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גיליון 820 § פרשת ראה 
הדלקת נרות: 18:45 
מוצאי שבת: 19:42

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

קורס צלילה לנוער באילת 2019

"היה קורס מדהים, אחד השבועות היותר טובים של החופש."
פרויקט סוף שישית באילת הוא בזכות שיתוף של כל מחלקות המזכירות ובעיקר מחלקת הפנים!

תודה רבה על העבודות בבריכה, ביישוב, בדואר, בתרבות ובקהילה!
בלעדיכם זה לא היה קורה.
נוער תקוע, שכבה י' 2019
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"ֵׁשב ִאָּתנּו, ֶזה ַהַּבִית 
ְּתִריס ָּפתּוַח ַלִּמְדָּבר 

ֵׁשב ִאָּתנּו ְּכֶבן ַּבִית 
ֹלא ְּכֵהֶלְך ָזר"
)נעמי שמר(

זרעי קיץ אחרונים מתפזרים כאן ברוח
ארגזי הקרטון לאט לאט מתרוקנים

על הקירות החשופים נתלות התמונות
והשכנים החדשים מתמקמים ברחבי תקוע.

ברוכים הבאים!

בקיץ האחרון הצטרפו אלינו משפחות רבות למגוון שכונות היישוב. בשבת 
הקרובה, משפחות ותיקות יארחו את המשפחות החדשות ויפתחו להן את 

הדלת פנימה אל המארג האנושי של תקוע.
תושבים שרוצים לקחת חלק בהמשך הארת הפנים לשכנים החדשים, 

מוזמנים ליצור איתי קשר: 055-9235467

עלי באר רודריגז / רכזת קהילה

מזל טוב!
ליעל ויוסף ניסים להולדת הבן

לאיילת וחגי שלזינגר להולדת הבן
למור וישראל גלפרן להולדת הבת

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

ציפורה רחב בר רשי ז”ל 
אמא של רשי בר רשי.

משתתפים בצער המשפחה
בית תקוע

ברוכים הבאים:
לשלמה ספיבק שנכנס לתפקיד מנהל הספרייה

ולעלי באר רודריגז שנכנסה לתפקיד רכזת תחום חברה וקהילה

אנחנו מאחלים לכם בהצלחה רבה 
ושתהיה לכם עבודה פורה ונעימה.

כיף גדול לכולנו.
צוות המזכירות ובית תקוע

הרב אברהם בלידשטיין / רב היישוב

מבקשי חכמה
המורה מקריא את השמות. וזה אומר ש

השם שלך מופיע ברשימה המסודרת לפי האלף בית
במקום המסוים שלו

כמו השמות של כולם.
 

יש לך מקום בכיתה, בדיוק כמו שיש לכל אחד ואחת מהחברים והחברות שלך.
וכן כסא לשבת עליו, ושולחן לעבוד עליו, ומקום להניח את התיק שלך.

כמו שיש לכולם. וזה אומר ש
שם תהיה מיוחד, עם אורך ועורך המיוחדים, וצרכיך המיוחדים, וכלי החכמה 

המיוחדים שלך.
וכך כל האחרים.

 
המורה מלמד, ואתה מקשיב, וזה אומר ש

יש חכמה, ויש לך ממי ללמוד אותה.
 

המורה מלמד, וכותב על הלוח, וכולכם מקשיבים יחד, וזה אומר ש
האותיות והמילים והחכמה אינם חומה

אלא גשר
והאנשים המיוחדים מחוברים זה לזה.

 
אתה מדבר והמורה מקשיב, וכולם מקשיבים, וזה אומר ש

לאור המיוחד שלך יש תפקיד ומקום וערך
במסע האדיר והאיטי של האנושות אל עבר החכמה.

 
חבר מדבר, ואתה מקשיב, וכולם מקשיבים, וזה אומר ש

את המסע הזה אתם צריכים לעשות יחד.
 

אתם טועים לפעמים, עובדים קשה, מתאמצים, וזה אומר ש
החכמה גבוהה וצריך לטפס כדי להגיע לפסגה.

 
אתם מסתכלים אחורה בסיפוק, וזה אומר ש

החכמתם
והחכמה תחיה בעליה.

 
יש צלצול ואתם יוצאים להפסקה, וזה אומר ש

יש כבוד לחופש שלכם
מבקשי החכמה,

החופש להיות פשוט אתם
 

יש צלצול ואתם חוזרים לכיתה, וזה אומר ש
אתם מכבדים את החבורה ואת מי שמנהיג אותה

בדרכי החכמה.
 

יש צלצול והמורה חוזר לכיתה , וזה אומר ש
הוא מכבד את חבורת מבקשי החכמה

ומעניק שוב לכל אחד ואחת מכם
את מקומו המיוחד בתוך החבורה הזו.
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רבקה יורב-רפאל / רכזת חינוך

סיכום חינוך לקיץ
וואו, איזה חופש סוער היה כאן. אני מוכרחה להגיד שידעתי שזאת תקופה 

אינטנסיבית בתחום החינוך, אבל לא שיערתי שעד כדי כך.
אז מה היה ויהיה לנו?

