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גיליון 835 § פרשת וישב 
הדלקת נרות: 16:23 
מוצאי שבת: 17:19

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

 סיום עשור סוער 
בתרבות תקוע:

מופעים, סדנאות, הצגות.

 תקוע- 
 מעצמת תרבות 
בספר המדבר!

-גיליון חנוכה מורחב וחגיגי-
חג חנוכה שמח לכל תושבי תקוע!

חג של אור פשוט, חג של משפחה. 
חג של חיבור, אהבה ושמחה.

לידיעתכם-בשבוע הבא לא יצא תקועיתון!

צילום: שי זיידמן

צילום: שי זיידמן
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עדכון  פרויקט "נוף לוואדי"

לפני שנה וחצי, לאור הנסיבות המדיניות-רגולטוריות ולאור ההמתנה 
הארוכה של התושבים לבנייה, הוועד המנהל החליט לממש את עתודות 

הבנייה של תקוע. 
בנוסף לכך וכפי שצויין בעבר, הקו הכחול של היישוב אינו בתוקף. קו 
כחול הינו הקו שמגדיר את גבולות היישוב בכל היישובים שמעבר לקו 
הירוק. קו כחול תקף למספר שנים בלבד ועל המינהל האזרחי לחדשו. 
חשוב  לציין שב-90% מהמקרים בשנים האחרונות, הליך של אישור קו 
כחול הביא לגריעה של שטחים משמעותיים ובמקרים רבים- שטחים 
קריטיים. מכל הסיבות הנ"ל, על מנת לזרז תהליכים עבור התושבים, 
הוועד החליט, באופן שונה וחריג מפרויקטים אחרים, לקדם שיווק של 
מגרשי ׳בנה ביתך׳ בפרויקט ׳נוף לוואדי׳ לפני שיש מחיר סופי למגרש.

התהליך נקטע באיבו עקב הכרעת בית המשפט סביב בג"ץ אשכולות 

לפני מספר חודשים. בג"ץ אשכולות מחייב, בכל שיווק של מגרש ביהודה 
ושומרון, אומדן פיתוח של משרד השיכון. רק לאחר קבלת אומדן זה 
ניתן לבצע העברת בר-רשות לתושב. אומדן של משרד השיכון הינו 
תהליך סדור שנמשך מספר חודשים ובו המשרד קובע מה הן עלויות 
הפיתוח שניתן לגבות עבור כל מגרש. מאז ההחלטה של בג"ץ אשכולות, 
לא נחתם אף בר-רשות ביו"ש. בגלל הנסיבות המדיניות והרגולטוריות, 
בג"ץ אשכולות מעמיד את פרויקט 'נוף לוואדי' בסיכון, הן מבחינת 
משך הזמן לביצוע והן מבחינת מימון הפרויקט. עד כה, היישוב לא היה 
זכאי להשתתפות משרד השיכון ולכן לא נדרשנו לתהליך זה בשכונות 
הקודמות. לאור בג"ץ אשכולות, ככל הנראה קבלת האומדן תיקח זמן 

ארוך מהרגיל, עקב עומס על המערכת.
עם זאת, יזם פרטי יכול לקבל 'רישום אזהרה' באופן מיידי, עם חתימת 
החוזה מולו. רישום אזהרה מקביל לאישור 'בר-רשות' ליזם. הרישום 
קובע עובדות בשטח ואנו מקווים שימנע את ההשלכות הרגולטוריות 
האפשריות על הפרויקט )אם כי אין ודאות מוחלטת בעניין(. בנוסף, 
היזמים הם חברות מקצועיות בתחום שעוסקות רק בכך באופן אינטנסיבי 
וממילא היכולת שלהם לקדם את הפרויקט בהליכים הביורוקרטיים 

במהירות האפשרית גבוהה באופן משמעותי מהיכולת של היישוב.
מבחינת מימון, במידה ועלויות הפיתוח בפועל יהיו גבוהות מהאומדן, 
הדבר יוביל לגרעון תקציבי משמעותי על חשבון היישוב והפרויקט יהפוך 
לבלתי ישים. יזם לוקח את הסיכון העסקי הזה כחלק מכלל הפרויקט.

