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גיליון 829 § פרשת לך לך 
הדלקת נרות: 16:29 
מוצאי שבת: 17:21

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

מזל טוב!

לרחל ואלון עזרן להולדת הבת

לדבי ומיקי כהן להולדת הנכדה

לשושי ויונתן יעקובוביץ להולדת הבן 

לאורית ואיתן נוימן להולדת הבת

ליישוב תקוע דרוש/ה 

מנקה לעבודות ניקיון 

במזכירות ומבנים נוספים.

לפרטים:
Pnim@tekoa.co.il

צילום: תמיר פלצמן
ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְתָּך ּוִמֵבּית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשׁר ַאְרֶאָּך.  
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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 

הקליניקה הקהילתית 
לזכרה של הדס רחל בן מנחם,

 במרחביה שבתקוע ג' 
מזמינה אתכם המטפלים 
להצטרף למיזם המקסים.

יום אחד בשבוע, המרחביה הופכת למרחב טיפולים במחירים 
מסובסדים למען הקהילה. המטפלים מקבלים בתמורה שיווק, 

פרסום, מקום, זמן וניהול אישי.

היוזמה עדיין בהתגבשות, כך שמטפלים המעוניינים להשפיע 
ולהשתתף בחשיבה, מוזמנים להצטרף בזמן הקרוב.

לפרטים והעמקה: נלי, 054-5588584

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!״

האחר הוא הגיהנום שלי
הדבר היחיד שלי הוא פשוט

וברור כל כך
שאין לי מה לפרש או להגיד עליו דבר,

שהאחר הוא גם המקלט היחיד מן הגיהנום שלי
)הרב פרומן( 

לכבוד שבוע בריאות הנפש, מוזמנים לשיחה בסלון מלב אל לב על המפגש שלנו, כפרטים 
וכקהילה, עם פצעי נפש בווליומים שונים- על פחד, הסתרה, חמלה, הזדהות והיבדלות.
רב שיח בהשתתפות שושי פרידלנדר, אלי בר לב, רחל ויינשטין, אמיר הרצוג ומיכל ליסון.

נפגש בסלון של משפחת ליסון, תכלת מרדכי 566, מול המדורגים, 
ביום ראשון, י״ט בחשוון,  17.11, בשעה 20:30.
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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
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 חשוון טזנעלה לקברה  ביום חמישי 
בבית העלמין    19:00בשעה  14/11/19

חברות מספרות   20:00בתקוע ובשעה 
 "הבתבשם "הסרט על דליה והקרנת 

 לכמות האנשים   להערךכדי  להרשםנא 
 0542109007לבירורים 

 
 

 נודה לבואכם   
   למקוסמשפחת 

 להסעה לחץ כאן  רישום  לסרט לחץ כאן  רישום 

https://forms.gle/R
78HsDLF7Sj2Pwba8 

https://forms.gl
e/yQVhyCPgN31

J1AQs8 



5תקועיתון  §  ט׳ בחשוון תש״ף 07.11.2019

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

1-31.10.2019

רכב והולך רגלתאונה עצמיתרכבים ומעלה2

11
2

10

נפגעיםגלגלי-רכב ודו 

0

רכב ובעל חיים

:הרוגים

:פצועים

2

מוקד תקוע–א והמוקד הביטחוני "ח זה מסתמכים על הדיווחים למוקד מד"הנתונים בדו* 

1-31.10.2019

רכב והולך רגלתאונה עצמיתרכבים ומעלה2

11
2

10

נפגעיםגלגלי-רכב ודו 

0

רכב ובעל חיים

:הרוגים

:פצועים

2

מוקד תקוע–א והמוקד הביטחוני "ח זה מסתמכים על הדיווחים למוקד מד"הנתונים בדו* 
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מיידי, דירת 4 חדרים, עם מרפסת גדולה, בתקוע 
א', עדיפות למשפחה לא גדולה, ללא בעלי חיים:

אינה, 052-3803546
----------------------------------------
 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: 5:15
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

16:3016:2016:4016:30מנחה

ערבית
מניין ראשון-
אחרי מנחה
20:30

17:05
22:0020:4520:30

שבת

מנחה 
מנחה גדולה 16:2916:15וק. שבת

20 דקות לאחר 13:0016:45
15 דקות 16:25הדלקת נרות

16:2016:20לפני השקיעה

6:30שחרית
8:30

5:10
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 שבת17:22מוצ״ש17:2117:2518:00ערבית

פסנתר kawai בצבע שחור, עבר כיוון לאחרונה, 
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/ 
75% אחוז  הנדסי ושרטוט באוטוקאד- חובה, 
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 
---------------------------------------

דרוש דובר אנגלית לעזרה ל-2 עולות חדשות 
בכיתות י' ו-ח' במתמטיקה ובעברית. לפרטים: 

בובי, 052-6091999
---------------------------------------

מתארגנת קבוצה לסדנת "הורות מקושרת" – חינוך 
וקשר עם ילדים, בהנחיית אילנה מזוגי, בימי רביעי 

בבוקר: 052-6540499 
----------------------------------------
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 � � � � � � � � � � � �   � � � � �   � � � �    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