אירועים - 
יום ספורט קהילתי במסגרת פרויקט 'קרוב לבית' של המועצה והמתנ"ס 
- היה מקפיץ ומרקיד. חברי ועדת הילדים של תקוע תפעלו ביד רמה את 

האירוע ואנו מקווים שימשיכו בפעילות הברוכה למען הקהילה.
מפגש משחקי קופסה בספרייה - אחר צהריים קסום ונחמד. כדי שנוכל 
לתפעל את המערך יותר פעמים במהלך השנה, אנחנו צריכים מתנדבים!

טקס עלייה לכיתה א' - שמחנו והתרגשנו ביחד. היוזמה והתכנון הם של 
הורים מהקהילה. יישר כח! 

מזכירה לכל מי שרוצה להשפיע על תוכן של אירועים וטקסים להצטרף 
לוועדת חינוך, לצורך אירוע ספציפי או בכלל.

כנס נסתרות - הפעם היה באלון שבות. קצת קשה להוציא את התקועיסטים מהבית.

ביום שישי )30.8(  כנס נסתרות ישכפל את עצמו ויגיע עד אלינו, אז בואו.
אירוע כשרונות צעירים - נכון לכתיבת שורות אלה, האירוע עוד לא 
התקיים, אבל אני בטוחה שהילדים שלנו מוכשרים בטירוף! גם האירוע 

הזה במסגרת 'קרוב לבית'.
מפגשי גנים - יוזמה חדשה. בואו בשבת לגינות הציבוריות, לפי הפרסום. 

ספרו לי איך היה :-(
מסגרות חינוך

המעון הוותיק מקבל לשורותיו בברכה ובשמחה את בתיה ביורק כמנהלת! 
נעשים שינויים מערכתיים כהסקת מסקנות מהשנה החולפת, ובע"ה תהיה 

שנה מוצלחת ופוריה.

גני הילדים עברו שינוי תשתיתי לגני 3-4 ולגני 5. גן הדס הפך לגן רב-גילאי. 
אנו מקווים כי המהלכים יובילו ליותר יציבות וביטחון בקרב הילדים )וגם 

בקרב ההורים כמובן...(.
בשעה טובה ואחרי מאמצים רבים, נפתחת תוכנית "קשת" מטעם המתנ"ס, 
לילדי כיתות א'-ד', לשעות אחרי הלימודים. עכשיו מה שנשאר הוא להירשם 

באתר המתנ"ס. 
אנו מאחלים לכל הילדים וההורים התחלת לימודים נעימה ושנת לימודים משובחת. 

לקראת השנה הבאה:
צוות חשיבה לקטנטנים - לקראת פתיחת המרכז לגיל הרך, בקרוב נקיים 
מפגש חשיבה על גילאי 0-3: מה הם הצרכים של הילדים בגילאים הללו 

ואיך אנו, כיישוב, יכולים לתת מענה. מוזמנים להצטרף!
ועדת חינוך יסודי נבנית מחדש. גם כאן אנו מחפשים מתנדבים אמיצים.

ועדת הגיל הרך קיבלה לשורותיה מתנדבות חדשות. 
אני מקווה שבגליון הבא כבר נוכל לפרסם את כל השמות והתודות.

שלושה פרויקטים שכבר עומדים על הפרק הם:
1. שנת בר-מצווה, ביוזמת אביה דותן,שירה בירנבאום ורותי רפפורט. ראו 

פרסום נפרד. 
2. חידון התנ"ך שיועד לקיץ יקבל זמן בנחת ובשבירת שגרה אחרי החגים. 

מי שהנושא קרוב לליבו מוזמן להצטרף לצוות היגוי ותפעול.
 3. 'יריד נקיון', להעלאת המודעות והטיפול בטפילים שונים שמגיעים 

הביתה עם הילדים.
מוזמנים להציע, להעיר, להאיר ובעיקר להתנדב, כמו שאולי הבנתם מבין השורות :-(,

בברכת הצלחה לילדים ונשימת רווחה להורים,
רבקה יורב-רפאל

מעבר לגן / רויטל הניג שניר
"אמא, תספרי לי שוב על זה שהלכת לעבודה החדשה שלך", 

אמרה לי לוליק בת ה-4 כשישבנו ביחד על הפוף.
ושוב סיפרתי לה איך לא ידעתי איפה דלת הכניסה, איך קוראים 
למי שהיום הן חברות שלי, שלא ידעתי איפה השירותים ומתי 
אוכלים, ולאט לאט למדתי הכל והיום אני כבר ממש יודעת! 

והיא מחייכת ורוצה לשמוע שוב ושוב.

