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גיליון 828 § פרשת נח 
הדלקת נרות: 16:35 
מוצאי שבת: 17:26

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

יוגה סיפור

הודעה בדבר סגירת היקב 
היקב נסגר בצו ע"י רשויות האכיפה 

בשל פעולות שבגינן מתקיימת 
כעת חקירה משטרתית

מזל טוב!

לנעמה ואלעד וייטמן להולדת הבת

לנעמי ויפתח בן זמרה להולדת הבן

לשיינדל וצבי דויטש להולדת הבת

לאביטל ואלעד יחיא להולדת הבת
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רבקה יורב-רפאל / רכזת חינוך

שאלות לקראת חידון התנ''ך:
היכן התיישב קין?	 
במה עסקו יבל, יובל ותובל קין?	 
איך קראו לבן השלישי של אדם וחוה ומי היה בנו?	 
מה קרה לחנוך?	 
מי היה למך השני?	 
מנין היה לנח אוכל בתיבה?	 

hinuch@tekoa.co.il :את התשובות יש לשלוח למייל

זה המקום בו אנחנו קוראים לכם- בואו, תהיו איתנו, 
תהיו טרומפלדור ותביאו את הגלגל המיוחד שלכם 
איתכם. פינה קבועה שתתגלגל איתנו משבוע לשבוע, 

כי תמיד אנחנו מחפשים גלגלים חדשים.

גלגלים מעוצבים
מעצבי פנים? חולמים על הום סטיילינג בלילות? הצטרפו 
לצוות ותשפיעו על מראה המועדון היישובי שמתחיל 

להיבנות ממש אוטוטו. צריכים את הטאצ' שלכם.

גלגלים כלכליים
מאמינים בניהול כלכלת המשפחה ככלי משנה חיים? 
רוצים שיתקיימו בתקוע קורסים נוספים של 'פעמונים'?
להשתתף  יוכלו  בתקוע  נוספות  שמשפחות  כדי 
ולעבור תהליכי עומק בניהול התקציב הביתי, אנחנו 
מחפשים צוות לוגיסטי לעניין. מאמץ קטן ותמורה 

גדולה לקהילה.

גלגלים מתחב"בים
בכל שבת נפגשים חבריא ב' של הסניף לפעולת ערב 
שמעבירים לסירוגין אנשים מהקהילה ומהנוער. 
דרושים שותפים להעברת הפעולות ולחיבור שנוצר 
בין הקהילה והנוער. אם מתאים לכם להעביר שיחה, 
פעילות או לימוד בכל נושא שתרצו באחת השבתות, 
נשמח שתפנו לרכזת חב"ב, אורי זינגר: 050-5920031

בפרקים הקודמים:
תודות ללימור חלמיש שהתגייסה לעניין המערך 

לבנות השירות.
צוות "מרחבי עבודה משותפים" מתחיל לעבוד בימים 

אלו. אתם מוזמנים להצטרף לעשייה ולחשיבה.
צוות חשיבה סביב סוגיית הכלבים המשוטטים מתחיל 

לפעול ומחפש שותפים אסטרטגיים נוספים.

צריך גלגלים. רוצים להתגלגל? צרו קשר עם עלי באר 
kehila@tekoa.co.il | 055-9235467

טרומפלדור
דרושים שותפים

״צריך גלגל? אני הגלגל!״

משפחות חדשות, חברים חדשים

 כפי שבוודאי שמתם לב, עקב תנופת הבנייה ביישוב, 

הגיעו הרבה משפחות חדשות. זה לא סוד שלא תמיד 

קל לשמור על תחושת קהילתיות ולמצוא את השייכות 

בתוך הגודל הזה של תקוע. 

משפחות חדשות תושבים חדשים, משפחות 

שמרגישות עדיין בהתאקלמות וכל מי שרוצה לחזק 

את הקשרים הקהילתיים, מוזמנים למפגש היכרות 

ובילוי משותף:

 ט' בחשוון | 7.11 | 20:30, בפיס.

לפרטים: עלי באר, 055-9235467

 כמה טוב שבאתם,

צוות קהילה ופרויקט "חיבורים"

משיב הרוח ומוריד הגשם-

ב"ה הגשם התחיל. השנה אמשיך לעקוב אחרי כמות המשקעים ואפרסם 
אותה בעיתון.

כמה אנשים פנו אלי ושאלו על אירועי גשם בחודש אוקטובר.להלן 
הנתונים:

היו שנים שבהן לא היו בכלל משקעים בחודש זה )2016, 2012, 2008-2010(
אבל היו גם  שנים שבהן ירדו לנו מעל 25 מ"מ )2015-2014(

בתקוה שתהיה שנה מבורכת,
אלי ברנבאום

ליישוב תקוע דרוש/ה 

מנקה לעבודות ניקיון 

במזכירות ומבנים נוספים.

לפרטים:
Pnim@tekoa.co.il
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יוגה סיפור
של  יום  זה  חג  אסרו 
מעבר. לטוב או לרע, 
ף  ו ס ף  ו ס ם  י ג ח ה
נגמרו. האורחים חזרו 
הביתה. אין בישולים, 
רק שאריות. מזג האוויר 
כבר מתחיל להשתנות. 
הילדים  מעט  עוד 
חוזרים לגן ולבית ספר, 

ההורים חוזרים לעבודה הנורמלית והחיים לשגרה. הפעילויות בספרייה 
ביום הזה נתנו בדיוק מה שהיינו צריכים כדי לעבור את המעבר הזה בכיף.

