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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 ולשלם את האגרה טרם ההגעה לחיסון.

בברכה, 
מזכירות יחידת פיקוח ואכיפה, מוא"ז גוש עציון

טלפון: 02-9939957 | פקס: 02-9931476

מזל טוב!
לחמדה ונתנאל שם טוב להולדת הבת

לשלומית ואברהם אוריה קלמן-עולמי להולדת הבן
למיכל וצורי פרומן להולדת הבת
להדסה פרומן להולדת הנכדה
לשיינה ובן מילר להולדת הבת

לכבוד
תושבי היישוב

שלום רב!
 

המועצה הדתית קוראת לכם, תושבי גוש עציון, להוביל יוזמה 
לאומית לשינוי שיטת הקבורה הנהוגה היום וחזרה לשיטת הקבורה 

של חז"ל, על מנת לשמר את קרקעות הארץ לדורות הבאים.
סרקו את הקוד והצטרפו להחתמה. נודה אם תשתפו בני משפחה 

ואת הקבוצות השונות שלכם.

בתודה וברכה,
הרב רפי אוסטרוף

יו"ר המועצה הדתית, גוש עציון
rafi@gush-etzion.org // 052-4317477 // 02-9939994
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מודעות 
את  הבין-אישיים  בקשרים  ורואים  בין-אישי  בקשר  מאמינים  אנו 
הפוטנציאל החיובי של חיי משפחה וקהילה. ישנה חשיבות בשמירה 
וחיזוק של המרחב הציבורי לשיח פתוח וכן העוסק בחוסן ולא בחרדה, 

יחד עם עירנות למידע אמין והתנהגות אחראית ובטוחה. 
תפקידה של ועדת המוגנות עוסק בשני תחומים:

הגברת מודעות ופיתוח חוסן קהילתי ואישי למוגנות- חינוך למיניות בריאה, 
מודעות לנושא פגיעות מיניות ויצירת תוכניות מניעה לתחום המוגנות. 

הגברת המודעות נעשית הן באמצעות סדנאות ואירועים בקהילה והן 
באמצעות הנגשת מידע מקצועי בתקועיתון סביב נושאים מרכזיים. 
האירועים מיועדים לגילאים השונים ולקהל הרחב, בשיתוף עם מוסדות 
החינוך והמועצה. בתקופה הקרובה יתקיימו מספר תכניות מניעה ומודעות 
בקהילה: סדנת מוגנות למדריכי בני עקיבא, הכשרה לצוות הנוער, סדרת 
גבריות בריאה לנוער י"א-י"ב והרצאה על מיניות בריאה בגיל הרך. נשמח 

לראותכם!
בשבוע הבא נפיץ סקר קטן באמצעותו אנו מעוניינים ללמוד אלו תכנים 
מעניינים ומעסיקים את תושבי היישוב, לאור הצרכים ותחומי העניין נוכל 

לבנות את תכנית המניעה לשנת 2020.
כתובת נגישה לחברי הקהילה- הוועדה מהווה מקום בטוח ודיסקרטי 
עבור הפונים. חברי הוועדה מלווים את הפונים בתהליך מול הרשויות 
המוסמכות לטיפול במקרה- משטרה, המחלקה לשירותים חברתיים, 
מערכת המשפט ועוד. בנוסף, הוועדה נגישה להתייעצות שוטפת סביב 
נושאי מוגנות בקהילה. לוועדה אין סמכויות לטיפול ישיר באירועים, מלבד 
האוזן הקשבת והושטת היד ברגעים אלו והתיווך לטיפול מתאים. הוועדה 
עובדת תחת פיקוח המערכת המשפטית בכל הקשור לפרסום מידע פומבי 

לציבור הרחב. 
חשוב לזכור שהאחריות על מוגנות אישית, משפחתית וקהילתית נמצאת 

על כל אחד ואחת מתושבי היישוב.
MUGANUT@GMAIL.COM :ניתן לפנות אלינו )גם באנונימיות( בכתובת