הכנה טובה לגן תקל על המעבר. ההכנה מחולקת להכנה 
רגשית, כמו סיפורים על חוויה אישית שלי או של אחרים בגיל 
של הילד שלי, ולהכנה טכנית, כמו לדעת את הדרך לגן, איך 

קוראים לגננת ואיך מוציאים אוכל מקופסת האוכל.
דבר נוסף שמקל על מעברים הוא תקשורת פתוחה וחיובית, 
היכולת שלי לשוחח עם הילד שלי על המעבר בדרך מקדמת ובונה.
 2/3 1/3 קושי,  ' בכל שיח על מעברים ואתגרים, הכלל הוא: 
כוח'. לדבר על הקושי ואז בזמן ועוצמות כפולים לדבר על 
הכוח ועל הטוב. לכל התמודדות, כמו "אם אתה רעב", "אם 
עושים לך משהו לא נעים", "אם אתה מתגעגע לאמא ולאבא", 
ניתן כמה אפשרויות, כשהאפשרות העיקרית תהיה לפנות 
למבוגר האחראי ולספר לו. וזה המסר הכי חשוב- כשאתה 
בגן, הגננת שומרת עליך; וכשתחזור, אני מחכה שתספר לי 

איך היה לך היום.

מזל טוב- השנה חוגגים בר מצווה!!
תוכנית בר מצווה לשנת תש"פ יוצאת לדרך.
מוזמנים לקחת חלק כל ילדי בר המצווה 

הגרים ביישוב מכל בתי הספר.
בתוכנית- פעילות מיוחדת לכל חודש בהובלת הורים 

מהשכבה, סדנאות, טיולים ועוד הפתעות.
רוצים לקחת חלק בתכנון ובביצוע? 
רוצים שילדיכם יקחו חלק בתוכנית?

הנכם מוזמנים למפגש היערכות הורים.
תאריך: יום ג' הקרוב, 3.9 שעה: 20:30

מיקום: בית משפחת דותן,רחוב אדירים 450
לפרטים ניתן לפנות ל-

אביה דותן: 054-3128212
רותי רפפורט:052-3937025

שירה בירנבאום: 054-4757752
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סוף חופש תשע"ט... "כמה טוב, כמה יוסי. היה טוב, היה יופי"
טוב, זה באמת קשה לסכם חודשיים וחצי שכאלה. מקווה להעביר את רוח 

הדברים ולא להשמיט דבר.
החופש של הנוער הבוגר היה מלא בעשייה משמעותית. בתחילת החופש 
הייתה תנועה ממש יפה בין חאן צורי יעלים שבאיבי הנחל לבין חוות ספר 
המדבר שבהמשך של תקוע ד'. למרות החום ולמרות החופש, לא מעט 
נערים ונערות קמו מוקדם בבוקר ועבדו בבנייה פיתוח וחקלאות. הכל 
מלווה בארוחות טובות, שקט של מדבר וניקוי ראש אמיתי )מומלץ מאוד 

גם למבוגרים(.
המשכנו עם סדנאות מלאכה, מקרמה וגילוף, וכמובן טורניר כדורגל מסורתי, 
טיול חב"ב ענקי לצפון, עבודות של קורס הצלילה, טיול שאק"ל מטורף 
במיוחד ואוהל ידידות משמעותי מאד, ששינה את האופי שלו עקב הפיגוע 
במגדל עוז. גם פה, נוער תקוע לא נשאר אדיש כלל. הראשונים שהגיעו לצומת 
אפרת ומחו על המצב הבלתי נסבל, קשרו דגלים וחיזקו את הטרמפיאדה 

בנוכחות ישראלית הם נוער תקוע!
אז היה המון בחופש הזה, בעיקר עשייה ברוכה, ואנחנו גאים מאוד ושמחים 

בכם על זה!
כמובן שכל אחד מכם עלה כמה פעמים טובות לצפון באופן עצמאי, חרשתם 
את רוב המעיינות והנחלים וזה תוך שמירת רצף מכובדת ביותר בפעילות 
הסניפית של בני עקיבא. שאפו גדול לצוות הדרכה וצוות עשייה, שלמרות 
החופש המלא, דאגו לקיים פעילויות סופר שוות ולהעביר הלאה לחניכים 

שלהם את הטוב שהם מקבלים.
נשאר לאחל לכולם הצלחה רבה רבה בחזרה ללימודים ולמסגרות. אנחנו 
סומכים עליכם שתעשו טוב איפה שאתם נמצאים ותביאו אתכם אנרגיות 

של עשייה משמעותית לתוך השנה החדשה.
אוהבים אתכם וגאים בכם מאד,

נועם פוצ'צ'ו וצוות הנוער

נועם פוצ'צ'ו / רכז נוער

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!

