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גיליון 830 § פרשת וירא 
הדלקת נרות: 16:25 
מוצאי שבת: 17:18

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!

לנופת ונתן נהוראי להולדת הבן

לרבקה וגבי קיין להולדת הבת

לאילה ודניאל חן להולדת הבן

יום הליכה - ביה"ס אח"י

מטרת יום ההליכה העולמי היא לקדם את מודעות האזרחים לחשיבות הפעילות הגופנית ואורח חיים פעיל ובריא, ולהעלות את הנושא על סדר היום 
הציבורי. גם בביה"ס אח"י קיימו את יום ההליכה ותלמידי החטיבה הבוגרת הלכו לתקוע ד' וחזרה. היה מדהים!

בית תקוע מאחל לכל תושבי הדרום שקט, נחת, רווחה ותקווה למחר רגוע חדש ויפה יותר. תודה עליכם!

מפקד 
בשעה 
15:00

ב ר ו ך   ד י י ן   ה א מ ת

בצער רב אנו מודיעים על פטירתו של 
ירוחם לויט ז”ל 

אבא של יוסי לויט ומרים גבסו.

ההלוויה התקיימה ביום שלישי.
המשפחה יושבת שבעה ברח' דוד המלך 303, קרית ארבע.

משתתפים בצער המשפחה
בית תקוע
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ליישוב תקוע דרוש/ה 
מנקה לעבודות ניקיון 

במזכירות ומבנים נוספים.
לפרטים:

Pnim@tekoa.co.il

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.

יוזמות מתגלגלות
• צוות מרחבי עבודה משותפים ייפגש בימים הקרובים.

• צוות חשיבה סביב סוגיית הכלבים המשוטטים החל 
לפעול במרץ. עדכון יצא בקרוב.

• צוות עיצוב מבנה קהילתי חדש מתגבש לו. יש מקום 
למעצב/ת אחרון/ה בצוות. בואו יצירתיים.

גלגלים כלכליים
מאמינים בניהול כלכלת המשפחה ככלי משנה חיים? 
רוצים שיתקיימו בתקוע קורסים נוספים של 'פעמונים'?

כדי שמשפחות נוספות בתקוע יוכלו להשתתף ולעבור 
תהליכי עומק בניהול התקציב הביתי, אנחנו

מחפשים צוות לוגיסטי לעניין. מאמץ קטן ותמורה 
גדולה לקהילה.

גלגלים מתבגרים
הורי נוער, יש נושאים שמעסיקים אתכם? רוצים 
להרים מפגש הורים? בואו תרימו את הכפפה, נשמח 

לסייע בחשיבה משותפת ובליווי.

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

טרומפלדור
דרושים שותפים

״צריך גלגל? אני הגלגל!״

כלבים משוטטים:
אנו מבקשים מכל מי שרואה כלב משוטט ביישוב לדווח למועצה באמצעות 
האפליקציה של המועצה או במספר הוואצאפ: 0544422322 )מוקד 106(.

יש לצלם את הכלב, לציין היכן נמצא משוטט, ואם אפשר, את שם הבעלים. 
הדיווח חשוב לנו ולכם כדי לאפשר למועצה להגיע באופן מיידי.

שימו לב! המועצה קונסת בעלי כלבים משוטטים.
בהזדמנות זו נזכיר שיש לדווח למוקד 106 על כל מפגע במרחב הציבורי 

או ליקויים בתאורת רחוב.

רותמים את השמש אל הכפר:

אתי מלכא / רכזת פנים

לכל בעלי הכלבים )והחתולים( שלום.
על פי החוק, קיימת חובת חיסון כלבת ותשלום 

אגרה למועצה אחת לשנה.
כל בעל חיה חייב לחסנה ויכול לבצע זאת 

במשרדי המועצה בתיאום טלפוני מראש: 02-9939957 או אצל וטרינר 
פרטי.

כמו כן, כשירות לתושבים, אנו מגיעים פעמיים בשנה לחסן ביישובים.
חיסונים בתקוע יהיו בתאריך 15/12/19, 
באולם הפיס, בין השעות 18:00-16:00.