על כן, על אף הרצון הראשוני הברור לשווק את המגרשים לבנייה עצמית, 
הוועד החליט לא לקחת את הסיכון הממשי, ולבנות את שכונת 'נוף 

לוואדי' באמצעות יזם ולא באמצעות מגרשי 'בנה ביתך'.
פרויקט זה הינו מיועד לתושבי היישוב.

בפרויקט 50 מגרשים לבניית חד משפחתיים.
כ - 13 מגרשים ישווקו לזכאי מבואות כמגרשי בנה ביתך.

ב-37 המגרשים הנותרים יבנו בתים ע"י יזם וישווקו לזכאים שיעלו 
בהגרלה.

אנו מודעים לכך שהפתרון הזה רחוק מלהיות אידאלי והוא כולל מחירים 
לא קלים. עם זאת, במסגרת ניהול סיכונים מצד היישוב, מחד, ובהסתכלות 

על טובת התושב, מאידך, אנו מאמינים שזהו בבחינת הרע במיעוטו.

בימים אלה האיצו הוועד וצוות המזכירות את המשא ומתן מול היזמים 

הפוטנציאליים, במטרה לחתום על חוזה הפיתוח והשיווק בהקדם 
האפשרי. אחד הקריטריונים החשובים בהכרעה בין היזמים )שיעמדו 
בדרישות הסף( יהיה מחיר המכירה למ"ר. אנו נעשה כל מאמץ להבטיח 
לחברינו, הרוכשים הפוטנציאליים בפרויקט זה, את המחיר הטוב ביותר.

הקריטריונים לכניסה להגרלה של פרויקט 'נוף לוואדי' 
נקדים ונאמר כי הוועד קיים דיונים רבים וארוכים סביב הקריטריונים 
לכניסה להגרלה. אנו מודעים למשמעויות של כל החלטה וההתלבטות 

לא הייתה קלה.
לשמחתנו ולצערנו, הביקוש לבתים בתקוע עולה בהרבה על ההיצע. 
כל החלטה לכיוון אחד בהכרח 'פוגעת' בכיוון השני, וברור שלא ניתן 
לרצות את כולם. ניתן גם להניח שכל החלטה תגרור תסכולים מצד מי 

שהאינטרס שלו נפגע. 
השיקולים הינם רבים ומורכבים: כמה משקל לתת לוותק ביישוב? איך 
להתייחס ל'בנים ממשיכים' או למשפחות שעזבו זמנית את היישוב? מה 
לגבי מי שכבר רכש בית בעבר, אבל כיום רוצה בית גדול יותר )'משפרי 

דיור'(? מה לגבי השילוב? ועוד ועוד.
כמובן שקיבלנו גם פניות רבות מתושבים, במייל או בשיחות אישיות, 

וכלל השיקולים והטענות שהם העלו גם נלקחו בחשבון.

לאחר דיונים ארוכים, הקריטריונים שנקבעו לכניסה להגרלה בפרויקט 
נוף לוואדי הם:

תושב היישוב. 1
משלם מיסים 3 שנים מתוך ה-5 האחרונות )החל מ-1.1.2015( . 2

וללא חובות לאגודה 
מחוסר דיור במשך 3 שנים לפחות )1.1.2017(. 3

ההרשמה להגרלה תיפתח כאשר ייחתם חוזה עם יזם. עקבו אחר הפרסומים.
vmtekoa@gmail.com :שאלות ופניות בנושא אפשר לשלוח לוועד המנהל

לאור העובדה שמדובר בנושא מורכב וטעון, נקיים בקרוב ערב הסברה 
מפורט בנושא. פרטים מלאים אודותיו יפורסמו במדיות השונות.

