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קהילה וחברים-
שתהיה לכולנו שנה של ברכה, של שחרור, של נשימה;

שנה של רווחה ושל הגשמת חלומות;
שנזכה לאהוב ולהרגיש אהובים, לחייך ולצחוק;

שנה מלאת חוויות עם חברים ומשפחה;
שישכנו בינינו, בכפר שלנו, שלום, אהבה, יצירה ושמחה.

ממערכת תקועיתון

מזל טוב!
ליטבתה ונדב אילני להולדת הבן

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

חממה כהן ז"ל
אמא של משה כהן

המשפחה יושבת שבעה ברחוב דולצ'ין 28, ירושלים
משתתפים בצער המשפחה

בית תקוע

צילום: תומר אלבגלי

תקוע במבט על, ערב ראש השנה תש״פ
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תושבי תקוע היקרים.
אנו עומדים בפני שנת פיתוח ובנייה נוספת.

בשכונת עלות השחר החלו תושבים לבנות את ביתם, פיתוח פרויקט 
'ליד הפארק' החל במלוא המרץ, שיווק פרויקט 'נוף לוואדי' נמצא 

מעבר לפינה.
תהליכי שיתוף והתייעצות נמצאים בעיצומם לקראת קבלת החלטה 

לפיתוח תקוע דרום.
909, מועדון יישובי חדש.  בנוסף: משרדי ועד, כביש סוכת דוד, שצפ 

בגזרת המועצה: 4 גני ילדים, 3 כיתות מעון, בי"ס נוסף.
כל הנ"ל נעשה במקביל לשיפור העבודה השוטפת בכלל התחומים והמחלקות.
בשמי ובשם צוות המזכירות, אני מאחל לתקוע שנה טובה ומתוקה. 

אנו מתנצלים אם בלהט העשייה והעבודה פגענו במי מכם.
שתהיה שנת פיתוח מתוקה קהילתית וטובה.

אליעזר בן עטר / מזכ״ל

הוועד המנהל
השבוע הודיע חבר הוועד המנהל משה ברניקר על סיום תפקידו כחבר 

הוועד אחרי כמעט שתי קדנציות. את מקומו בוועד יחליף צורי פרומן.
משה היקר,

בשם תושבי היישוב, הוועד המנהל ומזכירות היישוב, ברצוננו להודות לך 
על כל העשייה המבורכת במשך שנים, לילות כימים, שעות על גבי שעות, 
בתפקיד יושב ראש הוועד וכחבר בצוות, עם ראייה מפוקחת ועמידה על 
עקרונות, עם זמן וקשב לכל תושב. אנו בטוחים שעוד תמשיך לתרום רבות 

ליישוב ולגוש עציון. אשריך משה ואשרינו שזכינו.

לקראת השנה החדשה, אני מאחלת לתקוע ולכל אחד ואחת מתושביה, 
שהם חלק בלתי נפרד מהיישוב, שנה של השפעה, נתינה, חשיבה, יצירה, 

שיתוף ועשייה; שנה שנוכל כולנו להיות מאוחדים מכבדים ואוהבים.
זאת הזדמנות לומר תודה על האמון, התמיכה, הפרגון, הנתינה והעזרה 
שלכם לטובת הכלל, וגם לבקש סליחה אם מישהו נפגע ממני באופן אישי, 

כמובן ששום דבר לא נעשה בזדון.
בשנה זו זכיתי לקדם עוד ועוד דברים בתחום הפנים, הייתי שותפה למהלכים 

שחלקם חדשים וחלקם נמשכים.
לפניכם פירוט קצר על הנעשה השנה בתחומי הפנים:

בריכה
השנה הבריכה עבדה כמעט ללא תקלות. הפעיל את הבריכה וולאד, שהתחיל 

אצלנו כמציל ומאז התקדם והפך למפעיל מקצועי.
צוות הבריכה השנה עבד באופן מקצועי ונתן שירות מלא וטוב לתושבים, 
והפיקוח היה ברמה גבוהה. למרות זאת, היו מספר מקרי טביעה בבריכה, 

שב"ה כולם הסתיימו בשלום ובטוב.
התגובות החמות ושביעות הרצון של התושבים השנה היה בכמויות שחיממו 
את הלב. כמובן שהיו גם תלונות, אך הן מזעריות לעומת התגובות החמות.

עלי באר רודריגז / רכזת תחום קהילה וחברה

תושבים יקרים,
נושא הפיתוח של תקוע-דרום קיבל ברבות השנים גלגולים שונים, ואנו 
נמצאים בזמן שבו נדרש מאיתנו לקבל החלטות על פיתוח האזור המחבר 

בין תקוע א' לתקוע ב'. 
הרגשנו כי יהיה נכון לכנס מקבץ של כשלושים תושבים, המייצגים את 
המגוון של תקוע, לערב של התייעצות וחשיבה משותפת אודות הפיתוח 
של תקוע-דרום. מטרת הערב הייתה לשתף בדילמות, בידע המקצועי 
הנוכחי, ובעיקר להקשיב לרעיונות, מחשבות ורצונות ולהתרשם מהלך 

הרוח הקהילתי סביב נושא רגיש זה.
הערב התקיים ביום שני האחרון ולשמחתנו התפתח בו שיח מעמיק וקשוב, 
אשר רואה לנגד עיניו את טובת תקוע, באופניה השונים. חלק מהצלחת 
הערב היה הודות להשתדלות לדייק בהרכב המשתתפים ובתמהיל קבוצת 
המיקוד, כך שיהיה ייצוג מכבד לקולות השונים שעולים סביב הסוגיה - 
ועדת חיים ביחד, רשימת מבואות תקוע, ועד תקוע ב', פעילים אקולוגיים, 
בעלי בתים בתקוע ב', הורים לבנים ממשיכים עתידיים, שוכרים בתקוע 

א' שממתינים לבנייה ועוד...
במבט חיצוני על שולחנות הדיון, ניתן היה ממש להרגיש את הגיוון של רוח 
תקוע, ואכן הקולות שהושמעו היו מחכימים ומגוונים. בימים הקרובים, 
הוועד המנהל ישב על עיבוד תוצרי החשיבה מהערב וייקח מתוכם תובנות 

להמשך התהליך הקהילתי. הישארו בהאזנה, נמשיך לעדכן.