יו"ר הוועדה - ישי זינגר: 050-3466626
יעל סולומון: 054-396-0628

אלי בירנבאום: 052-384-7034
מספרי טלפון נוספים חשובים: 
מוקד 105 - ראו מסגרת צמודה

מוקד 100 - משטרת ישראל
מוקד 106 - המחלקה לשירותים חברתיים )כונן רווחה(

105 - המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת
האינטרנט שינה את חיינו מקצה לקצה.במקביל ליתרונות הרשת הרבים 
אורבות באינטרנט גם סכנות. כל ילד שלישי בישראל נחשף לאיומים או 
לאלימות מילולית ברשת. כל ילד רביעי נחשף לביוש )שיימינג(, השפלה 
או חרם. כל ילד חמישי נחשף לפנייה או להודעה בעלת אופי מיני. כל ילד 
עשירי נחשף להטרדה מינית. כל ילד עשירי נחשף לסחיטה או לגניבת זהות. 
בינואר 2016 החליטה ממשלת ישראל על הקמת מטה אזרחי-משטרתי 
לאומי למניעת אלימות ופשיעה נגד ילדים ובני נוער ברשת. מוקד 105 
הינו מערך אזרחי-משטרתי ייחודי בארץ ובעולם, המשלב את מישור 
האכיפה החוקית עם המישור הטיפולי והחינוכי על מנת להבטיח את 
ביטחונם של משתמשי הרשת, ובראשם קטינים. למטה שותפים המשרד 
לביטחון הפנים, משטרת ישראל, משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד 
העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ומשרד המשפטים, הפועלים 
יחד ליצירת סביבה בטוחה עבור ילדים ובני נוער במרחב המקוון, לרבות 
ברשתות החברתיות, ולחיזוק תחושת הביטחון האישי של הציבור ברשת.
משטרת ישראל מרכזת המלצות למשתמשים ולהורים בנושא לגלישה בטוחה:
• הכי חשוב: עודדו את הילדים לשתף אתכם או כל מבוגר אחר שהם סומכים 
עליו במקרה שהם או מישהו מחבריהם נפגעו ממישהו ברשת או חשו אי-נוחות.

• דאגו שהמחשב יהיה במקום מרכזי בבית.
• הקפידו שהטלפון או הטאבלט יישארו בלילה מחוץ לחדר הילדים.

• הגיעו עם הילדים להסכמה לגבי האתרים והאפליקציות המתאימים להם 
ועל היקף זמן הגלישה.

• הסבירו לקטינים את ממד אובדן השליטה ברשת: ברגע שלחצו על כפתור 
"שלח", אין דרך חזור, לא ניתן למחוק את התוכן מהרשת והתפוצה של 

התמונה/סרטון כבר לא בשליטתם.
• הנחו את הקטינים להימנע מהזנת פרטים אישיים ומזהים בפרופיל וממסירתם 

בשיחות.
• הורו לילדים לא להיפגש עם מישהו שהכירו ברשת, ודאי שלא בלי אישור הורים.
• למדו את הקטינים כי זהויות ברשת יכולות להיות שקריות והורו להם לא 

לפתוח הודעות, מיילים, קישורים וכו' מאנשים שאינם מכירים.
• היו מעורבים והשגיחו על הפעילות של הילדים באינטרנט בעזרת אפליקציות 

ייעודיות לטלפונים חכמים ולטאבלטים. 
• חפשו בעזרת מושג המפתח parental control או פיקוח הורי, כלים שונים 

למניעת חשיפה של ילדים לחומרים מיניים ולבקרה עליהם.
• קבעו פילטרים לצמצום הסיכון לקבלת תוצאות המכילות חומרים למבוגרים, 

כולל פורנוגרפיה, באמצעות ההגדרות במנועי החיפוש השונים.
• קבעו את רמת הפרטיות של המשתמש בהגדרת החשבון באתרי מדיה 

חברתית פופולריים כמו יוטיוב ופייסבוק.
• השתמשו באפליקציות ובשירותים לסינון תכנים שמציעים ספקי אינטרנט 

באתרים שלהם.
• מנעו pop ups )חלונות צצים( בהגדרות הדפדפן לצמצום האפשרויות 

שהקטינים יגיעו לתוכן בלתי רצוי בטעות.
• הימנעו מאיומים, כמו ניתוק האינטרנט, בשיחות עם הילדים כדי שלא יחששו 

לשתף אתכם במקרה שנפגעו או שהם זקוקים לעזרתכם.
• במידה ויש חשש או ספק להיבט פלילי – ניתן לפנות למוקד 105 ולכל תחנת 

משטרה ולהגיש תלונה.