הוועד המנהל
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צוות גזברות

עליה לקבר - ראובן סאטניק
בתום 6 שנים מאז פטירתו של ראובן סאטניק ז״ל, 

נעלה לקברו בבית העלמין גוש עציון, 
ביום חמישי, כ"ח בכסלו, 26 בדצמבר, בשעה 9:00.

ברברה והבנות 

On the sixth yartzeit of Reuven Sutnick zl, 
we will meet at his grave in Gush Etzion Cemetery, 

Thursday, December 26th, 28 Kislev, at 9:00 am.
 Barbara and daughters

אתם מוזמנים להיכנס לתיק תושב באתר היישוב. תוכלו לקבל שם את 
כל פרטי הגבייה והחיובים שלכם, לעדכן את הפרטים האישיים ומספר 
הנפשות, וכן לשלם את החשבון החודשי באמצעות כרטיס אשראי )למי 

שאין הוראת קבע(. בצד שמאל בעמוד הבית יש קישור להקצאת מים.
בקרוב תיפתח האופציה גם לתשלומים נוספים שאינם קשורים למיסים 

)מד מים, בריכה, פעילויות פנאי ותרבות(.

אז כמה מילות פרידה ולא פרידה.
אני מסיימת בסוף החודש את תפקידי כרכזת חינוך, בו כיהנתי כממלאת מקום.
כידוע לכם, אני משמשת עכשיו בתפקיד מנהלת שלוחת המתנ"ס ומקווה 
להמשיך לתרום לקהילה במסגרת הזו. בהתחלה חששתי להיכנס לתפקיד 
ציבורי כזה, נתונה לביקורת ציבורית על מה שאעשה ולא אעשה. לשמחתי, 
עטפתם אותי בפרגון. היה כל כך כיף לעבוד איתכם ובשבילכם. שמחתי 

לעזור כשיכולתי ולשמש אוזן קשבת כשדברים לא היו בסמכותי.
תודה רבה לצוות המזכירות המדהים שגיבה, תמך ועודד. שוב, לא לגמרי 

נפרדים, כי ימשיכו להיות ממשקים בתוקף תפקידי החדש.
תפקיד רכז/ת חינוך ישנה מעט את אופיו. הצד התרבותי-פנאי יעבור יחד 

איתי ויהיה תחת מטריית המתנ"ס.
רכז החינוך יתן את הדגש על חשיבת עומק וגיבוש חזון החינוך בתקוע. היו 
סערות במדיות השונות אודות תנועת נוער נוספת ורכז החינוך החדש יידרש 
גם לנושא זה. הקשר עם גורמי החינוך במועצה ובמשרד החינוך יישמר גם 
כן. אם אתם רואים עצמכם כמתאימים לתפקיד זה, אתם מוזמנים לפנות 

אלי או אל עלי באר.
בתקווה להמשך שיתוף פעולה פורה,

רבקה.

רבקה יורב-רפאל / רכזת חינוך

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.

גלגלי חסד
מחפשים מתנדב מאיר פנים להסעת חולה דיאליזה 

לטיפולים בדרך חברון )הלוך וחזור(.

גלגלי עולים
דוברי רוסית או צרפתית?

לסדנת רכישת כלים למציאת עבודה, דרושים מתנדבים 
דוברי רוסית ודוברי צרפתית להעברת תוכן מקצועי.

הסדנא תהיה בתקוע בתאריך 7/1/20.
אנו נתכונן ליריד הארצי של ׳המיזם לקידום תעסוקת 

עולים׳ שייתקיים בבנייני האומה.
לפרטים: יעקב, 0526942856

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

טרומפלדור
דרושים שותפים

תיק תושב
מהיום לכל תושב יש גישה למערכת הגבייה

תשלומי מיסיםבקשות לעדכון פרטיםגישה נוחהיותר מידע  //////

לכניסה למערכת         היכנסו לאתר היישוב
בכניסה הראשונה לאתר עליכם לבחור ב״משתמש חדש״ ולמלא את הפרטים הנדרשים.
מספר קוד משלם: מופיע בפינה השמאלית העליונה של דף החשבון החודשי שנשלח 

אליכם במייל או בדואר.
מספר מסלקה: מופיע בתחתית דף החשבון החודשי, ליד הסכום לתשלום.

