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גיליון 827 § פרשת בראשית 
הדלקת נרות: 17:40 
מוצאי שבת: 18:32

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

שלמה בר והברירה הטבעית במופע שקיעה בחוות ספר המדבר

על רקע המדבר, בשעת שקיעה רגועה, 
שלמה בר בהופעה מרגשת בחוות ספר 
המדבר. תודה לכל האורחים שהגיעו, היה 

מיוחד מאוד. 

הערב יצא לפועל בזכות שיתוף פעולה של 
תרבות תקוע ותרבות גוש עציון ואנו מייחלים 

לשנה של הרבה אירועים משותפים.

מוזמנים לעקוב אחרי הפרסומים לאירועים 
השונים שיהיו בקרוב.

צילום: תמיר פלצמן
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אתי מלכא / רכזת פנים

תב"ע דרום - ערב שולחנות עגולים והנגשת מידע

בנייה והרחבות ברחבי היישוב
השבוע התקיימו מספר סיורים לקראת התחלות בנייה חדשות:

הרחבת מרפאת מכבי- התקיים סיור קבלנים. בעז"ה בשבועות הקרובים 

יחלו עבודות ההרחבה. לגבי המשך פעילות המרפאה תבוא הודעה נפרדת 
מטעם קופ"ח מכבי. שימו לב: השביל העולה מטלקייק לכיוון השביל ברח' 

עוזיה ייסגר למעבר הולכי רגל.
השביל ברח' בורא רוח יהיה השביל המוביל למתחם ריכוז הבנייה, הנמצא 
ליד המשתלה של גינון והשקייה בחלק האחורי של טלקייק ויסעו בו משאיות 

לפריקה. נא הקפידו להישמע להוראות ונהגו בזהירות.

בניית בית הספר החדש בהמשך לאח"י
השבוע יחלו עבודות הבנייה. המתחם יגודר ולא יתאפשר מעבר מהחנייה 

האחורית של גני הילדים לכיוון הבריכה ועד ליציאה מהיישוב.
הורים וילדים הנוהגים ללכת בדרך קיצור לבית הספר- שימו לב, המתחם 

ייסגר למעבר הולכי רגל.

שצ"פ 1005 - מאחורי הטרמפיאדה

בימים הקרובים יחלו עבודות סלילת כביש בשטח 1005,השטח שנמצא 

בין משפ' פיוטרקובסקי לש.ג.
סלילת הכביש לא אמורה להפריע לעוברים ושבים, למעט 2 משפחות 

הגרות צמוד לכביש שיקבלו הודעות אישיות מאיתנו.

תושבים יקרים,
נושא הפיתוח של דרום-תקוע קיבל ברבות השנים גלגולים שונים ואנו 
נמצאים בזמן שבו נדרש מאיתנו לקבל החלטות על פיתוח האזור. עקב 
כך פתחנו לפני החגים בתהליך קהילתי אשר יסייע לנו בקבלת החלטה 

מיטבית לטובת תקוע ותושביה.
לפני כחודש התקיים ערב חשיבה, אליו זומנה קבוצת מיקוד מתוך פלחי 
אוכלוסייה שונים ביישוב המייצגים את המגוון של תקוע. כיוון שמדובר 
בהכרעה קהילתית כבדת משקל אשר תשפיע על עתידה ואופייה של תקוע 
כולה ובעקבות הקולות והתובנות שהושמעו בערב זה, החלטנו לפנות לכלל 

הציבור, לשתף במצב הנתון ולהנגיש את הידע המקצועי בדרכים שונות.
השיתוף במידע והנגשתו ייעשו באמצעים שונים ומגוונים כדי להגיע 

לשקיפות מירבית:
חומר אינפורמטיבי כתוב במדיות הפרסום השונות, סרטון מידע עם סקירה 
מקצועית והצגת החלופות )תודה לאסף פרי שהתנדב לסייע לנו לצורך 

זה(, שאלות ותשובות במייל היישובי ועוד. 
כיוון שאנו סבורים שאין תחליף למפגש ושיח פנים אל פנים, אנו מזמינים 
את מי שמעוניין להצטרף אלינו לערב 'שולחנות עגולים' להתייעצות וחשיבה 
משותפת. הפורמט של 'שולחנות עגולים' עלה מתוך הרצון שיתפתח בערב זה 
שיח מעמיק וקשוב, אשר רואה לנגד עיניו את טובת תקוע באופניה השונים. 
חשוב לציין כי לא יתקבלו כל הכרעות או החלטות במהלך הערב. מטרת 
הערב היא לשתף בדילמות, בידע המקצועי הנוכחי ובעיקר להקשיב לרעיונות, 