לקט של קולות מהמפגש, חשיבה משותפת:

התפרסם נוהל תהליך טיפול בפניות לרשם האגודות.
הקישור לנוהל נמצא באתר היישוב, תחת הלשונית מזכירות-

הודעות משרד.
הנוהל בא להבהיר מה הם הנושאים שבסמכות משרד הרשם, מה 
התהליך אותו משרד רשם האגודות מבצע בבירור פנייה, לוחות 

הזמנים ומה הן האפשרויות העומדות בפני הפונים.

הודעה על אסיפת חברים נדחית

 אסיפת חברים תתקיים 
ביום חמישי, 3 באוקטובר 2019, ד' בתשרי תש"פ,

באולם הפיס, 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

אתי מלכא / רכזת פנים
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העונה תסתיים ביום רביעי )צום גדליה(. תודה שהייתם איתנו, ניפגש 
בעונה הבאה. 

שצ"פ 927
הפארק גדול ומרכזי. חלקו התחתון נמצא ברח' תכלת מרדכי, מול המדורגים, 

וחלקו העליון ברח' אדירים, ליד משפחת עדס.
בחירת המתקנים נעשתה בשיתוף תושבי השכונה. הפארק משמש את 
תושבי השכונה וכן הרבה מתושבי היישוב שמגיעים. המפגשים הטבעיים 

שמתקיימים שם בין ותיקים לחדשים הם חוויה.

שצ"פ 914 
גינה גדולה שחלקה העליון ברח' המידה השנייה וחלקה התחתון ברח' 

אדירים. זהו בעצם המשך של שצ"פ 927.
בגינה נשתלו עצי נוי והמון פרחים יפים. לרווחת התושבים, הותקנו ספסלים 
הפונים לנוף עוצר נשימה. בהמשך יותקנו שם מתקני רחוב ופרגולה מעניינת. 

המקום מאוד מרגיע ומזמין, כולם מוזמנים להגיע וליהנות מהמקום.

שצ"פ 909
השצ"פ נמצא בירידה מול רח' רש"י. הוא הכי גדול בתקוע ונעשו בו לא מעט 
תכנונים. כרגע אנו נמצאים בשלבי תכנון מחודשים ובעז"ה גם אחרונים. 
צרפתי מספר תושבים משכונת נוף הרודיון ב' לצורך שיתוף בתכנונים וחשיבה 
משותפת מה נכון להקים במקום. המטרה היא ליצור פארק בסגנון טבעי עם 
מרחבים פתוחים ומשחקי שדה וכן מענה לנוער בחלק נכבד של הפארק.

שצ"פ עלות השחר שלב א'
בימים האחרונים הסתיימו עבודות פיתוח השצ"פ ע"י גינון תקוע. השצ"פ 
תוכנן באופיו לפי רוח המקום, בעיקר בשל קרבתו ליער. מתוך השצ"פ 

ניתן לרדת לטיולים ביער.

כיכר חן ישראל 
הכיכר תוכננה ונבנתה לזכרו של חן ישראל ז"ל בשיתוף מלא של ההורים, 

המועצה, ועדת הנצחות וועדת בנייה.

פארק כלבים
ועדת בנייה המליצה לועד המנהל על מיקום לפארק כלבים סמוך למדורגים 
ברח' תכלת מרדכי. בתקציב לשנת 2019, אושר סכום של 50 אל"ש לטובת 
הקמת הפארק. במקביל התקבלה פנייה מתושבים הגרים בשכונות 
הדרומיות, להקמת פארק כלבים במרכז היישוב, שיוכל לשמש גם את 
תושבי תקוע א' וגם את תושבי תקוע ב' ג' ו-ד'. בימים הקרובים, הוועד 
המנהל ידון לעומק בסוגיה ויחליט על מיקום פארק כלבים לטובת כלל 

התושבים. ברגע שתתקבל החלטה, נצא לביצוע מיידי.

שדרוג הפארקים, השלמת ציליות, צביעה, תוספת ספסלים 
מקווה ששמתם לב, ואם לא- אז מוזמנים להגיע לשצפים המשודרגים 

וליהנות מחוויה במקום. 
בפארק המרכזי - נוקה החול והוספנו חול חדש.

בפארק אורני - נצבעו כל המתקנים והוחלפה המגלשה בחדשה בשל 
תקלה שהייתה בישנה.

בפארק ברח' סולם יעקב - הותקנו ציליות חדשות. בסופת החורף שעבר, 
הציליות נקרעו ונהרסו כליל.

אחת לחודש מגיע אלינו בודק שעובר בכל מתקני המשחקים והשצפי"ם 
ביישוב ואם ישנם מתקנים שדורשים תיקון, הוא מתקן במקום, וכך אנו 

שומרים על תקינות המתקנים.

אשפתוני רחוב
בעז"ה אחרי החגים יותקנו בפארקים ובגינות הציבוריות אשפתונים במטרה 

למזער השלכת פסולת של מבקרים לרווחת התושבים.

אתי מלכא / רכזת פנים

ועדת הנחות 
מזה מספר שנים, ועדת הנחות מתנהלת באופן מסודר ומבוקר. בשנה 
האחרונה היו עשרות פניות של תושבים המבקשים הנחות במיסי יישוב. 
ועדת הנחות מפעילה שיקול דעת לאחר בדיקה של הפונה ולפעמים גם 
בדיקה חיצונית. לא מעט פניות התקבלו השנה, חלקן נענו בחיוב ולצערי 

חלקן נענו בשלילה.