ועדת מוגנות

תחום קהילה

BLOCK - איגוד האינטרנט הישראלי
ממליצים להכנס ולהכין תכנית הגנה ביתית

/https://block.org.il/rules-of-thumb
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בנות שרות:

שלום, שמי לימור חלמיש ואני מתחילה לגלגל את המעטפת לבנות השירות.
נפגשתי לאחרונה עם 3 מתוך 6 בנות השירות המשרתות ב"בסיס", 
שהוא מתחם המחיה הביתי שלנו, הלא הוא תקוע. בשיחה המרתקת, 
שמעתי על המקומות בהם הן משרתות, מה הן עושות אחרי שעות 
השירות, המרחב החברתי שבו הן לומדות ומתקיימות והצרכים 
המשתנים. כל זה הזכיר לי את הזמן הקסום כשאני הייתי חיילת.

בזמן שירותי הצבאי, ה"בסיס", שהיה רחוק מאוד מבית הורי, היה 
הבית שלי לכל דבר. יצאתי ביום ראשון מוקדם בבוקר וחזרתי רק 
מאוחר מאוחר ביום חמישי, אחרי נסיעה ארוכה. בבסיס, במשך 
שבוע שלם, התנהל כל מערך החיים שלי, מהשירות עצמו ועד 
המערכים החברתיים , יחד עם עוד חיילים וחיילות- הופעות, אירועים 

חברתיים, צרכי מרפאת הבסיס וכו' וכו'.
פתאום הבנתי

אנחנו, הקהילה בתקוע, הבסיס הביתי של הבנות המשרתות את 
הקהילה שלנו, אנחנו הבסיס המאמץ שלהן.

כ"בסיס", אני מאמינה שהדאגה והאכפתיות שלנו כתקועיסטים 
יכולה, ואולי אף צריכה, להכיל את מרב הרמות של הצרכים שלהן. 
כידוע יש בתקוע לא מעט כוחות ואני בטוחה שכמוני-כמוכם, נוכל 
יחד לתת מעט מן השפע שלנו, החל מחוגי זומבה, יוגה וקרמיקה, ועד 
תמיכה ברפואה )מי אמר שהן צריכות רק רפואה קונבנציונאלית? 
קופצת הרופאה הסינית שבי...(, דרך מסירת חפצים שימושיים 
ש"מעלים אצלנו אבק" )מטאטא טוב שלא משמש מישהו, מגב 

או דלי, קומקום שעובד מצויין ולא משמש אף אחד מאיתנו כי 
התחדשתי בפסח...(, הזמנה לארוחת ערב או הכנת סיר מרק 

מפנק בערב סגריר.
אני בטוחה ש"הגלגול" ממני או מכם אל בנות השירות שלנו, כאן 
בבסיס "תקוע", הבית שלנו, ימשיך ויתגלגל מהן עוד יותר בעוצמה 

אל הקהילה המדהימה שלנו בחזרה.

בנות השירות הנהדרות חולשות על תחומי בית-הספר, תנועות 
הנוער, גני ילדים ועבודה עם הנוער- כלומר מן הבוקר עד הערב הן 
עם הדור הבא שלנו ובמסירות אין קץ. אז שווה לגלגל אליהן העצמה.
זהו קול קורא, בעצם, לכל מי שרוצה לתת מכל אשר באמתחתנו. 
בהמשך, ארשה לעצמי לפנות גם באופן יזום לכוחות הידועים לי 

ואשמח לכל רעיון משלכם.

אז אני מזמינה את עצמנו לגלגל. פשוט להתחיל ולגלגל את הכוחות 
הקיימים שלנו שרק ילכו ויגלגלו את הכוחות של בנות השירות 

להתעצם, ואז ברור שנקבל מהן עוד הרבה!

