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גיליון 791 § פרשת יתרו
הדלקת נרות: 16:50
מוצאי שבת: 17:46

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

ט"ו בשבט בחוות ספר המדבר
שבט דורות, שבט נבטים וצוות עשייה 

בעבודת אדמה בחוות ספר המדבר

מזל טוב!
לשני ונתנאל מושל להולדת הבן

לחמדת ואברהם קופולוביץ' להולדת הבן
לעדי ונועם בדין להולדת הבן

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

ד״ר זאב דוד קסלמן ז”ל בן דוב 
אבא של דוב קסלמן.

יושבים שבעה ברחוב יהודה 7, אלעזר.
משתתפים בצער המשפחה

בית תקוע
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בהמשך לפרסום התקציב שמהווה סיכום כספי, אנו מוצאים לנכון להביא 
בפניכם גם ריכוז תמציתי של פעולות שנעשו לקידום ושיפור היישוב. פעולות 

שהינן מעבר לתפעול השוטף של כלל תחומי העשייה.
זו הזדמנות להודות לכל עשרות המתנדבים בוועדות השונות שתורמים 

תרומה מכרעת ליכולת תקוע להמשיך ולצעוד קדימה.

ביטחון:
בוצע מעבר לעמדת השמירה החדשה בכניסה ליישוב.	 
הוטמעה מערכת קשר חדשה, שהחליפה את המירסים.	 
הוכנסה מערכת הקלטת שיחות במוקד.	 
הוקמו עמדות שמירה חדשות. 	 
הושלמה גדר ביטחון דרום-מערבית.	 
נבחר קבלן זוכה ע"י פיקוד העורף לשדרוג מערך ההגנה ההיקפי ע"י 	 

מוטורולה )מכ"מים, מצלמות ועוד(.
בוצעו ביער תקוע הכשרות שבילים, שילוט, שולחנות קק"ל ועוד. 	 
תקוע ד' מזרח: בוצעו פעולות ממשיות לשמירת הקרקעות באזור.	 

 
תרבות:

הוקם ע"י חיים, רכז התרבות, פורום תרבות של מזרח בגוש בשם 	 
"מזרחה", המתנ"ס הצטרף וכבר צפויות סדרות תרבות אזוריות חדשות .

הוכנסה פרוייקטורית לעבודה על הקמת מרכז אמנים.	 
הוקמה שלוחה מזרחית של המתנ"ס להפעלת חוגים וניהול מבני הציבור.	 

קהילה:
הופעל פרויקט "חיבורים" לחיבור בין משפחות, יחידים וחברים בקהילה.	 
בוצעו שיפוץ רענון וארגון החנות יד שנייה.	 

חינוך:
הוכנסה תכנית "מיתרים" לגני הילדים.	 
התקיימו ביישוב קייטנות קיץ של המתנ"ס לילדי היסודי.	 

נוער:
מונתה רכזת נוער צעיר.	 
שונתה שיטת ההפעלה של הנוער ל "עבודה בקבוצות פעילות", כחלק 	 

מגיבוש תכנית האב.

משרד:
הוכן תקציב 2019 בפורמט "תקציב מקושר משימות".	 
הושלם איסוף ועדכון טלפונים/פלאפונים ומיילים של תושבים )עד 90%(.	 
נשלחו כרטיסי חשבון במייל ל-70% מהתושבים/לקוחות.	 
הוכנס פורמט מעקב לביצוע אחרי תקציב – מקושר ישירות להנה"ח.	 
החל עדכון נתונים של בעל בית לפי ברי רשות בכרטיס של כל תושב.	 
החל טיפול אינטנסיבי בגביית חובות מתושבים, כאשר המטרה היא 	 

תמצית עשייה בשנת 2018

להגיע להסדר תשלום עם התושב ורק לאחר מכן לשקול הגשת תביעה. 
עד  12/18 הושגו 48 הסדרי חוב ול-8 תושבים נשלח מכתב מעו"ד, 

מאחר ולא נענו להסדר.