ועדת הנצחות 
זו השנה השנייה שביישוב פועלת ועדת הנצחות. תושבים המבקשים להנציח 
את יקיריהם מוזמנים למלא טופס בקשה להנצחה, שנמצא באתר היישוב, 

ולהעבירו למייל שמפורסם בטופס.
ביישוב ישנם מקומות רבים שבהם ניתן להנציח יקירים. מי שמרגיש צורך 
בהנצחת יקיריו מוזמן לפנות אלי עם רעיונות וגם לבדוק מולי אלו אופציות 

קיימות, ולאחר מכן למלא את טופס הבקשה.
המקומות שניתן כיום להנציח הינם בעיקר שצפי"ם הנמצאים ברחבי היישוב, 
לדוגמה, שצ"פ 914 הסמוך למשפחת ברוכין , וישנן אופציות נוספות דומות.

שדרוג בדואר ובניית חדר דואר חדש 
השנה בנינו מבנה דואר חדש, בחסות חב' הבנייה "ענבה". המבנה תוכנן ע"י 
החברה, בתיאום מלא עם מזכירות היישוב ולפי דרישות המקום. המבנה 

הינו יביל וניתן להזיזו בעתיד.

שיפוץ מבנה לבני עקיבא
לאור מצוקת מקום קשה בסניף בנ"ע, הוחלט להקצות מבנה נוסף שנמצא 
צמוד לביהכנ"ס חב"ד- המחלבה של פרוינד לשעבר. המבנה שופץ והותאם 
לסניף, הוא חלק בלתי נפרד מהסניף הקיים ומתקיימות בו פעילויות 

שבועיות ואירועים קהילתיים לפי הצורך.

מכירת קרוואנים 
בשנה האחרונה התפנו לא מעט קראוונים ממשפחות שחלקן עזבו את 
היישוב וחלקן עברו לבית הקבע שלהן בתקוע. כל קראוון שהתפנה נמכר. 
חלק מהקרוואנים פונו מהיישוב לאחר המכירה וחלק נמכרו ועברו לחסות 
הישיבה, לטובת אברכים ותלמידים. המגמה שלנו היא להעביר כל קראוון 
שמתפנה לשכונת הקראוונים בתקוע א', ובמידה ואין בו צורך או אין מקום 

עבורו, למכור אותו ולפנותו לאלתר.
כמו שאתם כבר יודעים, אין לנו אפשרות לאכלס משפחות חדשות מאחר 
ואין כרגע מקום. ברגע שיתפנו יותר קראוונים בתקוע א' ויתאפשר לאלכס 

משפחה, אנו נפרסם לתושבים בצורה מסודרת.

משפטי חובות ופינוי שב"חים 
כחלק מתפקידי, אני עוסקת בטיפול משפטי מול תושבים בענייני חובות, 
פלישה וכו'... השנה התקיימו מספר דיונים בבתי משפט נגד תושבים, 

והלוואי וזה לא היה קורה.
אנו עושים את מירב המאמצים שלא להגיע לטיפול משפטי מול תושבים. 
לצערי לא תמיד המאמץ מצליח ואנו נאלצים לפעול בדרך הקשה ולתבוע 

תושבים מהיישוב.

אכיפה ביישוב
לא מעט פניות מתקבלות מתושבים המתלוננים על בעיית חנייה, פסולת 
שנזרקת ברחבי היישוב, כלבים משוטטים ועוד... ישנם מצבים שגם אנו 
נתקלים בהם והם מצריכים התערבות חיצונית. כידוע, ליישוב אין זכות 
אכיפה בתחומים הנ"ל והרשות המקומית היא הסמכות היחידה לאכיפה 
ולמתן דוחות. תושב המרגיש צורך להתלונן מוזמן לפנות אלינו לעזרה, 
אך לא לפני שהוא פתח קריאה במוקד 106 במועצה. לפעמים נדמה שאין 
מענה, אך זה לא נכון. המועצה משתדלת לתת מענה תוך מספר שעות לכל 

פנייה והמאמץ הוא שווה.
שנה טובה ומוצלחת!
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ליל הושענא רבה - 'עד עלות השחר'
לילה לבן של לימוד ושיח ברוח תקוע

ממשיכים את המסורת ונשמח שתהיו שותפים:
סוכות מארחות - רוצים לפתוח את סוכתכם 

להתרחשות רוחנית-יצירתית?
אנשי רוח ויצירה- מעוניינים להעביר 

לימוד, שיעור או סדנא?
נשמח מאוד שתפנו אלינו.

הרב אבי - 054-5558427 )ללא וואטסאפ(
חיים - 054-3183617

רבקה יורב רפאל / רכזת חינוך

עדכון חינוך
התחילה שנה חדשה עם הרבה התחדשות גם בוועדות החינוך השונות.

ועדת הגיל הרך - נורית יפרח, יעל ברזיס ואפרת אייזיק פורשות אחרי 
התנדבות פעילה של שנים. תודה רבה על כל ההשקעה!

אנחנו מברכים את המצטרפות החדשות: ציפי קוזוכוביץ', רעות בן שימול 
ואדוה ירס. הן מצטרפות לאביטל פליקס, לירן לוי ועדינה כליל החורש.

ועדת גיל יסודי - חברות הוועדה: מזל ביאלסקי, גיתית איש-שלום, רעות 
ורקר, יפעה רגב, רבקה דבירה.

צוות חשיבה לגיל הרך: אדוה ירס, אלישבע זינגר וחנה גנות-אדמנית.
נשמח מאוד למתנדבים ומתנדבות נוספים. כמו כן, ניתן להצטרף לפגישה 
אחת אם יש לכם רעיון לפעילות ספציפית או לנושא שנראה לכם ראוי 

לעסוק בו במסגרת יישובית. 
שתהיה לכולנו שנת שמחה, פריחה, חלימת חלומות והגשמתם!