לימור חלמיש 
050-4200424

כלבים משוטטים בתקוע
שיח קהילתי

בהמשך לעדכון משבוע שעבר...
ב-8/12, בשעה 20:30, יתקיים בפיס ערב קהילתי בנושא כלבים משוחררים. 
מטרת הערב היא לייצר שיח קשוב ומעמיק בנושא, להעלות תחושות, 
חששות ורצונות, וכן חשיבה על פתרונות יצירתיים ובקשות מהמועצה. 

כל מי שהנושא בליבו מוזמן להשתתף, להתבטא ולהקשיב.
פגישה אסטרטגית במועצה

נציגים ממשרד היישוב ונציגות תושבים תיפגש בהקדם עם בעלי 
התפקידים במועצה להציף את הצרכים, הפערים והמענים הנדרשים 

בשטח כדי שכולנו נרגיש שיפור בתחום זה.
מערך מתנדבים קהילתי

סוגיית הכלבים המשוטטים הינה סוגיה בוערת שיש לטפל בה בהקדם. 
לכן אנו, קבוצה של תושבים, רוצים לסייע ולעזור. 

אנחנו אוהבים כלבים ואנשים ורוצים לנסות ולסייע לשתי הקבוצות.
ראיתם כלב משוטט? ראיתם כלב במצוקה? עדכנו אותנו ונשתדל לסייע. 
אנו לא באים להחליף את המועצה או כל גורם אכיפה כזה או אחר. אבל 
לאור המענה החלקי שלו זוכה היישוב בסוגיית הכלבים המשוחררים, 

אנו מאמינים שיש מקום לסייע לרשויות.
מה אנחנו יכולים לעשות? 

אנו נשתדל לתפוס את הכלב, לבדוק מי בעליו ולתת לכם את האפשרות 
לדבר עם הבעלים ולהסביר להם את התחושות שלכם. 

במקרה שבו מדובר באירוע חד פעמי, נשתדל לסנגר על בעלי הכלב 
מול הרשויות. במקרה של "עבריין" חוזר, נבקש מפקחי המועצה לבוא 

בחשבון עם הבעלים. 
חשוב לנו להדגיש- הבעיה אינה הכלב, אלא בעלים לא אחראיים )בחלק 
מהמקרים( או לעיתים חוסר מזל או תשומת לב )לדוגמא: כלב שברח מהחצר(. 
אנחנו מחפשים מתנדבים נוספים לסיוע במערך. אתם מוזמנים להצטרף 

לקבוצה לדיווחים או להתנדבות:
https://chat.whatsapp.com/GiO01cfqPXF7zCj8Pzkyaz

זה המקום בו אנחנו קוראים לכם- בואו, תהיו איתנו, תהיו 
טרומפלדור ותביאו את הגלגל המיוחד שלכם איתכם. 

אני רוצה להצדיע ולהודות לכל הגלגלים שרצים במהירות 
בשבועות האחרונים -

מעטפת לבנות שירות - לימור חלמיש
שלל פעילי סוגיית הכלבים המשוטטים - גילי גן אור, אביגיל וייס, 

יאיר לבבי, הודיה סרוסי, מאיר פינטו
צוות פעולה למרחבי עבודה משותפים - איילת יפרח, עקיבא 

ירס, שלמה יגר, דבורה זגורי
צוות עיצוב אולם רב תכליתי - רות פריד ונטע מינס

המציעים הרבים לפעילויות ערב שבת לחב"ב
תודה מקרב הלב לכל אחד ואחת מכם.

עדיין דרוש מתנדב בסיוע לוגיסטי סביב הקורס של פעמונים. 
עדיף מישהו מנרשמי הקורס... )ראו פרסום בעמוד 5(

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

טרומפלדור
דרושים שותפים

תחום קהילה
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אנו שמחים להזמין אתכם לקורס כלכלת המשפחה!
הקורס מיועד לכל מי שמבקש להבין היכן הכסף, 

ורוצה לקבל שיטות וטיפים לכלכלה נכונה.