"יוגה סיפור" עם גיתית איש-שלום בדשא מול הספרייה הייתה הזדמנות 
לעשות משהו יצירתי, שונה ורגוע ביחד עם הילדים, שנייה מהבית. כ-80 
אנשים התאספו כדי לשמוע סיפורים מוכרים באופן חדש לגמרי. עם 
ליווי מוזיקה, אביזרים ותנועה, גיתית הביאה את הסיפור לחיים והילדים 
קפצו מהמקומות כדי להשתתף בכל דרך אפשרית. זאת הייתה הזדמנות 
להתחבר עם הקהילה המקסימה שלנו, הילדים המתוקים שלנו והגוף 

דרך סיפור. ולמרות שאסרו חג סוכות זה יום שבו אנחנו חוזרים לבתים 
שלנו לקצת זמן שקט והתכנסות של החורף, אני מקווה מאוד שיהיו 

עדיין תירוצים לצאת מהבית לעוד פעילויות כאלו בספרייה.
דבי רוזנצוויג 

מוצ"ש בספרייה
ן  ו ר ח א ה ץ  י ק ב
במקרה  התוודעתי 
לספר "צערו העתיק 
מאת  הירח"  ל  ש
 , ה ר י ע צ ת  ר ב ח מ
נעמה דעי, שזהו ספר 
הביכורים שלה. הצעתי 
ולדון  אותו  לקרוא 
מועדון  במסגרת  בו 

הקריאה של תקוע. עד מהרה התברר שהסופרת היא "משלנו" והמגזר 
מקושר. כך מצאנו עצמנו במוצ"ש האחרון מכונסים בספרייה ודנים 
יחד עם נעמה הסופרת בספרה. חוט של קסם היה משוך על המפגש. 
התכנסנו באווירה לא פורמלית. נעמה, בחורה כבת 30, התיישבה על 
פוף נמוך ובכך הכתיבה למעשה את האווירה במפגש. בניגוד למפגשים 
אחרים עם יוצרים וסופרים, לא הייתה פה הרצאה מלומדת של המחברת, 
אלא שיח כן ואמיתי בינינו ובין המחברת ובעצם של כולם עם כולם. 
הספר היה טריגר לשיח בנושאים רבים שמה שמקשר ביניהם הוא 
הנושא המרכזי של הספר- סוד עצבותו של המרחק בין הרצוי למצוי. 
אי אפשר היה לא להתחבר למשהו מהחוסרים של החיים. דיברנו על 
סוגים שונים של יחסים במשפחה, על התמודדות עם מחלה קשה של 
אחד מבני המשפחה )בספר, ילד בן 16 נפגע בראשו בתאונת אופנוע וכבר 
אינו חוזר להיות מי שהיה( ואיך הדבר משפיע על משפחתו וסביבתו, 
על שילוב וחריגות, על דת ואלוהים, על פסיכולוגיה מחד ותיאולוגיה 
מאידך, על רווקות מאוחרת, על דתיים וחילונים, על סטריאוטיפים, על 

תהליכי כתיבה ותהליכי פרסום, ובעצם על מה לא.
שוב הבנתי שאין כמו ספר טוב כדי לגרום לנו לחשוב ויותר מכך לחוש 
את הדופק הפועם של החיים על כל מורכבותם. הספר של נעמה ואופיה 
הפתוח איפשרו זאת. הדינמיקה המיוחדת שנוצרה בין המשתתפות 

איפשרה זאת. יצאתי מהמפגש עם נחת רוח וסיפוק .

בהזדמנות זו אני רוצה להודות לכל אחת מחברות מועדון הקריאה. לא זו 
בלבד שאנו נחשפות כך לספרים רבים שכנראה קריאתם הייתה חומקת 
מאיתנו, אלא שנוצר שיח אישי ופעמים רבות שיח המרפא פצעי נפש.

תודה גם לשלמה, מנהל הספרייה, שנכנס לתפקידו רק לאחרונה, אבל 
נוכחותו מורגשת ומסייעת להרמת ערבים מרגשים כגון זה שחווינו 

במוצ"ש בספרייה.
אריאלה צים 

במהלך קריאת הסיפור נתרגל תנוחות יוגה,
נשימה והרפייה בליווי הספר, מוסיקה ואביזרים

תוך אינטראקציה משותפת לילדים וההורים.
לילדים בגילאים 3-6

 יום חמישי, ל’ חשוון 28/11
”אני יכול לעזור”

מאת דיויד היד קוסטלו

יום חמישי,
ט’ חשוון 7/11

16:30, בספרייה
”אילת מטיילת”
מאת רינת הופר

סדרת מפגשים
להורים וילדים

בתנועה וסיפור 
עם גיתית איש-שלום 

ספרייה

שירה בציבור עם אדם צחי באירוע פתיחת החורף בספרייה
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הי כולם, אנחנו נכנסים לשגרה ברוכה של אחרי החגים ושמחים לכתוב 
לכם על הפעילויות השונות שקורות בנוער הבוגר.

חב"ב- 
קבוצה ענקית של חבר'ה שקשורים לסניף בני עקיבא: צוות הדרכה, צוות 
עשייה, צוות ארגון, מובילי צוותים או כאלה שסיימו תפקידם. אורי זינגר 

מרכזת את חב"ב ודואגת לפעילויות תוכן לאורך השנה ולגיבוש והווי. 