החנות חוזרת לשגרה

שעות פתיחה: 

שני: 18:30-16:30

שלישי: 13:00-10:00 

חמישי: 22:00-20:00

מוזמנים/ות

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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חדש בתקוע

פרטים נוספים והרשמה באתר המתנ“ס או בטלפון : 02-9937999

התאמת נגישות 052-8109455

 תוכנית ששמה דגש על ההתקדמות האישית
 והמענה הריגשי לכל ילד
 בתוכנית יהיו גם חוגי העשרה חיצוניים
 עבודה בחומר חיבור לאדמה
צוות הדרכה חינוכי

התוכנית תחל לפעול ב8.9 ח‘ אלול
מנהלת : יעל יוקליס

התוכנית היא תוכנית שנתית
המחיר לחודש הוא 690 ₪ לימי הלימודים בלבד.

ללא חופשת פסח וחנוכה בהם מתקיימת תוכנית ניצנים 
בחופשות בעלות מוזלת

לילדי 
כיתות א‘-ד‘

ערכיםחוגיםחוויה
פעילות חברתית איכותית משעת סיום הלימודים ועד לשעה 16:00 



תקועיתון  § כ"ח באב תשע״ט 29.08.2019 6

וואו
אז מה היה לנו החופש?

פתחנו את הקיץ באווירה צבעונית - חולצות טאי דאי ופיצה במדורה.
וממש אחרי זה, כבר ארזנו תיק לטיול נוער בצפון שהיה אגדה- מסלולים 

מלאי מים, קריוקי, ODT וכמובן קיאקים.
הנסיעה באוטובוס היתה קצת מאתגרת... אבל לא היינו עושים כלום אחרת )-;
השבוע השני של החופש היה לא פחות עמוס - פסטיבל השוקו )זוכרים?( 

מרגיש כאילו היה לפני שנים 
סרט בדשא, קור אימים

אחר כך בראנצ' בפארק הבנים 
ואפילו טורניר שש בש ספונטני נושא פרסים
ואם כבר מדברים על טורניר, אז תנו 
כפיים לבנים שנתנו לנו כבוד ופייט מול 

הנוער הבוגר.
אנחנו בטוחות שעד הטורניר הבא כבר 

תהיה לנו קבוצה בגמר )=
היו גם עבודות ביער לא מעט פעמים. 
ממליצים לכל מי שעוד לא טייל, לצאת 

לראות. זה ממש מפעים!!
הייתה גם בנייה בבוץ ואבנים. משימה לא 
פשוטה, אבל ממש תכף כבר מסיימים.

ומה עוד היה? גם אנחנו נזכרות...
הייתה סדנת בצק סוכר מיוחדת במינה- 
הכנו יצירות אומנות אכילות עם דורית 
רוזינוף המדהימה!! למדנו טכניקות, 

פיסלנו צורות וקיבלנו השראה.

קבוצת מנהיגות של קק"ל יצאו לטיול-
פנסיון מפנק בקטע לא רגיל. פעילות ערב 

היתה אחת המצחיקות,
העלינו  הפה  ונבל  הכפרה  זכי  כשעם 

הופעה שתיזכר לדורות.
עבדנו עוד קצת בבוץ, ועוד קצת ביער 

וממש רגע לפני שאב בא ותמוז נגמר
שחקנו בערב קרבי במיוחד

של מכונות ירייה וצלפים
של קפטנים וחובשים

עם אורות כחולים ואדומים
וכעת ניתן לומר בוודאות- זה היה הלייזר 

טאג הטוב ביותר בכל הזמנים.

אחרי הרבה כיף ובילויים, לא שכחנו גם 
לעשות קצת טוב לאחרים - 

יומיים עבודה בשיתוף עם בני עקיבא 
בחווה במבוא מודיעין.

הפכנו אבנים, שייפנו אבני פלא, ניקינו 
ומיינו רהיטים ובגדים, חפרנו באדמה, חפרנו לחברים, עזרנו לבנות בתים 

והתגבשנו עם אחרים.
ועם שמחת הנתינה, רצינו גם לתת בקהילה. אז במסגרת אוהל הידידות, 

צבענו פחים במנדלות מרהיבות
ועכשיו כשהולכים למחזורית, רואים אומנות מיוחדת ויפה.

אם חשבתם שזה מספיק, אז כדאי שתכירו- חדר מוזיקה חדש נפתח לנוער!! 
נערים ונערות, משלנו ומהנוער הבוגר שיפצו לכל המוזיקאים חדר חלומות: 

קירות עץ, בידוד כפול. מרוב יופי, נשמטות הלסתות.