 כמה? 5 מפגשים   |  איפה? בפיס תקוע  |  מי מעביר? יוני סרוסי
מתי?  19:45 עד 22:15

בתאריכים: 10.12.19  |  17.12.19  |  31.12.19  |  7.1.20  |  14.1.20

תכני הקורס: כיצד עושים שיקוף כלכלי- להבין היכן אני נמצא )הכנסות מול הוצאות(
כיצד בונים תקציב. איך עומדים בו- כלים מבית פעמונים: "הרישומית".

מידע וידע בנושאים: מיצוי זכויות )איך יודעים מה מגיע לי ומה עושים עם זה?(
בנקים )הלוואות ריביות וכו...(, חובות- )איך מתעדפים חובות ומה החלופות(.

קריאה של תלושי משכורת, קצת על גופים ממשלתיים- ביטוח לאומי מס הכנסה ועוד...

שימו לב: זהו קורס בסיסי שנותן ידע רב, 
כבר לאחר מכן יש לכם את היכולת להתחיל להתנהל כלכלית 

באופן עצמאי ובאופן נכון ואופטימלי

איך נרשמים?  נכנסים לאתר פעמונים וממלאים טופס "בקשת סיוע" בקישור:
 https://app.paamonim.org.il/contacts/family_registration 

בהערות- מבקשים להירשם לקורס כלכלת המשפחה ואנו נחזור אליכם... 
לגבי שאלות ברישום ניתן להיעזר באשת הקשר צילה- 052-5666459

בברכה. צוות פעמונים

קורס כלכלת המשפחה

קורס חינמי

5 מפגשים 

מבית "פעמונים"
מס' המקומות מוגבל!

מוזמנים בשעות הפעילות:

פעילות מיוחדתשעות פתיחה

19:00-16:00ראשון
חדר הפתעות בין השעות 

,18:00-16:00
תשלום 5 ש"ח במזומן

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

שלישי
12:30-09:30 חדש!

19:00-16:00

רביעי
12:30-09:30
19:00-16:00 

19:00-16:00חמישי

 12:30-10:00שישי

שרית מלמד / רכזת גיל הזהב

מועדון גיל הזהב שוקק חיים
לאחרונה עלתה תכנית טלוויזיה שגרמה להתעוררות גדולה בנושא הגיל השלישי. 

מדובר בתכנית "שמונים וארבע". התכנית מתעדת ניסוי בו הגיעה לבית אבות קבוצת 

ילדי גן. באופן צפוי, המחקר מעיד על שיפור גדול במצב הרוח ובמדדי הבריאות של 

הקשישים שהשתתפו בו.

מעבר לניסוי, התכנית גרמה להתעוררות גדולה בחברה, ומאז אני מקבלת מדי יום 

הצעות להתנדבות בקבוצת המבוגרים. לצערי אין לי מענה לכל היוזמות המקסימות 

שעולות... כאן המקום להודות לכל הנערים, ההורים והמורים שרוצים להוסיף טוב! 

כרגע אין צורך בפניות נוספות.

המועדון ביישוב שלנו אכן שוקק חיים, מלבד פעילויות קבועות של חוגים, פעילות 

גופנית, אמנות, פרשת שבוע וארוחות משותפות. יש ממש התגבשות קהילה של אנשים 

שבאו מרקע שונה, לעיתים שפה אחרת, אך מציאות דומה של חיים לאחר פרישה.

לאחרונה יצאנו שוב לטיול נהדר עם ניסים פיוטרקובסקי. הפעם למצדה ולנחל בוקק. 

ניסים שוב ושוב ממלא אותנו בידע ובחוויות מעשירות ומשמחות.

תודה רבה לניסים שמוליך אותנו למקומות יפים בארץ בהתנדבות!

היום, ר"ח כסלו , 28.11, בשעה 19:30, יתקיים ערב של שירי ארץ ישראל היפה 

במועדון שלנו, בהנחייתו של אדם צחי.

מוזמנים להצטרף אלינו ולשיר מכל הלב.