הכנה לצה"ל- 
קבוצה שמתמקדת בהכנה מנטלית ופיזית לקראת הדבר הגדול הבא...

מאמן הקבוצה הוא נתנאל עטייה, קצין בסיירת אגוז ומאמן מוסמך על ידי 
מכון וינגייט. הקבוצה מתאימה לבנים ובנות בכיתות ט'-י"ב ולא משנה 

באיזו רמת כושר אתם.
האימון מתקיים בימי ראשון בשעה 19.45 במועדון )בהמשך, השעה תוקדם 

ל-19:00(. מוזמנים מאד להרשם אצלי.

סדנת וידאו וקולנוע שנתית-
מיועדת לבנים ולבנות בכיתות ט'-י"ב שמעוניינים לצלול לתוך עולם 

הקולנוע: כתיבה, עריכה, צילום, משחק ועוד. אין צורך בניסיון קודם!
מנחה הקבוצה הוא תמיר פלצמן, אומן יוצר מוכשר מאוד ותושב תקוע. 

קבוצת עומק סופר איכותית שתפתח לכם עולמות חדשים.
הקבוצה נפגשת על בסיס שבועי בין שעתיים לשלוש. ההרשמה אצלי כמה 

שיותר מהר. מספר המקומות מוגבל.

אנסמבל תיאטרון נוער תקוע-
מיועד לבנים ובנות בכיתות ט'-י"ב שמשתוקקים להיות חלק מהפקת תיאטרון.
את הקבוצה מנחה יוצרת התיאטרון רחל קשת. החזרות מתקיימות בימי 

חמישי, 20:00-18:00, באמפי.
קבוצה סופר איכותית שתפתח לכם עולמות חדשים. הקבוצה עובדת 

לקראת הפקה חדשה על הפרעות קשב ועתידה להופיע ברחבי הארץ. 
ההרשמה אצל רחל קשת: 052-3992201. מהרו להרשם. מספר המקומות מוגבל.

קבוצת חקלאות חוות ספר המדבר- 
מיועדת לבנים ובנות בכיתות ט'-י"ב שאוהבים עבודה ואת שעות הבוקר. 
הקבוצה נפגשת בימי שני וחמישי, בשעה 06.00, ועוסקת בעבודת שדה 
שוטפת, הכנת ערוגות, טיוב קרקע, פרישת מערכות השקייה, סיקול אבנים, 
שתילות, עישוב, קטיף ומכירה. בין לבין, שותים קפה ונהנים מהעמל והתוצר. 

ההרשמה דרכי. מוזמנים מאד גם לחלק מהימים.

קבוצת שאק"ל-
מיועדת לשכבת ט'. קבוצה מגניבה שנפגשת אחת לשבוע ועוסקת בכל 
מה שקשור לטבע, שטח והישרדות. הקבוצה מטיילת המון וחוקרת את 
הסביבה הקרובה עם למידה על ניווטים, הסוואה, גישוש, כוכבים, בישולי 
שדה ועוד ועוד. הקבוצה בהנחיית הדס זר האלופה, שתפרסם בקרוב את 

מועד פתיחת הקבוצה. עקבו אחרי הפרסום.

שמיניסטים רגל בחוץ-
קבוצה של שמיניסטים בלבד שעוסקת בענייני השלב הבא: מכינות, שירות 
לאומי וצבא. הקבוצה מיועדת לבנים ולבנות ומטרתה העיקרית היא להנגיש 
כמה שיותר מידע על היום שאחרי סוף הלימודים. מוזמנים מאד להציף 

צרכים מחשבות וחלומות. ההצטרפות לקבוצה דרכי או דרך אורי זינגר.

אומנות יום א'- 
בימי ראשון בערב, נריה הבת-שרות ונעם מתוסוב מזמינות למועדון בנים 

ובנות ללמידה משותפת ויצירה בחומרים שונים, מקרמה, חימר, ציור, 
פיסול, הכנת צמידים, גילוף ועוד ועוד. הפעילות חופשית וכל אחד יכול 

לבוא ליצור וללמוד מה שמתאים לו.

יוגה לבנות-
בימים אלו נרקמת קבוצה ליוגה בימי חמישי, בשעה 18.00, לבנות בכיתות י"א-י"ב. 
הקבוצה בהדרכת יעל קנול המדהימה. ההרשמה אצלי. מהרו להרשם. 

מספר המקומות מוגבל.

יזמות-
אנו מעודדים מאד את תחום היזמות בנוער ופתוחים לעזור בכל רעיון 
או רצון שיש לכם ויקדם אתכם בנושאים השונים. אני קורא לכם לחשוב 
יצירתי ולהתחיל ליזום בכל תחום שרק תרצו. אנחנו פה בשבילכם. אין 

סוף לרעיונות והשמים הם הגבול. 
כחלק מפרויקט יזמות, עובדת קבוצת פלאפל של חבורת שמיניסטים שעושים 
את זה בצורה מדהימה. הקבוצה דואגת להביא מוצרים טריים כל שבוע 
מספקים בירושלים וכמובן לתפעל את המקום בכל יום שלישי ובאירועים 

מקומיים. מוזמנים לבוא לאכול ולפטפט עם החבר'ה על התהליך היפה.
אנחנו רוצים לפתוח גם דוכן אפיית פיתות על סאג', בימי שישי, ברחבת 

המכולת. מי שבעניין שייצור איתי קשר בקרוב מאוד.