יש להגיע עם כל המסמכים הרלוונטיים )אישור סירוס, תאריך חיסון 
אחרון, טופס העברת בעלות(.

יש להביא את הטופס הכחול שנשלח בדואר עם ההודעה על מועד 
החיסון.

יש לדאוג לתשלום האגרה טרם הגעה לחיסון.
בברכה, 

מזכירות יחידת פיקוח ואכיפה, מוא"ז גוש עציון
טלפון: 02-9939957 | פקס: 02-9931476
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שלמה ספיבק / ספרייה

עם החזרה לשגרה ולבית הספר, גם הספרייה חזרה לשגרה ועמה המון 
פעילויות יום יומיות ומיוחדות. 

בימי ראשון - אנו בונים כרגע מתכונת חדשה ומעודכנת של חדר ההפתעות. 
מקווים לבשר בקרוב. שימו לב לפרסומים - יהיה מפתיע! 

בימי שני - סבתא אפרת ארליך מספרת סיפורים בנועם ובחדווה והילדים 
ממש נהנים להשתתף. אנו שמחים במסורת נפלאה זו ומזמינים את הוותיקים 

להמשיך ולהגיע ואת החדשים להכיר ולהצטרף. 
בימי רביעי - אנו מרחיבים את מעגל הסיפור באנגלית עם ג'ודי דווידוביץ. 
המעגל ממש משמח ומזמין משפחות וילדים דוברי אנגלית וגם חברים 

המעוניינים להיחשף לשפה בצורה בלתי אמצעית. 

מפגש עם סופרת

השבוע שמחנו לארח את הסופרת דנה אלעזר הלוי בספרייה והיא פגשה את 
תלמידי החטיבה הבוגרת של אח"י - כיתות ד', ה', ו'. המפגש היה הזדמנות 

להכיר את הדמות שעומדת מאחורי סדרת 
ספרים פופולרית ואהובה על ידי הילדים. 
אנו מאמינים שמפגשים אלו מרחיבים 
את הדעת, מעודדים קריאה ומובילים 
ליצירתיות של הילדים עצמם. בחודש 
הבא נארח פגישה עם סופרת עבור ילדי 

החטיבה הצעירה. 
אני מצרף פוסט של דנה בפייסבוק על 

הביקור והתרשמות מאחד התלמידים. 

סיפור-יוגה 

השבוע קיימנו מפגש שני מתוך שלושה של סיפור ביוגה. היה כיף וחווייתי 

לחזור לסיפור 'איילת מטיילת' שכולנו אוהבים כל כך, ויחד עם הקטנטנים 
לנוע ולהתחבר אל הגוף. תודה לגיתית איש שלום על החוויה הנהדרת. 

אנו עושים את המאמצים כדי להגיע לחוויה הנוחה והמהנה ביותר באירועי 
הספרייה, אך לפעמים התנאים בהם מתקיימים האירועים שלנו אינם 
אופטימליים. אנו מודים לכל המשתתפים על הסבלנות ועל 'הראש הגדול' 

שזה לעיתים דורש מאיתנו. 
ראו פרסומים למפגש האחרון בסדרה בסוף החודש.  

שלמה וצוות הספרייה

מפגש סופרת עם דנה אלעזר-הלוי / יהונתן אלמוג 
ביום רביעי, ח' במרחשוון, ה-6  בנובמבר, נפגשנו בספריית היישוב עם 

הסופרת דנה אלעזר הלוי.
דנה פתחה וסיפרה לנו כיצד נולד הרעיון להוציא את הספר "מבצע 

מנהטן" שהינו ספרה הראשון.
היא סיפרה מדוע בחרה דווקא בעיר מנהטן. קצת אחרי בר המצווה של 
בנה, הם טסו למנהטן והיו בסיור באו"ם. היא רצתה לכתוב ספר על 
ילדים שמגיעים, כמו בנה, לסיור באו"ם. כמה חודשים אחרי זה, היא 
הלכה לשבוע הספר בתל-אביב בתור עורכת ומתרגמת של ההוצאה 
לאור "כתר". היא ראתה הרבה ספרים של נוער, גמלה ההחלטה בליבה 
לכתוב ספר של נוער. בכתיבת הספר "מבצע מנהטן", דנה לא ידעה איך 
להכניס ילדים ישראלים לבניין האו"ם. היא חשבה שאפשר לעשות זאת 
דרך מבצע של המוסד )ארגון הביון של מדינת ישראל(. היא התייעצה 
עם אביה שעבד בילדותה במוסד, אך הוא אמר לה כי ילדים אינם 
יכולים לצאת למבצעים סודיים של המוסד. היא השיבה לאביה שהוא 
עדיין שייך לעולם של פעם, בעולם של היום גם ילדים יכולים להיות 