מחשבות ורצונות ולהתרשם מהלך הרוח הקהילתי סביב 
נושא רגיש זה. תושבים המעוניינים להצטרף למפגש 

מוזמנים לסרוק את הקוד המצורף ולהירשם.
הוועד המנהל

אגודה שיתופית תקוע

משפחות חדשות, חברים חדשים

 כפי שבוודאי שמתם לב, עקב תנופת הבנייה ביישוב, 

הגיעו הרבה משפחות חדשות. זה לא סוד שלא תמיד 

קל לשמור על תחושת קהילתיות ולמצוא את השייכות 

בתוך הגודל הזה של תקוע. 

משפחות חדשות תושבים חדשים, משפחות 

שמרגישות עדיין בהתאקלמות וכל מי שרוצה לחזק 

את הקשרים הקהילתיים, מוזמנים למפגש היכרות 

ובילוי משותף:

 ט' בחשוון | 7.11 | 20:30, בפיס.

לפרטים: רבקה, 050-4999069

 כמה טוב שבאתם,

צוות קהילה ופרויקט "חיבורים"

שלום רב, קהילת תקוע היקרה!

רצינו להודות לכם, לכל האנשים הנפלאים של יישובנו, על כל התמיכה 
האדירה שקיבלנו והרגשנו מכם בשעה קשה זאת, עקב הליכתו לעולם 
הבא של יקירנו, בעל, אבא וסבא האהוב שלנו, ולדימיר ז"ל. הרגשנו 
וקיבלנו מעל ומעבר, מהדקה הראשונה, כשקיבלנו את הבשורה הקשה 
עד לקימה מהשבעה. ראינו ושמענו ונתמכנו, בהלוויה כה מכובדת, 
אף בשעה מאוחרת, הודות לבואכם- אנשים קרובים, שכנים, ואף 
כאלה שלא הכרנו, בכל ימי השבעה, בתפילות שלכם לכבוד )לעילוי 
נשמת( המנוח בביתנו, ובכל משלוחי האוכל בשפע ובקביעות, וכמובן 
ברגעים שהגעתם עם התנחומים המבורכים שלכם, במילים כה חמות 

ששמענו וקראנו בהודעות ואף בפייסבוק היישובי...
הודות לכם, אנשים יקרים, שרובכם אף כמעט לא הכרתם אותו, אלא 
ראיתם רק את התמדתו כ"איש פשוט שלא מוותר", הסתבר שדווקא בזה 
תורם בן אדם לקהילה מנפשו לא פחות מאנשים שיותר פעילים בה...

תודה רבה, קהילה היקרה!

 בברכה חמה, שנזכה ביחד לשנים טובות,
משפחות ספון וביאלסקי

מזל טוב!
לבילי ודוד שאולוב להולדת הבת

לרותי )צ'רנוביל( וצבי טבנס להולדת הבת
לנעמי ואברהם תומר להולדת הבן

לשרית ואביאור עמרני להולדת הבן

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

אפרים שלום ז”ל 
אבא של שמרית עובד

ההלוויה התקיימה ביום שני )21.10.2019(.
המשפחה יושבת שבעה ברחוב שמעון בן חמו 35/12, הר חומה, ירושלים.

משתתפים בצער המשפחה
בית תקוע

הפסקת חשמל יזומה מטעם חברת החשמל
ההפסקה תתקיים בימים ראשון ושני, בין השעות 16:00-7:00, 

יום ראשון - רח' השמחה בתקוע ב'
יום שני - אזור התעשייה, רח' האישה החכמה, רח' שג"ר, 

שכונת הקראוונים בתקוע א'
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עלי באר רודריגז / רכזת קהילה

רבקה יורב-רפאל / רכזת חינוך

תקוע אהובה,
חודש תשרי, אינטנסיביות יהודית במיטבה. איזה שטף חגיגי של אירועים היה 
לנו, הזדמנויות למפגש פנים אל פנים, לפתיחת הלב. כיף שבאתם והייתם.

