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גיליון 826 § פרשת האזינו 
הדלקת נרות: 17:55 
מוצאי שבת: 18:47

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!
לדבי ואורי רוזנצווייג להולדת הבן

לתרצה ואריה פרידמן להולדת הבן

שצ"פ עלות השחר החדש עם מעבר לירידה ליער תקוע

 תן לי שמש על הבוקר ויונה מעל הגג. תן לי תכלת ברקיע. 
תן לי יום אחד של חג."  )יורם טהרלב(

ף חג סוכות שמח לכל בית תקוע! ף
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שעת  התחלנו  רביעי  ביום 
ג'ודי  עם  באנגלית  סיפור 

דווידוביץ'.
היה ממש כיף להתכנס בחדר 
ולשמוע  פופים  על  השקט 
שפה שמוכרת לרוב הילדים 

המשתתפים.
מוזמנים להצטרף בכל יום 

רביעי מיד אחרי סוכות.

מערב סוכות עד איסרו חג, הספרייה תהיה סגורה!

ספרייה

פעילות משפחתית
באסרו חג סוכות, 22/10

יוגה סיפור לכל המשפחה
בדשא מול הספרייה 

בהנחיית גיתית איש-שלום
סבב ראשון - 16:30, סבב שני - 17:15

שירי סתיו-חורף
בספרייה

עם אדם צחי

הספרייה תיפתח בשעה 16:00

איסוף הסתיו
ופתיחת החורף

בספרייה

 שלמה בשן

050-8743388 

 נעם פוצ'צ'ו

054-6446223 

 

 בכפות ידינו
 !הכי גדולה במדברהקהילתית נוער תקוע בונה את הסוכה 

 ישן כפות תמרים סכך  איסוףמבצע  – שיתוף הקהילהב

 

 

 
 

 

 

 
 . תקוע יערמול סוכה קהילתית מקימים     !בונים

 תחתוןחניון  –צומת תקוע נפגשים ב

  9:00, שעה רי()י"ב תש 11/10שישי יום 

 9:00, שעה )י"ד תשרי, ערב חג!( 13/10ראשון יום 
 

  :חדש( בנקודות האיסוף סכך ישן )או כסף לסכך    ! תורמים

תקוע , טריות ליד מועדון הנוערבחניית חוות הפ -תקוע א' , בצומת תקוע
 במזכירות תקוע ובדוכני מכירת הסכך, בית הכנסת בתקוע ב'ליד  –  דרום

 

  בואו בידיים טובות
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זמני תפילות סוכות

חב"דקרליבךמשכן קובי ויוסףנוף אלירזסוכת דוד

ערב סוכות
13.10

7:007:006:00-6:30שחרית

17:5517:5217:45-18:00מנחה

18:3018:35סמוכה18:32ערבית

חג סוכות
14.10

8:308:308:0008:309:30שחרית

17:5017:3017:4517:0017:30מנחה

18:4518:4518:4018:45ערבית

ערב שבת 
חול המועד

18.10

7:007:007:00-8:00שחרית

17:4817:4617:20-17:55מנחה

18:2618:2518:3018:50ערבית

שבת חול המועד
19.10

6:15שחרית
8:308:30 5:50

8:0008:309:30

17:0017:3013:30מנחה
 16:4517:0017:30

18:3918:4018:4018:40ערבית

הושענה רבה
20.10

7:007:005:557:30שחרית

17:5017:4417:4017:55מנחה

18:3018:30סמוכה18:24ערבית

שמחת תורה
21.10

6:15שחרית
8:008:008:0008:009:30

אחרי מוסף אומנחה
סמוכה או17:4017:30

17:40 17:0016:00

18:3718:3818:4018:40ערבית

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!

צוות החנות מאחל לכולם שנה טובה!
שנקנה רק מה שאנחנו צריכים
ונדע להוציא את כל מה שלא...
ונשמור על העולם שלנו יותר. 

 
החנות פתוחה בימי שני: 18:30-16:30

שלישי: 13:00-10:00, חמישי: 22:00-20:00
 

מוזמנים לבוא ולחפש באווירה טובה את מה שאתם צריכים. 
יש מגוון של פריטים לכל המשפחה ואנחנו משתדלים 

שיהיה מסודר ועונתי. כל פריט נמכר בכמה שקלים, זה קרוב 
לבית ומיטיב כל כך עם הסביבה...

החנות מבוססת על עזרה של מתנדבים מהיישוב בכל 
הגילאים, שממיינים ומסדרים את מה שמגיע לכאן.

