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ביום שישי, 18.01.19, 
הדואר יהיה סגור!

עימכם הסליחה.

ביום ראשון, 20.01.19, ערב ט"ו 
בשבט, הדואר יהיה פתוח בין 

השעות 17:00-19:00.

בברכה, צוות הדואר.

גיליון 790 § פרשת בשלח
הדלקת נרות: 16:45
מוצאי שבת: 17:40

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

האקתון- מעורבות קהילתית, נוער צעיר

רשימת מבואות - ערב הסברה
ערב הסברה ועדכון על חלופות הבנייה 

העומדות בפני הרשומים לפרוייקט מבואות

יתקיים באמפי, 

ביום שלישי, 22 בינואר, בשעה 20:30.

מזל טוב!
לשירה ושי זיידמן 

להולדת הבת
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קצת על תפקיד רכזת חינוך, מה כולל התפקיד ובמה היא עסוקה.
בעקבות מכתבה המצער של קרני לתושבים, שפורסם בשבוע שעבר 
בתקועיתון ומביע את הייאוש מקידום תחום השילוב ביישוב, ראיתי נכון 

לחדד ולהסביר קצת אודות העיסוקים המרכזיים בתפקיד. 
תחילה, אפתח בהבעת צער על תחושותיה הקשות של קרני, על הייאוש 

וחוסר האמון. אני מצטערת על ההחלטה ויחד עם זאת מכבדת אותה.
מהו תפקיד רכזת החינוך ושילוב בחינוך?

בתוך תחום החינוך הגדול, רכזת החינוך מתעסקת בסוגיות חינוכיות 
פרקטיות שונות, ובכללן גם בתחום השילוב, היכן שהוא נצרך ומתאפשר. 
רכזת החינוך ביישוב, ביחד עם ועדת חינוך, אמונה בעיקר על תחום החינוך 
הבלתי פורמלי. היא עוסקת בגילאי הרך והיסודי ומלווה את תנועת הנוער.
הראייה החינוכית של הרכזת והוועדה גורסת כי בגילאי הרך והיסודי 
המוקדמים, פחות נכון להכניס את התוכן השילובי כנושא בפעילויות, ולעומת 
זאת נכון יותר לייצר פעילויות פנאי שונות שיכילו בתוכן גווני אוכלוסייה 
שונים, שיתחברו ויתחככו מעצם המפגש והאירוע, ובכך לחזק את הקשר 

של הילד עם ילדים נוספים המגיעים מבתים שונים משלו.
בנוסף, עבודת הרכזת משתלבת באופן עדין ביותר בתחום גני המועצה 
ובקשר עם מחלקת החינוך ועם משרד החינוך לקידום צרכים ותכנים 
חינוכיים ביישוב. הסמכות בגנים היא של המועצה, אולם ישנו פתח נאה 

לשיתוף פעולה עם ועדת החינוך והרכזת.
בתחום בתי הספר- רכזת החינוך והמזכירות אינם בעלי סמכות או וטו 
בשום תחום חינוכי שהוא. בתי הספר אח"י הינם גוף נפרד מן היישוב עם 
מנהלים משלו האחראים על התכנים וההתנהלות בו וכפופים למחלקת 
החינוך במועצה ולמשרד החינוך בלבד. לכן, בתחום זה, עבודתה של רכזת 
החינוך שונה מן התחומים שהוזכרו לעיל והיא עובדת בשיתוף פעולה 
עם הנהגת הורי אח"י ועם הנהלת בית הספר לקידום סוגיות שונות, הן 
מן התחום החינוכי הרחב והן מן התחום השילובי. כל זאת במסגרת מה 
שמנהלי בית הספר והנהגת אח"י מעוניינים לקדם על פי ראות עיניהם. 
נציין שבהגדרות התפקיד של רכזת החינוך, היא מתבקשת )ואף מיישמת( 
להציע מחשבה משותפת וסיוע בקידום תכנים שילוביים וכאן, במידה ובתי 
הספר מעוניינים, היא יכולה להשתלב. שוב, בעדינות וענווה, כיוון שההבנה 

המעמיקה והסמכות- שלהם היא.
נפרט כמה מוקדים שקודמו בשנה האחרונה בתחום החינוך וכאלו שעל הפרק:

קיטנות קיץ לגילאי יסודי- 
לאחר שנים בהן ילדי תקוע היו נוסעים למתנ"ס עציון, גם כאשר היה מדובר 
במאות ילדים, הצלחנו לפתוח כאן בתקוע קיטנה שחוסכת מהילדים את 
הנסיעה המיותרת ומאפשרת פנאי איכותי כאן ביישוב. כבר בשנה האחרונה, 
לאור פניות ובקשות של תושבים, המתנ"ס פתח את הקיטנה בקבוצות 
מעורבות ולא כפי שהוא נוהג על פי ברירת המחדל שלו- בקבוצות נפרדות. 
כמובן שהקיטנה מהווה המשך ישיר לאותן הקבוצות הנפגשות בבתי הספר, 
בפעילויות הפנאי ובחוגים. התהליך לא היה פשוט, אך בשיתוף פעולה עם 
מתנ"ס עציון ועם המועצה, הדבר יצא לפועל בקיץ האחרון ואנו מתכננים  

להמשיך את שיתוף הפעולה גם בשנה זו ובשנים הבאות.