בשלב הבא תתבקשו לבחור לעצמכם שם משתמש וסיסמה כרצונכם, אשר ישמשו אתכם 
לכניסה למערכת מעתה ואילך.

www.tekoa.co.il  :ניתן להיכנס דרך אתר היישוב

שירות חדש
לתושב
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הופעה של פול טראנק:
ביום חמישי האחרון הגיעה לתקוע ההופעה המיוחלת של פול טראנק.

אני חייב להודות, כששמעתי שהם מגיעים לתקוע, לא כל כך האמנתי, 
וכשהבנתי שהכרטיסים למופע יעלו רק 10 ש"ח, זה כבר היה ברור שמישהו 

עובד עלי.
אבל לא. פול טראנק אשכרה הגיעו, ובמקום לחכות שהם יגיעו לירושלים 
ולשלם איזה סכום נכבד על כרטיס, הלכנו חמש דקות מהבית לאמפי 

לוואחד הופעה.
עזבו שלא היה לי ולאף אחד מושג שהאמפי יכול להכיל כאלה עוצמות 
ושהאווירה הייתה בשמיים, הם היו באמת משוגעים. ההופעה הייתה כיפית 

וברמה מטורפת.
באמצע, עלתה אביה פרקש המלכה מהיישוב לשיר איתם את אחד השירים 

המצליחים שלהם.

ומי שלא היה- פספסתם! בסוף ההופעה פשוט עלינו, כל הקהל, לבמה 
למסיבה משוגעת של שיר אחרון עם פול טראנק. וואלה הקהל בתקוע 
משוגע. באיזה מקום הקהל יעלה לבמה לרקוד עם הלהקה? לדעתי רק פה...

מעיין חיים קשת

בשבוע שעבר זכינו לחגוג את חנוכת היכל התרבות המשודרג של תקוע, 
המכונה 'אמפי תקוע', עם להקת פול-טראנק שהעיפו את הקהל התקועי 

מהרגע הראשון. 
עם פתיחת שלוחת המתנ"ס בתקוע לפני מספר חודשים והעברת ניהול 
המבנים למתנ"ס, החל פרויקט שדרוג האמפי בהשקעה של 70,000 ש"ח. 
הפרויקט כלל בניית במה עם בידוד וחיווט פנימי להגברה + עמדת פיקוד 
להגברה ותאורה )בביצוע שי ממרכז תכל'ס של המתנ"ס(, צביעת הקיר 
האחורי והקירות הצדדיים בשחור, התקנת גשר תאורה אחורי וגשרים 
צידיים, הוספת 16 פנסים איכותיים להארת הבמה )בביצוע איתי בן-עמי 
המוכשר מקול-מי מערכות הגברה ותאורה(, תיקון והסדרה של מערכת 
החשמל וההגברה. בשבועות הקרובים יותקנו פנסי לדים נוספים וכן מקרן 
מקצועי ומסך ענק שישדרגו את הקרנות הסרטים לחוויית קולנוע אמיתי. 

זו הזדמנות לומר תודה לכלל הגורמים השותפים לשדרוג המדהים הזה:
תודה לכל אנשי המקצוע שביצעו את העבודות בפועל.

תודה לכל צוות מזכירות היישוב, ובראשו אליעזר, מזכיר היישוב, שקידם 
ודחף את המהלך. 

תודה לכל צוות המתנ"ס: שלמה חלבה, יוחאי אפללו, ישראל שוק, רבקה 
יורב, שי מתכל'ס, ובראשם בני לוי, מנהל מתנ"ס גוש עציון, שנרתמו לטובת 

הפרויקט ושמו את המימון ואת הלב לטובת הצלחת הפרויקט.
מעתה תוכלו להנות מאולם משודרג יותר ואיכותי יותר. בואו לראות 

בעצמכם באירועים הקרובים בחנוכה:
יום שלישי - עילי בוטנר 

יום רביעי - פצפונת ואנטון לילדי יסודי )נותרו כרטיסים אחרונים( 
ב-16/1 פותחים את עונת הקולנוע בתקוע ויש עוד הרבה תכניות לשנת 

התקציב 2020. 
תשארו מעודכנים.