סוכה קהילתית ביער תקוע | הופעה של שלמה בר בחוות ספר המדבר 
| ליל לימוד 'עד עלות השחר' | הלל יישובי בבתי הכנסת השונים | 

הקפות קהילתיות | הקפות שניות אזוריות בהרודיון

תודה לכל השותפים שנרתמו במלואם כדי שזה יקרה: הרב אבי בלידשטיין, 
צוות קהילה ובראשם חיים רכז התרבות, מארחי ומתארחי הסוכות, גבאי בתי 
הכנסת, נאמני יער תקוע, חוות ספר המדבר, וכמו תמיד, צוות המזכירות הנאמן.

"רּוַח ְסָתיו ֶאל ַהְּדָרִכים ֵהִביָאה ַהְבָטחֹות
ֶׁשל ָיִמים טֹוִבים עֹוְמִדים ַּבֶּפַתח"

הנה הגיע 'אחרי החגים' ועמו רשימת הרצונות, המשימות והחלומות 
האינסופיים. בשבועות הקרובים אעדכן כאן על יוזמות ותכניות שצוות 
קהילה צולל אליהם בתקופת השגרה הקרובה. במקביל, אם גם אצלכם 
יושבים במקרה יוזמות ורצונות קהילתיים, זה הזמן לפנות ולשתף אותנו! 

kehila@tekoa.co.il | 055-9235467

מוזמנים להציץ בפינה החדשה 'טרומפלדור' ולמצוא בה את ההזדמנות 
שמתאימה לכם להשתלב ולהיות שותפים בקהילה.

חורף בריא,
עלי באר

עדכוני חינוך -
חידון התנ"ך של ילדי תקוע יוצא לדרך! מתחילים מבראשית!

החידון לילדי גן-ב' יכלול את כל ספר בראשית. החידון לילדי ג'-ו' יהיה 
על ספר בראשית וספר שמואל א'.

צוות החידון: שולמית זקבך ואילה יחזקאל
בכל שבוע נשתדל לפרסם שאלות חזרה והילדים מתבקשים לשלוח תשובות 

  hinuch@tekoa.co.il :למייל
נפרסם את שמות הזריזים שיענו נכונה ונערוך הגרלה נושאת פרסים. 

החידון עצמו יתקיים בחנוכה.
לחובבי התחרותיות - יהיו פרסים בחידון. לחובבי הלא-תחרותיות - יהיו 

גם פרסים על השתתפות.

השאלות לשבוע הזה:
מה מסמנים האותות )המאורות( ברקיע?	 
איזו ברכה נתן אלוקים לאדם וחוה?	 
איזה יום אלוקים ברך?	 
אלו נהרות יוצאים מעדן?	 
למה האדם ישוב אל האדמה?	 
מה שכן מקדם לגן עדן?	 

 
בהמשך השנה אנו רוצים לערוך חידון על ארץ ישראל )חי, צומח, אתרים 

ואישים(. מי שרוצה להשתתף בצוות ההיגוי, מוזמן לפנות אלי.
שגרה נעימה,

רבקה יורב-רפאל

זה המקום בו אנחנו קוראים לכם- בואו, תהיו איתנו, 
תהיו טרומפלדור ותביאו את הגלגל המיוחד שלכם 
איתכם. פינה קבועה שתתגלגל איתנו משבוע לשבוע, 

כי תמיד אנחנו מחפשים גלגלים חדשים.

גלגלים מעוצבים
מעצבי פנים? חולמת על הום סטיילינג בלילות? תצטרפו 
לצוות ותשפיעו על מראה המועדון היישובי שמתחיל 

להיבנות ממש אוטוטו. צריכים את הטאצ' שלכם.
 

גלגלים כלכליים
מאמינים בניהול כלכלת המשפחה ככלי משנה חיים? 
רוצה שיתקיימו בתקוע קורסים נוספים של 'פעמונים'? 
להשתתף  יוכלו  בתקוע  נוספות  שמשפחות  כדי 
ולעבור תהליכי עומק בניהול התקציב הביתי, אנחנו 
מחפשים צוות לוגיסטי לעניין. מאמץ קטן ותמורה 

גדולה לקהילה.
 

גלגלים טעימים
אנחנו רוצים לעטוף את בנות השירות שלנו קצת יותר 
ולהזמין אותן מדי פעם באמצע השבוע לארוחות ערב 
אצל משפחות בקהילה. מדבר אליך? זוכרת שהיית פעם 
בת שירות מורעבת שאכלה רק פתיתים וקורנפלקס? 
מחפשים מישהי שתהיה אחראית על התיאום והריכוז 

של המיזם הזה.
 