דפנה רייך / רכזת קהילה

גנים-
כניסה של "מיתרים" לגני המועצה ביישוב- כחלק מהניסיון לחזק את ההתאמה 
של תכני הגנים עם הצרכים והאווירה המיוחדת של תקוע, הוכנסה רשת 
"מיתרים", הפועלת בתחום השילוב, לעבודה שוטפת ומשותפת עם הגננות, 
הצוותים וההנהלה. תודה למחלקת חינוך של המועצה, שאף שהצורך בעיניה 

לא היה מעיקרי הדברים, נרתמה בסופו של דבר וסייעה לקידום המהלך.
בנוסף, השנה עברו הגננות השתלמות עם דוריה בן אבי לחיזוק ערכי 
הטבע והחיבור הפשוט של הילדים אליו. תודה ללבונה, הגננת המובילה, 

על שיתוף הפעולה.
ועדת חינוך והרכזת נמצאים בקשר ישיר עם המפקחת ממשרד החינוך לפעול 
לשימור הגננות המצויינות שמועסקות בגנים ולדיוקים, שינויים והתאמות 

היכן שצריך.
גיל הרך והיסודי בחינוך הלא פורמלי-

בשנה האחרונה הוכפלו מספר פעילויות הפנאי לגילאים אלו, בעיקר סביב 
חגים וחופשים, בהובלתה של רכזת החינוך ובסיועם ויוזמתם של תושבים 
ושל ועדת החינוך. כך למשל, טורניר השחמט, מפגשי משחקי קופסא לגילאי 
יסודי ודגשים שונים באירועי שיא יישוביים, על מנת לוודא שיינתן שם מענה 

גם לגילאי כיתות ג-ו, שבמקרים רבים נופלים בין הכסאות.
בגיל הרך- אנחנו עסוקים גם בנושא "מעברים", ערב הכנה לעלייה לגן וטקס 

עלייה לכיתה א' לכל הילדים העולים לבתי הספר השונים.
בנוסף, אנחנו בקשר עם שלמה חלבה, רכז החוגים והספורט של המתנ"ס, 

לגבי פתיחה של מרכז ג'ימבורי לגיל הרך כאן בתקוע.
תנועת הנוער- כפי שוודאי ראיתם )ואף עניתם!(, נערך בשבועות האחרונים 
סקר, בעבודה משותפת של רכזת החינוך, רכז הנוער והקומונרית, כדי לברר 
מה צריכה ורוצה תקוע בתחום תנועת הנוער- האם המצב הקיים משמח 
ומספק? האם יש צורך בפתיחה של כמה תנועות שונות בשל הכמות ההולכת 
וגדלה של ילדים בגילאים המתאימים ואולי בשל הגוונים השונים? האם דווקא 
להשאיר תנועת נוער אחת? אם כן, האם בני עקיבא? אולי תנועת נוער משלבת 

אחרת כגון צופים/ דמוי צמרת וכו'? ועוד כהנה וכהנה מחשבות ותהיות.
הסקר נפתח להצבעה לכם, ההורים והמבוגרים, וגם לבני הנוער עצמם 

)בסקר נפרד(.
בימים אלו הסקר בעיבוד ואנו נערכים לשלבים נוספים, שבהם נדון יחד עם 

הקהילה בכיווני הפעולה השונים, בשימור או בשינוי.
במקביל, הקומונרית ורכזת החינוך עסוקות בנושא השילובי בתוך התנועה, 
בעיקר סביב הצוותים, זאת לאחר תקופה ארוכה בה עשו הקומונרית 
והמדריכים עבודה נהדרת לייצוב ועיצוב דפוסי פעולה נכונים סביב מחויבות, 

שיטת ואופי ההדרכה באופן כללי ויסודי יותר.
שיתופי פעולה עם אח"י תקוע והנהגת ההורים- מפעל משותף: "קהילה 
לומדת". במפגשים הוחלט לעסוק יחד בנושאים חינוכיים והעלאה שלהם 
לפלטפורמה היישובית. הנושא שרץ השנה )החל כבר לרוץ ועוד ממשיך( 

הוא נושא המדיה. מי שעדיין לא הגיע- מוזמן להגיע למפגשים המרתקים.
כמובן שתמיד יש מה לחשוב קדימה, לשפר ולקדם,

מוזמנים לפנות עם יוזמות שונות לרכזת החינוך בשמחה רבה!
דפנה רכזת הקהילה

גשם השבוע: 33 מ"מ,  
סה"כ העונה עד כה: 209 מ"מ
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אתי מלכא / רכזת פנים

חיים רוטשטיין / רכז תרבות ופנאי

דואר
כמו שכבר רובכם יודעים, עברנו לבניין דואר חדש. לצערנו בשל מזג האוויר, 
עדיין לא ניתן לבצע פיתוח מסביב למבנה ואנו מתנצלים על אי הנוחות 

בהגעה למבנה.
ידוע לנו שישנן תיבות שחשופות לגשם ,ושגם המכתבים שבתוך התיבות 
נרטבו. בימים הקרובים נתקין קיר זכוכית בדופן הצפונית שיגן מפני הגשם 
על התיבות והבעיה תיפתר. כמו כן קיבלנו מספר תלונות מתושבים על 
בעיות במפתחות ורובן טופלו. במידה ונתקלתם בבעיה, עליכם לפנות 

למוקד היישוב לפתיחת תקלה. אין לפנות לעובדי הדואר באופן ישיר.
לצערי לאחרונה עובדי הדואר מקבלים פניות מתושבים בצורה מאוד לא 
מכובדת )צעקות קללות ועוד(. אין סיבה לפגוע בהם, יש מוקד ויש הנהלה. 
ניתן לפנות אלינו במידה ולא קיבלתם טיפול לשביעות רצונכם. נא כבדו 

את עובדי הדואר שעושים את עבודתם על הצד הטוב ביותר.
פליירים ומכתבים שהגיעו אליכם בטעות

אנו מבקשים שמי שלא מעוניין לקבל פליירים לתיבת הדואר שלו יפנה 
למשרד הדואר והם יסמנו את המשפחה שלא מעוניינת לקבל פליירים.

מכתבים שהגיעו אליכם בטעות, נא לזרוק לתוך תיבת המזכירות או לתוך 

עדכון  בנושא העברת ניהול מערך החוגים למתנ"ס והקמת השלוחה המזרחית!
לקראת שנת החוגים הנוכחית, הוחלט לקחת צעד נוסף ולקדם את הקמת 
השלוחה המזרחית של המתנ"ס בתקוע- מהלך שמתגלה, נכון לכתיבת 

שורות אלו, כחיובי וחיוני מאוד ליישוב.
בחודש אוגוסט האחרון, יצאנו לדרך בלווי המועצה ובראשם המנכ"לית, יפה 
שיטרית, שתמכה בכל המהלך מהרגע הראשון, ומנהל, המתנ"ס, בני לוי, 
שגילה היענות ומחויבות מצידו. אליהם הצטרף יחד עם כניסתו לתפקיד, 

שלמה חלבה, מנהל אגף חוגים וספורט החדש במתנ"ס. 
שלמה הציב את הקמת השלוחה בראש סדרי העדיפויות שלו )ונכח בתקוע 

יותר משהיה במתנ"ס. בדקנו ;(ׂ 
שלמה קיים פגישות עם כלל מעבירי החוגים והוצעו להם אפשרויות שונות, 
החל מהעברת החוגים לניהול המתנ"ס באופן מלא, מתן שירות בהשכרה 

של המבנים ואפשרות לניהול חוגים פרטי.
למעט שני מפעילי חוגים, בחרו כל מפעילי החוגים שעבדו עם היישוב בשנה 
הקודמת, לעבור לעבוד עם המתנ"ס, וכן הצטרפו מעבירי חוגים פרטיים. 