נשמח לעזרה מכל אחד, באופן קבוע או מידי פעם, ביחד או 
לבד... פשוט בואו בשעות הפתיחה ותבינו מה ואיך.

כמו כן, אם יש לכם בגדים וכלי בית במצב טוב שאינם 
בשימוש אצלכם, נשמח שתביאו אותם לכאן כשהם נקיים 

שלמים וארוזים. מימין לדלת החנות יש חלון שלתוכו תוכלו 
להכניס את החפצים.

המיותר שלך הוא המציאה של מישהו אחר!  
 

תודה לכל האנשים היקרים שבאים לסדר ולמיין בכיף;
תודה מיוחדת לאריאלה בית און שידי זהב לה ותמיד שמחה לעזור;

תודה ליהושע צימרמן שמתמיד בהעמסת השקיות 
המיותרות כאן ומעביר אותן הלאה. 

 
וכמה בקשות שממש יעזרו-

הקפידו להביא רק דברים במצב טוב- בגדים וחפצים שלמים 
ונקיים, עדיף לפי העונה.

הכניסו את השקיות לתוך החלון, שלא יתפזרו בחוץ.
כשאתם קונים בחנות, בבקשה החזירו למקום את מה שאינכם 

רוצים.
בואו בשמחה לקנות או למיין בשעות הפתיחה בלבד. אין 

להיכנס לחנות בכל עניין ללא תיאום איתנו.
 

באהבה,
מעיין וחוה

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!
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ליל הושענא רבה נפגשים בסוכות תקוע

סוכת הרב    
רחוב עמוס 233

22:00 לימוד משותף עם הרב אבי ואורית בלידשטיין 

סוכת משפחת פרומן
רחוב נוטעי כרמים 132

להמתיק את הדין בדברי חכמה  
22:00 פרופ' יהודה ליבס 

23:30 הרב רז הרטמן 
00:30 הרב אבי בלידשטיין 

01:30 ניגונים ולימוד מתנגן עם חגי הלברטל
3:00 עולש

תפילה בכותל בנץ 
 

סוכת משפחת פיאלקוף 
רחוב תכלת מרדכי 2/831

סוכת הישיבה פתוחה לקהל הרחב
21:45 הרב ידידיה אבינר לימוד הורים וילדים

22:30 הרב גדי אנסבכר 
23:00 הרב שוקי מאירסון פולמוס הערבה במקדש

23:30 ניגונים 
00:00 הרב אריאל אלמוג מצוות ישיבה בסוכה

00:30 הרב דניאל ביג׳ל הושענא בתלמודים: מיסטיקה או חיבור?
01:00 יואל שפיץ זוהר להושענא רבה

01:30 הרב דוד פיאלקוף שירה במקדש

סוכת משפחת סוויל 
רחוב המעיינות 503

דיאלוגים
21:30 פנינה ואיתן גפן ויגש אליו יהודה: דיאלוג בין הצדיק 

לבעל התשובה שבתוכינו
22:30 משה ויעל סוויל לימוד זוגי בחברותות 

23:30  יוני רוזנק מחלוקת לשם ש-׳מים׳

סוכת משפחת יפרח
רחוב תכלת מרדכי 588

23:00 יחזקאל וולפסון להסכים להיות הושענא. להסכים 
להיות צריך 

00:00  יוסי סוויד ומבשרי הסתיו במופע חג
01:00 יהודה יפרח מים, תהומות, צל, ותיקון הלא מודע- על 

הושענה רבה של המקובלים
2:30  רחל וינשטיין 

סוכת משפחת וולק 
רחוב עמוס 224  

22:30 - 00:30 דבורה ונתנאל זגורי, ונעם ומיכלי וולק 
״זה היער אין לו סוף״ מעגל קריאה וסדנת כתיבה 