גלגלים מתרכזים
אתה פרילנסר ורוצה להוציא קצת את האף ואת 
הלפטופ מחוץ לדלת הבית? עומלת על הדוקטורט 
ומיצית את הספריה הלאומית? נמאס לכם לנסוע 
לירושלים בשביל פיסת שקט, ריכוז וקפה? מתגבש 
צוות לקידום מרחבי עבודה משותפים בתקוע. בואו 

הצטרפו ונתחיל לעבוד.
 

צריך גלגלים. רוצים להתגלגל? צרו קשר עם עלי באר 
kehila@tekoa.co.il | 055-9235467

טרומפלדור
דרושים שותפים

מזל טוב עצום לדיצה שלנו, רכזת נערות פרטני, 
שהתארסה עם בחיר ליבה אריה.

דיצה, שיהיה מזל טוב גדול!!!
מאחלים לכם דרך טובה יפה ומבורכת,

צוות מזכירות תקוע

״צריך גלגל? אני הגלגל!״
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מסע סוכות תש"פ
ביום שלישי האחרון, אמור היה להתקיים מסע סוכות מחוזי, אך הוא התבטל.

אבל הצוות לא ויתר ויצאנו יחד לטייל ביער שלנו !!
צעדנו בשמחה במסלול, נהנינו מהבריכה ועזרנו לפרק את הסוכה של היער.
ויישר כח לצוותי ארגון והדרכה על  שמחים מאוד בכל מי שהגיע 

ההשקעה וההפקה.

בני עקיבא

"ענני במרחביה"
אנו שמחים לפתוח את שנת הפעילות במרחב של הדס 

בן מנחם לזכרה ולהמשך פועלה. 

ה"מרחביה" הוקם כיוזמה של הדס אהובתנו, שחלמה 

להקים מקום שיהווה מרכז של פעילויות מעצימות 

לנשים ונערות ומרחב המאפשר פעילויות יצירה, לימוד, 

תנועה, בריאות וכל מה שקשור בגוף ונפש בכל מעגלי 

החיים הנשיים.

כיום מתקיימים בו:

שיעורי יוגה, שיעור תורה, סדנאות מתחלפות חד-פעמיות 

ותקופתיות וכן קליניקה לטיפולים ברפואה טבעית.

בנוסף מתרקם לו במקום גמ"ח שמלות בת-מצווה מפנק.

ניתן לשכור את המקום לטיפולים וסדנאות .

ניתן לפתוח במקום סדנאות המיועדות גם לגברים. 

כל ההכנסות לטובת פיתוח המקום ופיתוח מרחב גוף 

ונפש בתקוע. 

שנה טובה, 

יונה ודורית לוי 

לפרטים: חנה, 0503138073

סדנאות ושיעורים חשוון-כסלו 

שלישי

6:45-5:45 - יוגה עם קארה.

 12:00-10:00 - סדנת הורים עם אילנה מזוגי, מ-5.11, 

ז' בחשוון. לפרטים: 052-6540499 

רביעי

10:00-8:30 - לימוד מהבעש"ט עם אלה בר יוסף, מ-30.10, 

א' בחשוון. 

10:00-12:00 - יוגה תינוקות עם דבורה רודובסקי, מ-6.11, 

ח' בחשוון. לפרטים: 058-5346647

21:30-20:30 - סדנת הילינג עם שרית מלמד,מ-6.11, 

ח' בחשוון. לפרטים: 054-6561198

חמישי

21:30-20:30 - סדנת כתיבה עם יונה דרעי, מ-7.11, ט' 

בחשוון. 

שישי

6:45-5:45 - יוגה עם קארה.

שעה מתוקה עם רש"י - שיעור חדש בתקוע

עיונים בפירוש רש"י לפרשת השבוע, כל שלישי, 

משעה 21:00.

שיעור ראשון )לפרשת נח(: ל' בתשרי, רח' תכלת 

מרדכי 527 )שלושה בתים אחרי גן אורני( בחצר 

מסביב, לעלות קומה אחת.

משה אופיר, 052-8773081 
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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

יזמות נוער תקוע
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ליל הושענא רבא בתקוע, מוצאי שבת...
ערב סגרירי המבשר את בוא החורף, לב החופש, חג סוכות.

חברים, תושבים, אורחים באים לשבת, לשמוע, לדבר את ליבם, לדבר 
תורה, בשיח, בניגון, בשירה, בריקוד וביצירה.