מים:
הושלמה סופית החלפת כל מדי המים ביישוב למדים עם קריאה מרחוק.	 
נשלחת הודעה במייל ובאס אם אס לתושב על התראת נזילה.	 
הופק טופס ייעודי להחלפת/ הזמנת מד מים בדגש על לוח זמנים סביר.	 
הסתיימה התקנת מדי חשמל עם קריאה מרחוק בתקוע ד'.	 
נשלחים מסרונים לתושבי הקראוונים לקבלת קריאת חשמל.	 
החלה עבודה על הקמת מערכת שתאפשר עדכון קריאות מים ישירות 	 

מאתר חברת מדי המים בתוכנת הגבייה.
הוכנס נוהל לעדכון טלפוני של כל תושב שחזר לו תשלום/ שיק, ע"מ 	 

למנוע הצטברות חובות.

פנים:
הושלם גינון בשצ"פ )שטח ציבורי פתוח - פארק( 914 – שצ"פ שכונת 	 

שירנית.
הושלם תכנון שצ"פ 919 ו-921 , המדורגים והבניינים החדשים בעלות 	 

השחר. הביצוע יהיה ב-2019.
הוחלף ושופץ כל גן השעשועים ליד בית כנסת סוכת דוד בשכונה 	 

הוותיקה.
חודש והועמד בתקן גן מתקני כושר בפארק תקוע.	 

נבנה חדר דואר חדש ושודרג מערך הדואר ביישוב.	 
החלה העבודה לשיפור תשתיות בזק בין תקוע א' ל-ב' ובתקוע ד'.	 
חודשו חוזים לשוכרים העסקיים ביישוב בהתאם לחוזה החדש.	 
הוקם מועדון קהילה בתקוע ב'.	 
בוצעו תיקוני אספלט בכבישים )ע״י המועצה והיישוב(.	 
נוספו שלטי רחוב, ספסלים ואשפתונים.	 
שודרגה רשת החשמל בתקוע ד'.	 

 
בנייה:

נסגרו הפערים בחשמול שכונת עלות השחר והחל אכלוס השכונה 	 
בחלקה הדרומי.

מסתיים בימים אלו תכנון פרוייקט 'ליד הפארק' )מול מזכירות היישוב(, 	 
לפיתוח 27 מגרשי ב"ב.

החלה עבודה על הכנת מתווה משפטי, טכני והנדסי לבחירת יזם לביצוע 	 
תקוע דרום )מבואות(.

נבחר יזם תכנוני לפרויקט "נוף לוואדי" )מתחת לישיבה ולאשקוביות(, 	 
לפיתוח 50 מגרשי ב"ב.

בברכת שנה מלאה בעשייה טובה,
מזכירות היישוב והוועד המנהל.
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ועד מנהל

בעקבות השלג ש)לא( ירד בגוש עציון בשבוע שעבר ועניין )אי( פתיחת בתי 
הספר בגוש המזרחי, אנו מבקשים להבהיר:

ליישוב ולמוסדותיו אין שום סמכות בנוגע לבית ספר אח''י. ההחלטה על 
שעת פתיחת בית הספר בעקבות מזג האוויר נתונה לגמרי בידי המועצה. 

אנו ממליצים לתושבים שמרגישים צורך להתלונן, לפנות לגורמים הרלוונטיים בלבד.
בכל מקרה נזכיר כי על כל פנייה לעובדי המזכירות להיות מכובדת ומכבדת. 
כמובן שניתן להעביר ביקורת וכמובן שלא חייבים להסכים עם כל החלטה 
שהתקבלה, אבל אין הצדקה לשיח אלים, פוגעני או משפיל כלפי מי מהעובדים. 
כולנו חיים באותה קהילה. ייטב ויונעם לכולנו אם נזכור לשמור על תרבות 

דיון ראוי.
תודה,

עמנואל אלשטיין 

אזכרה
במלאת שנה ללכתה של יקירתנו, 

אביבה יובל ז"ל, 
לבית עולמים

נעלה לקברה בבית העלמין של תקוע 
ביום שישי, כ"ו בשבט, 1.2.2019, בשעה 10:00. 

לאחר מכן נתאסף להזכירה 
בבית משפחת יובל, רחוב עמוס 208. 