חלק ממבצע של המוסד.
גיא – הגיבור  הראשון בסיפור הוא ילד בכיתה ח', שהדמות שלו מבוססת 
על שני בניה של דנה. בגלל זה היא תמיד מתחילה את ספריה בנקודת 
המבט של גיא. בדומה לשני בניה, הוא אוהב לשחק ולצפות בכדורסל, 

וכתחביב הוא "האקר", בדומה לבנה הבכור שמבין במחשבים.
נעם – הגיבורה השנייה. דנה בחרה בבחורה כגיבורה, בגלל שדנה בעצמה 

אישה אז היא הייתה מעוניינת שגם בסיפור תהיה גיבורה.
רועי – הגיבור השלישי, סגן אלוף הארץ בקראטה. דנה בחרה בדמות 
זו כי בכל מבצע צריך להיות ילד גבוה חייכן וחזק. את שמו היא לקחה 

בגלל שלבנה השני יש חבר חייכן וגבוה.
חנן – הגיבור הרביעי, הינו מבוגר לוחם מוסד קשוח, יחד עם אלונה 

העוזרת הנחמדה שלו,  שגם היא לוחמת מוסד.
אחמד אבו בשיר – הגיבור החמישי. הוא הרע והוא מנהיג ארגון טרור 
ושר החקלאות של מדינת אפגניסטן ואויב בנפש של חנן לוחם המוסד.

היה מעניין לשמוע מפיה על התהליך של הוצאת ספר, החל מהמחשבות 
ועד להוצאה לאור. לקינוח היא סיפרה לנו כי אנו הילדים הראשונים 
בארץ שזוכים לחשיפה מתוך הספר החדש "מבצע לונדון" והיא הקריאה 
לנו את הפרק השלישי שיחכה לכם בקרוב בחנויות )רמז: צבע הכריכה 

רמוז בשם הספר(. מומלץ!
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כל הכבוד לאיתיאל בן משה הזריז שזכה בפרס על תשובותיו הנכונות 
לקראת חידון התנ''ך על ספר בראשית.

השאלות לשבוע זה:
1. מי היה מלכי צדק ומה הוא הוציא?

2. מה אברם לקח ממלך סדום?
3. מי בן משק בית אברם?

4. איזה דור ישוב לכנען?
5. איפה המלאך מצא את הגר?

6. מה ה' הבטיח שייתן לישמעאל?
7. מה עשה אברהם כשפגש את האורחים?

hinuch@tekoa.co.il :תשובות נא לשלוח ל

רבקה יורב-רפאל / רכזת חינוך

להרצאת 'והיי לי אם ואחות' שהתקיימה שבוע שעבר,הגיעו כ 100 איש.
תודה לדינה שדה שפתחה את ליבה וביתה ושיתפה אותנו יחד עם אחיה 

בסיפור חייהם המעצים והממלא השראה.

שלוחת מזרח הגוש במתנ"ס גוש עציון 

הגיל הרך: ההתרגשות בשיאה. ציוד הג'ימבורי והריהוט של המרכז לגיל הרך 

הגיע ואנו עמלים לפתוח אותו בהקדם האפשרי לפני ימות הגשמים. בימים 

אלו נבנית מערכת שעות למרכז ובה ישובצו פעילויות תנועה, יצירה ומשחק 

חופשי. כמו כן, בשעות הערב יתקיימו הרצאות מאנשי מקצוע בנושאי הורות.

לגילאי יסודי יתקיימו מפגשים של משחקי קופסא.

