי"רניקית הראשונה בצה"ל.

ד"ר פוריס, בת 26, נשואה לאסא קסלר ומתגוררת ביישוב.
היא התגייסה באוגוסט 2011 למסלול תלפיות וסיימה טירונות 
בבא"ח צנחנים. מיד לאחר סיום הטירונות, החליטה לעבור 
למסלול "צמרת", שדרכו למדה רפואה במשך שש שנים בביה"ס 
לרפואה של האוניברסיטה העברית בהדסה, עברה שנת סטאז' 
בהצטיינות בבית החולים שיבא בתל השומר וביולי 2019 התחילה 

קורס קציני רפואה בבה"ד 10.
תקוע מאחלת לגל הצלחה בתפקיד. זהו הישג חשוב לנשים 
בצבא ואנו מברכים אותך בדרך המשמעותית שאת צועדת 

בה. זוהי גאווה ישראלית וגאווה לתקוע.
עלי והצליחי!

בית תקוע

1-30.9.2019
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יום כיפור

א.      בקשת מחילה
עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. לכן 
ערב יום כיפור הוא זמן מתאים ביותר לחשבון נפש על עבירות שבין אדם 
לחברו- בין איש לאשתו, בין הורים לילדים, בין קולגות במקום העבודה, 
בין שכנים ועוד. לצערנו, לא תמיד אפשר לבקש מחילה. לפעמים הנפגע 
כבר איננו בעולם, ואז ניתן לעלות לקברו ולבקש מחילה בנוכחות עשרה 
בני אדם. לפעמים הנפגע איננו אדם מסוים אלא קבוצה שלמה, ואז לא 
תמיד אפשר לבקש מחילה. כמו כן, לפעמים בקשת המחילה תעמיק את 
הפגיעה ואז יש להעדיף את טובת הנפגע על פני טובת הפוגע )המעוניין 

שתימחל לו הפגיעה( ולא לבקש מחילה.

ב.      הכנות לצום
כדאי להתחיל את ההכנות לצום כמה ימים לפני כן. שתייה מרובה כמה 
ימים לפני הצום מועילה. כמו כן, אם יש מצבים רפואיים שעלולים להיות 
מסוכנים, כדאי לקבל חוות דעת של רופא כמה ימים לפני הצום כדי להספיק 
להיערך. אם יש צורך, כדאי להכין מראש כלים מסומנים לאכילה ושתייה 

לשיעורים.

ג.       נשים בהריון, מניקות, חולים וכו'
החובה לצום ביום כיפור היא חובה חמורה. האוכל או השותה במזיד ביום 

כיפור חייב כרת. אבל פיקוח נפש דוחה את החובה הזו. לכן אם הצום כרוך 
בסכנת נפשות או בספק סכנה, אסור לצום וחייבים לשתות או לאכול, בהתאם 
לצורך. במצב כזה, אם אפשר, עדיף להסתפק בשתייה ולא לאכול – ניתן 
וכדאי לשתות גם שתייה מזינה. אם אפשר, יש להעדיף דברים שאינם כל 
כך ראויים לאכילה או לשתייה, כגון תה קמומיל מרוכז )שהוא מר(. אם 
אפשר, יש להעדיף לשתות או לאכול פחות מכשיעור )ההגדרה המדוייקת 
בהמשך(. אבל אם אי אפשר, יש לשתות ולאכול כרגיל ולא לבוא לידי סכנה.
סכנה או ספק סכנה – אם רופא או חולה מגדירים את מצבו כספק סכנה 
אם לא ישתה או יאכל, עליו לשתות ולאכול. ביחס למצבים ידועים מראש, 

חשוב מאוד להיערך ולקבל חוות דעת רפואית לפני הצום. 
בעיקרון נשים בהריון או מניקות חייבות לצום ביו"כ. אמנם יש כל מיני מצבי 