חדר מוזיקה- 
בחודש האחרון אנחנו עובדים על חדר מוזיקה לנוער ולקהילה.

קיבלנו אישור להשתמש במקלט שצמוד לגינה הקהילתית ושיפצנו אותו 
כך שיתאים להיות חדר מוזיקה יפה וראוי. הוספנו בידוד אקוסטי, ציפינו 

הכל בלוחות עץ, צבענו, ניקינו, והיישוב סידר את שאר התשתיות כדי 
שהחדר יהיה מושלם )אין עליכם, צוות שפ"י(. 

מטרתו העיקרית של החדר היא שכל מי שרוצה להיפתח לעולם המוזיקה 
יוכל לעשות זאת במחירים נוחים ובקלות. בימים אלה ממש, אנחנו מתחילים 
להפעיל חוגים פרטים וקבוצתיים במקום, וזו פנייה אליכם, כל המורים 
והנגנים המוכשרים של תקוע- אנחנו מחפשים מורים לכל כלי הנגינה 

שיעבירו חוגים בחדר המוזיקה החדש. החוגים יהיו דרך המתנ"ס.
נוער תקוע, אתם מוזמנים להתארגן להרים קבוצות נגינה ולהעלות צרכים 
שהחדר יכול למלא עבורכם. אז תציפו אלי פניות ונשמח מאוד לקדם אתכם 

בתחום. מיועד כמובן לכלל הנוער, ז'-י"ב.
 

כל זה קורה בזכות התמיכה הגדולה של מזכירות היישוב בתחום הנוער, 
ולכן אני שולח בשם כולנו-

תודה גדולה על האפשרות! ואינשאללה שנמשיך לעשות דברים יפים. 
נוער תקוע

ולכם, נוער:
אנחנו מציעים לכם להכניס לתוך השבוע שלכם פעילויות שונות בתחומים 
מעניינים ומקדמים מאוד. תיפתחו לדברים שאתם רוצים להכיר לעומק 

או שמדברים אליכם, תירשמו, תיזמו ותיקחו חלק בכל הדברים היפים!
וכמובן, אני מזמין כל אחד ואחת מכם לפנות אלי עם כל רעיון, יוזמה או צורך.

נועם

נועם פוצ׳צ׳ו / נוער בוגר
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הושענא רבא - חבריה א': נפגשנו ללימוד בסוכות של המדריכים. 
חבריה ב': נשארנו ערים כל הלילה עם סדנאות ושיעורים אצל משפחת 

פיקרד המקסימים.
תודה רבה למשפחת פיקרד ולכל המעבירים: חגי שלזינגר, שיבי 

פרומן, יהודה כץ, אוריה נאור, יוני רוזנק וברק חירם.
ולסיום - מסע סוכות סניפי כאן ביער תקוע! יישר כח לצוות ארגון 

על הובלת המסע!

הסניף, כמו היישוב, הולך וגדל, ברוך ה', ולכן החלטנו להעמיק את 
החשיבה על צורת העבודה שבה מתנהל סניף גדול. 

אנחנו שמחים לשתף בהמשך של תהליכים מבורכים בסניף: 
לסניף יש סגל מוביל: 

גרעין שמיניסטים - שמינית משמעותית בתפקידים השונים:	 
אוריה בלוך- רכזת נחשון	 
אורי זינגר - רכזת חב"ב 	 
הלל שירה ויינשטיין - מלוות צוות שבט הרא"ה	 
טליה אהרנרייך - מלוות צוות שבט ניצנים 	 

צוות נחשון - חברים מהשבטים דורות והנני נפגשים לעשייה קבועה 	 
בימי שלישי ושבת ומוציאים את הסניף לעשייה ביישוב ובקהילה

צוות הדרכה - צוות המדריכים של הסניף, 6-4 מדריכים לכל שבט	 
3 חברי צוות שאחראים על הצד הטכני בעבודה 	   - צוות ארגון 

הסניפית, למשל הטיולים, הציוד, המבנה ועוד

השנה, אנו מתמקדים ומעמיקים בסניף את העבודה בקבוצות קטנות. 
עד שבט מעלות, השבטים מחולקים לקבוצות והפעולות מתקיימות 
בקבוצות קטנות בהובלת אחד המדריכים. מעבר לכך, השבט נשאר 
שבט אחד וישנן גם פעילויות שבטיות לכולם;( כל זאת מתוך הבנה 
שהסניף שלנו גדל ואנחנו רוצים לאפשר מקום להעצמת כל חניך וחניכה.

לכל שאלה: אילה, קומונרית תש"ף- 052-3633420 

זמני חודש ארגון- 
שבת פרשת וירא, י"ח בחשוון, 16.11: שבת פתיחת חודש ארגון 

שבת פרשת ויצא, ט' בכסלו, 7.12: שבת ארגון!! 

ערב הורים סניפי יתקיים ביום רביעי, ט"ו בחשוון, 13.11.
פרטים בהמשך.

שתהיה לנו שנה מבורכת, מגדלת ומצמיחה, 
סגל תש"ף

סיכום חודש תשרי בסניף
פתחנו את השנה בחלוקת תפוח בדבש ביישוב ובתמונה המסורתית 

של 'שנה טובה', בהובלת צוות נחשון האלופים!