אנו רוצים להביא הצגות ילדים איכותיות בשיתוף עם תרבות תקוע וליצור 

סדרת הצגות, בדומה ל'קסם של תיאטרון' במערב הגוש.

פעילויות מתוכננות למבוגרים:  מועדון השחמט עומד לחזור לפעילות. אנשים 

המעוניינים לקחת בו חלק פעיל, מוזמנים לפנות אלי.

נשי-מה: פעילויות בשעות הערב לנשים, בדומה ל'פותחות שבוע'. רוצות 

תכנים מסויימים? סדנאות אמנות/ תנועה/ בישול? מוזמנות לשלוח בקשות.

משחקי הרעב: נהניתם בערבי 'הסיר והקופסא'? בקרוב נתחיל בסדרת 

ערבי משחק, שבכל ערב תתקיים תחרות קולינרית אחרת )סלטים, מרקים, 

קינוחים(. השחיזו סכינים!

חוגים: נפתח חוג קרב מגע, בימי ראשון, ב-18:00. המעוניינים בשיעור נסיון 

חינם מוזמנים לפנות לשלמה חלבה: 052-6071216

יש לכם רעיון נוסף? רוצים להצטרף לאחד הפרוייקטים? אני כאן לשמוע 

ולעזור לרעיונות שלכם לצאת לפועל!

  matnas.tekoa@gmail.com :לשריון מבנים יש לשלוח מייל לכתובת

עם פרטים מדוייקים לגבי הצרכים שלכם: תאריך, שעות, ציוד.

נשתמע, רבקה יורב-רפאל.

צוות קהילה

תרבות

מפגש למשפחות צעירות וותיקות התקיים ביום חמישי.
ערב עם משחקי היכרות וכיבוד קל, שבסופו התקבצנו לצוותי עבודה לקראת 

פעילויות שכונתיות בחנוכה.
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הורים יקרים ה' עמכם!
השבת, שבת פרשת "וירא", 16.11, נפתח בעז"ה את חודש ארגון לשנת תש"ף.

השנה, כמידי שנה, בחרה תנועת בני עקיבא נושא פעילות עיקרי בו כל הסניפים 
עוסקים ומעבירים אותו לחניכים דרך פעילויות חווייתיות שונות ומגוונות.
הנושא הנבחר השנה הוא: "מצווה ועושה". אנחנו בחרנו לקחת את נושא 
המצוות כנושא שנתי, והחודש יהווה מעין בסיס למערכים שיבואו בהמשך. 
החודש יעסוק במידות ומצוות שבין אדם לחברו, בדגש על 'ואהבת לרעך 

כמוך'- אהבה, ביטחון והעצמה אישית.
במהלך חודש הארגון, כלל השבטים יחוו פעילויות שינסו להמחיש את הנושא. 
בחודש זה, הסגל הנפלא של הסניף משקיעים את כל כוחם וכשרונם בחניכים, 
בפרט, ובסניף, בכלל. הם עושים עבודה מדהימה ועסוקים בחינוך ערכי 
ומבורך. מגיעה להם הערכה רבה על מסירותם למען החניכים: המדריכים- 
בהשקעה בחניכים לפי שבטים, וצוות עשייה )נחשון(- בתפקידי רוחב סניפיים 
ואחריות על התנדבות שבטית שתתקיים במהלך החודש כיישום הנושא.
כידוע, החודש הינו חודש גדוש פעילויות ערכיות וחוויתיות, כגון פעולות, 
התנדבויות, צביעת קירות, חזרות להופעות ועוד. על מנת שנוכל לקיים את 
מפעלי החודש בסניף עלינו לגבות תשלומי מיסים. דמי המיסים מיועדים 
להוצאות השוטפות של הסניף בחודש ארגון וגם לציוד במהלך השנה. 
תשלום המיסים הינו תנאי הכרחי להשתתפות החניך בפעילות הסניף 

בחודש זה. במידה ותיתכן בעיה בתשלום אנא פנו אלי בפרטי.
 :paybox-התשלום הוא במזומן למדריכים או ב

אח ראשון- 30 ₪, אח שני- 25 ₪, אח שלישי- 20₪. 
נא לשלם עד מוצאי שבת "חיי שרה", 23.11.