חודש הטבע בעיצומו!
זמן להודות על מה שהיה 
ולעדכן על מה שעוד מצפה 

לנו.
פתחנו את אירועי חודש 
הטבע בשישי-ארצישראלי 
תודה  בסדרה.  ראשון 
רבה לחקלאים הנפלאים 
תמיר  כהן,  מירו  שלנו, 
פרוינד,  ומתניה  דויטש 
המשקים  את  שפתחו 
ואת הלב שלהם ואירחו 
המשפחות  עשרות  את 

שנהנו מהסיורים. 
לבתאל  רבה  תודה 
פייגלין  ועדינה  ספיבק 
שיזמו וארגנו 2 אירועים 

מקסימים:  
ביום ראשון בערב, קיבלנו את ט"ו בשבט באירוע נעים ומיוחד לנשואים 

וללא נשואים סביב מדורה בחצר משפחת פייגלין היקרה. אכלנו פיצות 
איטלקיות בטאבון, ניגנו בגיטרה שירי ארץ אהובה, שתינו יין, דיברנו, וערכנו 
סדר ט"ו בשבט. תודות למארגנים, למארחים, לשכנים ולמשתתפים! אנחנו 

מקווים ליצור עוד אירועי מפגש דומים בעתיד! 
בט"ו בשבט עצמו היה כיף ופעיל מאוד בגינה הקהילתית. הילדים נהנו מהכנת 
עציץ מבקבוקים, שעת סיפור עם אפרת ארליך באדיבות הספרייה, וכמובן 
שתילה! מוזמנים להצטרף לפעילות הבאה ולקבוצת הווצאפ: 0542147870
לאחר מכן המשיכו הילדים לבית כנסת חב"ד, ונהנו מהצגה ועוד יצירות 

והפתעות תודות לרב דוד דהן ובית חב"ד תקוע.
עוד אירוע חביב שקורה ביוזמת 'מזרחה' - גוש יישובי הרודיון )תקוע-

נוקדים-כפר אלדד-שדה בר(:
"כך הולכים השותלים" 

26.1.19 | כ' בשבט | יום שישי | 9:00-11:00
הנכם מוזמנים להצטרף לטיול מודרך במדבר הקרוב עם חיים כהן.
נקודת יציאה וחזרה )טיול מעגלי(: הכיכר החדשה של כפר אלדד. 

המסלול עובר בין שני הוואדיות הצמודים ליישוב, ואדי החלמוניות וואדי 
אום ס'יס'ין. המסלול עובר דרך אתרים ארכיאולוגיים, גבי מים, טבע ונוף.

מחזירים עטרה ליושנה  
מועדון הסרט הטוב חוזר ובגדול בסדרת קולנוע איכותי לעונת החורף 2019!

עם נציגות מכובדת של יוצרים מוכשרים תושבי היישוב. כבוד.    
והשבוע )יום חמישי, 31/1(

זוכה פרס הסרט הטוב ביותר 2018 )בקטגוריית דוקומנטרי עד 60 דקות( 
ופרס העריכה בפסטיבל דוקאביב

'המרפא הפצוע' / יוצר ובמאי יוחאי רוזנברג 
10 ש"ח לסרט או מנוי מוזל ב-25 ש"ח בלבד לסדרה כולה )4 הקרנות(. 

להזמנת מנויים, ניתן לשלוח מייל ל: tarbut@tekoa.co.il או לרכוש 
בקופות בערב ההקרנה.

בואו ליהנות מתרבות איכותית ולמלא את האולמות.

חיים רוטשטיין / רכז תרבות ופנאי

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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1. הרשמה למוסדות חינוך-
תזכורת לתשומת ליבם של תושבי תקוע הנהדרים-

ההרשמה לגני הילדים ולבתי הספר נפתחה והינה בעיצומה. נכון להדפסת 
העיתון- נותרו עוד יומיים בלבד להרשמה לגנים!!

הרישום הינו באחריות ההורים בלבד והוא נצרך מידי שנה מחדש. חפשו 
באתר המועצה ורוצו להירשם )אנחנו ברגע האחרון(! 

תאריכי ההרשמה:
גני ילדים: מא' בשבט תשע"ט )7 בינואר 2019(, עד כ"א בשבט )27 	 

בינואר 2019(
בתי ספר: מא' בשבט תשע"ט )7 בינואר 2019(, עד ב' באדר א' התשע"ט 	 

)7 בפברואר 2019(

2. קורס עזרה ראשונה-
ביוזמת מחלקת הביטחון, מתקיים קורס עזרה ראשונה לילדים ופעוטות 
בעלות סמלית בלבד, עבור מטפלות וגננות המעוניינות בכך. הדבר מומלץ 
כמובן עבור כל מי שעובדת עם הגיל הרך ובמיוחד במסגרות שאינן מפוקחות 

ואין בהן השתלמויות קבועות/ הכשרות חובה. 
פרטים במודעה.