בעשרת ימי תשובה היה סיור סליחות לחבריה ב' עם דוד אופיר 
ברחובות ירושלים. יישר כח לאורי זינגר, רכזת חב"ב התותחית.

ישב"צ פתיחה לצוות נחשון עם אוריה בלוך, רכזת הצוות לשנת תש"פ!
צוות הבונים - לקראת סוכות, צוות נחשון עזרו להקים סוכות לכל 

מי שהיה זקוק לעזרה.
במהלך חול המועד סוכות, נפגשו השבטים בסוכות מארחות לפעולות 

באווירה קצת אחרת :( 

תודה רבה לכל החניכים והמדריכים המארחים.
יום סגל - בחול המועד, כל סגל הסניף נסע לתל אביב ליום גיבוש 
:( וכמובן  וחוויה. רכבנו על אופניים בירקון ופגשנו את תל אביב 

התארחנו בסוכה של אילה הקומונרית. היה מטורףףף.

בני עקיבא
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דינה שדה ודויד אלירז, אחים המספרים את סיפור חייהם.
אחרי הרצח של אמא ובצל מחלת הנפש של אבא.
סיפור שיש בו בושה, הסתרה, התמודדות וצמיחה.

"ַוֲהִיי ִלי ֵאם ְוָאחֹות"

>> יעוץ וליווי - רחל קשת <<

ההרצאה תתקיים ביום רביעי 
ח' חשון, 6.11, בשעה 20:30

בבית משפחת שדה 

רח' אדירים 387, תקוע | כניסה: 20 ש''ח

"בסיפור הבריאה היש צומח מתוך התוהו - בסיפורם של דינה ודוד נובעים מהתוהו והאימה

גם העוצמה, האמון, החלום והאהבה"

הסופרת והמשוררת רבקה מרים

ם
יי
ת
וד
ק
נ

אהלן לכולם,
אחרי תקופה ארוכה של טיולים, סעודות חג והמוווווון חוויות, אנחנו 

שמחות להזמין אתכם לשנה נוספת בנוער הצעיר.
אז מה מצפה לנו השנה?

כיתה ז':
השבוע ובשבוע הבא, החניכים יכנסו לנוער הצעיר.

מה זה הנוער הצעיר?
צוות הנוער הצעיר מורכב מהדס ברזילי, רכזת הנוער הצעיר, וממדריכות 
הנוער שלנו: דפנה, שתהיה עם כיתה ח', ושלהבת, שתהיה עם כיתה ז'. הן 
אדירות ואלופות ותוכלו לפגוש את דפנה ושלהבת בבית הספר - הן בנות 

שירות בחטיבה הצעירה =[
מועדון- לנו"צ )נוער צעיר בקצרה...( יש שני מועדונים: מועדון קיץ ליד 

חוות הפטריות ומועדון גדול במקלט בבורא רוח. 
פעילויות -במהלך השנה יהיו פעילויות כיף, כמו טיולים, מדורות, תחרויות 
ספורט וכו', ופעילויות של בניית והפקת מיזמים בקהילה שנבחר ביחד. 

היכונו לשנה מרגשת!!!
בקרוב ניצור קבוצת תפוצה במייל כדי לשלוח עדכונים להורים וכן קבוצת 
וואטסאפ שתהיה פתוחה רק לפרסומים של מנהלות הקבוצה )אנחנו( כדי 

להוריד את כמות החפירות למינימום );

כיתה ח': 
הופ הופ טרללה, גדלתם בשנה!!

מה מצפה לכם השנה??

אז את כל פעילויות הכיף, מסיבת פורים, טיולים בקיץ וכו', אתם כבר 
לגמרי מכירים.

אתם גם מכירים את צורת העבודה בנוער הצעיר- מה שאנחנו עושים זה 
מה שיש בנוער הצעיר, כלומר, הפעילויות, הפרויקטים ואפילו המסיבות, 
כולם לגמרי באחריותכם! ובזה בדיוק נתמקד השנה- יוזמה, אחריות 

אישית ומנהיגות.
בשונה מבשנה שעברה, החלק העיקרי של הפעילות בנוער יהיה בקבוצות 
קטנות. בשבועות הקרובים תוזמנו לערב חשיפה בו תוכלו להכיר ולהיפגש 
עם סוגי הקבוצות השונים ולבחור את הדרך שלכם לשנה הקרובה. חלק 
מהקבוצות מתמקדות בבנייה עצמית, חלק בדינמיקה קבוצתית, חלק 

במנהיגות וחלק בעשייה. השכילו לבחור את הקבוצה המתאימה לכם!

ועוד קצת דברים חשובים ומשמחים:
חדר מוזיקה: בתקופה האחרונה, נערים מהנוער הצעיר והבוגר שיפצו 
חדר מוזיקה לקהילה ולנוער. מדובר במקלט שצמוד לגינה הקהילתית. 
בימים אלה מתחילים לפעול חוגים פרטיים וקבוצתיים בחדר המוזיקה וכן 
הרכבים שונים מתאמנים ומנגנים בחדר. אנחנו מזמינות את כל המוזיקאים 
החובבנים והמקצועיים שביניכם לאסוף כמה חברים, לארגן הרכב מוזיקלי 

ולנצל את המרחב החדש והמהמם שנפתח כאן בתקוע. 
שנזכה לימים גשומים של עשייה וטוב.