יש לשלוח לאחד המדריכים מידה לחולצתנועה!! שימו לב שהמידות גדולות.
הורים יקרים, בחודש זה ילדיכם יבלו שעות ארוכות בסניף בפעולות, 
צביעות, חזרות ועוד. אנו עושים כל שביכולתנו על מנת שהחודש יהיה 
עבורם משמעותי ומהנה. אנו רואים חשיבות רבה בנוכחות ילדיכם בסניף 
בחודש הקרוב, בפרט, ובכל השנה, בכלל. לשם כך אנו זקוקים לעזרתכם 
ולתמיכתכם! אנא שימרו את התאריכים הבאים לאירועי החודש. הזמנה 

תישלח עם החניכים בהמשך:
שבת "ויצא" – שבת ארגון.

מוצ"ש "ויצא", ט' בכסלו )12.7( – מפקד אש לסיום חודש ארגון, הופעות 
השבטים ודגלנות. האירועים יתקיימו במגרש.

כקומונרית הסניף, אשמח מאוד לשמוע מכם כל שאלה או הערה ולעזור 
במה שאוכל, מתוך אמונה גדולה שאתם ההורים מקור הכוח העיקרי של 
הילדים וחלק בלתי נפרד מהחוויות החינוכיות והמהנות שהם חווים בסניף.

חודש טוב ושנה מוצלחת לכולנו!
בברכת חברים לתורה ועבודה,

אילה הקומונרית וסגל הסניף: 052-3633420

נוערבני עקיבא

יזמות צעירה
אהלן, בשנתיים האחרונות יצא לי לנגן ולהופיע בכל מני פלטפורמות 
בתקוע, מטקסים לחווה לסתם ימי שישי במכולת, והפידבקים המפרגנים 
שקיבלתי באמת מכל קהילת תקוע היו חלק מהדברים שהובילו אותי 
לפתוח הדסטארט לאלבום הראשון שלי - הנה, יש כאן אנשים שנהנים 

להקשיב למוזיקה שאני מנגן. 
ישמח אותי מאוד אם ההדסטארט יצליח בגלל 20 אנשים שיתמכו בסכום 
המירבי, אבל ישמח אותי הרבה יותר אם ההדסטארט יצליח בגלל 100 
אנשים שיתמכו בסכום המינימלי, שתמורתו יקבלו אלבום. כי מה אני מנסה 
ורוצה לעשות כאן? אני רוצה להגיע לאנשים, לרגש, לשמח, שהמוזיקה שלי 

תעשה לאנשים מה שמוזיקה שאני שומע עשתה לי. 
אז אם אתם נהנים לשמוע אותי במקומות השונים בתקוע, אם אתם רוצים 
לשמוע עוד, באהבה גדולה אני מזמין אתכם להיכנס לקישור, לבחור את 
התשורה שנראית לכם ולקחת חלק בהוצאת האלבום שלי לאור. בזכות 

https://headstart.co.il/project/53754 !התמיכה שלכם זה יקרה
מעיין חיים קשת
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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

��
�

�
��

 � � � � � � � � � � � �   � � � � �   � � � �    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

חמישי בגינה 16:00-17:00
השבוע ושבוע הבא אנו מכינים את האדניות לשתילה 

ואתם מוזמנים לעזור! 
ילדים בגיל יסודי ומעלה ונוער עדיף; 

נמדוד, נחתוך, נדביק ונעבוד עם חומרים שונים.
אנא תביאו את הציוד הבא:

את חפירה,מגרפה,מספרים חזקים/מזמרה, אקדח סיכות+סיכות, 
מטר, קרטונים ריקים, לדרמן וכדומה.

לשאלות ופרטים צרו קשר עם בת אל 054-2147870

Thursdays in the Garden 4-5PM
This and next week we are preparing the planters 

for planting, you’re invited to help! 
Preferably school aged children and teens, come 

measure, cut, staple and work with different materials.
Please bring the following supplies: shovels, rakes, 
tough scissors/pruning shears, staple-gun/staples, 
measuring tape, empty boxes, leatherman tool etc.