בנוסף נפתחו עוד 5 חוגים חדשים! פירוט בהמשך.
עונת החוגים החלה בפועל בתחילת אוקטובר, בחלוף החגים ולאחר קיום 

יריד החוגים המסורתי.
השלוחה פועלת היום בכמה מישורים: 

חוגים: השנה מתקיימים 18 חוגים פעילים בתקוע מטעם המתנ"ס )כולל 
חוגי מוסיקה (, לעומת 10 אשתקד, מתוכם 5 חוגים חדשים )צפרות קק"ל, 

קולנוע, אקרובאלנס, אקרודאנס, קפוארה(.
כמות המשתתפים בחוגים השנה גדלה באופן משמעותי ביחס לכמות 
המשתתפים בחוגים שהופעלו בשנה שעברה )ע"י היישוב(, עלייה של 62%. 
כיום ישנם כ-400 תושבים שרשומים בחוגי המתנ"ס לשנת 2018/19, לעומת 

כ-250 רשומים בשנה שעברה )בחוגים שאינם פרטיים(. 

התיבה הירוקה. אני פונה אליכם בכל לשון של בקשה לא לזרוק את הדואר 
ברחבת הדואר או בחדר הדואר דרך התיבה שלכם. זה לא מכבד את עובדי 

הדואר וגם לא את הנמען שהמכתב שייך לו.
עדכון כתובות

מכתבים רבים מגיעים אלינו ללא ציון מספר תיבת דואר. זה יוצר כפל זמן 
בעבודת המחלקים וטעויות רבות בחלוקה.

בימים הקרובים תישלח אליכם גלויה עם בקשה לעדכון הכתובת שלכם 
וציון מס' ת.ד. ניתן תקופת הסתגלות, ולאחר מכן כל מכתב שיגיע בלי 

ציון ת.ד יוחזר לשולח.
הדבר נעשה בתיאום מלא עם רשות הדואר.

פארקים ומתקני משחקים
במסגרת בדיקה וטיפול חודשי של חברת א.ד מתקני משחקים בכל מתקני 

המשחקים ביישוב, טופלו הפארקים הבאים:
פארק הכושר - חודשו ותוקנו מתקני הכושר והדשא הסינטטי.

פארק אורני - הוחלפו 2 אלמנטים במגלשות הגבוהות
הפארק בשכונת הקראוונים יפורק בימים הקרובים. המתקנים שבו לא 
עומדים בתקן וגם לא ניתן לתקנם, לכן התקבלה ההחלטה לפרק בפארק הכל.

תכנונים עתידיים:
כבר כמעט כאן- לקראת תחילת פברואר, ייפתח בתקוע מרכז סטודיוM, בו 
יתקיימו שיעורי ערב של התעמלות לנשים, חוגי אירובי, פלדנקרייז, יוגה ועוד. 
תינתן אפשרות לשיעור בודד, כרטיסייה או מנוי חודשי במחיר אטרקטיבי.

עוד בקנה-
פתיחת מרכז לגיל הרך ומשחקייה שייתנו מענה לאמהות ותינוקות בשעות 
הבוקר ובשעות אחר הצהריים, חוגים לגיל הרך, ג'ימבורי, חוגי יצירה לגילאי 

3-5, סדנאות לנשים בהריון, אמהות ותינוקות. 
"מירוץ חן ישראל" הבית ספרי ישודרג למירוץ תקוע ברמה מחוזית ארצית 

בסבסוד של אגף הספורט של המתנ"ס, בשיתוף המשפחה ובית הספר.   
ניהול ותחזוקת מבני הציבור ביישוב:

המבנים המנוהלים כיום בידי המתנ"ס הם- אולם הפיס, אמפי, חדר אמנות, 
מועדון חברים, קראוון חוגים והמגרש המשולב.

רכז שלוחה:
מתן כהנא מכפר אלדד מונה לרכז השלוחה וינהל את מערך החוגים ומבני 
הציבור של המועצה במזרח הגוש. מתן נכנס לתפקיד בימים אלו ויהיה נוכח 

ביישוב במשך השבוע לפניות וקבלת קהל.
כל המידע בנוגע לחוגים- הרשמה, פרסום, גבייה וכו', נמצא באתר המתנ"ס 

וניתן לפנות אליהם לקבלת המידע. 
)חוגים פרטיים כשמם כן הם- פרטיים. ניתן לפנות ישירות למורה(.

אנו עדיין עוקבים אחרי הנושאים שעברו לטיפול המתנ"ס, על מנת לוודא 
שהם נותנים את המענה המכובד והאיכותי לתושבי היישוב. מהתגובות 
בשטח הן של מעבירי החוגים והן של התושבים, אנו שומעים כי המהלך הינו 
מבורך וקידם את מערך החוגים בתקוע ובמזרח הגוש כולו. כמובן שתמיד יש 
מה לשפר ולהתקדם. נשמח לשמוע הערות והארות ולקדם שינויים נצרכים.

tarbut@tekoa.co.il -בברכה, חיים, רכז התרבות והפנאי
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קול קורא לתחרות כתיבה יישובית
לכבוד חודש הטבע ביישוב, נערוך בספרייה תחרות כתיבה לשלוש שכבות גיל: ילדים )א'-ו'(, נוער )ז'-י"ב( ומבוגרים. 

התחרות תחת הכותרת 
"סיפורים מטפסים על עצים".