קצה. לדוגמה, אישה שהתחילה להרגיש צירים, צריכה לשתות כדי לא להגיע 

ללידה מיובשת, שזו סכנה ממש. קשה לפרט כאן את כל המצבים, לכן כל 
כך חשוב להקדים ולקבל חוות דעת רפואית, ובכל מקרה של ספק, לפנות 
ולשאול מראש. אפשר לומר כהנחיה כללית שעדיף להפסיד את התפילות 
בבית הכנסת, להיות במנוחה במקום ממוזג, ולא לשבור את הצום. כמו 
כן, עדיף שהבעל יפסיד את התפילות ויטפל בילדים כדי שאשתו תהיה 

במנוחה ולא תצטרך לשבור את הצום.
פחות מכשיעור – שתייה פחות מ׳מלוא לוגמיו׳, דהיינו כמות נוזלים שממלאת 
צד אחד של פיו )עם לחי מנופחת(, ואכילה פחות מ'ככותבת', דהיינו פחות 
מ-30 סמ"ק. בין שתייה לשתייה ובין אכילה לאכילה צריך לחכות 9 דקות 
)ואם אין ברירה, ניתן להוריד את ההפסקה ל-7, 5 או 2 דקות, לפי הצורך(. 

אין צורך בהפסק זמן בין אכילה לשתייה.  
אין צורך לקדש לפני שאוכלים ושותים ביו"כ. מברכים כמובן לפני האכילה 
והשתייה, גם אם אוכלים או שותים פחות מכשיעור, אבל אין צורך לברך 
ברכה אחרונה, אלא אם כן אכלו או שתו כשיעור. אם אכלו כשיעור, מוסיפים 

'יעלה ויבוא' בברכת המזון.

ד.      נעילת הסנדל
אסור לנעול ביום כיפור נעלי עור. נעל שאיננה עשויה מעור, גם אם היא 
נוחה מאוד, מותר לנעול אותה. יש מחמירים שאוסרים כל נעל שרגילים 

ללכת בה על הקרקע בחוץ.

ה.      רחיצה
אסור לרחוץ ביום כיפור, אפילו חלק מהגוף. אבל רחיצה שאיננה מיועדת 

לעונג, אלא להסיר לכלוך וכד', מותרת. לכן מותר לרחוץ תינוק שהתלכלך, 
מותר להירטב תוך כדי רחיצת כלים )כגון כשצריך את הכלים להאכיל קטן( 
ומותר לרחוץ את הידיים מטעמי היגיינה אחרי שיוצאים מהשירותים. נטילת 

ידיים מותרת עד לקשרי האצבעות.

ו.        הבדלה
ההבדלה במוצאי יום כיפור כוללת ברכת 'בורא פרי הגפן' כרגיל. לא מברכים 
'בורא מיני בשמים'. 'בורא מאורי האש' יש לברך על נר ששבת, כלומר שדלק 
מערב יום כיפור )לדוגמה, נר נשמה(. אם אין, ניתן לברך על נר שהודלק 
מנר ששבת. אם אין גם נר כזה, לא מברכים 'בורא מאורי האש'. לבסוף 

מברכים ברכת 'המבדיל', כרגיל.

הרב אברהם בלידשטיין / רב היישוב

זמני תפילות יום כיפור

מניין צפון אפריקהברסלבנוף אלירזאבני קודשחב"דסוכת דוד
-באולם דליה-

ערב יום 
כיפור

07:007:007:0006:00שחרית

14:0015:0013:3014:0013:00מנחה

כל נדרי
18:0018:1518:0518:0018:1518:05לך אלי

יום 
כיפור

08:009:007:0008:0005:3006:30שחרית

15:4516:1515:1015:0016:0015:00מנחה

17:1517:4517:2517:4517:30נעילה

תקיעת שופר
18:4018:5118:4518:5118:49סוף הצום
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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.

