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גיליון 823 § פרשת כי תבוא 
הדלקת נרות: 18:23 
מוצאי שבת: 19:14

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

השבוע פורסם ברשתות:
הרמטכ"ל הודיע השבוע שמפקד עוצבת הגולן, אלוף-משנה ברק חירם, יקודם וימונה למפקד חטיבת "גולני". חירם 
איבד את עינו במלחמת לבנון השנייה, כשהיה מפקד פלוגה ביחידה המובחרת "אגוז" של החטיבה וקיבל ציון לשבח 

על "דבקות במשימה וחתירה לניצחון".

בית תקוע מברך את ברק חירם, תושב היישוב-
בהצלחה בתפקיד החדש, המהווה דוגמה ומופת לציונות, אהבת המדינה, אומץ לב ונחישות.

עמידתך באתגרים למרות הקשיים ונחישותך לאורך כל הדרך שעברת, 
ממלאים אותנו הערכה וגאווה ישראלית.

הודעה על אסיפת חברים
אסיפת חברים תתקיים ביום ראשון,

26 בספטמבר 2019, כ"ו באלול תשע"ט,
באמפי של היישוב, בשעה 20:00.

במידה ובמועד האסיפה האמור לא יהיה קוורום חוקי,  תתקיים "אסיפה נדחית" באותו 

היום ובאותו המקום, בשעה 20:30, בכל קוורום שיהיה נוכח.

על סדר היום:

פתיחת האסיפה ע"י יו"ר הוועד המנהל.  •  

בחירת יו"ר אסיפה ומזכיר אסיפה  •  

אישור דוחות כספיים לשנת 2017.  •  

בברכה
הוועד המנהל,

מזכירות אג"ש תקוע
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רבקה יורב רפאל / מתנ״ס

הקומפוסטרים הגיעו!!

תושבים יקרים,
כל מי שהזמין קומפוסטר מוזמן לבוא לדואר בשעות קבלת קהל 

ולקבל את הקומפוסטר שלו.
בואו נשאיר אחרינו עולם נקי ירוק ויפה.

ניתן להזמין קומפוסטרים עד סוף החודש באתר היישוב או 
באמצעות הקישור שפורסם במייל היישובי.

שלוחת מתנ"ס גוש עציון בתקוע
במסגרת שיפור השירות לתושב, מתנ"ס גוש-עציון החליט לחזק את 
הקשר עם תקוע וחיפש מנהל/ת שלוחה תושב/ת היישוב. ההבנה הייתה 
שמנהל מקומי יהיה רגיש לצרכים הייחודיים של תקוע ויהיה זמין לתושבים 

בעניינים שונים.
בשעה טובה, השבוע נכנסתי לתפקיד, לאחר בחינות ומיונים של החברה 

למתנסי"ם. בעזרת ה', אני מקווה שאבצע את התפקיד נאמנה.
אז מה זה אומר בפועל?

כרגע אני ממשיכה גם בתפקיד רכזת חינוך, וכמובן ניתן להמשיך ולפנות 
אלי בעניינים אלו.

מעכשיו, ניתן להזמין מבנים )פיס, אמפי, מגרש, חדר אמנות( דרכי. פניות, 
הערות ובקשות לגבי חוגי המתנ"ס יועברו אלי. רישום וכספים יתנהלו דרך 

מזכירות המתנ"ס.
בימים אלו מוקם מרכז מוסיקה בשיתוף היישוב והמתנ"ס, בו יתקיימו שיעורי 
מוסיקה פרטניים וקבוצתיים וכן פגישות של הרכבים מוסיקליים ומקהלות. 
מורים המעוניינים להצטרף למרכז מוזמנים לפנות לנועם פוצ'צ'ו או אלי.

בנוסף, אחרי החגים יחל לפעול מרכז לגיל הרך, בו יהיו ג'ימבורי, משחקייה, 
פעילויות לגיל הרך וסדנאות להורים. 

אני פתוחה להצעות שיעלו מהשטח לפעילויות ואירועים לכל הגילאים. 

בקרוב יעבור סקר בין התושבים למיפוי הצרכים והחלומות שתרצו ששלוחת 
תקוע תמלא. יאללה, מה מדבר אליכם? 

כולי תקווה שנצליח לתת מענה מדויק ומעשיר לתושבים, עם שיתוף פעולה 
פורה בין היישוב והמתנ"ס. 