בכל שאלה ניתן לפנות אלינו!
שלהבת, דפנה והדס

נוער צעיר

הודעה לתושבים:

ביום שישי, י' בחשוון, 8.11, בשעות 9:30-11:30 תתקיים 

פעילות הליכה ספורטיבית של בי"ס אח"י לרגל יום ההליכה 

הבינלאומי שחל החודש.

לאור כך ייחסם לסירוגין הכביש לתקוע ב'-ג'-ד'

��
�

�
��

 � � � � � � � � � � � �   � � � � �   � � � �    3/11
החיים יפים, בואי ללמוד איך לגרום להם להראות     
כאלה, גם בתמונות! נלמד כלים פשוטים וזמינים     

להפיכת התמונות בסמארטפון ליפות יותר    
חגית אפלדורף    

? � � �    � � � � � �    �     � � � � �    �     10/11
שיחה מרתקת על ערביי האיזור: מי הם, מה היחסים     

איתם ועוד עובדות מפתיעות שלא דמיינתן    
מירו כהן רבש"צ הישוב לשעבר, מומחה בענייני ערבים. בהנחיית קרני אלדד    

� �  � 
 � � � � � �    17/11
סדנת העשרה מעשית לרכישת כלים לעבודה נכונה     

עם הגוף בתפקוד יומיומי, ותכלול הסבר מעמיק     
ותרגול בסיסי ליישום מיידי וביומיום    

גילי טובולסקי פזיוטרפיסטית מוסמכת, מתמחה בשיקום רצפת אגן    

� � � � � �   � � � � � � � 	 �     24/11
מוזמנות להיכרות עם עולם קסום ושנוי במחלוקת,     

להכיר שפה עתיקה מזווית חדשה ולהתאהב    
בעולם עשיר ואינסופי    

שירה בראשי אסטרולוגית אינטואיטיבית    
ומורה לאסטרולוגיה ויהדות     

שמרטפיה תפעל במקביל 
בספרייה עבור ילדים עד

גיל שנתיים בלבד
נא להביא מוצץ, בקבוק, עגלה

וכל מה שיהיה בו צורך

מחיר לתושבות תקוע:
 ₪20 לסדנה אחת
 ₪30 לבוקר כולו

ניתן לשלם דרך המיסים, לבעלות
הוראת קבע

מחיר לתושבות חוץ:
 ₪25 לסדנה אחת
 ₪50 לבוקר כולו

הפעילות בימי ראשון
בפיס

���������
חיה חברוני

��� ���� �����
מוזמנת להביא דבר מה אם בא לך, לא חובה!

  ������ ����

9:00
 

9:45

10:30-12:00

נדרש טלפון חכם עם אפשרות להתקנת אפליקציות
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מחיר גיל שעות יום בשבוע שם החוג מיקום

