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גיליון 833 § פרשת ויצא 
הדלקת נרות: 16:20 
מוצאי שבת: 17:14

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
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 יחידת פיקוח ואכיפה 
 

              ו' כסלו, תש"פ
 2019דצמבר  04

 029931476פקס :  02-9939977טלפון :  9043300ד.נ צפון יהודה 
 www.baitisraeli.co.ilאתר הבית :  etzion.org.il-pikuh@gush דוא"ל : 

 

 
 מבצע גרירת רכבים נטושים 

 
את הרכבים הנטושים שנמצאים ביישובינו ומהווים מפגע סביבתי כולנו מכירים 

ימים בשטח   60 מעל החוק אוסר להשאיר רכבים ללא טסט וביטוח מובן ש  ובריאותי.

 אנו במועצה עושים מאמצים גדולים לפינוי הרכבים הללו. והציבורי. 

 

כדי לאפשר מרחב  ,חינםבנטושים הרכבים הבמבצע לפינוי  אנו יוצאיםבימים אלו 

 המועצה תגרור את הרכבים למגרש והרכבים ייגרסו.    לנו ולילדינו.בטוח 

 
 אם ברצונך שנגרור את רכביך )ללא עלות מצידך( אנא צור קשר עם יחידת הפיקוח:

  etzion.org.il-ikuh@gushpדוא"ל: 
  02-9939977טלפון: 

 הגש )ניתן גם בדוא"ל( את המסמכים הבאים: 

 נית.ז. ___________כי הינ שם ושם משפחהמכתב בו אתה מציין : "אני  .1

מוסר רכב מס'_____________ למוא"ז גוש עציון וכי לא יהיו לי טענות  

בנוגע לרכב זה בעתיד ואני מעביר את האחריות על הרכב הנ"ל למוא"ז גוש  

 עציון "

 צילום ת.ז.  .2

 צילום רישיון רכב   .3

 

 
 

 בכבוד רב,
 

 מני סקולניק 
 מנהל היחידה לפיקוח ואכיפה 

 מוא"ז גוש עציון  

 
 

רק שניה, אזור התעשיה תקוע
שעות פתיחה: שני 16:30-18:30, שלישי 9:00-13:00, חמישי 20:00-22:00

rak-shniya@tekoa.co.il  |           רק שניה - חנות יד שניה קהילתית

מוזמנים לבוא למיין בשעות הפתיחה!

שעות פתיחה: 
שני: 18:30-16:30

שלישי: 13:00-10:00
חמישי: 22:00-20:00

מוזמנים

פעילות מיוחדתשעות פתיחה

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

,18:00-16:00
תשלום 5 ש"ח במזומן

19:00-16:00שני
שעת סיפור בשעה 16:30, 

כניסה חופשית

19:00-16:00שלישי

12:30-09:30, 19:00-16:00רביעי

19:00-16:00חמישי

 12:30-10:00שישי
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מועצה אזורית גוש עציון

תאריך הדפסה: 03/12/2019

תשריט זה אינו קביל לצרכים משפטיים.
למידע נוסף יש לפנות למשרדי הרשות.

קנ"מ 1,000: 1

ישובים

סגור להולכי רגל

מעבר 
חצייה

 רחוב אל דוד  
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מועצה אזורית גוש עציון

תאריך הדפסה: 03/12/2019

תשריט זה אינו קביל לצרכים משפטיים.
למידע נוסף יש לפנות למשרדי הרשות.

קנ"מ 1,000: 1

ישובים

השבוע נחסמו 2 מדרכות ברחבי היישוב:
  ברחוב אל דוד  נחסמה מדרכה לצורך עבודות ופתיחת הכביש 

החדש שנבנה בשטח 1005. 
  ברחוב המידה השנייה  נחסמה המדרכה וחניית רכבים 

בצד של פרויקט ליד הפארק.
מעבר לגדר מתבצעות עבודות חפירה של המגרשים וישנה סכנה 

ממשית להתמוטטות המדרכה, לכן הוחלט על סגירת המקטע. 
לנוחיותכם מצורפת מפה עם סימוני הנחיה להולכי רגל.

שימו לב לשילוט ההכוונה ונא הנחו את יקיריכם לשמור על כללי זהירות בזמן 
ההליכה באזורים הללו.

סגירת מעברים במרחב הציבורי 
עקב בנייה ופיתוח ביישוב

מעבר 
חצייה

מעבר 
חצייה

מדרכה להולכי רגל

שצ"פ 
להולכי 

רגל

מעבר סגור להולכי רגל

 רחוב המידה השנייה 

המדרכות צפויות להיות סגורות למשך חודש ימים, ייתכן 
שייפתחו קודם. אם הפתיחה תיאלץ להתאחר, אנו נעדכן.