כמובן שלא נשכח את סיירת הקיץ!! קורס יצירה, קורס שדאות, סדנת עזרה 
ראשונה בשטח, דיוקן עצמי, מחסה בהסוואה וסטרינג ארט שיצא פצצה

              ואם זה לא מספיק
אז נזכיר גם את קורס הצילום המדליק

עם דעאל האדיר
בשיתוף מרכז האומנים הנדיר

אז ממש רגע לפני שנגמר
והנוער הצעיר הופך לנוער מבוגר

אנחנו רוצים להודות לכל החבר'ה הכי אלופים
חברי אמת, חרוצים ואוהבים

שהיו נוער צעיר כבר שנתיים, ועכשיו 
הם ממש מוכנים

לעלות להיות נערים משפיעים ומעורבים.
תכירו בכוח שלכם כיחידים וכקבוצה,

כמה אתם אוהבים את החברים שלכם, 
כמה על כל דבר יש לכם דעה.

אתם דבר לא רגיל, זכיתם במתנה מופלאה 
ואנחנו מתרגשות לראות אתכם משנים 

את העולם ומביאים את הגאולה.
צאו! תפרצו! תגיעו הכי רחוק שרגליכם מגיעות,

תמשיכו לחפש איזה אנשים אתם רוצים 
להיות.

תצליחו? נכון?
תצליחו! נכון!

)תשעים ותשעה אחוז ביטחון(
חברים, אתם עוד תזיזו הרים.

אז...
אם אתם מהנוער הצעיר או הבוגר

זה היום שלכם!
ההר מחכה!

 אז... צאו לדרך!

אל תדאגו כל העולים ל-ח', לא שכחנו אתכם.
גם מכם יש לנו ציפיות גבוהות!

ההאקתון עוד לא תם, אז אנחנו מקווים 
שצברתם הרבה כוחות לעשות ולפעול 
למען האחר, להנהיג ולהוביל ולשאוף 

תמיד לטוב ביותר!!

לצד עצבות הפרידה מהשכבה שאוטוטו 
על  מודות  אנחנו  ט',  בכיתה  כבר 
ההזדמנות המיוחדת להכיר חבר'ה עם עוצמות מפלנטה אחרת, עם יכולת 
לראות כאב בעיניים ולאסוף את עצמם להמשיך קדימה, תמיד קדימה, 
עם רצון להעמיק, לחדד, לחפש תשובות ולא לפחד משאלות, ועם אהבה 

עצומה לאדם, לאדמה ולכל הסביבה.
אוהבות אתכם עד קצה העולם,

נרי והדס

נוער צעיר
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בני עקיבא

סניף תקוע הכוכבים 
פתחנו את הקיץ בשבת אירוח- סניף תקוע אירח את סניף אדם. יישר כח 

לצוות השבת, למשפחות המארחות ולכל מי שהגיע ולקח חלק.

עוד מאירועי פתיחת הקיץ- סופרלנד מחוזי, פתיחות קיץ שבטיות מגבשות 
ומהנות! קרב סכינים סניפי משוגע, עם מנות מושקעות מרהיבות! יישר כח 

לצוות המארגן, טליה ואלישע, ולנבטים התותחים שזכו במקום ראשון!!
במסע חולצה, טיילנו ביער יתיר ועברנו חוויה סניפית מגבשת ועוצמתית! 

תודה למדריכים האלופים על מסע סניפי ראשון מוצלח ומושקע!!
חווינו יחד חמשוש חב"ב ברמת מגשימים הקסומה, קיאקים, תצפית 

כוכבים ושבת בגולן!
חפש ת'צוות בקניון מלחה!! חידשנו את המסורת בחפש ת'צוות מטריף.

נבטים-
בחופש האחרון עשינו פעולות בנושא הארץ שלנו, העם והיישוב.

בפעולת פתיחת קיץ עברנו בין תחנות שונות שקשורות לישראליות, צילמנו 
סרט ישראלי, למדנו על המצאות מלחמות וכתבנו שיר. איתמר ארליך 

העביר לנו שיחה על המלחמה בה הוא לחם והתנדבנו בחווה בתקוע ה'.
זכינו במאסטר שף, יצאנו למחנה נבטים הכי שווה בעולם ולמסע חולצה סניפי.

היה חופש מגבש וחוויתי ולמדנו להכיר אתכם יותר.
אוהבים: נחלה, נויה, מרים, אביתר ואילעי

ניצנים-
פתחנו את החופש בפתיחת קיץ מטורפת בחסות פרס המזכ"ל. נהנינו 

נצבענו והרמנו את המורל. איזה כיף היה לפתוח ככה את החופש!
בשבת אירוח, היכרנו את שבט ניצנים של סניף אדם, התגבשנו, והכי חשוב, 

למדנו קומנדו והשתנו לנו החיים ;(
המשכנו עם פעולות ומפגשים בבריכה, בדשא ובסניף.