הנכם מוזמנים לשלוח סיפורים, שירים, מחזות, מסות וכל סוגת כתיבה אומנותית העולה במוחכם הקודח 
בנושא האדם, העץ והטבע.

צוותי שופטים מן היישוב יבחרו את הטקסטים הבולטים ואלה יזכו לתהילת עולם, 
שי צנוע מן הספרייה וכניסה לכתב העת התקועי המתחדש "שחריתקוע".

עד מתי אפשר להגיש טקסטים? עד יום ראשון, 3/2, כ"ח בשבט. 
 .sifriya@tekoa.co.il :לאן לשלוח טקסטים? למייל הספרייה

מגבלות? יש לשלוח בקובץ וורד, גודל גופן 12, עד 2000 מילה, וכמובן לחתום את שמכם.
בהצלחה ובהשראה,

צוות הספרייה

 
 

                
 
  

 "סיירת נחשון"
 אנחנו צוות נחשון עובדים על פרויקט שמטרתו היא לצאת להתנדב עם הילדים עם

 צרכים מיוחדים אצלינו בישוב.
 ואנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו

 מה בתוכנית?
 כול יום שלישי ניפגש ונעשה פעילות-
  שבוע אחד נתנדב פה בישוב שלנו

  ובשבוע השני נעשה פעילות שווה במיוחד

  
  מחכים לפגוש אתכם
 צוות נחשון תקוע

 שרה פרלסון, יהודה פרידמן, נתי מרגוליס,הודיה אליאס, מיכאל צוברי, שניאור שרר,
 שליו משה, אפרת צוברי, חסד הלברטל.

 
 לפרטים:

 אחראים כללים: שרה פרלסון ויהודה פרידמן
 שרה פרלסון:0587958852

 
 רכזת צוות נחשון:

 אפרת צוברי:0585962020

 

סיכום שבוע בסניף תקוע
בשבוע שעבר נפגשנו לפעולות 
מכן  ולאחר  שלישי  ביום 
התקיימה בסניף הרקדת ראש 

חודש מטריפה! 
ת  ו ר ו ד ם  י ט ב ש  , ת ב ש ב
ומעפילים ירדו לואדי לקיים 
שם פעולות! ושאר השבטים 

קיימו פעולות שבת כרגיל ): 
צוות נחשון נפגש לערב צוות חוויתי במיוחד, בהובלת אפרת צוברי, 

הרכזת האלופה! 
סניף תקוע יוצא לטיול ט״ו בשבט הארצי של בני עקיבא, 209 חניכים 

ומדריכים! זהו מספר שיא של חניכים שיוצאים לטיול בכל תולדות הסניף!
אנחנו שמחים מאוד בכל אחד ואחת מהנרשמים. 

בנוסף, צוות נחשון יוצא לנטיעות ייחודיות במחוז ירושלים שיתקיימו 
בדרום הר חברון! 

הורי שבט נבטים האלופים מוזמנים לנטיעות השבטיות בהובלת שבט 
דורות וצוות נחשון, שיתקיימו ביום שני הקרוב. רצוי להביא כלי נגינה.

פרטים נוספים במודעה. 
שבת פרשת בשלח, מפקד ב-15:45

בני עקיבא
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תושבים כותבים:
הגיע הזמן לדבר על גובה המסים!

הלב מתרונן למקרא הנתונים על הצמיחה האדירה במספר בני הנוער 
ביישוב, אבל ההתלהבות שוככת כשקוראים את השורה התחתונה 
בהודעת הוועד המנהל מהשבוע שעבר: העלאה נוספת של מסי התושב. 
כבר היום אנחנו משלמים מסים בגובה פי ארבעה מחברינו יושבי הכרך: 
ארנונה למועצה, מסי יישוב, ביטחון, ומס מבני ציבור )60 אלף שקל 
עם רכישת בית זה 250 שקל בחודש במשך 20 שנה, לא כולל ריבית, 
ובלי להביא בחשבון את הקנס שזה משית על מי שמבקש למכור את 

ביתו ביישוב(.
שאלתי לוועד המנהל, בטרם תתכנס האסיפה הכללית ותאשר בחדווה 
עוד כמה שקלים בודדים לחודש- מה נעשה כדי לגרום למועצה לפרוע 
את החוב שלה כלפינו? אם יש פער בין הארנונה שאנחנו משלמים לבין 
ההשקעה של המועצה בשירותים הניתנים לנו ישירות, הרי זהו סבסוד 
שלנו את תושבי מערב הגוש העשירים מאיתנו והנהנים משירותים 
מוניציפליים טובים מאיתנו. וביתר דיוק: הכספים שמוציאה המועצה 
מקורם הן בארנונה, הן במענקים מהממשלה, הן ברווחי החברה לפיתוח. 
הכספים שמעבירה הממשלה למועצה מועברים לה גם עבורנו, בשמנו, 
ומכספי המסים הכלליים שלנו. הכספים שמרוויחה המועצה מפעילות 
החברה לפיתוח הם רווחים שהושגו בזכות השקעת כספי המסים שלנו. 
לכן, החלק של תקוע בהוצאות המועצה צריך להיות דומה לחלק שלנו 

בהכנסות הארנונה לבדה. 
השאלה מופנית אפוא הן לחברי הוועד המנהל והן לנציגות המוגדלת 
שלנו במועצה האזורית: האם תושבי תקוע מסבסדים את יתר היישובים 
במועצה? אם התשובה חיובית, אני מצפה מהוועד להמתין עם ההצבעה 
להעלאת המס ולהתחיל לדרוש מהמועצה לפרוע את החוב שלה כלפינו.

העלייה במספר בני הנוער היא נתון משמח, אבל ניהול ציבורי נכון נזקק 
להעלאת מס רק כמפלט אחרון.

זיו מאור

בשבוע שעבר פתחנו את קבוצת המנהיגות של קק"ל לכיתות ח'. היה 
מפגש מעניין. דיברנו על כסף, ערכים, משפחה וחברים, והתחלנו לפתוח 

כיווני מחשבה על מה יהיה בקבוצה הזאת ולאן נוכל לקחת אותה יחד.
אנו בטוחות כי זאת תהיה קבוצה חזקה ומובילה אשר תיקח את החיבור 

לעצמי, לקהילה ולעם ישראל לרמות הכי גבוהות. 
הגיע זמן לעוף גבוה!