שלכם, רבקה יורב-רפאל

חנה גנות אדמנית על ההרצאה של יובל אברמוביץ' שהתקיימה 
ביום שני:

״ומה... באמת עשית את מה שכתבת עד היום?״
פעם שלישית בהרצאה של יובל אברמוביץ' ויש כמה בדיחות שאני 
יודעת להשלים כבר לבד )טוב, בתל אביב אין בדיחות על מחסומים, 

אז סלחו לי... אותן לא ידעתי להשלים;( 
ומה הביא אותי בפעם השלישית להגיע? 

קודם כל, זה קרוב לבית! ולבלות ערב כזה מעורר השראה עם האיש, 
ההורים שלי וחברים מסביב, זה חד-פעמי.

מה עוד? החלומות שלנו הם בגדול, אין סופיים. 
וכמה שאזכר בזה יותר, ככה אני מפנה מקום בתודעה שלי ומאפשרת 

לחלומות האלה להתחיל להירקם. 
וכן, יש כבר כמה שהגשמתי, ויש כאלה שגם ירדו מהרשימה )זוכרים? 

הרשימה צריכה להתעדכן כל כמה זמן...( 
אז מה היה לנו שם? 

איש אחד חולם- יובל אברמוביץ׳, שעזר למאות )ואולי אלפי( אנשים 
להגשים את החלומות שלהם. 

כי הורגלנו לבקש משאלה כשכוכב נופל... בשקט. לכבות נר... בשקט... 
כי... מה יקרה אם זה לא יתגשם? 

יובל מלמד את העולם לצעוק את החלומות שלנו. אם נחביא אותם 

אי שם, הם לא יתגשמו; אם נצעק אותם- סיכוי טוב שמישהו שמכיר 
מישהו ישמע, יצטרף אלינו, יעזור לנו ונגשים אותם. 

אין גיל לחלומות!! )ההורים שלי, הצעירים ברוחם, העיזו גם לרשום 
כמה חלומות משלהם. לא הצצתי, אבל כך היה נראה לפחות מהצד(. 

בתקוע יש כל כך הרבה חולמות/ים וכל כך הרבה מגשימות/ים - בואו 
נאפשר לעצמנו להתגבר על הפחדים מכשלון, מהצלחה, מאי ודאות, 

מבושה, ונצעק את החלומות שלנו. 
שתהיה שנה טובה של הגשמת חלומות- קטנים/ גדולים, ובעיקר הרבה 
אור ושמחה. ותודה לתרבות תקוע ומתנ"ס גוש עציון שיודעים מה 

החלומות הכי כמוסים שלנו.
חנה גנות אדמנית 

מניין של חיים נוף אלירז ברסלב אבני קודש סוכת דוד

7:00 אחרי סליחות שחרית

18:10ערב ראש השנה 18:09 18:10 18:00 18:10 מנחה

אחרי מנחה 18:40 18:50 18:50 אחרי מנחה ערבית

5:25 7:30 5:40
7:00

תקיעות:10:00
7:32 שחרית

יום א-
ראש השנה

17:50
תשליך:

אחרי מנחה

17:00
תשליך:

אחרי מנחה

17:50
תשליך:

אחרי מנחה

17:30
תשליך:

אחרי מנחה

17:30
תשליך
18:00

מנחה

19:00 18:50 18:50 18:50 18:50 ערבית

5:25 7:30 5:40
7:00

תקיעות: 10:00
7:30 שחרית

יום ב-
18:15ראש השנה 17:30 18:00 18:00 18:00 מנחה

19:00 19:01 18:50 18:50 19:01 ערבית

6:15 5:50 שחרית

18:15צום גדליה 17:50 מנחה

18:44 18:46 ערבית

זמני תפילות ראש השנה
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לתשובת השנה-הרב אברהם בלידשטיין:

עליך להיוולד
אומרת החמימות האינסופית שאתה ספוג 

בה, שספוגה בך
ואתה נעשה רעד

אינך אלא רעד
ופתאום נבעט החוצה בועט החוצה

נולד, קיים, לבד. הרעד הזה קיים לבד.
ממשיך לבעוט את דרכך

עוטפת,  המקורית  החמימות  ושוב,  ושוב 
מחבקת, ממלאת

ושוב ושוב אתה נפלט לקור העולמי
קם ונופל, קם והולך

פועה ומגמגם, פועה ומדבר
הולך וחוזר

ויום אחד אומר
אני אחר.

אני לבד. יכול רוצה להיות לבד.
ואתם שן סלע שעומד ורואה שניתן ליצור 

גם מרחק

ואתם אולי רעד. אולי אינכם אלא רעד שנשאר 
מאחור.

ואתם ברכה, שזו מין קרינה שנפלטת ברגע 
של פרידה

ואתם חוף אחרי שהגל האחרון נפרד

ואני בדרך. אני דרך שחוצה את המרחב
ואני גב אליכם ופנים קדימה אינכם יודעים לאן

כולי גב, עורף
לא תמצאו אותי וזה לא משחק הפעם.

לפעמים
כמו נמלה על מפת העולם

או שכבר נפלה ממנו למקום שאין לו מפה
כמו רכבת שנשיפתה האחרונה מגיעה לפסגה

או שעומדת עדין בתחנה
או לא כמו

שום דבר
חרס הנשבר

ויום אחד, יום אחד, מגיע יום אחד

אחרי שהזיכרון של פירור הברכה האחרון 
שנותר

אינו אלא אוושה של חלום ליל אמש שהתנדף
כשקיפלת את השמיכה לאור השמש

אחרי שכבר באמת אין דרך חזרה
והצלחת ואתה באמת אחר

יום אחד מגיע, לתשובת השנה
ויש לך פנים

לראות ולהראות ולהיראות
ומלב ים אתה גל בתנועה שהכל בה הפוך

שהכל עמד מלכת והכל הולך  

ופתאום למרות שנותיך
יש לך מהירות קול ואור וחוסר סבלנות וקוצר 

רוח
האם אספיק האם אצליח

לחוף האם עוד מחכה
החוף

לקבל את הגל
השב

אחד הדברים המאפיינים קהילה הוא כוח החיבור בין 
האנשים.