3. ט"ו בשבט בגנים-
לשמחתנו, הצלחנו ליצור השנה שיתוף פעולה עם קק"ל, שהגיעו עם 
מדריכים מטעמם ל)חלק מ(גני הילדים לערוך פעילות לכבוד ט"ו בשבט. 
תודה ללבונה הגננת המובילה על הארגון בפועל ושיתוף הפעולה. כיף 
גדול! )לצערי אין תמונות מכיוון שמדובר בילדי הגיל הרך... בפעם הבאה 

נשתדל לצלם את המדריכים בלבד:(

רננה קלימן / רכזת חינוך

נשות תקוע היקרות 

המעוניינות להעביר סדנה בפותחות שבוע, מוזמנות ליצור קשר!

הרווח מהעברת סדנה הינו הדדי- גם את מקבלת פרסום ביישוב, 

וחשיפה לקהל שאולי עוד לא שמע עלייך, וגם נשות פותחות שבוע 

נהנות מהעשרה/ למידה/ חוויה בתחומי עניין שונים.

אשמח לפניותיכן: רננה, 

potchotshavua@tekoa.co.il

054-8829902
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בני עקיבא

סיכום שבוע בסניף תקוע
*שבט נבטים* - התקיים ערב בנות וערב בנים מהסרטים

*שבט ניצנים* - ממשיכים במסורת ירידה לוודאי המרהיב עם המדריכים 
האלופים, משה ורבקה 

*שבט מעפילים* - ערכו תחרות *מאסטר שף* לכבוד ט"ו בשבט!!!! 
*שבטים מעלות והרואה* קיימו פעולות כרגיל. יישר כוח ענק לצוות 

ההדרכה!
ביום שני האחרון, שבטים נבטים ודורות יצאו לפעילות מגבשת, נטיעות 
בחוות "ספר המדבר" החדשה, בה עבדו יחד, עזרו זה לזה, חיזקו את 

הקשר בין השבט הגדול לקטן וחיזקו את הקשר לאדמה שלנו בעמל כפיים 
משותף. יחד הם העמיקו עוד קצת את אהבתם לארץ ישראל ולאדמתה 

מתוך חיבור עמוק יותר בין השבטים.
ולסיום הכינו ארוחת צהריים מפנקת בשטח.

נועם פוצ׳צ׳ו / רכז נוער

מיזם חקלאות בשיתוף הנוער בחוות ספר המדבר
בשעה טובה ומשמחת מאוד, בשבוע שעבר בנינו את מבנה הקבע של חוות 
ספר המדבר. אז קודם כל, כולכם מוזמנים מאוד לתפוס שקט מדברי עם 

כוס קפה או תה ולנשום את הטבע.
לחווה יש שני עיסוקים עיקריים: חקלאות עם הנוער ותיירות. במסגרת 
החקלאית, מתקיימת עשייה לאורך כל השבוע וישנן המון פעילויות יזומות. 
קבוצת חקלאות נפגשת פעמיים בשבוע בשעות הבוקר המוקדמות לעבודה 
פיזית ומספקת, ובחודש האחרון היא עושה קטיף של ברוקולי, קולורבי 
ושומר אורגניים וטעימים מאוד. בימי שישי, כל הנוער הבוגר עובדים 
קבוע בחווה וסוגרים את השבוע עם אווירה מדברית, פיתות על הסאג' 
וכוס קפה, כמובן. בנוסף, ישנן פעילויות ספציפיות לפי שכבות גיל או של 
בני עקיבא, כל מפגש כזה מלווה על ידינו ויש בחווה המון עשייה, חיבור 
לאדמה, חיבור לטבע, ובעיקר הוויה של חלק מתהליך אין סופי של מחזור 

גידול ומעגל השנה.
החווה פתוחה לכל הקהילה וכמובן גם לנוער, ואכן ישנן פעמים שהנוער מגיע 
לבקר או להתנדבות שאינה מוגדרת כפעילות נוער. חשוב לציין שבזמנים 
כאלה, הימצאותם של הנוער בשטח היא על אחריותם. רוב שעות היום 
ישנו אדם בוגר בחווה, אך ייתכנו שעות שלא כך יהיה. בלילות יש נוכחות 