בכיתה ז' היה הגמר המופלא והמכריע של ההאקתון!!!!!!!
ניצחה הקבוצה המעולה של "פסטיבל ירוק בתקוע", אשר בנו מיזם רחב, 

חשוב וכיף מאוד ובקרוב נתחיל בהפקתו.
תוך כדי הצגת המיזמים, ראינו כי יש פרויקטים מצוינים אשר הוצגו על ידי 
הנערים וחבל לוותר עליהם רק מכיוון שהם לא זכו בתחרות, ולכן החלטנו 
כי במהלך השנה ננסה, לבצע כמה שיותר מיזמים שהוצעו על ידי החניכים 

ולמלא את השנה שלנו בטוב ועשייה.
אנו רוצות להודות לכם, החניכים, וגם לכם ההורים שליוו אותם, על הרצינות 
שהפגנתם בבניית המיזמים והפרויקטים. היה ניכר שהשקעתם זמן ומחשבה 
רבה בכל אחד מהדברים שהצעתם ואנחנו מאוד מעריכות כל אחד מכם 

על כך.
את קבוצת יישוב עם חן, אשר התמקדה בשידרוג הנראות היישובית.

את קבוצת קולנוע קהילתי, אשר תכננה קולנוע פתוח לקהילה שינוהל 
ע"י הנוער.

את קבוצת פעילות ערב בספרייה, אשר עוזרת להורים ועושה כיף לילדים 
עם ספרים.

את קבוצת הזהב, שהזכירה לנו כמה חשוב החיבור לאוכלוסיות השונות בקהילה.
את קבוצת מתחברים לתקוע בספורט ועשייה, שתכננו מירוץ, טיול וטורניר 

שווים במיוחד.
את קבוצת התרמת שיער, שחשבו על מיזם חשוב ומיוחד המחבר את 

נשות היישוב.
את קבוצת בית הקפה, שהפתיעו אותנו עם רעיון חמים, נעים ומשפחתי במיוחד
ולבסוף את קבוצת "רואים את תקוע בירוק", שזכו ברוב קולות ושחשבו 
על מיזם מקיף הנוגע לקיימות, ניקיון ומודעות סביבתית ביישוב, יחד עם 

חיבור משמעותי לקהילה.
לא רק אנחנו התרגשנו מהעוצמה שהייתה בערב הזה. גם צוות השופטים 
המהולל, שהקדיש מזמנו ובא לשפוט בתחרות, התרשם מאוד ממעשיכם.

בהזדמנות זו, הנוער הצעיר רוצה להודות לרב אבי בלידשטיין, למיכל ליסון 
מצוות נוער ולאיתם זף המגניב, שבאו, הקשיבו, שאלו את השאלות הנכונות, 

דייקו את הרעיונות ולבסוף עזרו לנו לבחור את המנצחים!!
תודה רבה - אין עליכם!

השבוע הייתה מסיבת ט"ו בשבט כיפית ממש עם מדריך קק"ל.
שיחקנו את משחק "אוצר ט"ו בשבט"- תחרות לפי שכבות גיל, ובסוף 

הרמנו לחיים ושרנו שירי ט"ו בשבט. היה כיף ואפילו מחכים );
בשבוע הבא יש תוכניות רבות לכבוד חג הטבע האהוב - ט"ו בשבט.

ביום שני נצא ליער לכמה שעות עבודה, נעבור הכשרה קצרה על פריצת 
השביל ואז נזמין את הקהילה להצטרף אלינו ואנו נדריך אותם. ביום 

שישי ניפגש שוב ונסיים 
את העלייה לכיוון נוף 
הרודיון בסוף המסלול. 
אל תשכחו לעקוב אחרי 
הפרסומים ולבוא עם 

רון בלב ואת ביד.
שלכם, נרי והדס

נוער צעיר

פרויקט חיבורים

הכוח של קהילה הוא בערבות ההדדית, 
בתמיכה ובחיבוק שצריך.

צריכים תמיכה?
יודעים על משהו שצריך תמיכה?

רוצים להתנדב?
רכזת קהילה וצוות חיבורים 

ישמחו לשמוע מכם...
פנו אל:

אלי בש: 050-4012025
רותי וולפיש: 050-6561874

דב ברק: 050-4012045
רבקה פריד: 050-7767867

או במייל: 
hiburimtekoa@gmail.com
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תקוע

חו„˘ ˘ל ‡ירועים, 
ח˜ל‡ו˙, פריח‰

ו‡˜ולו‚י‰

שישי ארצישראלי>

* הכניסה חופשית * 
לכל האירועים

מלבד מה שמצוין בתשלום 

18/1 | י"ב ב˘בט   ' ו יום 
משק בית

בי˜ור במ˘˜ים מ˜ומיים ב˙˜וע 
(מירו כ‰ן, ˙מיר „ויט˘ ומ˙ני‰  פרוינ„)

ב‰ר˘מ‰ מר‡˘ במייל
tarbut@tekoa.co.il

סבבים מ 12:30-14:00

25/1 ' | י"ט ב˘בט  יום ו
חלוקת תעודות

‰נוער ‰ˆעיר מזמין ‡˙ ‰˜‰יל‰ 
ל‰ˆטרף ולפרוı ‡˙ '˘ביל 

‰מטרו˜‰' ביער ˙˜וע

13:00-15:00 | נפ‚˘ים ביער ˙˜וע

1/2 | כ"ו ב˘בט   ' ו יום 
אירוע משפחתי 

בחוות ספר המדבר
ס„נ‡ו˙ יˆיר‰, 

מ„ור‰ ו‰כנ˙ פי˙ו˙

13:00-15:00 | יˆי‡‰ מ˙˜וע „'

שבט
אירועי ט“ו ב

ספריית תקוע

יום ב', 
ט“ו בשבט

21/1

על שביל המטרוקה
‰נוער ‰ˆעיר מ˘פı ‡˙ ‰עליי‰ מיער ˙˜וע לנוף ‰רו„יון 

ועובר ‰כ˘ר‰ ל‰„רכ‰ 

‰חל מ-13:30
מפ‚˘ בכניס‰

ליער ˙˜וע

יˆי‡‰ ר‚לי˙
מ˙˜וע „'

הגינה הקהילתית לכל המשפחה
„וכני יˆיר‰ ליל„ים, עיˆוב ובניי˙ ˘לט ל‚ינ‰ וכמובן ˘˙ילו˙!