For questions and details contact Batel 0542147870
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עיבוד לבמה: יהב יגל | בימוי: יהב גל ובצלאל בורוכוב | משחק: יהב גל | הפקה: תיאטרון נוצר | מוסיקה: בצלאל בורוכוב
עיצוב תפאורה: מיכל לאור | עיצוב תלבושות: רונה משעול | עיצוב תאורה: שי סקיבא | עיצוב תמונה: אורן בלבוס

זהו סיפור מסעו של רבי יעקב בעקבות צוואתו של הבעל שם טוב. מסע שבו כל התרחשות וכל מפגש הינו תמרור בדרך, 
לקיום מעשי של "ואהבת לרעך כמוך". מסע על מהות החיפוש, חשיבותה של הדרך וכוחה של אמונה. הצגת יחיד מרובת 

משתתפים ומוסיקאי אחד בדיאלוג רווי מתח וחמלה, הומור, כאב, אבק דרכים ועשן פונדקים.

פרטים ורכישת כרטיסים: אתר מתנ״ס גוש עציון או בטלפון: 02-9937999
מחיר כרטיס: מכירה מוקדמת - 25 ש״ח | בערב המופע - 40 ש״ח

יום שלישי י״ט בכסלו 17.12 | אמפי תקוע
פתיחת דלתות: 20:00 | תחילת הצגה: 20:30

תיאור
100916-1 לשנות לפי מה שביקשה כולל לוגואים

להלן הפרטים והלוגואים שצריך להוסיף למודעה
לוגו המתנס בגדול למעלה.

לולקע 
...

יום שלישי י"ט בכסלו, 17/12 
פתיחת דלתות 20:00
תחילת הצגה 20:30 

אמפי תקוע 
כרטיסים  40 ש"ח 

25 ש"ח במכירה מוקדמת (עד 14/12)
פרטים ורכישת כרטיסים: אתר מתנ"ס גוש עציון או בטלפון 02-9937999 
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תקשורת מקרבת היא שפה פרקטית שבעזרתה אפשר לגלות 
רבדים נוספים במערכות יחסים. היא מתאימה לכל מי שמעוניין 
לייצר תקשורת מיטבית עם: הילדים/ בן או בת הזוג/ ההורים/ 

הבוסים וקודם כל עם עצמנו.
בסדנא נתרגל מיומנויות חשובות, בעיקר דיבור בשפה של 

רגשות וצרכים במקום שיפוטיות ותלונות.
לאחר מפגש זה תפתח סדרה שבה נקיים עוד 3 מפגשים של תרגול והעמקה 

עבור מי שירצה ללמוד את השפה יותר לעומק.

מוצאי שבת, 23/11
20:00-22:15

במועדון גיל הזהב
50 ש“ח

יחזקאל וולפסון, בן 38 נשוי + 4. 
יועץ חינוכי (M.A) בתיכון 

לאמנויות. מלווה ומאמן א-נשים 
בתהליכי צמיחה בשיטת עוצמת 

ההוויה. בשנתיים האחרונות מנחה 
סדנאות בתקשורת מקרבת 

במסגרות שונות.

מאחורי
כל צרחה
יש צורך
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 לקוחות יקרים!
אנו נכנסים לישורת האחרונה של העבודות בשטח החדש
בעוד כחודש נתחיל בע"ה בשיפוץ הסופר הישן וחיבור סופי של המבנים

התוצאה הסופית תכלול שטח מסחר רחב עם מגוון מוצרים ומחלקות, ציוד, מיתוג ותשתיות חדשות 

כך שעם הצוות הנהדר, הלקוחות הנאמנים וה :-( שלנו, 

הסופר יהפוך להיות מזמין, נגיש וגדול הרבה יותר. 
הצפי לעבודות בשטח הישן, חיבור המבנים והכנסת הציוד עומד על כ 3-4 שבועות, 

בהם לצערנו ניאלץ לסגור את הסופר - אנו עושים את המיטב לצמצם תקופה זו ככל הניתן.  

>> מועד מדויק בדבר הסגירה הצפויה יפורסם כמובן בהמשך <<

אנו מודים לכם תושבים יקרים, על ההבנה והסבלנות, 
ובטוחים שתמשיכו ללוות אותנו גם בהמשך ובגדול! 