זהו ערב שהופק מתוך השראה לחיבור שהיה בערב זה עם הרב פרומן 
ז"ל, לייצר הווה חי נושם מדויק ומחובר.

היה היצע רחב של סוכות מארחות שמיועדות למגוון רב של תושבים.

סוכת ישיבת תקוע
כמי שמימיו לא למד במסגרת ישיבתית, אודה שהיה עלי לאזור אמצי 
וחשקי להגיע ל"סוכת הישיבה". ההתלבטות נמשכה עד שעלתה לפני 
דמות דיוקנו של דוד פיאלקוף. לשמחתי הצטרפו אליי בני משפחתי 

וזכינו להיות מסובבים בחג הסוכות גם בתלמידי חכמים.
ספויילר- החכמנו, נהנינו והבנו )לפחות חושבים שהבנו...(.

הנושאים שנבחרו היו מגוונים, הפורמט של 30 דקות הוא נכון לשעות 

אלה, ובין לבין הנעימו הלוויים בנגינה- אליהו לוי עלי גיטר וסקסופוניסט 
שנשבע שאימו בת לוי. קיבלנו.

השיעורים שילבו בחן גדול משניות וגמרות, תנ"ך וזוהר. 
ברמה האישית, הקריאה המוזרה שאני צועק עם מתפללי ביהכ"נ תוך 
הקפות הבמה, כשכולם אחוזי לולב מלומדי סידור, "אני והו הושיעא 
נא", תמיד הגניבה לליבי תחושה פגאנית, הן בשל הטקס והן בשל 

המילים הסתומות. שיעור מעניין בנושא הבהיר והרגיע. 
תודה לכל מגידי השיעורים, לנגנים ולמשפחת פיאלקוף על האירוח.

יוני סרוסי

הסוכה של סוויל
הושענא רבא בתקוע עבר הרבה גלגולים בשנים האחרונות. 

הייתי שותפה בהפקת הפסטיבלים הענקיים שתפסו תאוצה והביאו 
לתקוע אלפי אנשים. הרב פרומן ז"ל ישב על הבמה עם האומנים וקיבל 
במחיאות כפיים את האורחים הרבים. רצינו אז לחשוף את תקוע 

לקהלים מגוונים שאולי גם ירצו לקנות כאן בית או מגרש.... 
מאז עברו הרבה מים בירדן. תקוע כבר לא צריכה שישווקו אותה לאף 

אחד. יש לנו כבר רשימת המתנה...
ופסטיבל הושענא רבא? 

עיצב את עצמו אט אט מחדש. ולטעמי, השנה היה מוצלח מתמיד 
ושיקף את תקוע היפה והאמיתית. 

סוכות פתוחות עם מגוון כל כך עשיר של שיעורים וחוויות רוחניות. 
איזו עוצמה של יישוב! יישר כח ענק למארגנים ולמארחים. 

זכיתי להתארח בסוכה של יעל ומשה סוויל, בית שהוא פתוח כל השנה 
ואך טבעי להם גם לפתוח את סוכתם.  

גפן, פרקש ורוזנק העבירו לנו את הערב בשיח פתוח על מקומו של יוסף 
ותשובתו של יהודה; על הכהן הגדול ומשמעות בגדי הלבן; וחידושים 

על חוני המעגל ששינו תפיסת עולם.
אהבתי במיוחד את דף המקורות והשאלות שיעל ומשה הכינו לנו וביקשו 
שנלמד אותו בזוגות. בלי הכוונה ובלי הפרעה, עם כוס קפה ביד,ישבנו 
ונהנינו אחד מהשניה. גילינו דרך סיפור בריאת האדם תפיסות עולם 

שונות על זוגיות ועל מקומו של  האדם לבדו בעולם. 
זמן איכות בצל סוכתם המקסימה של משפחת סוויל. 

אשרינו שזכינו לשכנים שכאלו. אשרינו שזכינו לגור בתקוע. 
שנה טובה וחורף טוב.