שלכם,
רבקה

שעות פתיחה
שני 16:30-18:30

שלישי 9:00-13:00
חמישי 20:00-22:00

אזור התעשיה תקוע

rak-shniya@tekoa.co.il
     רק שניה - חנות יד שניה קהילתית

סליחות והכנה להן בביכ"נ סוכת דוד

ָוֹאַמר ְבָּנְשִׂאי ַעִין ְבַּתֲחנּוַני ֵאֵלי ָשָׁמיו
ִנְפָּלה ָנא ְבַּיד ה', ִכּי ַרִבּים ַרֲחָמיו!

לקראת תחילת תחנוני הסליחות בביכ"נ 
סוכת דוד, ניפגש לעורר את הלב להתחנן 

ברגש, בניגון ובשיח.

הכנה לסליחות    23:30
בהשתתפות רחל וולפיש, הרב יוסי פרומן 

ועמרם קליימן, בנגינת שלמה וולפיש

אמירת סליחות   00:25

מזל טוב!
לנעמה ודוד ורדיגר להולדת הבן

ראשון // 19:00-16:00
חדר הפתעות, 18:00-16:00, תשלום 5 ש"ח במזומן

שני // 19:00-16:00
שעת סיפור בשעה 16:30, כניסה חופשית

שלישי // 12:30-09:30, 19:00-16:00
רביעי // 12:30-09:30, 19:00-16:00

חמישי // 19:00-16:00
שישי // 12:30-10:00
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תיק תושב
מהיום לכל תושב יש גישה למערכת הגבייה

תשלומי מיסיםבקשות לעדכון פרטיםגישה נוחהיותר מידע  //////

לכניסה למערכת         היכנסו לאתר היישוב
בכניסה הראשונה לאתר עליכם לבחור ב״משתמש חדש״ ולמלא את הפרטים הנדרשים.
מספר קוד משלם: מופיע בפינה השמאלית העליונה של דף החשבון החודשי שנשלח 

אליכם במייל או בדואר.
מספר מסלקה: מופיע בתחתית דף החשבון החודשי, ליד הסכום לתשלום.

בשלב הבא תתבקשו לבחור לעצמכם שם משתמש וסיסמה כרצונכם, אשר ישמשו אתכם 
לכניסה למערכת מעתה ואילך.

www.tekoa.co.il  :ניתן להיכנס דרך אתר היישוב

שירות חדש
לתושב
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בית המדרש של יום שישי ממשיך 
ופותח את שעריו ללומדים נוספים

בשיעורים של רב הישוב, הרב אבי אנו מתחילים מסכת חדשה
מסכת ביצה והציבור מוזמן להצטרף

בוקר לימוד
בישיבת תקוע

לו"ז חודש אלול

בואו בשמחה!

תפילת שחרית    8:15

קפה ומאפה   9:00

9:10        שיעור חדש עם הרב אבי בלידשטיין - מסכת ביצה

10:00      שיעור מתחלף: 

             י"ג אלול - דוד שמחון

             כ' אלול - רוני בר לב

             כ"ז אלול - הרב יהודה אבינר

             ה' תשרי - הרב אריאל אלמוג
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העוורים בחייהם- מסר לראש השנה.
האגדה מספרת: גנב עיוור הובא בפני שופט שלא ידע איך לשופטו בגלל מומו. 
שלחו השופט בפני שלמה שישפטו בחכמתו. שאלו שלמה: "האם מלידה מומך 
או שנגרם בתאונה?". "מלידה", ענה העיוור בקצרה. "אם כך, איך תדע את 
שחסר ואיך תדע את שעליך לגנוב?", שאל השלם באדם. חשב העיוור וענה: 
"לא מן ההכרח שמום הגוף הוא מום הנפש. מגבלתו של הראשון היא מעלתו 
של השני, עיוורונו של הראשון יפקח את ראיית השני". "אם כך... ", שאל שלמה, 
"מתי יפקח העיוור את עיניו בפעם הראשונה?" "ביום פטירתו מהעולם", ענה 
העיוור בקצרה. "ישוחרר ויצא לחופשי ..", פסק שלמה, "... כי אין לשופטו במומו 