אנו מרגישים כי התברכנו פה בתקוע בחיבורים שונים 
בין אנשים הנותנים כוחות אחד לשני ביום יום ובתקופות 
שמחה ומשבר, בשיחה, בחיוך, בעזרה הדדית, מקצועית, 

בארוחה משמחת ועוד.
בכניסתה של שנה חדשה, אנו רוצים לברך כי נמשיך 
להיות עמודים שניתן להישען עליהם, כל אחד בכישרון 

שניתן לו ובלב הרחב שיש לו.
וזו הזדמנות עבורנו להודות על כל עמוד ועמוד שמחזיק את 
הכוח הזה שנקרא קהילה, שהייתם איתנו בתקופת הכאב 
שחווינו עם בננו זיו אליהו ז"ל, ועל השמחה שהרגשנו שכל 
כך הרבה אנשים חווים איתנו בהולדת ביתנו הלל יהודית.

שתהיה שנה מבורכת בטוב מכל טוב,
משפחת שפץ, יואל, פליאה והילדים

עומדת על סיפה של השנה החדשה, לראשונה עולה לי דימוי של קו זינוק של מרוץ.
לא מרוץ שמבקש להשיג ולנצח,

אלא מרוץ שפורש לפנינו דרך חדשה.
דרך שנוכל להגיע למקומות שעדיין לא הגענו אליהם, דרך שתזמן מפגשים אנושיים 

חדשים ואפשרויות חדשות ואני מתרגשת מאוד.
יודעת שהדרך כבר כתובה ונכתבת מעצם ההסכמה שלנו לרוץ אל הלא-נודע

והלב מתרחב ונרגש לחדש שממתין, מוכן לכל מה שיביא איתו הזמן,
ויאפשרו ההסכמה והאפשרות.

שתהיה לנו שנה של גילוי, צמיחה, יציאה מעצמנו.
שנה שנוכל ליהנות מהאוצרות שכבר בתוכנו ונאספו עד היום.

שנה של גדילה, העמקה והרבה יופי שיתגלה במרוץ החיים הזה.
שרית מלמד

קהילת תקוע היקרה - תש"פ בפתחנו 
תהא שנת פנים 

בפנים 
שנאיר פנים  

בביתנו, ברחוב, בתור למכולת ובפקקים 
שבחיים 

וה' אף הוא יאיר פניו אלינו 
ויחון אותנו בשנה פשוטה, בלי להאריך בתרועה ושברים 

מלאה באהבה וכבוד הדדיים 
בחיבורים חדשים ישנים  

וכשנעצום לרגע את עינינו  
נראה את המציאות ביתר בהירות 

ונאמר 
שמע ישראל 

אחד 
הרב דב זינגר

קהילת תקוע אהובה - איזה כיף לי לברך אותנו!
אפתח בתודה. מעולם לא חשתי בבית בשום מקום. עד 

שהגעתי לתקוע.
תודה על אנשים שהם בית. תודה על מאור הפנים. על 

הניראות והאיכפתיות.
אני מברכת אותנו בקרבה.

קרבה בינינו לבין עצמנו. קרבה שיודעת ריחוק מהו.
ויודעת כמה הוא יכול להיות כואב.

קרבה כבחירה של חיים.
אני מברכת אותנו באומץ – ללכת אל תוך החלומות שלנו.

לברוא אותם.
להיות אותם.

אני מברכת אותנו בחמלה.
לכל החלקים שלנו שנדמים לנו פחות יפים.

חמלה ורכות.
כמו בספר "מומו" – ככל שנסכים ללכת לאט יותר, נתקדם 

מהר יותר.
שנה טובה ומתוקה!
אסיה הדסה פרנס

ברכות 
לשנה 

החדשה

אני שמחה לראות 
ע  ו ק ת ב ש  י ש
אנשים כבכל ארץ 
ממגוון  ישראל, 

רחב.
כ"כ הרבה גוונים, 
בפני  אדם  כל 

עצמו.
אני מאחלת שנזכה 
לראות את היופי 
ולשמוח  שבשני 
לכל  שיש  בטוב 

אחד עם עצמו.
אפרת ארליך
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הלכות ראש השנה ויום כיפור

ראש השנה
א.      התרת נדרים

לפעמים אדם נודר ושוכח את נדרו. בנוסף, מי שנהג מנהג טוב שלוש פעמים 
)ולא אמר "בלי נדר"(, הרי זה נחשב כאילו נדר להמשיך לעשות כך כל חייו. 
לכן נוהגים לעשות התרת נדרים בערב ראש השנה )יש נוהגים גם בערב 
יום כיפור, ובליל יום כיפור נהגו כך כולם, באמירת "כל נדרי"(. במסגרת 
ההתרה, מוסרים גם מודעה המבטלת מראש נדרים שאדם יידור במשך 
השנה שתבוא. חשוב שהמשתתפים בהתרת הנדרים יידעו שזו לא תחינה 

וכד', אלא תהליך ממשי של התרה.
לאילו נדרים זה מועיל? היות והתרת נדרים זו אינה ממלאת אחר כל 
הדרישות ההלכתיות, היא מועילה רק לנדרים שאדם אינו זוכר אותם, 
אלא שחושש שמא נדר. נדרים ספיציפיים שאדם זוכר אותם, צריך להתירם 

בצורה מדוקדקת יותר.
המודעה, שמבטלת נדרים מכאן ולהבא, מועילה רק למנהג טוב שאדם 
ינהג שלוש פעמים או לאדם שיידור בלי לזכור את המודעה שמסר בתחילת 
השנה )אבל מי שיידור מתוך מודעות למודעה שמסר, הרי בעצם העובדה 

שנדר, ביטל את המודעה(. 
נשים – כמובן, אין הבדל בין נשים לגברים. אבל בפועל רוב הנשים לא 
נהגו לעשות התרת נדרים נפרדת בערב ראש השנה, אלא סמכו כנראה 
על אמירת "כל נדרי" בליל יום כיפור. אמנם אישה נשואה יכולה להיכלל 
בהתרת נדרים של בעלה )לשם כך היא צריכה לבקש מבעלה שיעשה זאת 
והוא צריך לציין זאת בפני המתירים(. אבל אישה שאיננה נשואה צריכה 