בהשראת כתבים נבחרים ובליווי ניגונים סביב המדורה

סוכת משפחת זינגר 
רחוב יתקע שופר 114

21:30 לימוד וניגון הרב דוב זינגר 
ינגנו: גל חבר, חנני זית ואלירן מזוז   

סוכת משפחת פולד
רחוב תכלת מרדכי 4/826 עלות השחר 

מניין קרליבך מזמין להצטרף אליו לניגונים לתוך הלילה
החל מ-23:00 

סוכת משפחת אלעזר 
רחוב סוכת דוד 189

23:00 לימוד משותף בספר התמונה

חוט של חסד
מועדון חברים
סדנא ותנועה 

00:00-22:00 בהנחיית רחל סוויד ושירה יפעתי

סוכת משפחת פינסקי
רחוב דרך ירושלים 401

22:15 צביקה פינסקי דוד בגת, פרק בעבודת השמחה, 
לימוד בחסידות

סוכת משפחת קליין
רחוב עמוס 272, אחרי הפנייה לאדירים

23:30 סוכות באש ובמים, לימוד בחסידות

סוכת משפחת בר רשי
רחוב השמחה, תקוע ב׳

23:00 אורי בן דוד הסוכה והרקיע השמיני      

סוכת משפחת איש שלום
רחוב הכנסת אורחים 780, תקוע ב׳

שורי חזן ר׳ לוי יצחק מברדיצ׳ב  
עדיאל וגיתית איש שלום ׳על הטבע ועלינו׳ לימוד בכתבי 

א.ד. גורדון והוגים ציוניים נוספים

מוצ״ש, כ׳ בתשרי, 19.10.19 
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הלוקיישן של הורדוס
האירוע שלכם

www.sde-bar.com   02-5020188 

אירועים למרגלות ההרודיון
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סוכות ירושלים
סמל איכות

 
רמקול בלוטות‘קבלקנהסוכה

עוצמתי ב- ₪99 

למידע נוסף:

www.9252.co.il
077-997-2273

כתובת נקודת מכירה: רח' תכלת מרדכי 829/4
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דירת 3 חדרים, קומה ראשונה, רק 2,300 ש"ח, 
מיקום טוב, אפשרות להשתמש בחלק מהגינה, 
פנויה בנובמבר: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
----------------------------------------
עם  פרטית,  כניסה  מושקעת,  חדרים,   3 דירת 
א':  גינה, ברחוב עמוס, מיקום מרכזי, בתקוע 

050-5966887
----------------------------------------

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

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

לוח תקוע

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

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

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

----------------------------------------
בעזרת ה', מיד לאחר החגים, נתחיל בסדנת חינוך 
ילדים - הורות מקושרת, ב'מרחביה' בתקוע ג', 

בימי שלישי בבוקר: אילנה מזוגי, 052-6540499
----------------------------------------
למכירה מכונת כביסה samaung, קיבולת 7.5 

ק"ג, שנת 2108, חדשה! לפרטים: 050-4391718
----------------------------------------

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 6:00
ו׳ 7:00

א, ג, ד, ו 6:00
6:056:308:15ב, ה 5:45

6:15
ו׳ 8:15

ר״ח וצום 6:00
דף יומי 6:005:15

שחרית 6:00
רק בימי שישי 

7:00

18:0017:5018:4018:00מנחה

ערבית
מניין ראשון-
אחרי מנחה
20:30

18:3019:1520:4520:30

שבת

מנחה 
שה״ש 17:5517:25וק. שבת

17:40
14:00
18:40

קבלת שבת 
19:00

20 דקות לאחר 
15 דקות 17:54הדלקת נרות

לפני השקיעה
20 דקות לאחר 

18:10הדלקת נרות

6:30שחרית
8:30

5:50
לימוד 8:005:409:308:00

8:30שחרית 8:45
ותיקין:

30 דק׳ לפני הנץ
מניין שני: 8:30

8:15ברכו 9:00

17:1513:30מנחה
16:45

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

17:00 מנחה

19:05צאת שבתצאת שבת18:48מוצ״ש18:4718:4519:15ערבית

סוכת פרומן מזמינה:

ּיִָּמים  בַ יאְמרוּ  עוֹד  אק  בְִּקִריִמינְְטַשׁ "ָאַמר 
ַהבִָּאים : ַאיי, ָהיָה כָּזֶה נַחְָמן"

לכבוד יום ההילולא 
של רבינו נחל נובע מקור חכמה

נתכנס כדרכנו 
ללימוד, שירה ודיבוק חברים.

 יום רביעי, 16.10, בשעה 21:00, 
בסוכת פרומן שבתקוע א'. 

מוזמנים לבוא, איש איש וכלי נגינתו בידו, 
וגם מי שלא יודע לנגן )כמו הפרומנים( 

מוזמן...

עולו ואיתכנשו

 ילוו את הערב הרב דוב זינגר, הרב יוסי 
פרומן וחגי הלברטל במילים וצלילים 

היוצאים מן הלב ונכנסים לקישקעס.

להקים את סוכת דוד הנופלת
סוכות  המועד  בחול  א'  שלישי,  ביום 
)15.10(, בשעה 20.30, בסוכת פרומן, 
יתקיים ערב לימוד וסדנת התבוננות עם 
הדסה פרומן וליאה ארד, מייסדת המסע 

אל עצמי.
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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