מדרכה וחנייה סגורים להולכי רגל ולחניית רכבים
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קורס פעמונים:
לאור הביקוש, ייפתח בשבוע הבא קורס נוסף של פעמונים בהנחיית 
יוני סרוסי. הקורס מיועד לכל מי שמבקש להבין היכן הכסף ורוצה 
לקבל שיטות וטיפים לכלכלה נכונה.לאחר הקורס, תהיה לכם היכולת 
להתחיל להתנהל כלכלית באופן עצמאי ובאופן נכון ואופטימלי. הקורס 
ללא תשלום ומומלץ בחום להירשם. ראו מודעה מצורפת. אני מחפשת 
משתתפים בקורס שיוכלו לסייע בהיבטים הלוגיסטיים )ארגון כסאות, 

פינת קפה וכו'(. אנא פנו אלי.

חיים ביחד בתקוע:
בשעה טובה וועד מנהל השבוע קיבל החלטה להעסיק פרוייקטור/ית 
למימוש אמנת החיים המשותפים בתקוע. יחד ננסה לקדם תהליכים 
קהילתיים ומעשיים סביב הנושא - חינוך משלב, תנועת נוער, תרבות, בחינת 
אפשרות להקמת מסגרת לבוגרי צבא / כפר סטודנטים ועוד. תפקיד זה 

יאוייש בתחילת 2020. בהמשך יפורסם מכרז מסודר.

עדכון כלבים משוטטים:
המפגש המתוכנן יידחה בכמה ימים בשל אילוצים. נעדכן בהמשך.

בשותפות,
עלי באר

kehila@tekoa.co.il | 055-923-5467

עלי באר רודריגז / רכזת קהילה

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!

בשבוע שעבר התקיימה 
הראשונה  הפגישה 
י  ק ח ש מ ' ת  ר ד ס ב
הרעב'. הכרנו משחקים 
חדשים )שמיכת טלאים, 
ו  נ ק ח י ש  , ) . . . ה ז ו מ
אהובים  במשחקים 
)שם-קוד, סט, סושי-
גו...(, אכלנו יותר מדי 
אפשר  )איך  עוגות 
לעמוד מול עוגת שמרים 
טריה או פאי שוקולד 
בתחרות  מושקע?(. 
מרב  זכתה  העוגות 
מימון עם טארט לימון 
משגע. מרב קיבלה תו 
משחק  לקניית  מתנה 

קופסא לבחירתה.
תודה רבה לראובי קומר 
על העזרה בהפקת הערב.
מוזמנים לעקוב אחרי 
למפגש  הפרסומים 
השני שבו תהיה תחרות 

סלטים!

רבקה יורב רפאל
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שעותימיםגילאיםמיקום

16:00-17:00שני רביעיעד כיתה ותקוע

 נוער מכיתה ז
ומעלה

17:00-18:00שני רביעי

16:00-17:00שלישי חמישי עד כיתה ונוקדים

חוג איגרוף אולימפי
בהדרכת ולדיסלו וורושילוב

חדש בגוש עציון!
החוג מועבר ע"י מאמן מוסמך בעל הישגים רבים בארץ ובחו"ל 
ניסיון הדרכה של 5 שנים במועדון איגרוף מכבי ירושלים 

עלות : 250 ₪

התאמת נגישות 052-8109455

פרטים והרשמה באתר המתנ"ס או בטלפון : 02-9937999
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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 



תקועיתון  § ז׳ בכסלו תש״ף 05.12.2019 6

כל תושבי תקוע והסביבה מוזמנים
להתוועדות מלווה מלכה

 לכבוד ט' כסלו
יום ההולדת וההסתלקות של אדמו"ר האמצעי

 מוצ"ש פרשת ויצא 
בבית כנסת חב"ד בשעה 20:30

ברוכים הבאים!

ב"ה
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בתקוע א', מיידי, דירת 2.5 חדרים, סאבלט לטווח 
קצר, עד 1.4.2020. לפרטים: יעל, 050-8737939

 ------------------------------------------
יציאה  נפרדת, מרוהטת,  כניסה  דיור עם  יחידת 

למרפסת וגינה. לפרטים: חנה, 054-6869996
------------------------------------------
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 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 
 ------------------------------------------
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

  ------------------------------------------
מכונית VW גולף, שנת 2000, במצב מכני מצוין, טסט 

לשנה, במחיר הזדמנות: 050-5521385
------------------------------------------

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: 
5:30

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

6:25שחרית
8:30

5:35
7:45

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 9:00

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

מנחה 16:00
45 דקות 

16:00לפני שקיעה

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

נשכחו תפילין בתפידנית כחולה, ביום חמישי, 21.11.19, 
בערב, ברכב אדום נהוג בידי גבר, שנסע מצומת הגוש 
לתקוע ולקח איתו 2 נערים שירדו באפרת דרום. 

נשמח אם יצרו קשר: 052-8693087
------------------------------------------

מורה לתופים בתקוע: אדם, 054-5545470
------------------------------------------
חוג ציור: נלמד לפתח את היכולת לאייר ולצייר 
בעיפרון, פחם, ולבסוף בצבעי שמן; להשוות את 
היחסים בין האובייקטים השונים; את היסודות של 
הפרספקטיבה; את המורכבות של אור וצל; כיצד 
להשיג שליטה על היחסים בין הצבעים בציור שמן 

בקנבס, 65 ש"ח לשיעור:053-4248284.
 ------------------------------------------

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