קבועה של מבוגר בחווה.
אנו מאחלים שהמקום יביא לעשייה ברוכה ולחיבור אמיתי לשורשים 

ולעצמנו, עם צבעים ואופי מיוחדים שישנם בקהילת תקוע רבתי.
אנו רוצים להודות בהזדמנות זו לחברי הוועד המנהל, ולאליעזר, אדי וראובן, 

שמבינים את חשיבות הפרויקט ודוחפים אותו.
בברכת המשך חיבורים ועשייה,

נעם פוצ'צ'ו
עמיחי נעם
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נוער צעיר

 

 

 

                                                                                                                                                                       
                            

                                               

 

 

 17:00 30/01/2019 רביעי

 מחוץ למועדון הקטן באיזור התעשייה

 יצחק צור

 ח'-הפעילות מיועדת לכיתות ז'

050-550-9656 

אחרי חודשים של תכנון וחשיבה, יחד עם נאמני יער תקוע, הצלחנו 
להוציא לפועל את אחד הפרויקטים המשמעותיים ביותר שלנו השנה- 

פריצת דרך ביער תקוע. 
הנוער הצעיר התחיל בעשייה בשנה שעברה, ואנחנו ממשיכים גם השנה.
ולסייע  לחזק  באו  היישוב  תושבי  גבנו,  את  לחמם  יצאה  השמש 

בעבודות, גדי חיימוב ושלמה 
לנו  ועזרו  ליוו  הדריכו,  בשן 
בפריצה, וכעת כולם מוזמנים 
לצאת לטייל בשבילים, לראות 
את הכלניות, ללקט אורניות 
ולהריח את ריחו הנהדר של 

היער. 
ומה מתוכנן לנו להמשך בנוער 

הצעיר?
בשעה טובה, הצלחנו להביא 

לנוער חוג סיירות!! שמחה וששון!
מה זה חוג סיירות? 

חוגי הסיירות הם ארגוני נוער ישראלים 
העוסקים במיומנויות סיור ומיומנויות 
בפעילות  מרכזי  חלק  אחרות.  אישיות 

הארגונים מוקדש להיכרות עם נופי ישראל 
באמצעות טיולים רגליים, ניווט ושטח. 

החניכים ייפגשו פעם בשבוע לפעילויות 
חוץ יחד עם המדריך יצחק צור ויעסקו 

אצא לי אל היער, עם רון בלב ואת ביד.

הנוער הצעיר התחיל ואתם נקראים להשלים את המשימה!
בט"ו בשבט הנוער הצעיר יצאו ליער 

והחלו בפריצה וסלילה של שביל המטרוקה.
ביום שישי, כל התושבים מוזמנים להשלים את השביל 

בהדרכת הנוער הצעיר.
נפגשים בשער הכניסה ליער מכיוון היישוב, 

בחניית סוף רחוב מעיינות, בשעה 13:00.

במקום יימכרו חולצות מדליקות, 
ההכנסות קודש לקידום פרויקט היער- 50 ש"ח לחולצה 

)ניתן לשלם דרך מיסי היישוב(.

בתחומים של איכות הסביבה, מודעות סביבתית, קשר עם הארץ 
ונופיה, תוך שמירה על ערכי 
הטבע, הנוף והדאגה לאיכות 
והרחוקה  הסביבה הקרובה 

בה הם חיים.
אנו יודעות ממקומות אחרים 
בהם מתקיימת קבוצת סיירות 
זו כי החניכים בה מחוברים 
מאוד לנעשה בקבוצה, לומדים 
ומצליחים  הרבה על השטח 
ליצור קבוצה מגובשת ופעילה.