להקפיד במיוחד על המשמעות הזו של אמירת "כל נדרי". 
ב.      ילדים בתפילה

דבר מבורך להביא ילדים לבית הכנסת, שיתרגלו להתפלל ולנגן, להתרגש 
לקוות לשמוח ולהתיירא. לכן צריך להתאים את השהות של הילדים בבית 
הכנסת ליכולות שלהם ושל שאר המתפללים. אם ילד מפריע להורים או 
לאחרים להתפלל או לשמוע תקיעות שופר, מותר וצריך להפסיק את 
התפילה, גם באמצע תפילת העמידה, כדי להוציאם מבית הכנסת. מצד 
שני, ישתדלו כל המתפללים שלא להקפיד יתר על המידה על הילדים ועל 

מביאיהם. "ישמחו בי חבריי ואשמח אני בהם". 
ג.       אכילה לפני התקיעות

היות והתפילה מתארכת מאוד בראש השנה, יש נוהגים להקל לקדש 

ולאכול מעט לפני התקיעות, על מנת להמשיך להתפלל בכוונה וכדי שלא 
להתענות ביו"ט. למקילים- ראוי שלא לקבוע סעודה ממש ולא לאכול 

יותר מכביצה מזונות. 
ד.      תקיעת שופר

ניתן לצאת ידי חובת המצווה מן התורה בשמיעת שלושים קולות- לפני 
תפילת העמידה או תוך כדי תפילת מוסף או אחריה.  

נשים אינן חייבות בתקיעת שופר. למרות זאת, נהגו הנשים להקפיד לשמוע 
קול שופר. עדות המזרח נהגו שנשים אינן מברכות על מצווה זו ואילו 

באשכנז נהגו שכן. 
ראוי שלא להפסיק בדיבור שלא קשור לתקיעות או לתפילה מתחילת 

הברכות )'לשמוע קול שופר' ו'שהחיינו'( ועד סיום התקיעות. בדיעבד, אם 
דיבר, יצא ידי חובת התקיעות ואינו צריך לחזור ולברך או לתקוע.

ה.      שני ימים טובים של ראש השנה
לשמחתנו, אנחנו לא כל כך מורגלים בשני ימים רצופים של חג. אין לעשות 
הכנות מיום טוב ראשון של ר"ה ליום טוב שני. לכן אין לערוך את השולחן 
או להדליק נרות חג בסוף היום הראשון של ר"ה עבור הלילה השני של 
החג, אלא יש לחכות עד שייכנס היום השני של ר"ה: לגבי מלאכות ממש 

)בישול, הדלקת נר(- יש לחכות עד השעה של "צאת החג" )19:27(; לגבי 
הכנות סתם )כגון עריכת שולחן(- מספיק לחכות עד צאת הכוכבים )19:02(.

מברכים 'שהחיינו' גם בלילה השני של ר"ה, בהדלקת נרות ובקידוש. אמנם, 
היות ויש מי שסובר שלא צריך לברך 'שהחיינו', טוב להביא פרי חדש או 
ללבוש בגד חדש בלילה השני של ר"ה ולכוון גם עליו בברכת 'שהחיינו'. 
לשים לב! לא לברך על הבגד או על הפרי 'שהחיינו' בנפרד, אלא לכוון 

עליהם בברכת 'שהחיינו' שבקידוש ובהדלקת נרות.

עשרת ימי תשובה-
בעשרת ימי תשובה מוסיפים בתפילת העמידה כמה הוספות. ההוספות 
בברכות אבות, גבורות, הודאה ושלום אינן מעכבות בדיעבד, וכן גם אמירת 
הנוסח 'המלך המשפט' בברכת המשפט אינה מעכבת. ואילו הנוסח 'המלך 
הקדוש' בברכת קדושה מעכב. לכן בכל ההוספות, חוץ מ'המלך הקדוש', 
אם כבר סיים את הברכה, ממשיך להתפלל כרגיל ואינו חוזר לתקן את 
טעותו. ואם טעה ולא אמר 'המלך הקדוש' וסיים את הברכה, עליו לחזור 

לראש התפילה. 

יום כיפור-
א.      בקשת מחילה

עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. לכן 
ערב יום כיפור הוא זמן מתאים ביותר לחשבון נפש על עבירות שבין אדם 
לחברו- בין איש לאשתו, בין הורים לילדים, בין קולגות במקום העבודה, 
בין שכנים ועוד. לצערנו, לא תמיד אפשר לבקש מחילה. לפעמים הנפגע 
כבר איננו בעולם, ואז ניתן לעלות לקברו ולבקש מחילה בנוכחות עשרה 
בני אדם. לפעמים הנפגע איננו אדם מסוים אלא קבוצה שלמה, ואז לא 
תמיד אפשר לבקש מחילה. כמו כן, לפעמים בקשת המחילה תעמיק את 
הפגיעה ואז יש להעדיף את טובת הנפגע על פני טובת הפוגע )המעוניין 

שתימחל לו הפגיעה( ולא לבקש מחילה.
ב.      הכנות לצום

כדאי להתחיל את ההכנות לצום כמה ימים לפני כן.  שתייה מרובה כמה ימים 
לפני הצום מועילה. כמו כן, אם יש מצבים רפואיים שעלולים להיות מסוכנים, 
כדאי לקבל חוות דעת של רופא כמה ימים לפני הצום כדי להספיק להיערך. 
אם יש צורך, כדאי להכין מראש כלים מסומנים לאכילה ושתייה לשיעורים.