למסע חולצה הפצצנו בהרשמה ויצאנו בשמחה.
חגגנו ערב חורף בקיץ הלוהט והנה הגיע ה מ ח נ ה ! היה טיול עמוס 
בחוויות ופעילות ומגבש מאוד. היה מדהים לראות איך הייתם כל השבט 

ביחד כקבוצה ויצרתם אווירה טובה שנותנת מקום לכולם!
נחנו קצת מהמחנה ואז נפגשנו לשבת שבט ביישוב. שוב, עם האנרגיות המיוחדות 

שלכם והאווירה הקבוצתית. שרנו, אכלנו ושיחקנו, וגם גילינו עתידות...
המשכנו לערב בנות משמעותי, חפש ת'צוות מטורף ועוד רגע מתחילה 

לה השנה...
היה חופש מדהים! עמוס וטוב. בכל פעילות ופעולה, נוספה עוד קומה 
לשבט שימשיך לגדול ולהתפתח. שנזכה שהחופש המטורף יהיה התחלה 

של שנה טובה עוד יותר!
אוהבים, המדריכים

מעלות-
מעלות האלופים, אז מה היה לנו? 

פתיחת קיץ- פעולת אבטיחים מטריפה 
פעולת 'הכל הולך' קורעת מצחוק! 

עבדנו בחווה בתקוע ה' עבודה מגבשת, בנינו, התחברנו לאדמה, נתנו 
מעצמנו לדברים שאנחנו אוהבים וסיימנו במדורה כיפית עם צ'יזבטים 
מפחידים! וכמובן, איך אפשר לשכוח את המחנה המטורף שהיה לנו. היה 
קצת קשה, קצת כואב, היינו קצת רעבים, אבל היינו כל כולנו בחיבור 

השבטי, רק שלנו, באווירה טובה ובמורלים. 
אין עליכם שבט מעלות הכוכבים!!

אוהבים המון: אביגיל, הלל, מעין ובראשית.

מעפילים-
מעפיליסטים יפים שלנו, איזה חופש מטורף עברנו! וואוו. אז הייתה לנו 
פתיחת קיץ סניפית מטורפת. היו לנו יומיים עבודה במבוא מודיעין, שם 
עזרנו לשקם את המקום ותרמנו קצת מעצמנו למען אחרים. היה מדהים 
וכל הכבוד לכולם על עבודה רצינית ואנרגיה טובה! וכמובן, הדובדבן 
שבקצפת- היה לנו מחנה נדיר שבנדירים ומושקע בטירוף על כל נושא 
המעפילים והעלייה לארץ. היה כיף ומגבש. כמובן שגם בין לבין, היו פעולות, 
מלחמות מים, מדורה והמון כיףף. תודה לכם חניכים אהובים על חופש 

שלא יחזור על עצמו.
אוהבים, המדריכים

הרא"ה-
את החופש פתחנו בסופרלנד מטורף. בהמשך היו יומיים עבודה מדהימים 
בשיתוף עם הנוער- עבדנו רציני ויצאנו עם מלא חוויות. בימי שלישי נפגשנו 
לפעולות שוות ומדורות. בסוף יצאנו למחנה הרא"ה- היה כל כך כיף וחזק. 
זכינו באמת לעבור תהליך משמעותי ומדהים בתור שבט. היה חופש מדהים 

שנזכור לעוד מלא זמן!
גאים בכם ואוהבים, המדריכים!

דורות -
בתחילת החופש הייתה לנו פתיחת חופש כיפית ממש של ניווטים בתקוע.

שבוע אחר כך יצאנו למסע לילי בעקבות שיירת הל"ה. במוצ"שים היו לנו 
ערבי שבט של סרט, שקשוקה, מדורה, משחקי קופסא ועוד ועוד...  כל 

הכבוד לחבר'ה שארגנו וחשבו על זה כל פעם!
היה לנו ערב פסטה, ערב שבט בזמן השיבוצים, פעולה בתקוע ה' ותכנון 
מחנה, וגם מחנה סיירים מטורף ממש ממש שבו זכינו להעמיק ולחזק 
קשרים של קבוצות מסוימות בשבט וגם של השבט כולו יחד, ולגלות עד 

כמה יש כאן שבט מיוחד ומדהים!
הייתה לנו גם פעולת סיום בבית של דותן, שבה סגרנו ונזכרנו בכל מה 

שהיה לנו וגם נפרדנו...
שנזכה לעוד ועוד חוויות משותפות ולגדול ולהגדיל את הקבוצה המיוחדת 

הזו שנקראת שבט דורות תקוע! 
אוהבים: דותן, פלאי ואורי

-------------------------------
תודה לחברי שבט אורות, שמסיימים השבוע את תפקידם כמדריכים. יישר 
כח על הדרכה משמעותית, מסירות ואהבה אינסופית. אוהבים אתכם מאוד! 
נאחל בהצלחה לחברי שבט דורות שמתחילים את תפקידם בצוותי הסניף 

השונים- נחשון, ארגון והדרכהה

צוותי הסניף האהובים- אני גאה בכם על חופש מטורף, גדוש ומשמעותי 
של עשייה, חיבור וגיבוש. 