כאן אני מרגיש בבית. סופר תקוע 

ם
יי
ת
וד
ק
נ

  בס"ד 

  הורות מקושרת-תפתחותיתהסדנא בחינוך ילדים בגישה ה

שנות מחקר  40הגישה מסתמכת על  .יןא העניהלב הו
ועבודה עם ילדים, נוער ומבוגרים של דר' גורדון 

  ניופלד.

 ,להגיע לליבו של ילדךושפה הגישה מעניקה דרך 
  עמו מערכת יחסים אוהבת ומקושרת רגשית. ולבנות

 בין הלבבות בגישה חיוביתר וביח –הוריו ומתוך כבוד הדדי בין הילד הנחיה 
  ומעצימה.

 מפגשים :  7לסדנא 

 קבלת רגשות   השגת שיתוף פעולה   חלופות לענישה  
 תמיכה בצמיחה הטבעית של הילד   שבח בונה   שחרור ילדים מתווית  

  

   6540499-052: אילנה מזוגי לפרטים והרשמה 
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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
-----------------------------------------

דירה חדשה, 3 חדרים, קומת קרקע, עם גינה, חלונות 
גדולים, פנויה מדצמבר, 2800 ש"ח: 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
 -----------------------------------------
חדש בשוק, בית משפחתי, במיקום טוב, קרוב 
למרכז, שטח גדול, 2 קומות, 180 מטר: תמר- תקוע 

תיווך, 054-5988839
-----------------------------------------
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, 
כחדש, מפלס אחד + יחידת דיור, פרגולה 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: 20:00-21:00

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: 5:20
5:456:307:45

6:15
ו׳ 8:15

ר״ח וצום 6:00
דף יומי 6:005:15

שחרית 6:00
רק בימי שישי 

7:00

16:2516:1516:2516:30מנחה

ערבית
מניין ראשון-
אחרי מנחה
20:30

17:05
22:0017:0020:4520:30

שבת

מנחה 
16:2516:1513:00וק. שבת

30 דקות לאחר 16:4016:45
15 דקות 16:20הדלקת נרות

16:2016:20לפני השקיעה

6:30שחרית
8:30

5:15
8:00

תפילת נץ 5:25
תהילים לילדים 

9:00
9:15

לימוד 8:00
שחרית 8:45
קידוש 11:00

8:30
ותיקין:

30 דק׳ לפני הנץ
מניין שני: 8:30

8:15ברכו 8:30

16:0013:00מנחה
תהילים 15:3016:0016:0016:4515:30

16:00מנחה 16:15

17:20צאת שבת17:18מוצ״ש17:1817:2017:40ערבית

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

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

בלט עם אשירה! שיעור נסיון חינם, ימי שני בסטודיו 
7, גן: 16:15-15:30, 17:00-16:15; א'-ג': 17:45-17:00; 

ד'-ז': 18:45-17:45: אשירה, 054-7807949
-----------------------------------------

למכירה קמין עצים, כחדש, היה בשימוש 2 עונות 
בלבד, נמכר עקב שיפוץ: 052-6464644, שלומי

-----------------------------------------
פגישה עם לריסה עמיר בתקוע תתקיים ב-28.11, 
בשעה 19:00, בספרייה הרוסית )במקלט ליד ביה״כ 

האשכנזי(. לפרטים: 054-6551641 
Для справок ПРИГЛАШЕНИЕ: Встреча с 
Ларисой Амир в Ткоа состоится 28.11.2019 
в 19:00 русской библиотеке (убежище 
рядом с ашкеназской синагогой)
-----------------------------------------

הקליניקה הקהילתית 
לזכרה של הדס רחל בן מנחם,

 במרחביה שבתקוע ג' 
מזמינה אתכם המטפלים 
להצטרף למיזם המקסים.

יום 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
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בריאות הנפש שלנו

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)

יום ראשון, י”ט חשוון, 17.11
בשעה 20:30

נפגש בסלון של משפחת ליסון
תכלת מרדכי 566 (מול המדורגים)

לכבוד שבוע בריאות הנפש, הנכם מוזמנים לשיחה 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.