שרית מלמד, רכזת גיל הזהב ביישוב

תחום קהילה
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לכבוד החודש האחרון של השנה האזרחית, לכבוד החורף, בעקבות בקשות מצידכן,
ולחיי השינויים הקטנים - פותחות שבוע בסדנה תהליכית החודש! 
בואי להכיר גישה יצירתית ושפה חדשה לקידום תהליכים אישיים:

- ���� �����    1/12
�������� ����� �����   8/12

3 מפגשי השראה למטרת קידום והנעת שינויים   15/12
בגישת ’ללמוד לעוף‘    

הגישה משלבת לימוד והתנסות בהתמקדות        
(Focusing) יחד עם חקירה וליווי התהליך היצירתי      
(Flow Therapy). הסדנה מתאימה לכל מי שרוצה       
להאיר את הכיוון אליו היא רוצה להתקדם ולמי       
שמבקשת לחבר ולכוון את העשייה בה היא מצויה.    

נעם וולק מלווה ומנחה מפגשי השראה ליזמים ויוצרים בגישת 'ללמוד לעוף'    
(מדובר בסדרת מפגשים תהליכית, כך שמומלץ להגיע לכל המפגשים)    

“�� �� �����“    22/12
מפגש מסכם של התמקדות בשילוב תנועה    

נתנסה בהקשבה ועיבוד המידע הפנימי התחושתי       
.on line העולה מן הגוף תוך כדי תנועה    
שירה יפעתי מטפלת בתנועה ומחול, מתמחה בהתמקדות    

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

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

שעות פתיחה
שני 16:30-18:30

שלישי 9:00-13:00
חמישי 20:00-22:00

אזור התעשיה תקוע

rak-shniya@tekoa.co.il
     רק שניה - חנות יד שניה קהילתית
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יוצאים במוצ"ש.

הדרך לפרס נובל
עם ד"ר מיכל שיר-אל

ד"ר מיכל שיר-אל 
תושבת תקוע, מרצה בתיאטרון
ירושלים, בבית עגנון, במדרשה 

בנתניה וברחבי הארץ

אמן ענק שחיבר בין עבר להווה
אמן שרקם חדש עם ישן

אמן שפרץ דרכים בתרבות היהודית והישראלית
אמן שהלך נגד הזרם... והיה אהוב על כולם

 איך הוא עשה זאת?

מפגש הפתיחה> מוצ"ש פרשת תולדות 30.11  |  20:00 |  השתתפות> 20 ₪
בבית משפחת דסברג רחוב אהוד נצר 4 | לאחר המפגש תהיה הרשמה לסדרת המשך של 8 מפגשים

שתתקיים אחת לשבועיים כל מוצ"ש למעוניינים * קיום הסדרה מותנה במספר משתתפים

"אפילו אלומת קש אפשר להנציח בספרות.
צריך רק כוח ראיה וכוח כתיבה והעיקר - 

צריך לאהוב... לאהוב הרבה, הרבה מאוד"
/ שמואל יוסף עגנון /

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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 הורים וילדים
מאיירים ביחד

 ילדי כיתות ה'-ו' והוריהם מוזמנים
לסדנת איור ויצירה

 עם המאייר מנחם הלברשטט
 במפגשים אלו נצא למסע משותף של ילדים והורים

מהילדות של ההורים, אל החלומות של הילדים, דרך ההווה המשותף
נעבוד יחד ובנפרד, ונלמד על שפת האיור ועל איך מספרים סיפור בתמונה

שלושה מפגשים במוצאי שבתות בתאריכים:
14.12/21.12/4.1

בשעה 19:30-21:00 בספריה
מספר המקומות מוגבל- כל הקודם זוכה יש להירשם בקישור הבא:

 
 ההרשמה מחייבת השתתפות בשלושת המפגשים

 דמי השתתפות - 50 ש"ח לילד/ה והורה אחד לשלושת המפגשים 

 ניתן לרכוש ציוד 

 בעלות 15 ש"ח

למשתתף

https://forms.gle/ZkUSRFX18PDL7V7B8
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רוצה 
   לשחק 
 ?איתנו

 םשמונה מפגשי פלייבק לנשי
 בהנחיית רעות ארליך

 ותיקהשחקנית בימאית ו

 

בקבוצה קטנה 
 נלמד ואינטימית

משחק, אילתור, 
, שיקוף והקשבה

סיפורים  ונגלה דרך
דמויות  מחיינו

צבעוניות, קולות 
  פנימיים, ורגש אישי.