בו‡ו עם ‡˙י חפיר‰ וב˜בו˜י ˘˙י‰ למיחזור

יום ב', 
ט“ו בשבט

21/1

שלוש ארבע ולעבודה!
סניף בני ע˜יב‡ יוˆ‡ לעבו„‰ ח˜ל‡י˙ בחוו˙ ספר ‰מ„בר ב˙˜וע „'

יום א', 
כ“א שבט

27/1

’פותחות שבוע‘ מיוחד 
לי˜וט ˆמחי בר ‡כילים מ‰טבע ‰סובב ‡ו˙נו עם ˘יינ‡ יו„למן

12:00 - 10:30 
נפ‚˘ו˙ בפיס

16:00 - 18:00
רח' י˙˜ע ˘ופר 

מול ‰חני‰ 

יום א' | י"ד שבט 20/1
חדר הפתעות מיוחד

לכבו„ ט"ו ב˘בט - עם י‰ו„י˙ כ‰ן
5 ˘"ח ליל„ (במזומן בלב„)

  16:00-18:00 | ‚יל‡י 3-8

יום ב' | כ"ב שבט 28/1
סיפורי יער - שעת סיפור  
‡פר˙ ‡רליך מ‡רח˙ - ˙ו˘בי ‰י˘וב 

מ˜רי‡ים סיפורים ˘‰ם ‡ו‰בים

         16:45 | ‚יל‡י 3-8

סיפורים גדלים על עצים
˙חרו˙ כ˙יב˙ סיפורים ˜ˆרים לכל ‰‚יל‡ים. 
 24/1 ‰‚˘˙ ‰יˆירו˙ - ע„ י"ח ˘בט 

Sifriya@tekoa.co.il :למייל

  ט˜ס ‰כרז˙ ‰זוכים> 7.2, ב' ‡„ר (‡') | 17:00 

יום ב', 
ט“ו בשבט

21/1
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תקוע

חו„˘ ˘ל ‡ירועים, 
ח˜ל‡ו˙, פריח‰

ו‡˜ולו‚י‰

שישי ארצישראלי>

* הכניסה חופשית * 
לכל האירועים

מלבד מה שמצוין בתשלום 

18/1 | י"ב ב˘בט   ' ו יום 
משק בית

בי˜ור במ˘˜ים מ˜ומיים ב˙˜וע 
(מירו כ‰ן, ˙מיר „ויט˘ ומ˙ני‰  פרוינ„)

ב‰ר˘מ‰ מר‡˘ במייל
tarbut@tekoa.co.il

סבבים מ 12:30-14:00

25/1 ' | י"ט ב˘בט  יום ו
חלוקת תעודות

‰נוער ‰ˆעיר מזמין ‡˙ ‰˜‰יל‰ 
ל‰ˆטרף ולפרוı ‡˙ '˘ביל 

‰מטרו˜‰' ביער ˙˜וע

13:00-15:00 | נפ‚˘ים ביער ˙˜וע

1/2 | כ"ו ב˘בט   ' ו יום 
אירוע משפחתי 

בחוות ספר המדבר
ס„נ‡ו˙ יˆיר‰, 

מ„ור‰ ו‰כנ˙ פי˙ו˙

13:00-15:00 | יˆי‡‰ מ˙˜וע „'

שבט
אירועי ט“ו ב

ספריית תקוע

יום ב', 
ט“ו בשבט

21/1

על שביל המטרוקה
‰נוער ‰ˆעיר מ˘פı ‡˙ ‰עליי‰ מיער ˙˜וע לנוף ‰רו„יון 

ועובר ‰כ˘ר‰ ל‰„רכ‰ 

‰חל מ-13:30
מפ‚˘ בכניס‰

ליער ˙˜וע

יˆי‡‰ ר‚לי˙
מ˙˜וע „'

הגינה הקהילתית לכל המשפחה
„וכני יˆיר‰ ליל„ים, עיˆוב ובניי˙ ˘לט ל‚ינ‰ וכמובן ˘˙ילו˙!

בו‡ו עם ‡˙י חפיר‰ וב˜בו˜י ˘˙י‰ למיחזור

יום ב', 
ט“ו בשבט

21/1

שלוש ארבע ולעבודה!
סניף בני ע˜יב‡ יוˆ‡ לעבו„‰ ח˜ל‡י˙ בחוו˙ ספר ‰מ„בר ב˙˜וע „'

יום א', 
כ“א שבט

27/1

’פותחות שבוע‘ מיוחד 
לי˜וט ˆמחי בר ‡כילים מ‰טבע ‰סובב ‡ו˙נו עם ˘יינ‡ יו„למן

12:00 - 10:30 
נפ‚˘ו˙ בפיס

16:00 - 18:00
רח' י˙˜ע ˘ופר 

מול ‰חני‰ 

יום א' | י"ד שבט 20/1
חדר הפתעות מיוחד

לכבו„ ט"ו ב˘בט - עם י‰ו„י˙ כ‰ן
5 ˘"ח ליל„ (במזומן בלב„)

  16:00-18:00 | ‚יל‡י 3-8

יום ב' | כ"ב שבט 28/1
סיפורי יער - שעת סיפור  
‡פר˙ ‡רליך מ‡רח˙ - ˙ו˘בי ‰י˘וב 

מ˜רי‡ים סיפורים ˘‰ם ‡ו‰בים

         16:45 | ‚יל‡י 3-8

סיפורים גדלים על עצים
˙חרו˙ כ˙יב˙ סיפורים ˜ˆרים לכל ‰‚יל‡ים. 
 24/1 ‰‚˘˙ ‰יˆירו˙ - ע„ י"ח ˘בט 

Sifriya@tekoa.co.il :למייל

  ט˜ס ‰כרז˙ ‰זוכים> 7.2, ב' ‡„ר (‡') | 17:00 

יום ב', 
ט“ו בשבט

21/1
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אמן השבוע: 
מרדכי יצהר

מהי האמנות שלך?
ניגון  קודש,  שירת  שר  אני 
בו  משלב  שאני  חסידי 
מקאמים של המזרח התיכון. 
אני מנגן על סאז, עוד, גיטרה, 

כלי הקשה וקלידים.
בין ההופעות והשמחות שבהן אני מופיע, אני עובד על הפרויקט 

החדש והיקר לליבי: הבוימל-טיש. 