תודה לחניכים האהובים על שיתוף פעולה והתמסרות!
מקווה שהחופש ייתן לכם כוחות מחודשים לשנה הבאה עלינו לטובה.

בברכת חברים לתורה ועבודה!
אילה
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מצטרפים חדשים שמעוניינים לבוא להתנסות במועדון מוזמנים להיות 
בקשר איתי )שרית: 054-6561198(

ביום רביעי, בשעה 10:00, מתחיל במועדון אולפן עברית לעולים חדשים.
כולם מוזמנים.

פותחות שבוע מתכוננות בהתרגשות לשנה החדשה!
ב-1.9 לא תתקיים פעילות, אך את השבוע שלאחר מכן- תשרייני ביומן!!!

8.9 - יריד פתיחה חגיגי נשי ומפנק במיוחד.
עקבו אחר הפרסומים!

תש“פ | 2019-2020

שיעור פילאטיס
עם יאנה בסטודיו מירי

שיעור אירובי
עם יעל במועדון חברים

שיעור יוגה

ארוחת בוקר

ציור

פרשת שבוע ארוחת בוקר

קליעת סלים

ארוחה קלה
אולפן
עברית

יוגה

עם שרי בפיס

התעמלות בונה עצם
עם יעל בסטודיו מירי

התעמלות בריאותית
עם אורה רשף

עם ציפי פרקש

עם איילה עם טל שרה

09:15

09:1509:3009:30

09:50 10:30

11:30

17:1517:15

10:00

11:00

08:3008:30 10:00 09:30 - 10:15

חמישירביעישלישישניראשון

מועדון דוברות רוסית עם לאה פרלמן

התעמלות בונה עצם
עם יעל

פילאטיס
עם יאנה

ציור
עם אנה

קרמיקה
עם לאה

ארוחהארוחה

נוספים-לפרטים

התאמת
 נגישות-

שרית מלמד
054-6561198

052-8109455

מועדון גיל הזהב
תקוע

תכנית
שבועית

טלי זורנברג / פותחות שבוע

שרית מלמד / מועדון גיל הזהב

שלום וברכה.
שמי שלמה ספיבק והשבוע התחלתי לנהל את הספרייה. אני רואה את 
הספרייה שלנו כלב היישוב ויש בעיני חשיבות גדולה לשמר את הטוב 
שבמקום זה ולפתח ולקדם גם תכנים ויוזמות חדשות. בשבועות הקרובים 
אלמד את התפקיד והצרכים השוטפים של הספרייה ואשמח לענות לפניות 
שונות. יחד עם פתיחת שנת הלימודים, הספרייה חוזרת לשגרת פעילות 

ואנו נפרסם בהמשך זמני פתיחה ופעילויות. 
שתהיה שנת לימודים טובה,

שלמה

שלמה ספיבק / ספרייה
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בקצה השמים בסוף המדבר...

אירועים ▪ לינה ▪ מפגשים ▪ סדנאות

תקוע ד'

לפרטים: אליהו חברוני
eco@benihuta.co.il ▪ 052-6698857
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כאבמרפאת 
רפואה סיניתב

גב ופריצות דיסקכאבי 
כאבי שכמות וצוואר

מפרקיםוכאבי פציעות 
וכאבי ראשמגרנות

P.M.Sכאבי מחזור 

TENNIS ELBOW

:פתגם סיני
זמניהוא הכאב "

"נצחיתהכניעה היא 

050 -7700899

נתנאל זגורי
T.C.M & TAN
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דירת 3 חדרים, מושקעת, כניסה פרטית, עם גינה, ברח' 
עמוס, מיקום מרכזי בתקוע א': 050-5966887

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

מחיר טוב! מיקום טוב וקרוב למרכז! דירה גדולה מ"ר, 
3.5 חדרים, רק 3000 ש"ח, כולל ארנונה, כניסה פרטית: 

תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
-----------------------------------------

4 כיווני  110 מ"ר, מוארת,  4 חדרים, מרווחת,  דירת 
אוויר, נוף מדהים, עליית גג וגג עם דשא סינטטי, מחיר 
מציאה- 3500 ש"ח, כולל ארנונה, מיידית: 050-2052227, 

050-2057395
-----------------------------------------

יחידה, כ-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
-----------------------------------------

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

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

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

לוח תקוע

דירת 4.5 חדרים יפיפייה, עם מזגנים ומרפסת 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

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

לקיץ, בית 2 קומות, בכל קומה דירת 4 חדרים + סטודיו, 
פרגולה וגינה מסביב: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839

-----------------------------------------
בית יפה, 6 חדרי שינה, גינה מושקעת, 2 קומות, קרוב למרכז, 
אפשרות ליחידת דיור: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839

-----------------------------------------
בית 4 חדרי שינה, 140 מ"ר, גינה, חצי דונם: 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
-----------------------------------------