חדר המוזיקה החדש:חיים רוטשטיין / רכז תרבות
בקיץ האחרון, אחרי שנה שחדר המועדון של הנוער הפך להיות מקום 
ג'מג'ום בהרבה מימי חמישי ומוצ"ש, קיבלנו מהיישוב מקום ותקציב 

להקים לנו וליישוב חדר מוזיקה.
במהלך חמישה שבועות, יחד עם אורי זליבנסקי, ניקינו, ארגנו, שפצרנו, 
בודדנו והפכנו את המקלט שליד הגינה הקהילתית לחדר מוזיקה של 
ממש- פסנתר, גיטרות, תופים, ציוד הגברה... לא צחוק! ביום חמישי 
האחרון, ממש לפני ההופעה של פול טראנק באמפי, ערכנו פתיחה 

רשמית לחדר המוזיקה. 
בפתיחה ניגנו שלושה הרכבים מייצגים מהנוער- הרכב של הנוער הצעיר, 
הרכב משבט סיני )כיתה ט'( והרכב של שביעיסטים-שמיניסטים. 
נציגים מהמתנ"ס ומהיישוב ברכו אותנו בברכת ניגון מוצלח ומהנה.  
נתי מרגוליס )מהנוער( דיבר קצת על התהליך שעברנו ועל החזון לעתיד 

של חדר המוזיקה החדש.
כולנו יחד מוסרים תודה רבה מאוד לכל מי שתמך בפרויקט, ליישוב 
שהסכים מיד להקצות לנו את החדר ולצוות שפ"ע על השיפוץ המדהים.
מוזמנים לבוא להסתכל ): ותעקבו אחרי הפרסומים, כי הולכים להיות 

ארועים מגניבים.
נוער תקוע

צילום: שי זיידמן

צילום: שי זיידמן



5תקועיתון  §  כ״א בכסלו תש״ף 19.12.2019

פתיחת 'ילדודס':
מחקר אמריקאי הראה שעל כל דולר שמשקיעים בגיל הרך, חוסכים 
10 דולרים בגיל הגדול יותר. המחקר הזה מספר על כסף, אבל אפשר 
להמיר אותו גם בהשקעה הורית- השקעה של זמן, של יחס, של קשר 
עין, של מילים, של חיבוקים, של טיולים, של משחק משותף, של זמן 
התכרבלות לפני השינה ועוד ועוד... והשקעה של מקום- תקציבים 

ופעילויות.
תודה רבה לשלמה חלבה ואורטל פדה מהמתנ''ס, למזכירות תקוע:

אליעזר בן עטר, אתי מלכה וכל העוסקים, לרבקה יורב-רפאל על 
השקעת התקציב, המקום, הזמן והלב לפתיחת "ילדודס" לגיל הרך.

מקווה שבמקום הזה יהיו שמחות קטנות וגדולות של קשר, התפתחות, 
משחק וחיבור אמיתי בין הורים לילדים ובין הילדים עצמם,

רויטל הניג

הפנינג יצירות:
אור לט"ו בכסלו, אחר הצהריים של יום חמישי, רוח סערה משתוללת 
פתאום בחוץ ומזכירה לנו שסוף סוף חורף. עיתוי מושלם להפנינג 

חורפי... 
ואכן, לפני שבוע בדיוק חגגנו את החורף בהפנינג יצירה חורפי של ילדים 
עם הורים תחת הכותרת: "שנינו יחד תחת מטרייה אחת". מבחר מאמני 
תקוע המוכשרים העבירו סדנאות ייחודיות ומושקעות. עשרות ילדים 
והורים בגילאים שונים צלחו את הרוח והקור בחוץ והגיעו ליצור יחד. 
כיף היה לראות את הילדים עם ההורים מתכננים ויוצרים יחד, את 
חללי הסדנאות ערוכים בשפע חומרי יצירה, את מעבירות הסדנאות 
מביאות את הגוון הייחודי שלהן ומעבירות את התשוקה ליצירה לדור 

הבא. יצאנו, ילדים עם ההורים, עם תוצרים מדהימים ומשמחים. 