של גופו ונפשו שראה את הגזלה.. בבוא הימים יישפט בעליונים".
ואמנם, לכל אורך חייו, האדם משול לעיוור, כי אין הוא רואה את האמת ואין 
שכלו מפרש נכונה את שרואות עיניו. וביום הסתלקותו מחיי העולם הזה, 
כאשר יצא מלבושי קליפת גופו, תפקחנה עיניו, יתחדש זכרונו העליון, יראה את 
האמת ויצטער עד מאוד.  כי ידע... במאוחר, שעד יומו האחרון כבר נקבע ונחרץ 

גורלו. ועתה, כאשר יצא מחוץ ללבוש גופו, אין הוא יכול לתקן ולשנות דבר.
ומה ראה? ראה את איוולת תדפיס חייו, בלי אפשרות לשנותה; ראה את 
חטאיו המרובים, בלי אפשרות לתקנם; ראה את מלכודת גוף לבוש הבשר 
שבו היה כלוא כל חייו, בידיעה ברורה שבגלל מעשיו... יחזור שוב לשכמותה; 

ראה מקטרגים רבים בלא מליץ יושר אחד.
כך ישב מעל גופו, הטמון ב-ד' אמות קברו, ובדעת על ההזדמנות שהוחמצה, 
בכה והצטער ומרוב בושה לא עלה חזרה למקור מחצבתו שבעולם הבא. 
בהזדמנות הראשונה חזר והתגלגל שוב בגוף כלא חדש, כדי שוב להתנסות 

ולתקן את המעוות.
וישנם גם אחרים שאין מגבלת לבושי הבשר מכסה על עיניהם ורואים היטב 
דרך עיוורון גופם, כיוון שמביטים הם על החיים בעיני השתקפות נשמתם. ולא 
לאלה אני כותב זאת, אלא לעיוורים בחייהם, כדי שיפקחו את עיניהם עוד 
טרם הסתלקותם, יתקנו את הדרוש תיקון ויפסיקו לסגוד.. ל'אמונת הכלום'.

יהושע

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
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דירת 3 חדרים, מושקעת, כניסה פרטית, עם גינה, ברחוב 
עמוס, מיקום מרכזי, בתקוע א': 050-5966887

 --------------------------------------------
מיידי, 4.5 חדרים, עם מרפסת גדולה, ברחוב סולם יעקב, 
עדיפות למשפחה לא גדולה וללא חיות מחמד: אינה, 

052-3803546
 --------------------------------------------
דירה מקסימה, 1.5 חדרים, דוד שמש, מרפסת שווה, מיקום 
מצויין, שכנים מדהימים, מיידית. לפרטים: 050-6736453

 --------------------------------------------
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
 --------------------------------------------
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, 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
 --------------------------------------------
דירת 2.5 חדרים, במיקום מרכזי, כולל מזגן, מתחילת 

אוקטובר: יוסי, 050-7223331
 --------------------------------------------

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

 --------------------------------------------
5 חדרים, גמיש, מיידי. לפרטים:  ללא תיווך, בית 

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

054-5988839
 --------------------------------------------
בלב תקוע, בית גדול, בלי מדרגות, 6 חדרי שינה, סלון 

מרווח, גינה גדולה: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
 --------------------------------------------
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

חצי שעה סליחות
לפני שחרית

שעה 
18:00לפני שחרית

חול

שחרית
א, ג, ד 6:00

ב,ה 5:45
ו׳ 7:00

א, ג, ד, ו 6:00
ב, ה 5:45

סליחות: שעה 
לפני התפילה

6:056:308:15
6:15

ו׳ 8:15
ר״ח וצום 6:00

דף יומי 6:005:15
שחרית 6:00

בימי שישי 
7:00 הודו

סליחות 6:00

18:3018:1518:4018:30מנחה

ערבית
מניין ראשון-
אחרי מנחה
20:30

19:0519:1520:4520:30

שבת

מנחה 
18:2317:5014:00וק. שבת

18:40
קבלת שבת 

19:15
20 דקות לאחר 

15 דקות 18:30הדלקת נרות
לפני השקיעה

20 דקות לאחר 
18:50הדלקת נרות

6:30שחרית
8:30

5:40
לימוד 8:005:409:308:00

8:30שחרית 8:45
ותיקין:

30 דק׳ לפני הנץ
מניין שני: 8:30

8:15ברכו 9:00

17:4513:30מנחה
17:15

שיעור 16:00
מנחה 19:00

17:00
17:00 תהילים18:00ס. שלישית 17:50

16:00 שיעור18:0018:30 מנחה
17:00 מנחה

19:45צאת שבתצאת שבת19:24מוצ״ש19:1419:1219:15ערבית

צהרון קטן וחמוד בתקוע ד' )9 ילדים( מחפש שתי עובדות 
חביבות, חמישה ימים בשבוע, 16:00-14:00, 50 ש"ח 

לשעה, מטעם המועצה. לפרטים: 052-3825200, שרי
 --------------------------------------------
בלט עם אשירה! שיעור נסיון חינם, ימי שני בסטודיו 7, 

גן חובה-כיתה ט': אשירה, 054-7807949
 --------------------------------------------
סדנא בחינוך ילדים- הלב הוא העניין, בהדרכת אילנה 

מזוגי, לימודי בוקר במרחביה, לאחר החגים.
לפרטים: 052-6540499

 --------------------------------------------
בניית ציפורניים ולק ג'ל במחירים נוחים: 052-3959022

 --------------------------------------------
בית ספר אח"י תקוע א'-ג' מחפש אנשי חינוך מעולים 

להצטרפות לצוות בית הספר בתפקידים שונים. 
למתאימים: תחילת עבודה מיידית והצטרפות לצוות 
ליווי  ילדים מתוקים, למידה מתוך שמחה,  מהמם, 
והדרכה באתגרים. לשליחת קורות חיים ופרטים נוספים: 

hmayerson@gmail.com
 --------------------------------------------
דבש מכוורת ניר גלים, איכותי וטעים, 1.5 ק"ג- ₪60. 

לפרטים: נירית, 050-7258564
 --------------------------------------------
דרוש/ה עובד/ת לסיוע בטיפול בילדים ועבודות משק 
בית בשעות אחר הצהריים, חמישה ימים בשבוע )ניתן 
גם רק חלק מהימים, העיקר שהיה בקביעות(: מירי, 

mirirudich@gmail.com ,054-4438776
------------------------------------------------------

טלי זורנברג / פותחות שבוע:
בשבוע שעבר פרסמתי רשימת תודות, 

ונשמט שם אחד.
תודה ענקית למירו כהן היקר שנידב 

את הצמחים הנהדרים 
ליריד הפותחות שבוע.
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ברוך הבא למכונה
הקרנת סרטו של ינון כהן ודיון

ילד ישראלי, עיניו מכוסות, אוזניו נאטמות. בפס יצור 
חסר פנים, חירותו ניטלת וכל הדלתות נסגרות בפניו. 

האם יצליח להוריד את המסכה? סרט אילם ופיוטי זה, 
מתסיס מחדש ובאופן נוקב שאלות קיומיות לחברה.

תפילה זכה
צפייה בסרטה של שרה בק

ושיחה עם היוצרת
עוד מעט יום הכיפורים, וחסר עשירי למניין. שוורצמן 
הגבאי אובד עצות. לאשתו יש פתרון - לצרף את בנם, 

מנחם, לתפילה. אבל שוורצמן מעולם לא לקח את מנחם 
לבית הכנסת. מנחם מעולם לא התפלל. מנחם מפגר.

ינון כהן, נולד וגדל
בישוב תקוע, היה אמן 

יוצר מוכשר שעסק
בתחום הקולנוע 

והטלוויזיה.
בתיכון למד במגמת 

תקשורת ובצבא שירת 
ביחידת ההסרטה של
חיל החינוך בתפקידי 
צילום, בימוי ועריכה. 
בה�ך עסק בתחום 

כשכיר וכעצמאי.
ינון נפטר בהיותו בן 25. 

תחרות סרטים קצרים - 
אירוע הגמר

צפייה בסרטים נבחרים
והענקת פרסים לזוכים

יוצרי קולנוע צעירים מנוער גוש עציון ואפרת הוזמנו 
להגיש לתחרות סרטים עלילתיים / תיעודיים קצרים. 

הסרטים נבחנו ע״י וועדת שיפוט מקצועית ופרסים 
יוענקו ליוצרי הסרטים אשר הצליחו להביע אמירה 

חברתית, אישית או לאומית נוקבת.

www.inoncohen.co.i l

אני מסיפור אחר
ערב קולנוע מזווית שונה לזכר ינון כהן ז״ל

יום חמישי, כ״ו אלול תשע״ט 26/9/19, 20:00 באולם הפיס בתקוע