הקבוצה מיועדת לכיתות ז'-ח'. 
מפגש ההיכרות יתקיים ביום 
בשבט,  כ"ד   ,30.01 רביעי, 

בשעה 17:00. 
לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות להדס 
או למדריך הקבוצה, יצחק צור )מספר 
בפרסום  לראות  ניתן  ופרטים  טלפון 

למטה(.
שנזכה שהשמש תמיד תאיר את שבילנו 

ודרכנו,
נרי והדס
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אמן השבוע: 
יוחאי רוזנברג

מהי האמנות שלך?
אני במאי של קולנוע תיעודי.  
31/1, באמפי  ביום חמישי, 
)סינמטק תקוע:(, ב-20:30, 
האחרון  הסרט  את  יקרינו 

שלי: "המרפא הפצוע".
הסרט מספר על קרימינולוג בשם דן פיליפ, שחייו המקצועיים 
מזמנים לו מפגשים אינטנסיביים עם הרוע. הסרט עוקב אחר חזרתו 

לגרמניה וההתמודדות שלו עם סוד אפל בעברו.
לאחר ההקרנה אדבר עם הקהל. אשמח שתבואו לצפות!!!  

אני עובד גם כמנחה קבוצות עם מורים ומנהלים, שזוהי אומנות בפני 
עצמה של יצירת קשר וליווי אנשים בתהליכי ההתפתחות שלהם.

איך הגעת לזה?
למדתי קולנוע בבית הספר מעלה, אבל זה התחיל כנראה קודם.

כשהייתי ילד, אבא שלי לקח אותי לכל סרט דרקונים שיצא )הסיפור 
שאינו נגמר, ידידי הדרקון אליוט וכו'(. כנראה שזה נכנס לי עמוק 

ללב. מעבר לכך תמיד אהבתי והסתקרנתי מאנשים וממסעות, 
והקולנוע מאפשר לצאת למסעות גיאוגרפיים מרתקים ולתוך העולם 

הפנימי והרגשי של אנשים אחרים, ובדרך ללמוד המון על עצמך. 

מה מניע אותך ליצור?
סקרנות, חוסר שקט, חיפוש אחרי משהו שכנראה לא ימצא... עבודת 

השם, רצון להגיד משהו בעולם, ועוד דברים כנראה.

כיצד תקוע משפיעה עליך אמנותית?
האמנות נמצאת בתקוע בשיח היומיומי, אשתי רעות היא גם 

קרמיקאית...
אמנות ותרבות כאן הן לא מותרות, הן ממש צורך נפש וזה נותן לי 
השראה, ותמיד תוך כדי טיול והתבוננות בנוף פה, באים לי רעיונות 

יצירתיים נפלאים.

טיפ ממך לאמן המתחיל:
צריך איזון בין לדבוק באינטואיציות ובאני מאמין שלך, לבין היכולת 
להקשיב לאחרים שעובדים איתך, שרואים משהו שלפעמים אתה 

לא תראה.
צריך תשוקה ומחויבות- לחפש מה מסקרן אותך ולהתמיד.

ואם הצלחת לקיים את 2 הטיפים האלה, ספר לי איך.

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. 

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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שאלה: שלום אלי, אני מתלבטת האם לרכוש לבתי מכשיר סלולרי. היא בת 
10. אם ארכוש אחד, מה הם כללי השימוש המומלצים? 

תשובה: נ. היקרה, שלום.
ראשית, ע"פ נתוני המועצה לשלום הילד, נכון ל-2015, החזיקו 83% מהילדים 
בגילאי 15-8 במכשיר סלולרי. אני יכול רק להעריך כי כיום הנתונים גבוהים 
אף יותר וגיל המשתמשים קטן. נתונים בעייתיים ומטרידים בלשון המעטה, 
המקשים מאוד על אלו מאיתנו שאינם מעוניינים להיסחף בזרם. נתון מדאיג 
יותר הוא שלמעלה מרבע מהילדים משתמשים בטלפונים החכמים שלהם יותר 
מ-4 שעות ביום, ובכלל כך ווטסאפ, משחקים, רשתות חברתיות נוספות ושיחות. 

על אף המגמה הגוברת, עבור מרבית ההורים מדובר בהתלבטות אמיתית. 
ישנה אפשרות לרכוש לילדך טלפון "טיפש" או "כשר" וכך לצמצם את השימוש 

במכשיר לצרכים מינימליים. 
בהתלבטויות ההורים יש מס' נקודות שצריך לקחת בחשבון:

גיל
מובן שנתון משמעותי הוא גילו של הילד, אבל שאלה בסיסית אף יותר היא 
מה הצורך של הילד במכשיר. כל עוד הילד נמצא במסגרת מסודרת של בית 
ספר וחוגים סמוך לביתו, באופן אישי אינני רואה שום סיבה לתת לו מכשיר. 
ברגע שילדך מתחיל בנסיעות לבית ספר וחוגים, רכישת מכשיר מובנת יותר. 