תודה למשרד התרבות והספורט על המימון והתמיכה ביוזמה;
תודה ליוחאי אפללו, מנהל אגף התרבות במתנ"ס;

תודה ענקית למעבירות הסדנאות:
יעל עוגן על סדנא להכנת תיאטרון צלליות,

לירון רות גרד על סדנא  להכנת פנס צלליות,
רחל ברזל על הסדנה לתפירת שמיכת כרית

נטע, המכונה 'רונה וינטג'', על סדנת הדפסה על עץ
תודה ליטיב על הלוגיסטיקה;

תודה למרכז האמנים תקוע שהולך ומגשים את חלומו ולא מפסיק 
לייצר פרויקטים שמשאירים את הלב של היצירה תמיד פועם;

תודה לחיים, רכז התרבות, שהגה את הרעיון ודאג שימומש. 
טלי פרקש

צילום: שי זיידמן

צילום: שי זיידמן

צילום: שי זיידמן

צילום: טלי פרקש
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חנוכה שמח לכולם, 
בתקופה זו, הספרייה עסוקה בשגרה היום-יומית של השאלת ספרים ואנו 
שמחים על המשפחות הרבות שמוצאות אצלנו פינה חמה. אנו עובדים 
כרגע על רכישה של ספרים חדשים ואני מקווה שיגיעו בתחילת השנה 

הלועזית החדשה. 
אנו שמחים בפעילות הרבה שמתקיימת מעבר לשגרה, ראו פרטים להלן. 

בברכה, 
שלמה וצוות הספרייה 

סדנאות ופעילויות: 
סדנת איור לילדים והורים: התחלנו במוצ"ש האחרון את סדנת האיור שלנו 
עם מנחם הלברשטט. היה מרגש לראות הורים וילדים באים לזמן איכות 
של למידה, התנסות ויצירה משותפת. בתום הסדנה, אנו ממש רוצים לשתף 

איתכם את התוצרים. פתחו עין בעוד כמה שבועות. 
כפי שפורסם מראש, מספר המשתתפים מוגבל ל-15 זוגות הורים וילדים. 
לאור הביקוש הרב, נשמח מאוד שהורים וילדים נוספים מכיתות ה'-ו' 
המעוניינים בסדנה כזו יפנו אלינו עד ה-14.1 ונבדוק אפשרות של פתיחת 

סבב נוסף בהמשך השנה )כרגע איננו יכולים להבטיח זאת(. 

שלמה ספיבק / ספרייה

ספריית שפות: 
בהמשך להרחבת פעילות ספריית השפות שלנו, אנו מתרגשים 
לשתף את הציבור בפתיחה הרשמית של ספרייה בשפה הצרפתית. 

קטלגנו מעל 400 ספרים הזמינים כבר להשאלה. 
שימו לב לפרסום של אירוע הפתיחה והפעילות העתידית של 

דוברי צרפתית אצלנו.
תודה לתמר קסטלנובו על ההובלה וההתמדה. 

ביום שישי, 27/12, בשעה 10:30
נחנוך את האגף הצרפתי בספריית תקוע עם קפה ועוגה.

בתכנית:
-      קריאה והצגה של ספר בצרפתית לילדים עד גיל 10 

-      מפגש מבוגרים לעדכון על התכניות של האגף הצרפתי
-      קבוצות קריאה

-      סרטים צרפתיים בליווי שיח
-      סיפורים לקטנטנים

-      שיחות בצרפתית קלה למבוגרים וצעירים, בליווי קפה ועוגה
ככל שנהיה רבים יותר, נוכל להיענות לציפיותיכם בקלות רבה יותר!