   ג'(, במרחביה )תקוע 20:00-22:30ימי שני, 
 2.12.19מפגש ראשון: ד' כסלו , 

 052-5951798לפרטים: רעות 

 

 

 

 

 

 לישיבת ההסדר תקוע בנשיאות הרב עדין אבן ישראל )שטיינזלץ(

 דרוש 

 מנהל/ת משרד

  דרישות התפקיד:

  ראש גדול 
 יחסי אנוש טובים 
 יכולת עבודה בצוות 
 פרוייקטים במקבילומשימות מספר  ניהול 
 להורים ולגורמי חוץלמידים, מענה לת 
  אחריות על מערך הגבייה 
  הגבוהה ביישומי שליטה Office  
  יתרון  –ניסיון בניהול משרד 
  יתרון  –דובר/ת אנגלית 
  יתרון –הנהלת חשבונות בסיסית 

 

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

 .הענינתרק פניות מתאימות 

אנחנו מחפשים עובדים מעולים, כמוך!

מוריה הורוביץ מהגנים המליצה לנו על חברה מהיישוב, גאיה, מזכירת 
השפ"ח החדשה.

גם רחל קינן איתנו בזכות המלצה של חברה שלה- רותי פרץ.
ואיפה החברים שלכם?

ספרו להם שבמועצה מחפשים:
עובד/ת סוציאלי/ת למגזר החרדי, 50% משרה.	 

עובד/ת סוציאלי/ת מנוסה לניהול התוכנית "צעדים ראשונים", 	 

תכנית התערבות טיפולית עבור הורים צעירים בסיכון, 75% משרה.
אב בית לתחזוקת ביה"ס אורות עציון בנים בנווה דניאל, משרה מלאה.	 

פסיכולוגים חינוכיים לליווי ומתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים 	 

במוסדות החינוך שברחבי המועצה, 50%-100% משרה.
סטודנט/ית לעבודה זמנית וחלקית בתחומי מנהל באגף החינוך.	 

 
maliby@gush-etzion.org.il :קו"ח לדוא"ל

*הקבלה בהתאם למכרז על פי הכללים. 
 בברכה,

מלי כהן בן יוסף
משאבי אנוש, מועצה אזורית גוש עציון

maliby@gush-etzion.org.il
טלפון: 9939986 02
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במדורגים, דירה חדשה, 117 מ"ר, 4 חדרים + מחסן 
פנימי, מושקעת מאוד, יחידת הורים, 2 מרפסות, מיזוג 
בכל חדר, חימום תת רצפתי, ריהוט חלקי, מתאימה 
למשפחה עם עד 4 ילדים, 4,000 ש"ח. לפרטים: יהודה, 

050-7204120; יפעה, 054-5343863
-------------------------------------------
מיידי, דירת גג, 2 חדרים, עם מרפסת, מתאימה לזוג 

או יחיד. לפרטים: טל טובין, 052-6908041
-------------------------------------------

מיידי, דירת 4 חדרים, עם מרפסת גדולה, בתקוע א', 
עדיפות למשפחה לא גדולה, ללא בעלי חיים:

אינה, 052-3803546
-------------------------------------------

בתקוע א', דירה חדשה, מושקעת במיוחד, 4 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
-------------------------------------------

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 מ״ר: 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 
-------------------------------------------

בתקוע ב', בית 200 מ', עיצוב מודרני, חם ונקי, כחדש, 
מפלס 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 היישוב, בית 100 מ"ר, מגרש גדול, בלי מדרגות, 
אפשרויות בנייה: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
-------------------------------------------