החוזה
לאחר שהגעת למסקנה כי המכשיר יירכש, יש לגבש חוזה. כן, כוונתי ממש לחוזה 
כתוב, עליו יצטרך ילדך לחתום. כמו כל דבר בהורות, צריך להתמיד ולהיצמד 
לכללים. אם הילד מפר את הכללים, צריכה להיות ענישה או שלילת המכשיר 

מוגנות

לפרק זמן כלשהו וכד'. חובה על ההורה להיצמד לכללים )על אף הדמעות( או 
שהחוזה כולו אינו שווה דבר. החוזה יכול להיות קצר ותכליתי, אך אני ממליץ 

שיכלול כמה מהנקודות הבאות:
1. הכלל החשוב הראשון הוא ההבנה כי המכשיר אינו שייך לילדים. אין להם 
זכויות "בעלות" עליו, אלא ההורה מאפשר להם שימוש בו ויכול לקחת את 

המכשיר במידה ואינם משתמשים בו כיאות או אם הם מפרים את החוזה. 
2. אסור להשתמש במכשיר בכיתה. 

3. אסור  לכתוב הודעות ומסרונים במהלך חציית כביש. 
4. פרטיות? ההורה יבדוק את המכשיר מעת לעת, לא משום שאינו סומך על 

ילדו, אלא משום שההורה רוצה להגן על הילד. 
5. חל איסור להשתמש במכשיר בשעות בהן אמור הילד לישון. 

 
במידה ויוחלט על רכישת מכשיר, אני ממליץ להתרחק מהדגמים החדישים 
יותר. מכשיר חדש ונוצץ ישמש את הילדים כאמצעי לניקור עיניים. מלבד 
זאת, ממילא בתוך שלושה חודשים יצא מכשיר חדש יותר ולכן חבל על הכסף 

שעולה "הדגם החדש ביותר". 
אני יודע שאני חותר פה נגד הזרם, אבל באופן אישי אינני מתלהב מהשימוש 
בווטסאפ בקרב ילדים. התוכנה נחשבת כיום כתשתית המובילה בבריונות, 

שיימינג וכתיבה בעלת אופי מיני. 
לסיכום, אני ממליץ לשקול החלטה זו בתבונה ובזהירות. אין לאפשר ללחץ 
להכתיב לנו מהו הדבר הטוב ביותר עבור ילדינו ועלינו להיות מגוננים במקרה 
זה. איננו יכולים להסתמך על המחשבה כי "הוא ילד טוב ואני סומך עליו", אלא 

דעו מה בדיוק ילדכם עושה באינטרנט או במכשיר הסלולרי. 
בברכה,

אלי בירנבאום.
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למכבי שירותי בריאות בתקוע 
דרושים:

לוקח/ת דמים בשירות המעבדה הסניפית
בעל/ת רישיון לקיחת דמים ממשרד הבריאות

בעל/ת תודעת שרות גבוהה 
יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת

העבודה בהיקף של 3 בקרים בשבוע
sharbaf_o@mac.org.il :קו"ח לאסנת בדוא"ל

אח/ות מוסמך/ת למרפאת טיפת חלב
בעל/ת תואר ראשון בסיעוד 

עבודה מאתגרת עם אפשרות פיתוח מקצועי
העבודה במשרה חלקית

תנאים מצוינים למתאימים
sentsov_a@mac.org.il :קו"ח לאנה בדוא"ל

חגיגת ט"ו בשבט עם חב"ד
ביום שני התקיימה חגיגת ט"ו בשבט בבית כנסת חב"ד עבור 

ילדי היישוב.
הילדים אמרו פרק תהילים לרפואת כל חולי ישראל ואת שנים 
עשר הפסוקים. הילדים צפו בהצגה "האלון שלא שמח בחלקו", 
עם מסר חינוכי שעלינו לשמוח במה שיש לנו וכי לכל אחד יש 

כשרונות משלו.
לאחר מכן הילדים השתתפו ביצירה עם פירות, שתלו שתיל קטן 
בתוך עציץ )השתילים נתרמו על ידי אייל לוי. יישר כח!(, וכולם 

יצאו עם ידיים מלאות בחטיפים והפתעות.
נערכנו למאה ועשרים ילדים, אבל ברוך ה' הגיעו הרבה יותר!