ג.       נשים בהריון, מניקות, חולים וכו'
החובה לצום ביום כיפור היא חובה חמורה. האוכל או השותה במזיד ביום 
כיפור חייב כרת. אבל פיקוח נפש דוחה את החובה הזו. לכן אם הצום כרוך 
בסכנת נפשות או בספק סכנה, אסור לצום וחייבים לשתות או לאכול, בהתאם 
לצורך. במצב כזה, אם אפשר, עדיף להסתפק בשתייה ולא לאכול – ניתן 
וכדאי לשתות גם שתייה מזינה. אם אפשר, יש להעדיף דברים שאינם כל 
כך ראויים לאכילה או לשתייה, כגון תה קמומיל מרוכז )שהוא מר(. אם 
אפשר, יש להעדיף לשתות או לאכול פחות מכשיעור )ההגדרה המדוייקת 
בהמשך(. אבל אם אי אפשר, יש לשתות ולאכול כרגיל ולא לבוא לידי סכנה.
סכנה או ספק סכנה – אם רופא או חולה מגדירים את מצבו כספק סכנה 
אם לא ישתה או יאכל, עליו לשתות ולאכול. ביחס למצבים ידועים מראש, 

חשוב מאוד להיערך ולקבל חוות דעת רפואית לפני הצום. 
בעיקרון נשים בהריון או מניקות חייבות לצום ביו"כ. אמנם יש כל מיני מצבי 
קצה. לדוגמה, אישה שהתחילה להרגיש צירים, צריכה לשתות כדי לא להגיע 
ללידה מיובשת, שזו סכנה ממש. קשה לפרט כאן את כל המצבים, לכן כל 
כך חשוב להקדים ולקבל חוות דעת רפואית, ובכל מקרה של ספק, לפנות 
ולשאול מראש. אפשר לומר כהנחיה כללית שעדיף להפסיד את התפילות 
בבית הכנסת, להיות במנוחה במקום ממוזג, ולא לשבור את הצום. כמו 
כן, עדיף שהבעל יפסיד את התפילות ויטפל בילדים כדי שאשתו תהיה 

במנוחה ולא תצטרך לשבור את הצום.

הרב אברהם בלידשטיין / רב היישוב
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פחות מכשיעור – שתייה פחות ממלוא לוגמיו, דהיינו כמות נוזלים שממלאת 
צד אחד של פיו )עם לחי מנופחת(, ואכילה פחות מ'ככותבת', דהיינו פחות 
מ-30 סמ"ק. בין שתייה לשתייה ובין אכילה לאכילה צריך לחכות 9 דקות 
)ואם אין ברירה, ניתן להוריד את ההפסקה ל-7, 5 או 2 דקות, לפי הצורך(. 

אין צורך בהפסק זמן בין אכילה לשתייה.  
אין צורך לקדש לפני שאוכלים ושותים ביו"כ. מברכים כמובן לפני האכילה 
והשתייה, גם אם אוכל או שותה פחות מכשיעור, אבל אין צורך לברך ברכה 
אחרונה, אלא אם כן אכל או שתה כשיעור. אם אכל כשיעור, מוסיף 'יעלה 

ויבוא' בברכת המזון.
ד.      נעילת הסנדל

אסור לנעול ביום כיפור נעלי עור. נעל שאיננה עשויה מעור, גם אם היא 
נוחה מאוד, מותר לנעול אותה. יש מחמירים שאוסרים כל נעל שרגילים 

ללכת בה על הקרקע בחוץ.
ה.      רחיצה

אסור לרחוץ ביום כיפור אפילו חלק מהגוף. אבל רחיצה שאיננה מיועדת 
לעונג, אלא להסרת לכלוך וכד', מותרת. לכן מותר לרחוץ תינוק שהתלכלך, 
מותר להירטב תוך כדי רחיצת כלים )כגון כשצריך את הכלים להאכיל קטן( 
ומותר לרחוץ את הידיים מטעמי היגיינה אחרי שיוצאים מהשירותים. נטילת 

ידיים מותרת עד לקשרי האצבעות.
ו.        הבדלה

ההבדלה במוצאי יום כיפור כוללת ברכת 'בורא פרי הגפן' כרגיל. לא מברכים 
'בורא מיני בשמים'. 'בורא מאורי האש' יש לברך על נר ששבת, כלומר שדלק 
מערב יום כיפור )לדוגמה, נר נשמה(. אם אין, ניתן לברך על נר שהודלק 
מנר ששבת. אם אין גם נר כזה, לא מברכים 'בורא מאורי האש'. לבסוף 

מברכים ברכת 'המבדיל', כרגיל.

שבת קו לחיים בתקוע, תשע"ט
קיבלנו  שבועיים,  לפני 
טלפון מעמותת קו לחיים, 
עמותה לילדים בעלי צרכים 
מיוחדים, בבקשה לארח 

אותם בשבת.
החשיבות של שבת כזאת 
ממה  יותר  הרבה  היא 
את  לשמח  גם  שנדמה- 

הילדים המיוחדים שכמעט לא זוכים לחוויה כזאת וגם לתת קצת מנוחה 
למשפחות שלהם שצריכות לטפל בהם סביב השעון, כל יום, במהלך כל השנה.

צוות נחשון האלופים, צוות העשייה של הסניף, בלי להתבלבל ובלי לחשוב 
פעמיים, נרתמו למשימה במסירות שאין לתאר!

הם ארגנו התרמה ותוך פחות משבועיים, יחד עם חניכי הסניף המתוקים, 
השיגו את כל הסכום הנדרש.

הרימו הפנינג מטורף מושקע ביום שישי הכולל קבלת פנים לילדים המיוחדים, 
דוכני אוכל, מעגל תיפוף, דוכני חינה ויצירה ועוד ועוד; סעודה משותפת 
בערב שבת של חב"ב עם העמותה; הובילו מפקד חגיגי ביום השבת והדריכו 

טיול ברחבי היישוב. סיכמנו בהבדלה מוזיקלית מיוחדת ומרגשת:(
וכל זה לצד האחריות שכל אחד מהצוות לקח על עצמו במהלך השבת 
לעשות שבת נעימה וטובה לילדי העמותה. הייתה תחושה שהצוות בתוך 

זה בכל רמ"ח האיברים. מדהימים!!
אנחנו רוצים להגיד תודה גדולה לכל המשפחות המארחות, שפתחו את 
הבית ואת הלב, שבלעדיהן השבת הזאת, שהייתה כל כך משמעותית 

וחוויתית לחניכים המתוקים, לא יכלה להתקיים.