איך הגעת לזה?
הורי שלחו אותי לתלמוד תורה ספרדי, כי זה מה שהיה בסביבה. 
למרות שסבי היה חזן אשכנזי ועל זה גדלתי בבית, נמשכתי מאוד 
לפיוטי המזרח. עם השנים, הורי התרגלו לשירים שהבאתי הביתה 

וקיבלו אותם בברכה. 
כבר בכיתה י׳ הרגשתי שהייעוד שלי הוא ליצור קשר עם אנשים דרך 
מוזיקה והתחלתי להופיע, והיום זו מהות הפרויקט של הבוימל-
טיש: ליצור אווירה חסידית-מזרחית- ארצישראלית דרך מוזיקה. 

מה מניע אותך ליצור?
להמשיך ולבטא את כל מה שלמדתי ואז לשלב בין סגנונות. ובמיוחד 

לשיר עם אנשים שזה מה שנותן לי מלא אנרגיה להמשיך.

מה החלום שלך?
שהבוימל-טיש יהיה פרויקט של מוזיקה יהודית שנופיע איתו מסביב 

לעולם. 
השבוע הוצאנו לאור את השיר הראשון: ״מעין עולם הבא״, ואתם 

מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק וביוטיוב, להגיב ולשתף!

טיפ ממך לאמן המתחיל:
תתייחס לאמנות שלך ברצינות. תתמקצע ותמשיך ללמוד תוך כדי 

חיפוש הייחודיות שלך.
וגם חשוב לעשות כושר, במיוחד באמנות שדורשת הרבה פיזיות, 

כמו הופעות.

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. 

הקרנת הסרט >>

מועדון
הסרט הטוב

יום חמישי, כ”ה שבט 31/1

מפי
בא

 20
:30

במאי ויוצר: יוחאי רוזנברג (תושב תקוע)
לאחר ההקרנה > שיחה עם הבמאי | הכניסה מגיל 18 ומעלה

מנוי> 25 ₪ 10 ₪כניסה>

ד"ר דן פיליפ, קרימינולוג, מטפל לאורך שנים בפושעים ועברייני מין. 
למרות המפגש האינטנסיבי עם הרוע הוא מתעקש להאמין באנושיות 
ולהגיע אל ליבם של הפושעים הגרועים ביותר. בגיל 87 יוצא דן לעיר הולדתו 
אאכן, לטקס זיכרון לגיזלה, אהבת ילדותו, שנספתה באושוויץ. לראשונה, 

המרפא שמתעקש לעזור לכולם מעז לגעת גם בפצע שלו עצמו.  

tarbut@tekoa.co. i l ל  י י מ ב  < ה  ר ד ס ה ל  כ ל י  ו נ מ ת  נ מ ז ה  / ם י ס י ט ר כ ת  ש י כ ר ל

צילום: דנאור גלזר
ש |

טודיו ור
ס

 |

המרפא
 הפצוע

פרס העריכה
דוקאביב

| 2018 |
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כ”ה שבט 31/1
המרפא הפצוע סרטו של יוחאי רוזנברג  

שיחה עם היוצר והבמאי תושב הישוב

ט' אדר א  14/2
פיגומים 

סרטו של מתן יאיר  

כ”ג אדר א  28/2
כבר מאוחר סדרת הרשת של מאיר קליינר וחי אפיק

בשילוב פאנל ושיח עם היוצרים

כ”א אדר ב  28/3
מתנחלת סרטה של איריס זכי  

לאחר ההקרנה > שיחה עם הבמאית ויוצרת הסרט

tarbut@tekoa.co.il  לרכישת כרטיסים/ הזמנת מנוי לכל הסדרה > במייל תרבות תקוע

סדרת ערבי קולנוע לעונת החורף - ’סרטים עם יוצרים’
חמישי | ההקרנה באמפי תקוע

מועדון
הסרט הטוב

כרטיס ב-10 ₪ לסרט

מנוי לכל הסדרה: 
4 סרטים > 25 ₪

היה!

כ”ו טבת 3/1
הבלתי רשמיים סרטו של אלירן מלכה  

לאחר ההקרנה > שיחה עם הבמאי 

פרס העריכה
דוקאביב

| 2018 |
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תושבי היישוב ובוגרי הישיבה מוזמנים בכל יום שישי 
לבוקר של לימוד בבית המדרש בישיבה

בוקר לימוד
י“ב שבט

בואו בשמחה!

תפילת שחרית    8:15

קפה ומאפה   9:00

9:10         שיעור עם הרב אבי בלידשטיין במסכת בבא קמא
              (אנא הביאו עמכם מסכת בבא קמא)

שיבי פרומן   10:00

05
4-

67
13

79
0 

לה
הי

ת
דיו

טו
ס

בואו נפגש!
אנחנו )קבוצת אנשים שאוהבים מפגש ורוצים עוד זוגות( שמחים להזמין את תושבי 
תקוע הלא נשואים לערב משותף, באנרגיה מצויינת. עם מדורה, מרק, פיצות על הטאבון, 

פנים חדשות וישנות, ובגלל שבקשתם- גם יהיה סדר ט"ו בשבט קטן.
אנו מבקשים שהמשתתפים יהיו תושבי תקוע. כל אחד רשאי לצרף אליו חבר מבחוץ.