אוריה דסברג

הסוכה של וולק
הסוכה הייתה מוארת ויפה. המדורה בחצר דלקה ומרק חם הוגש 
למשתתפים. מילות התפילה המוכרות, 'אשאלה ממנו מענה לשון', 

הדהדו בעדינות ע"י שירתו המרגשת של נתנאל זגורי.
הושענא רבא הוא החיתום של ההתחלה ומפגש הקריאה והכתיבה 
בסוכה משלנו היה עבורנו הזמנה לנשימה עמוקה, כמו 'להגיד שהגענו' 
)עברנו מצפת לתקוע לפני כ-3 חודשים של התארגנות אינטנסיבית(.
המפגש עסק בכניסה לתקופת החורף והגשם, בתחושות של רוויה, 
שיטפון, צמא ויובש. מתוך שירים, טקסטים, תמונות, ציורים והזמנות 
להתבוננות ושיתוף, בהנחייה של דבורה זגורי ושלי, נפתחו הלבבות 

קצת יותר. היה מרגש במיוחד לראות את השתתפות הילדים.
נשארנו קצת חברים לשבת סביב המדורה לתוך הלילה השקט.

תודה על ההזדמנות,
נעם ומיכלי וולק
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הסוכה של איש שלום
בסוכת השלום של משפחת איש שלום קיבלנו דרישת שלום משני 
מופתים של שלום, הרבי החסידי המגיד ממזעריטש, והחלוץ האגדי 

א.ד.גורדון.
שורי חזן לימד על המפגש הלילי הדרמאטי, כשהמגיד הלמדן והמפורסם 
הגיע לתהות על קנקנו של האיש המסתורי והמרפא העממי 'הבעל 
שם טוב'. לאחר כמה סיפורים נאיביים למדי על מסעות ומציאות 
בדרך שהמרפא מספר לו, הוא מתאכזב מ'הסחורה' ועומד לחזור 
לביתו וללימוד התורה הרגיל שלו, אלא שאז... מה שקרה ונאמר שם 
ביניהם היכה אותו בתדהמה והפך את המורה 'המגיד' לתלמיד, לגדול 

תלמידיו של הבעש״ט.
בשיחה הלילית בינינו בסוכה, ניסינו לתפוס את משמעות הסיפורים 
שגרמו למהפך הזה, ונעזרנו בפסיכולוגיה של יונג עם 'הארכיטיפים' שלו.  
ואז הגיע תור עדיאל, בעל הבית ומאשפז האושפיזין, לקרוא איתנו 
ממכתביו של א.ד.גורדון לצעירים החלוצים של העלייה השנייה, מכתבים 
אישיים, עם 'נשמה', עם כוח ביטוי ודימויים נפלאים, עם כנות נדירה 

ורגישות למצבי הכאב ולשאלות קיומיות. 
ראינו דרכם 'קואוצ'ר' טבעי, מורה לחיים, ואיך גודלו הרוחני ועומק 
הבנתו הרגשית מאירים לצעירים את הדרך ותומכים בתהליכי הצמיחה 
שלהם, בלי התנשאות, בלי זיוף ופוזות של גורו ובלי דוגמות ונוקשות 
אידאולוגית, רק בהקשבה לנפש היחיד ושיחה אמיתית בגובה הלב. 

וככה נגעו בנו שני המורים הגדולים, הבעל שם טוב וא.ד.גורדון, וכמו 
בדיאלוגים פותחי התודעה שלהם, גם אנחנו נפתחנו, 'גילינו ניצוצות' 
ביציאה מהבית, בירוק של הסוכה, מחוץ לקופסה בכל המובנים, בטבע... 

)שניהם הסתובבו שנים ממש באותו אזור מיוער של פודוליה!(.
תודה על הערב, הלימוד, השיחה, המרק המופלא של גיתית וכל 

הכנסת האורחים!
שלומי פרלמוטר, שהגיע כאורח מחוץ לתקוע

הלל יישובי:
היוזמה המבורכת של ההלל היישובי הייתה עבורי דבר משמעותי 

ביותר בחוויות החג.
גם תפילה חגיגית ומשמעותית בכל בוקר וגם היכרות עם בתי הכנסת 

השונים שיש בתקוע והאווירה המיוחדת של כל אחד מהם.
הרגשתי שכל הלל כזה מקבל צבע וניגון חדש על פי המקום המיוחד 

שלו והאנשים שיוצרים אותו.
תודה רבה על היוזמה.

איתן נוימן

הסוכה של יפרח

הסוכה של זינגר
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תוכנית בת מצווה

תקוע תש״ף

קישורים להרשמה ולתשלום הופצו 
בקבוצות הווטסאפ הכיתתיות

תלמידות כיתות ו', בנות היישוב, 
מוזמנות להצטרף לסדרה בת 11 מפגשים. 