שמי קארה בלטמן-רוק, נשואה לישמעאל ואמא ל 4 ילדים מהממים.
התוודעתי לדוטרה בשנת 2009, כאשר הייתי בהריון עם ילדתי השנייה. 
באותו הזמן, למדתי ותרגלתי איורוודה, בשילוב עם תזונה בריאה, תרגול 
יוגה, שימוש בתוספי מזון, רפואה משלימה, עיסוי ושימוש בצמחי מרפא. 
עם זאת, הרגשתי שלא היו לי כלים מדוייקים לטפל בבני משפחתי, למשל 
בבקיעת שיניים, נזלת, שלשול, עצירות, שיעול, שפעת, חום, פריחות, 
כוויות שמש, עקיצות ועוד. היה לי ארון תרופות מלא בטינקטורות, עשבי 
מרפא ותכשירים הומאופתיים, אשר לא נתנו לי מענה מלא לבעיות אלו. 
חברה יקרה הכירה לי את השמנים ומיד התאהבתי בארומה, ביופי 
ובעובדה שהשמנים מופקים מצמחים בלבד. הרגשתי שזה הפתרון 
הטוב ביותר - טבעי, טהור, מגובה במדע ותוצאות, יעיל ובטוח לשימוש! 
באופן אינטואיטיבי, הרגשתי צורך ללמוד כיצד הגוף מגיב לשמנים. 
בעזרת חברתי, אנשי מקצוע, ספרות מקצועית ומקורות ידע מגוונים, 
התחלתי להכיר את השמנים ולמדתי כיצד להשתמש בהם. החלק הטוב 
ביותר היה שלמדתי באמצעות שימוש יומיומי על עצמי ועל בני משפחתי, 
בידיעה שהשמנים יעילים ובטוחים לשימוש. הידע והביטחון שהיו לי 

בשמנים, העצימו אותי. 
אז מה זה בעצם שמן אתרי ולמה להתשמש דווקא בדוטרה? 

בכל צמח יש בלוטת ריח שמכילה נוזל, זהו השמן האתרי - תמצית 
הריח. הבלוטה הזו היא המערכת החיסונית של הצמח ומגנה עליו מפני 
חיידקים, זיהומים, פגעי מזג אוויר וכו'. אנחנו משתמשים בשמנים כדי 

להגן על גופנו מאותם מזיקים.
השמנים מופקים מחלקי הצמח השונים: פרחים, עלים, שורשים, שרף, 
ומגיעים לגוף שלנו או ע"י הרחה, וכך מגיע לרצפטורים של המח, או 
דרך העור וחודרים למערכות הגוף ויוצאים משם כמו שנכנסו )הם לא 
מתפרקים בגוף(. ניתן להשתמש בשמנים האתרים בשאיפת אדים, שמן 

עיסוי, אמבטיה, מבערים, נרות...
השמנים של דוטרה מופקים מצמחים שגודלו ברחבי העולם, נקטפו ברגע 
המדויק על ידי מגדלים מנוסים ועברו תהליך זיקוק עדין וזהיר לשמירה 
על יעילות והרכב מושלם של השמנים. כדי לשמור על הבטיחות ועל 
האפקטיביות המרבית של שמנים אתריים, חשוב מאוד לבדוק שאין 
בהם חומרים מזהמים ולוודא שקיים ריכוז גבוה של תרכובות פעילות. 

שמן שאינו טהור עלול לגרום לגירויי עור, זיהומים ואף הרעלות.

הודות לסדרת בדיקות קפדניות, ניתן להיות בטוחים שבכל השמנים 
והתערובות של דוטרה אין מתכות כבדות, רכיבים מלאכותיים או מזהמים 
שעלולים להשפיע על בטיחות המוצרים. בחברה מבינים היטב שצמחים 
שונים צריכים תנאי אקלים, קרקע וטיפול שונים. המגדלים מקפידים 
על תנאי גידול מושלמים עבור כל צמח וצמח. למרות שזיקוק שמנים 

אתריים הינו מדע, מדובר גם באומנות.
עליתי עם משפחתי לישראל בשנת 2012. באותה העת, דוטרה לא ביצעה 
משלוחים לישראל וגם לא הייתה פה בשימוש. האדם היחיד שידע על 
דוטרה היה חמותי, שירה צ'רנובל... היה לי ברור שאני חייבת למצוא דרך 

להמשיך להשתמש בשמנים ובמוצרים של דוטרה בארץ. 
יצרתי קשר עם הנהלת החברה וביקשתי לבחון את האופציה של משלוחים 
לישראל. נעניתי בחיוב, אך התהליך היה איטי ומאתגר- השגת אישור של 
משרד הבריאות, ענייני יבוא ומכס וכו'. בזכות האהבה למוצר והאמונה 
בי, צוות הלקוחות שלי ויועצות המוצר אשר עבדו עימי )תודה לנשות 

תקוע המדהימות!( נשארו איתי לאורך כל הדרך. 
כעת, אני מאושרת וגאה לספר שדוטרה השיקה באופן רשמי את משרדי 
דוטרה ישראל, אתר בעברית, חומרי לימוד בעברית, אישור של משרד 

הבריאות, תעודת כשרות, צוות שירות לקוחות ועוד.
עשינו זאת! חלומות אכן מתגשמים בארץ הקודש!