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

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

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

אוהל יעקב טללי אורות - ב׳ישיבת הסדרנוף אלירזקרליבךאוהל מנחםברסלבמשכן קובי ויוסףסוכת דוד
המניין של חייםיוסף - ד׳

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: 
5:25

5:456:307:45
6:15

ו׳ 8:15
ר״ח וצום 6:00

דף יומי 8:156:005:15
שחרית 6:00

רק בימי 
שישי 7:00

16:2516:1516:2516:3016:30מנחה

אחרי מנחהערבית
20:30

17:00
22:0017:0020:4520:3020:15

שבת

מנחה 
16:2016:1013:00וק. שבת

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

16:2016:15לפני השקיעה

6:30שחרית
8:30

5:30
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 16:00

17:15צאת שבת17:15מוצ״ש17:1417:1517:40ערבית

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

סטודנטית מעבירה שיעורים פרטיים בכל המקצועות, 
עד גיל חטיבת ביניים: 050-9080060

-------------------------------------------
"נא לגעת"-חוג יצירה ייחודי אצל שלי, לגילאי 12-4, 
קבוצות קטנות, לפי גילאים, 190 ש"ח לחודש )כולל 

חומרים(: 053-3321968
-------------------------------------------
"Na Laga'at"- Amazing Creative Art 
Chug, with Shelly, ages 4-12 ,small 
groups, divided by age, 190 sh./month, 
includes materials: 053-3321968, fb.me/
ShellyAllonChugim
-------------------------------------------

Небольшой объем знаний по 
русскому языку(чтение, письмо, 
понимание прочитанного, 
элементарная грамматика) 
обеспечивает сдачу экзамена на 
аттестат зрелости (багрут) на 5 
единиц обучения по программе 
израильского минпроса 
и получение бонусов при 
поступлении в университеты.
Возможно обучение экстерном 
и ашламат багрует 
Опытный преподаватель, 
у д о б н ы е  ц е н ы .  П и н х а с 
0522375645 029963415

חמישי בגינה 16:00-17:00
גם השבוע אנו מכינים את האדניות 

לשתילה ואתם מוזמנים לעזור! 
עדיפות לילדים בגיל יסודי ומעלה; 
נמדוד, נחתוך, נדביק ונעבוד עם 

חומרים שונים.
אנא הביאו את הציוד הבא:

את חפירה, מגרפה, מספריים חזקים/ 
מזמרה, אקדח סיכות+סיכות, מטר, 

קרטונים ריקים, לדרמן וכדומה.

 לשאלות ופרטים, 
 צרו קשר עם בת אל: 

054-2147870
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יוסי סוויד שירה וגיטרה | אביאל בן ברוך תופים
שמעון אנגל בס | חגי הלברטל קלידים

'̇ ̇ מטרי‰ ‡ח ח נינו יח„̇  '̆
̂יר‰ חורפי ל‰ורים ויל„ים ‰פנינ‚ י

 חמישי 12/12 ט"ו בכסלו | אמפי פיס תקוע 
ירח מל‡ ‡‰ב‰

* הסדנאות ללא תשלום

‘ ע ו ק ת ם  י נ מ ו א ז  כ ר מ ’ ף  ו ת י ש ב
הסדנאות יתקיימו בשני סבבים ובחלוקה לפי 

גילאים:   18:45 - 17:45 | 17:30 - 16:30

הרשמה מראש ופרטים נוספים במייל> 
tarbut@tekoa.co.il

<<
ס 

פי
ב

 1
6:

30
 -

מ

פול טר‡נ˜
̇ חורף ב‰ופע

מ-20:00 באמפי >>

הדבר הכי חם במוזיקה הישראלית 
מגיע אלינו במופע מקפיץ

מפוצץ באנרגיה וגרוב

כניסה> 10 ₪ בלבד 
תחילת מופע> 20:30

רכישת כרטיסים>
באתר מתנ"ס גוש עציון 

או בטלפון 02-9937999
לבירור בנושא נגישות: 052-8109455

היוזמה מתקיימת בתמיכת 
משרד התרבות והספורט 

/ מספר המקומות להפנינג יצירה ולהופעה מוגבל. כל הקודם זוכה! /

י״ד