נפתח

 ₪ 150 גן  16:45-17:30 ראשון מחול יצירתי

מועדון חברים

 ₪ 150 כיתות א- ג 16:00-16:45 ראשון טרום בלט

 ₪ 150 כיתות ג - ו 15:05-16:00 ראשון בלט ממשיכות 

 ₪ 150 כיתות ג- ד 17:45-18:30 ראשון היפ הופ

 ₪ 150 כיתות ה- ח 18:30-19:15 ראשון היפ הופ

נפתח
 ₪ 160 ג'-ה' 16:00-16:45 שני אימוני כושר וריצה

תקוע
 ₪  170 ז- י 18:00-19:00 שני אימוני כושר וריצה

נפתח
 ₪ 250 עד כיתה ו 16:00-17:00 שני רביעי אגרוף

אולם פיס
 ₪ 250 נוער מכיתה ז ומעלה 17:00-18:00 שני רביעי  אגרוף

נפתח

 ₪ 160 א-ג 16:30-17:15 שלישי קפואירה

160 ₪ מועדון חברים ד-ו 17:15-18:30 שלישי קפואירה

 ₪ 160 ז ומעלה   18:30-19:30 שלישי קפואירה

נפתח
 ₪ 150 א-ב 14:45-15:30 שני כדור סל

מגרש משולב
 ₪ 150 ג-ד 15:30-16:15 שני כדור סל

נפתח

150 א-ב 15:30-16:15 רביעי כדור רגל

מגרש משולב 
150 ג-ד 16:30-17:15 רביעי כדור רגל

150 ה-ו 17:30-18:15 רביעי כדור רגל

150 ז-ח 18:15-19:00 רביעי כדור רגל

שיתוף עם אפרת   ₪ 95 כל הגילאים  ראשון ורביעי כדור רגל  מגרש אפרת

נפתח

₪ 170 קבוצת א- ג מתחילות 14:45-15:30 חמישי התעמלות קרקע

מועדון חברים
₪ 170 קבוצת א'-ג' מתקדמות 15:30-16:15 חמישי התעמלות קרקע

₪ 170 קבוצת גן 16:15-17:00 חמישי התעמלות קרקע

₪ 170 קבוצת ד' ומעלה מתקדמות 17:00-18:00 חמישי התעמלות קרקע

נפתח  ₪ 160 גיל 8 ומעלה 17:00 שני נגינטה אולם פיס

נפתח

 ₪ 200 ג-ד 15:00-16:00 רביעי תיאטרון

אמפי
 ₪ 240 ה-ו 16:00-17:30 רביעי תיאטרון

 ₪ 280 ז-ח 17:30-19:30 רביעי תיאטרון

 ₪ 280 ט-י"ב 19:00-21:00 חמישי תיאטרונוער

נפתח פרטים אצל 
המדריך  כל הגילאים  16:00 רביעי נגרות חדר אמנות

נפתח

 ₪ 160 גן – א' 16:00-16:45 שני  קרמיקה

160 ₪ חדר אמנות  ב 17:00-17:45 שני  קרמיקה

 ₪ 160 ג ומעלה  18:00-18:45 שני קרמיקה

בהרשמה 
טרם נפתח  נשים 8:30 חמישי יוגה מועדון חברים

חוגי המתנ"ס בתקוע 
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 בס"ד 

 תפתחותיתהסדנא בחינוך ילדים בגישה ה

שנות מחקר  40ין , הגישה מסתמכת על ינא העהלב הו
של דר' גורדון ומבוגרים ועבודה עם ילדים, נוער 

 ניופלד.

עמו  ולבנותהגישה מעניקה דרך להגיע לליבו של ילדך 
 מערכת יחסים אוהבת ומקושרת רגשית.

 בין הלבבות בגישה חיוביתר וביח –הוריו וילד מתוך כבוד הדדי בין ההנחיה 
 ומעצימה.

 מפגשים :  7לסדנא 

 להשיתוף פעו תהשג להשיתוף פעו תהשג קבלת רגשות
 מתוויתשחרור ילדים ו עידוד עצמאות עידוד עצמאות חלופות לענישה

 

 ב', בימי שלישי בבוקרתקוע  – מרחביה""הסדנא תתקיים ב

 6540499-052 והרשמה : אילנה מזוגי לפרטים 

פרשת נח חושפת בפנינו אסון אקולוגי נורא - המבול - שהציף את 
העולם והביא ל"קץ כל בשר", וזאת בשל התנהגות קלוקלת של בני 
האדם. הפרשה גם חושפת אותנו למפעלו של נח, פעיל הסביבה 
הראשון, שבציווי אלוהי הציל את מגוון המינים והשיט אותם בתיבה 
אל חוף מבטחים. הסיפור המקראי מסתיים ב"ברית עולם" בין האל 
ובני האדם, בה הובטח לנו כי הארץ לא תישחת שנית על ידי הבורא.

"זֹאת אֹות-ַהְּבִרית ֲאֶׁשר-ֲאִני נֵֹתן ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם, ּוֵבין ָּכל-ֶנֶפׁש ַחָּיה, ֲאֶׁשר 
ִאְּתֶכם--ְלדֹרֹת, עֹוָלם. ֶאת-ַקְׁשִּתי, ָנַתִּתי ֶּבָעָנן; ְוָהְיָתה ְלאֹות ְּבִרית, ֵּביִני 

ּוֵבין ָהָאֶרץ" )בראשית, ט, ח-טז(.
הקב"ה החליט לא לשבש עוד את התנהלות עולם הטבע בשל התנהגות 
בני האדם: "ֶזַרע ְוָקִציר ְוֹקר ָוֹחם ְוַקִיץ ָוֹחֶרף, ְויֹום ָוַלְיָלה--ֹלא ִיְׁשֹּבתּו" 
)שם, ח, כב(. אך בתקופתנו נדמה כי קשר זה חוזר ומתקיים, והפעם 

ישירות על ידינו.
לכן יצאנו בעמותת "טבע עברי", העוסקת ביהדות וסביבה, בקריאה 
לקהילות ורבנים מכל הארץ ומכל הזרמים, להביא את משבר האקלים 
לבית הכנסת. לקריאה נענו מאות בתי כנסת וקהילות, שהחליטו 
להקדיש את שבת פרשת נח לנושא איכות הסביבה. בבתי הכנסת 
ישוחחו על משבר האקלים וינקטו בצעדים מעשיים, כמו מעבר לכלים 

רב פעמיים בקידוש.

גם אצלנו בתקוע יתקיים שיעור בנושא, שיועבר בידי בת אל ספיבק. 
כולם מוזמנים אל משפחת ספיבק בשישי בערב בשעה 21:00. כתובת: 

תכלת מרדכי 593, דירה עליונה, שכונת עלות השחר. 
תהילה סולטנה שפר מעמותת "טבע עברי"

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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 לישיבת ההסדר תקוע בנשיאות הרב עדין אבן ישראל )שטיינזלץ(

 מגייס תלמידים

 
 ייצוגיות ומסירות. י אנוש טובים, סדר ודיוק, יוזמה,יחס

 שליטה בתכנות האופיס והמחשב 

 

 גדלה המשרהאפשרות להחצי משרה עם 

 תחילת העבודה במיידי.
 

קו"ח יש לשלוח לדוא"ל 
drushim@yeshivatekoa.org 

 

 

 המודעה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות, ופונה לנשים וגברים כאחד.