המשימה שלי
לעזור ולהדריך משפחות בכל רחבי ישראל ובעולם לגבי שימוש בשמנים 
אתריים ומוצרים טבעיים של דוטרה, כאורח חיים וכמענה לצורך רפואי. 
אני מאושרת לראות את השינוי שחל במשפחות אשר משתמשות במוצרים 
של דוטרה ואת תחושת ההעצמה שיש להן כעת, כפי שמשפחתי ואני 
מרגישים. אני עובדת עם משפחות ויחידים כאשר שאיפתי היא לסייע 

להם לעבור שינוי אמיתי, מהותי ומתמשך באורח חייהם. 

הצעתי עבורכם
תיהנו, תצחקו ותהיו מאושרים עם המשפחה והחברים שלכם. 

הישארו ממוקדים במטרה ובחלום שלכם והאמינו שהם יתגשמו.

חמישי בגינה // 18:00-16:00
הגינה הקהילתית מזמינה אתכם לקחת חלק בהמשך הקמת תשתית 
הגינה ובצביעת ספסלים ואדניות! העבודה מיועדת למבוגרים וילדים 

כאחד. הביאו חברים. תהיה גם שעת סיפור לילדים קטנים.
יש להגיע עם כובע, מים וגרביים לא בשימוש. 

לפרטים ולהצטרפות לקבוצת הווצאפ: בת אל, 054-2147870

Thursdays in the Garden // 16:00-18:00      
The Community Garden invites you to be a part of the 

installation and painting of the new benches & planters 
built last week. The work is suitable for both children 
& adults. Bring friends .Simultaneously there will be 

storytime for young kids. Bring a water bottle, hat & old 
socks. For details and to join the WhatsApp group: 

Batel, 054-2147870
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  בס"ד 

  

  

נסעתי לתקוע ד' ותפסו את עיני שלושה בנים עם עגלות   18:30ביום שלישי ב 

  קניות הולכים לכיוון תקוע ג'. 

בשובי הם צעדו עם עגלותיהם לכיוון תקוע א'...הפעם עצרתי להם והצעתי להם  

  הקפצה.

כששאלתי לפשר עגלות הקניות שהם גוררים , הם הסבירו לי שהם יזמו פרויקט   

לטובת הגנת הסביבה בו הם מציעים למשפחות לאסוף את פסולת המחזור  

  ₪.  3 שלהם בתמורה ל 

בכסף שהם אוספים וכן בכסף שהם מקבלים בתמורה לבקבוקי פיקדון בדעתם  

  לרכוש שתילים של עצים וחיזוק הריאה הירוקה של תקוע ! 

  - דפנה גולדמן-

  

  תון! יותם לצלמם ולכתוב עליהם בתקועבקשתי את רש

 הלל קנטופסקי 

 עומר גרשון 

 מעיין בן יוסף 

��
��

�
��

יום ראשון הקרוב, 6/10

����
������������

������
לחזור אל הגוף.

להקשיב, להניע, לרקוד,
לשחרר (את השנה שעברה)
ולקבל (את השנה החדשה).

בהנחיית טלי זורנברג
רקדנית יוצרת ומורה מוסמכת לאימפרובזציה

שמרטפיה תפעל במקביל 
בספרייה עבור ילדים עד

גיל שנתיים בלבד
נא להביא מוצץ, בקבוק, עגלה

וכל מה שיהיה בו צורך

מחיר לתושבות תקוע:
 ₪20 לסדנה אחת
 ₪30 לבוקר כולו

ניתן לשלם דרך המיסים, לבעלות
הוראת קבע

מחיר לתושבות חוץ:
 ₪25 לסדנה אחת
 ₪50 לבוקר כולו

הפעילות בימי ראשון
בפיס

���������
חיה חברוני

��� ���� �����
מוזמנת להביא דבר מה אם בא לך, לא חובה!