בני עקיבא
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מפעילותנו בספרייה
בימים אלו אנו עובדים על הכנסת ספרים חדשים לספרייה ובניית לוח 
פעילויות לתקופה שלאחר החגים. מתבשלים דברים מעניינים יפים, 

כשבמרכזם יעמדו פעילויות משותפות להורים וילדים בגילאים שונים. 

בתקופת החגים יהיו שינויים בפתיחת הספרייה ונהיה סגורים בימים הבאים: 
ערב ראש השנה ושני ימי ראש השנה. 

ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים. 
מערב סוכות עד שמחת תורה. 

שעת סיפור - סבתא מספרת! 
בכל יום שני, בשעה 16:30, מתקיימת שעת סיפור עם סבתא אפרת ארליך.  

בזמן זה, הילדים נהנים ממבחר סיפורים באווירה שקטה ונעימה. 
מוזמנים ממש להצטרף! 

אתר הספרייה
באתר הספרייה תוכלו להתעדכן על ספרים חדשים וכן להיכנס לכרטיס 

האישי שלכם. 
https://tekoa.library.org.il :היכנסו לאתר

לחצו על 'כניסה' בצד שמאל של המסך 
שם משתמש: תעודת הזהות של בעל המנוי. 

סיסמה: תעודת הזהות של בעל המנוי. 

בכרטיס האישי תוכלו להאריך ספרים, להזמין ספרים ולהיות בקשר 
ישיר עם הספרייה והכל מהבית. מומלץ! 

 English Story Time - שעת סיפור באנגלית
אנו שמחים להודיע על התחלת שעת סיפור באנגלית! דוברי אנגלית וגם 

אלו שעדיין לא, מוזמנים ביום רביעי, 2.10.19, בשעה 16:30, לפתיחה חגיגית. 
We are excited to announce the opening of our new English 
Story Time. We will start the first session on Wednesday, 
2.10.19, at 4:30 pm.
Waiting to see you there!  

שנה טובה, צוות הספרייה 

חמישי בגינה 
18:00-16:00

הגינה הקהילתית מזמינה אתכם לקחת חלק בהמשך הקמת 
תשתית הגינה ובצביעת ספסלים ואדניות!

העבודה מיועדת למבוגרים וילדים כאחד. הביאו חברים.
תהיה גם שעת סיפור לילדים קטנים.

יש להגיע עם כובע, מים וגרביים לא בשימוש. 
לפרטים ולהצטרפות לקבוצת הווצאפ: בת אל, 054-2147870

 
 

 Thursdays in the Garden
16:00-18:00

The Community Garden invites you to be a part of 
the installation and painting of the new  

benches & planters built last week.
The work is suitable for both children & adults. 

Bring friends.
Simultaneously there will be storytime 

for young kids.
Bring a water bottle, hat & old socks.

For details and to join the WhatsApp group: 
Batel, 054-2147870

אסרו חג סוכות: פעילות פתיחת החורף 
סיפור יוגה - הורים וילדים 
באסרו חג סוכות, 22.10, 

ניפגש בדשא שמול הספרייה 
לשמוע סיפור תוך תנועה משותפת. 

פתוח לכל המשפחה. 
בהנחיית גיתית איש-שלום. 

סבב ראשון ב-16:30
סבב שני ב-17:15 
נשמח לראותכם! 

ספרייה / שלמה ספיבק

תושבים יקרים:
הדואר  משרדי  השבוע 

והמזכירות יהיו סגורים 
בימים ראשון-שלישי

עקב החג.
ביום רביעי המשרדים 

יהיו פתוחים כרגיל.
שנה טובה לכולם
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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
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סוכות
נחֹלים

בתֱקוע
המכוֹלת) (ֹליִד

2/3 סכך
&

120רֱק
80 ִדופן

& רֱק 55ס”מ
- ֹלסוכה בִד

ֹלמ”ר &19

490 בִד + סוכה
&

רֱק

השנה ראש מאחרי פתוח

13:30-19:30 סוכות ערב עִד

9:00-14:00 וחג שבת ערב

סכך ֹלסוכות,
עץ וִדפנות

ביותר הגִדוֹל המרכז

הובֹלות

המחירוהרכבות
הזוֹל
בארץ

מובטח! שֹלום ֹלפרטים:
058-7519345
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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 6:00
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

רק בימי שישי 
7:00

18:2018:1018:4018:30מנחה

ערבית
מניין ראשון-
אחרי מנחה
20:30

19:0019:1520:4520:30

שבת

מנחה 
18:1417:4014:00וק. שבת

18:40
קבלת שבת 

19:15
20 דקות לאחר 

15 דקות 18:30הדלקת נרות
לפני השקיעה

20 דקות לאחר 
18:10הדלקת 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 9:00

17:3013:30מנחה
17:00

שיעור 16:00
מנחה 19:00

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

16:00 שיעור18:0018:30 מנחה
17:00 מנחה

19:05צאת שבתצאת שבת19:24מוצ״ש19:0519:0319:15ערבית

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 
שונים.  בתפקידים  הספר  בית  לצוות  להצטרפות 
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
 -------------------------------------------
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
 -------------------------------------------

תושבי תקוע שלום וברכה, 
אני מקיים חוג ג'ודו ביישוב. אחרי שני שיעורי 
ניסיון ביישוב טרם הגענו לכמות מספקת 
של נרשמים בכדי לפתוח קבוצה. עד שנגיע 
לכמות המינימלית לא נקיים את האימונים. 
אבקש מכל המעוניין בחוג להירשם. מי 
שנרשם לא יחויב עד שהחוג יתחיל באופן 

רשמי. 
בברכה, דן 053-5308483
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