 .התיענינרק פניות מתאימות 
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 4 במיוחד,  מושקעת  חדשה,  דירה  א',  בתקוע 
חדרים, כניסה פרטית, מרפסות גדולות לנוף, מטבח 
משודרג, מזגן, חימום תת-רצפתי, גינת תבלינים 
מושקעת, ריהוט חלקי, מתאימה לזוג עם 2 ילדים או 
כדירת שותפים, מחיר גמיש למתאימים. לפרטים: 

ענבל, 054-5329180
-----------------------------------------
דירת 3 חדרים, קומה ראשונה, רק 2,300 ש"ח, 
מיקום טוב, אפשרות להשתמש בחלק מהגינה, 
פנויה בנובמבר: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
-----------------------------------------

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

לוח תקוע

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

בתקוע ב', בית 200 מ', 
עיצוב מודרני, חם ונקי, 
 + אחד  מפלס  כחדש, 
פרגולה  דיור,  יחידת 
גדולה, גינה: תמר- תקוע 

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

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 מנחםברסלבמשכן קובי ויוסףסוכת דוד

חול

שחרית
א, ג, ד 6:00

ב,ה 5:45
ו׳ 7:00

א, ג, ד, ו 6:00
ב, ה 5:45

תפילת נץ: 5:10
5:306:308:15

6:15
ו׳ 8:15

ר״ח וצום 6:00
דף יומי 6:005:15

שחרית 6:00
רק בימי שישי 

7:00

16:3016:2516:4016:30מנחה

ערבית
מניין ראשון-
אחרי מנחה
20:30

17:10
22:0020:4520:30

שבת

מנחה 
מנחה גדולה 16:3516:15וק. שבת

20 דקות לאחר 13:0016:45
15 דקות 16:30הדלקת נרות

לפני השקיעה
20 דקות לאחר 

הדלקת נרות

6:30שחרית
8:30

5:05
לימוד 8:005:109:158:00

8:30שחרית 8:45
ותיקין:

30 דק׳ לפני הנץ
מניין שני: 8:30

8:15ברכו 8:30

16:0013:00מנחה
תהילים 15:3016:0016:0015:30

16:00מנחה 16:15

17:25צאת שבת17:27מוצ״ש17:2617:3018:00ערבית

פסנתר kawai בצבע שחור, עבר כיוון החודש, 
7,000 ש''ח, ניתן לקבל המלצה ממכוון הפסנתרים: 

.050-4999069
-----------------------------------------

לחברת בנייה ביישוב תקוע דרוש/ה מנהל/ת משרד 
ומתכנן/ת. דרישות התפקיד: ראש גדול, חריצות,

ידע ביישומי מחשב- חובה, ידע בתכנון אדריכלי/ 
הנדסי ושרטוט באוטוקאד- חובה, 75% אחוז 
משרה.  חצי  מלאה/  למשרה  אפשרות  משרה, 
 aneva@gmail.co.il :לפרטים ומשלוח קו"ח
-----------------------------------------
מכונת כביסה samsung, קיבולת 7.5 ק"ג, שנת 

2108, חדשה! לפרטים: 050-4391718
-----------------------------------------

למועצה האזורית גוש עציון דרושים/ות: מזכיר/ה 
לאגף החינוך- יכולות אדמיניסטרטיביות גבוהות 
וניסיון קודם בתחום, משרה מלאה, התחלה מיידית, 
תנאים טובים; אב בית לביה"ס חן נריה- משרה 
מלאה, התחלה מיידית. נא לשלוח קו"ח למלי: 

maliby@gush-etzion.org.il
-----------------------------------------
חוות תקוע מגייסת עובד/ מלגזן להוצאת נהגים 
מ-4:00 בבוקר, עד שעתיים עבודה, תנאים טובים. 
החווה תתאם קורס לרישיון מלגזה, אם נדרש: 

אורי, 050-9115811 
-----------------------------------------

מחפשים דובר/ת אנגלית שיכול/ה לעזור ל-2 בנות 
עולות חדשות בכיתות י' ו-ח' במתמטיקה ובעברית: 

בובי, 052-6091999
----------------------------------------- 
באסרו חג סוכות, 22.10, אחה"צ, 3 ילדים עלו על 
טרמפ עם נהגת בהונדה כסופה מהר חומה לכיוון 
תקוע ושכחו ברכב נעל תינוק כחולה. רוב תודות 
על הטרמפ ומתגעגעים מאוד לנעל: 058-7134082
----------------------------------------
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טרמפולינה 
2020

לקראת שנת התקציב הקרובה 
הנכם מוזמנים להגיש יוזמות בתחומי 

התרבות והפנאי בתקוע:

<< חיבור בין דורי
יוזמות המחזקות את הקשרים בין הדורות.

<< חיזוק הלכידות הקהילתית
יוזמות הפונות לגיבוש קבוצה קהילתית.

<< אירועי פנאי ובילוי אלטרנטיביים לצעירים
יוזמות שנותנות מענה לחיי הפנאי ובמה 

ליוצרים מקומיים.

<<< ההצעות ידונו על ידי 
צוות היגוי ויתועדפו על פי 

קריטריונים ברורים.  

<<< יוזמות אשר יתקבלו 
ל'טרמפולינה' יקבלו מעטפת 

מקצועית מתאימה לצרכיהם. 

<<< ביצוע והפקת היוזמה בפועל 
הינה באחריות מגישי היוזמה.  

תודה על החלומות והמעשים! צוות קהילה ותרבות תקוע

מקפצת יזמות 
בתרבות תקוע

יש לכם יוזמה במגירה 
שרק מחכה לצאת?

להגשת אנשי חלום ומעש - התפקדו!
יוזמה 
סרקו 

את הקוד

tarbut@tekoa.co.il לפרטים נוספים ניתן לפנות לחיים במייל