  ������ ����

9:00
 

9:45

10:30-12:00
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סוכות ירושלים
סמל איכות

 
רמקול בלוטות‘קבלקנהסוכה

עוצמתי ב- ₪99 

למידע על נקודות המכירה הקרובה

www.9252.co.il
077-997-2273
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עם  פרטית,  כניסה  מושקעת,  חדרים,   3 דירת 
א':  גינה, ברחוב עמוס, מיקום מרכזי, בתקוע 

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

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 2.5 חדרים, במיקום מרכזי, כולל מזגן, מתחילת 
אוקטובר: יוסי, 050-7223331

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

4.5 חדרים, יפיפייה, עם מזגנים ומרפסת  דירת 
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

המניין של חייםאוהל יעקב יוסף - ד׳טללי אורות - ב׳נוף אלירזקרליבךאוהל מנחםברסלבאבני קודשסוכת דוד

חצי שעה סליחות
לפני שחרית

שעה 
18:00לפני שחרית

חול

שחרית
א, ג, ד 6:00

ב,ה 6:00
ו׳ 7:00

א, ג, ד, ו 6:00
ב, ה 5:45

סליחות: שעה 
לפני התפילה

6:056:308:15
6:15

ו׳ 8:15
ר״ח וצום 6:00

דף יומי 6:005:15
שחרית 6:00

רק בימי שישי 
7:00

18:0017:5018:4018:30מנחה

ערבית
מניין ראשון-
אחרי מנחה
20:30

18:4019:1520:4520:30

שבת

מנחה 
18:0517:3014:00וק. שבת

18:40
קבלת שבת 

19:00
20 דקות לאחר 

15 דקות 18:02הדלקת נרות
לפני השקיעה

20 דקות לאחר 
18:10הדלקת נרות

6:30שחרית
8:30

5:45
לימוד 8:005:409:308:00

8:30שחרית 8:45
ותיקין:

30 דק׳ לפני הנץ
מניין שני: 8:30

8:15ברכו 9:00

17:3013:30מנחה
17:00

שיעור 16:00
16:00 שיעור17:3018:0017:3018:30מנחה 19:00

17:00 מנחה

19:05צאת שבתצאת שבת18:56מוצ״ש18:5618:5619:15ערבית

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

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

בניית ציפורניים ולק ג'ל במחירים נוחים: 052-3959022
----------------------------------------

דבש מכוורת ניר גלים, איכותי וטעים, 1.5 ק"ג- ₪60. 
לפרטים: נירית, 050-7258564

----------------------------------------
פסנתר kawai בצבע שחור, עבר כיוון החודש, 
7,000 ש''ח, ניתן לקבל המלצה ממכוון הפסנתרים: 

050-4999096
----------------------------------------

חוות תקוע מגייסת עובדי ייצור למשמרות צהריים/ 
ערב: אורי, 050-9115811

---------------------------------------
שמן זית משק אחיה, 5 ליטר, 195 ש"ח: רזיאל, 

054-3113485
----------------------------------------
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עם הנגנים:
אליהו דגמי סאז וגיטרה / ניר סרוסי כינור / אילן אביב בס

16:30> פתיחת שערים | 17:30> הופעה
מחיר כרטיס>>  35 ₪ במכירה מוקדמת | 50 ₪ בקופות

במופע שקיעה בחוות ספר המדבר

שלמה בר
והברירה הטבעית
15.10.19 

שלישי
ט"ז תשרי
א' חוה"מ סוכות

פרטים ורכישת כרטיסים: באתר מתנ"ס גוש עציון או בטלפון 02-9937999 
להגעה יש לרשום בוויז: ’חוות ספר המדבר‘. הגעה רגלית: הליכה של כ-500 מ' מתקוע ד' 

להתאמת נגישות: 052-235-5416 | מס’ המקומות מוגבל

חוגגים סוכות בתקוע