התוכנית בנויה על התגייסות 
ומעורבות פעילה של ההורים.

עלות התוכנית למשתתפת: 320 ₪.
תאריך אחרון להרשמה ותשלום: 

כ״ח בתשרי, 27 באוקטובר.
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הלוקיישן של הורדוס
האירוע שלכם

www.sde-bar.com   02-5020188 

אירועים למרגלות ההרודיון
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 4 במיוחד,  מושקעת  חדשה,  דירה  א',  בתקוע 
חדרים, כניסה פרטית, מרפסות גדולות לנוף, מטבח 
משודרג, מזגן, חימום תת-רצפתי, גינת תבלינים 
מושקעת, ריהוט חלקי, מתאימה לזוג עם 2 ילדים או 
כדירת שותפים, מחיר גמיש למתאימים. לפרטים: 

ענבל, 054-5329180
-----------------------------------------
דירת 3 חדרים, קומה ראשונה, רק 2,300 ש"ח, 
מיקום טוב, אפשרות להשתמש בחלק מהגינה, 
פנויה בנובמבר: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
-----------------------------------------
דירת 3 חדרים, מושקעת, כניסה פרטית, עם גינה, 

ברחוב עמוס, מיקום מרכזי: 050-5966887
-----------------------------------------

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

לוח תקוע

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

תיווך, 054-5988839
 -----------------------------------------
בתקוע ב', בית 200 מ', עיצוב מודרני, חם ונקי, 
כחדש, מפלס אחד + יחידת דיור, פרגולה גדולה, 

גינה: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839  
-----------------------------------------
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 מנחםברסלבמשכן קובי ויוסףסוכת 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

16:3017:5018:40מנחה

ערבית
מניין ראשון-
אחרי מנחה
20:30

18:4019:1520:4520:30

שבת

מנחה 
17:4017:3014:00וק. שבת

18:40
20 דקות לאחר 

15 דקות 17:37הדלקת נרות
לפני השקיעה

20 דקות לאחר 
17:30הדלקת 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 8:30

17:0013:30מנחה
17:00

שיעור 16:00
17:1517:0015:00מנחה 17:00

18:30צאת שבת18:34מוצ״ש18:3218:5619:15ערבית

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' נתחיל בסדנת חינוך ילדים - הורות 
שלישי  בימי  ג',  בתקוע  ב'מרחביה',  מקושרת, 

בבוקר: אילנה מזוגי, 052-6540499
-----------------------------------------

לחברת בנייה ביישוב תקוע דרוש/ה מנהל/ת משרד 
ומתכנן/ת. דרישות התפקיד: ראש גדול, חריצות,

ידע ביישומי מחשב- חובה, ידע בתכנון אדריכלי/ 
הנדסי ושרטוט באוטוקאד- חובה, 75% אחוז 
משרה.  מלאה/חצי  למשרה  אפשרות  משרה, 
 aneva@gmail.co.il :לפרטים ומשלוח קו"ח
-----------------------------------------

״נא לגעת"-חוג יצירה ייחודי אצל שלי, לגילאי 4-12, 
קבוצות קטנות לפי גיל, 190 ש"ח לחודש )כולל 

חומרים(: 053-3321968
-----------------------------------------

בלט עם אשירה! שיעור נסיון חינם, ימי שני בסטודיו 
7, גן חובה-כיתה ז': אשירה, 054-7807949

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

חמישי בגינה
16:00 לחלום צמחים: תציירו מה 

שתרצו לשתול ולגדל בגינה 
לעונת החורף

17:00 שעת סיפור גינתית
כיף לכל גיל. 

נא להביא דפי טיוטא וטושים/עפרונות

Thursday in the Garden
16:00 dreaming plants- draw 
what you want to plant & grow 
in the winter
17:00 garden story time
Fun for all ages. 
Bring scrap-paper and 
markers/pencils
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מועדון הקריאה של תקוע
וספריית היישוב

מזמינים אתכם
למפגש עם הסופרת נעמה דעי

בעקבות ספרה החדש:
’צערו העתיק של הירח‘ 

במפגש, נכיר סופרת צעירה ומבטיחה
ונתחקה אחר תהליך הכתיבה

והיצירה שלה. המפגש האינטימי
יאפשר שיחה פתוחה ומקום

לשיתוף, שאלות, מחשבות ותהיות.

י ת ו ר פ ס ב  ר ע

מוצ”ש בראשית 26.10.19
20:30 בספרייה