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 5:45
ו׳ 7:00

א, ג, ד, ו 6:00
5:406:308:15ב, ה 5:45

6:15
ו׳ 8:15

ר״ח וצום 6:00
דף יומי 6:005:15

שחרית 6:00
בימי שישי 
7:00 הודו

18:4518:5019:10מנחה

ערבית
מניין ראשון-
אחרי מנחה
20:30

19:3019:5520:4520:30

שבת

מנחה 
18:5018:2514:00וק. שבת

19:00
קבלת שבת 

20:00
20 דקות לאחר 

הדלקת נרות
17:51 מוקדם

19:04
15 דקות 

לפני השקיעה
20 דקות לאחר 

18:50הדלקת נרות

6:20שחרית
8:30

5:25
לימוד 8:005:209:308:00

8:30שחרית 8:45
ותיקין:

30 דק׳ לפני הנץ
מניין שני: 8:30

8:15ברכו 9:00

18:0013:30מנחה
17:00 תהילים17:4518:3018:3018:00

16:00 שיעור18:3018:30 מנחה
17:00 מנחה

ערבית 
19:45צאת שבתצאת שבת19:59מוצ״ש19:4219:4020:10ואיכה

 16 בן  לנער  לעזרה  פרטי  מחפשת סטודנט/ מורה 
במתמטיקה ולנער בן 17.5 לקראת מבחני הכנה לצבא, 

תשלום הוגן: 052-2058477
-----------------------------------------

שומרת חמושה עם רכב פנויה לעבודה: 052-2058477
-----------------------------------------

למכירה פח 18 ליטר שמן זית משק אחיה, 600 ש"ח: 
רזיאל 054-3113485

-----------------------------------------
נפתחת סדנה בחינוך ילדים, בהנחיית אילנה מזוגי, 
ב-4.9, ד' באלול, נותרו מספר מקומות: 052-6540499

-----------------------------------------
למכירה 2 כלובים קטנים לציפורים וכלוב אחד גדול 
לארנבות/ אוגרים/ ציפורים, כולל אביזרים: 052-6540499

-----------------------------------------
מכירת בגדים לחגים! פשתן, כותנה וסרוגים של מהגוני,

11-13.9, אצל מישל כץ, בתקוע ב' 052-2292226
-----------------------------------------

שלי,  אצל  ייחודיים,  יצירה  חוגי  לגעת"-  "נא 
לפי  קטנות  לקבוצות  מחולקים   ,4-12 לגילאי 
חומרים(: )כולל  לחודש  ש"ח   190  גילאים, 

)fb.me/ShellyAllonChugim( ,053-3321968 
"Na Laga'at", Amazing Creative Art Chug, 
with Shelly, ages 4-12 )divided by age(, small 
groups, 190 sh/month, includes materials: 
053-3321968, )fb.me/ShellyAllonChugim(
--------------------------------------------

בלט עם אשירה! שיעור ניסיון חינם, ביום שני, 2.9, סטודיו 
7, גן חובה-כיתה ט': אשירה, 054-7807949

-------------------------------------------
צהרון קטן וחמוד בתקוע ד' )9 ילדים( מחפש שתי עובדות 
חביבות, חמישה ימים בשבוע, 16:00-14:00, תשלום 50 
ש"ח לשעה, מטעם המועצה. לפרטים: 052-3825200, שרי
-----------------------------------------
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תקוע

יל„י ‰‚נים - בו‡ו ל˘ח˜ יח„ ול‰כיר! 

ר‚ע לפני ˙חיל˙ ˘נ˙ ‰לימו„ים, 
מוזמנים לבו‡ עם יל„יכם ב˘ב˙ ‡ח‰"ˆ 
ל˘ע˙ מ˘ח˜ מ˘ו˙פ˙ בפ‡ר˜ים ‰˘ונים

שבת 
פרשת ראה
ל' ‡ב 31/8
17:00 ‡ח‰"ˆ

נפגשים בפארק

גן דולב
בגן אורני

גן שקד
בפארק המרכזי

גן אגוז
בגן ליד ביכנ“ס 

סוכת דוד

גן לוטם
בגן ליד ביכנ“ס 
הספרדי (הישן)

גן דפנה
בגן ברח‘ עמוס

גן לשם
בפארק המרכזי

גן יהלום
בפארק גן אורני

גן שוהם
בגן ברח‘

סולם יעקב

גן חרוב
מעל לפארק 
בעלות השחר 

(ליד בית ברסלב)

גן ברקת
בגן ברח‘ רשבי

גן סמדר
בגן ברח‘ 
סולם יעקב

גן הדס
בדשא הגדול 
של תקוע ב'

גן סתוונית
בפארק תקוע ד'

‰ורי ‰‚ן מוזמנים ליזום פעילו˙ ל‰יכרו˙ ול‰בי‡ פירו˙ ח˙וכים לנ˘נו˘
לפרטים אפשר לפנות לרבקה 050-4999069