11תקועיתון  § י״ח בשבט תשע״ט 24.01.2019

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 5:506:30ב, ה 5:45

8:158:00ו׳ - 7:30
6:15

ו׳ 8:15
ר״ח וצום 6:00

6:00

16:5016:2516:5016:30מנחה

20:3017:2517:2520:4520:30ערבית

שבת

מנחה 
16:5016:3013:00וק. שבת

17:00
10 דקות לפני 

השקיעה
20 דקות לאחר 

15 דקות 16:52הדלקת נרות
לפני השקיעה

6:30שחרית
8:30

5:45
לימוד 8:005:309:158:00

8:30שחרית 8:45
ותיקין:

30 דק׳ לפני הנץ
מניין שני: 8:30

16:1513:00מנחה
תהילים ילדים 15:4515:4516:0016:1515:15

מנחה 16:15

צאת שבת17:4617:4518:0017:2517:4617:46ערבית

מיידי. לפרטים:  א',  3 חדרים, בתקוע  דירת 
050-8558179

----------------------------------------
דירת חדר, בתקוע א', סטודיו מעץ, למשרד, עם 
מזגן, נוף מדהים, 1000₪ לחודש: 058-6686410, יזהר
----------------------------------------
דירה, 66 מ"ר, רחוב הרב שג"ר, בית 15, קומת 
קרקע, בלי מדרגות, 3 חדרים: 050-5486412, מיכאל
----------------------------------------
דירה, 100מ"ר, רחוב הרב שג"ר, בית 15, קומה 2, 
4 חדרים + מטבח, מרפסת שירות: 050-5486412, 

מיכאל
----------------------------------------

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 לרצינים: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
----------------------------------------

יחידת דיור, 3 חדרים, כניסה נפרדת, קומת קרקע, 
מהממת, מיידי:052-2323047

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

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

לפרסום:
iton@tekoa.co.il

לוח תקוע

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
----------------------------------------
בית 5 חדרים, בשכונת 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 
ופינת כביסה, פינת אוכל, סלון רחב + יחידה קטנה 
של 2 חדרים, 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 
גינה גדולה, מחיר מצוין: תמר- תקוע  חדרים, 

תיווך,054-5988839
----------------------------------------

בלב תקוע, בית גדול, בלי מדרגות, 6 חדרי שינה, 
סלון מרווח, גינה גדולה: תמר- תקוע תיווך, 

054-5988839
----------------------------------------

חוות תקוע מגייסת עובדי ייצור למשמרות יום 
וצהריים/ ערב. נא ליצור קשר עם אורי:050-9115811
----------------------------------------

חוות תקוע מגייסת עובד/ת למחלקת ייבוא ורכש. 
פרטים מלאים פורסמו במייל היישובי. נא לשלוח 

noa@tekoafarms.co.il :קורות חיים ל
----------------------------------------

אנו רוצים להודות לכם, יישוב יקר,
על האוכל, הפינוקים, הדאגה

ועל כל התפילות.
אנחנו מרגישים כל כך עטופים!

תודה לשרון אבני על ארגון הארוחות
ולכל המבשלים והשליחים.

חיממתם את ליבנו ועזרתם לנו מאוד!
תודה רבה, 
משפחת זון.

סיפורי יער- שעת סיפור בספרייה
יום ב', כ"ב שבט, 29.1

אפרת ארליך מארחת - 
תושבי היישוב מקריאים 

סיפורים שהם אוהבים
16:45  /  גילאי 3-8
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הקרנת הסרט >>

מועדון
הסרט הטוב

יום חמישי, כ”ה שבט 31/1

20:30 באמפי

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

כניסה>
₪ 10

מנוי> 25 ₪ 

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.il ת מנוי לכל הסדרה > במייל

ת כרטיסים/ הזמנ
ש

לרכי

צילום: דנאור גלזר | סטודיו ורש |

א
פ

ר
מ

ה
ע

צו
פ

ה
 

פרס העריכה
ב
בי
א
ק
דו

| 20
18 |