יום ראשון, 20/1/19, 20:00-23:00, ערב ט"ו בשבט.
https://www.facebook.com/ בפייסבוק:  הגעתכם  לאשר  נא 

events/1820885181349043/?active_tab=about
או בווצאפ לעדינה: 058-7272451 או בתאל: 054-2147870

בואו עם לב פתוח!
Lets Get Together!
A group of us realized that there's a real need for more unmarried men 
and women to meet. We decided that the time has come to host a 
gathering at the home of the Feiglins in the old neighborhood of Tekoa. 
Erev Tu Bishvat, Sunday, 20 January, 20:00-23:00.
There will be a bonfire, some hot soup, live music, wood-fire pizza 
and a great vibe and because you asked- a Tu Bishvat Seder too!
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מקווה נשים
שעות פתיחה

ימים א-ה: 20:00-21:30

ערב שבת/חג: 40 דקות 

אחרי כניסת השבת/
החג

מוצ״ש: 20:00-21:00

למידע נוסף:
www.tekoa.co.il

טללי אורות - ב׳נוף אלירזישיבהקרליבךאוהל מנחםברסלבאבני קודשסוכת דוד

חול

6:00שחרית
שישי 7:00

א, ג, ד, ו 6:00
א-ה 5:306:30ב, ה 5:45

8:158:006:15ו׳ - 7:30
6:00ו׳ 8:15

16:4516:2516:3016:30מנחה

20:3017:2517:1520:4520:30ערבית

שבת

מנחה 
16:4516:3013:00וק. שבת

17:00
10 דקות לפני 

השקיעה
20 דקות לאחר 

15 דקות 16:45הדלקת נרות
לפני השקיעה

6:30שחרית
8:30

5:45
לימוד 8:005:109:158:00

8:30שחרית 8:45
ותיקין:

30 דק׳ לפני הנץ
מניין שני: 8:30

16:0013:00מנחה
תהילים ילדים 15:4515:3016:0015:00

מנחה 16:00

צאת שבת17:4017:4517:0517:2517:40ערבית

2 חדרים, עם גינה, בתקוע א', מיידית:  דירת 
054-2307474

----------------------------------------
יחידה דיור, נפרדת, בת 3 חדרים, כחדשה, קומת 

קרקע, חצר, יפיפייה, מיידית:052-2323047
----------------------------------------

דירת 3 חדרים, 80 מ"ר, בתקוע א', מיידית. לפרטים: 
050-8558179

----------------------------------------
דירת חדר קטנה, בנוף הרודיון, מזגן, כיור כפול, נוף, 

גינה, כניסה פרטית: 050-4889365, ברוך
----------------------------------------
דירת 4 חדרים, קומת קרקע, מרוהטת חלקית + 

גינה )מתאימה לשותפים(: חנה, 050-5383033
----------------------------------------

דירת 4 חדרים, מושקעת, מטבח יפה ונוח, מוארת, 
ארבעה כיווני אוויר מלאים, מיזוג, אמבטיה, מרפסת 
ענקית עם פרגולה ונוף מדהים להרודיון. לפרטים: 

052-3937025 ,050-7353458
----------------------------------------

מיידי, דירה גדולה, 90 מ"ר, 3.5 חדרים: תמר- תקוע 
תיווך, 054-5988839

----------------------------------------
דירת 4 חדרים, מרווחת, עם חדרים גדולים, מתאימה 
למשפחה או שותפים, מיקום טוב, פנויה, מיידית, 
גמישות לרציניים: תמר- תקוע תיווך: 054-5988839
----------------------------------------

3 חדרים, ענקית, קומה ב', לאכלוס מיידי, ממוזגת, 
מרפסת, 4 כיוונים מלאים: ירון, 050-6275641

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

פרסום לשבוע, עד 15 מילים, ניתן לשלוח עד יום שלישי ב- 10:00

לפרסום:
iton@tekoa.co.il

לוח תקוע

בית יפה ומתוחזק היטב, שכונת בנה ביתך, גמיש, 
מיידי. לפרטים: 050-8558179

----------------------------------------
בית גדול, 288 מ"ר, מקסים, עם מרפסות על הנוף 
)30 מ"ר ו-40 מ"ר(, גינה, 4 חדרי שינה, חדר ארונות 
צמוד לכל חדר, 3 מקלחות + שירותים, מזווה קטן, 
פינת כביסה, פינת אוכל, סלון רחב + יחידה קטנה 
בת 2 חדרים עם מקלחת ומטבחון + יחידה גדולה 
)88 מ"ר( עם 4 חדרי שינה וסלון: תמר- תקוע תיווך, 

054-5988839
----------------------------------------
בית של 3 יחידות: יחידה של 110 מ"ר, 4 חדרים, 
חצר ונוף + 2 יחידות של 50 מ"ר כל אחת: תמר- 

תקוע תיווך, 054-5988839
----------------------------------------
בית מדהים, 6 חדרים, גינה מקסימה, אפשרות 

ליחידת דיור: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
----------------------------------------
 7.5 קומות,   2 היישוב,  במרכז  משפחתי,  בית 
חדרים, גינה, מחיר מצויין: תמר- תקוע תיווך, 
054-5988839בלב תקוע, בית גדול, בלי מדרגות, 
6 חדרי שינה, סלון מרווח, גינה גדולה: תמר- תקוע 

תיווך, 054-5988839
----------------------------------------
למגורים  היישוב,  במרכז  השכרה,  או  למכירה 
או השקעה, בית פרטי, 100 מ"ר, על חצי דונם, 
4 כיווני אויר: חגית,  אפשרויות הגדלה, ממוזג, 

 058-7654455
----------------------------------------

לנשים,  רפואי  ועיסוי  פיזיותרפיה  טיפולי 
אפשרות לשילוב כוסות רוח ודיקור, להקלה 
על כאבים, שרירים תפוסים והגבלות בתנועה: 

050-8442430 אורה, 
----------------------------------------
 ,new-born ווידאו,  תמונות  אירועים,  צילום 
מצגות וקליפים ייחודיים ואמנותיים לבר/בת מצווה 

וחתונה: קובי נתן, 052-2443473
----------------------------------------

אנו  הרחצה,  עונת  לקראת 

מפרסמים בל"מ לחוגי שחייה 

ובל"מ לקיוסק. לפרטים ניתן 

לפנות לאתי מלכא, 

רכזת הפנים ומנהלת הבריכה. 

לתאריך  עד  לבל"מ  הגשה 

.3.2.19
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