מחכים לכם!

חורף של כתיבה - סדנת כתיבה למבוגרים עם דבורה זגורי 
סדרת חורף בת חמישה מפגשים של כתיבה יוצרת.

בקבוצה קטנה ואינטימית נעסוק באבני היסוד מהן בנוי סיפור:
- מאין שואבים השראה? איך משתמשים בחומרים אישיים?

- איך כותבים דמויות אמינות וחד-פעמיות?
- איך בונים עלילה מתפתחת?

- איך סודות ושקרים משרתים אותנו ככותבים?
- מה תפקידם של טיוטות ומחיקות?

בכל מפגש נשוחח, נתרגל כתיבה ונצא עם משימות כתיבה הביתה.
המפגשים יתקיימו בספרייה בימי ראשון, בשעות 22:00-20:30, 

בתאריכים: 5.1, 19.1, 2.2, 16.2, 1.2. 
מספר המשתתפים מוגבל.

עלות מסובסדת של 25 שקלים למפגש.
לפרטים: דבורה, 053-3345802

sifriya@tekoa.co.il  :להרשמה

לו"ז חנוכה: 
בחנוכה, הספרייה תפעל בעיקר בבקרים, לנוחיות הציבור. שימו לב ללו"ז: 

ראשון
22.12

שני
23.12

שלישי
24.12

רביעי
25.12

חמישי
26.12

שישי
27.12

ראשון
29.12

9:00-12:009:00-12:009:00-12:009:00-12:009:00-12:009:00-12:00

15:00-18:00
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"חיים ביחד"
היקף משרה: 25%

תנועת נוער משלבת בתקוע | חינוך משלב בגני הילדים  
הקמת מדרשה משלבת לבוגרי צבא | הקמת כפר סטודנטים

הכותרות האלו משלהבות לך את הדמיון? יש לך אמביציה 
לחולל שינוי ויכולות ביצועיות ומקצועיות גבוהות? חשוב לך 

שתקוע תישאר יישוב מגוון המממש את אחדות ישראל?

מטרות התפקיד: 
הנכחת האמנה לחיים משותפים בתקוע ומימוש שלה 	 

באמצעות תכנית עבודה מקושרת תקציב ומשימות 
ליווי והנחיית תהליכים קהילתיים ברגישות, סבלנות ומאור פנים	 
חיזוק תחושת השייכות והאחדות באוכלוסייה המגוונת 	 

בתקוע מכל קצוות הרצף הדתי-חילוני

חינוך
היקף משרה: 25%

חינוך 2025 | גני הילדים בתקוע - פנינו לאן?  
חזון חינוכי | תיכון במזרח הגוש

חינוך בוער בך? מתכנן לטווח הארוך ומקצוען בטווח הקצר? 
מומחה ברתימת אנשים ויצירת שותפויות?

הגדרות התפקיד:
תכנון אסטרטגי לתחום החינוך בתקוע	 
תהליך חשיבה מעמיק עם אנשי חינוך ומובילי דעה ביישוב	 
יצירת שותפות מעמיקה עם גורמי החינוך ביישוב ועם גורמי 	 

חוץ )משרד החינוך, מחלקת החינוך במועצה ועוד(
מיפוי והצפת צרכים מקומיים מול הרשויות	 
קשב ונגישות להורים המחפשים מענה וסיוע	 
ממשק עבודה צמוד עם הספרייה ועם שלוחת המתנ"ס 	 

בתקוע בתכנון פעילויות פנאי לילדים

המודעות מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועדות לנשים וגברים כאחד.
קורות חיים יש לשלוח לכתובת: pnim@tekoa.co.il, עד לתאריך 01.01.20

'שיחה מפי המשורר יורם ניסינוביץ
?  ולשירהלמונטיפיורימה 

'מזרחיים מזרחיות והאבות בשירה העברית'
עגנון–גילוי עולם 

19:30, ליל שבת פרשת וישב
827/2תכלת מרדכי ' רח

אל-ר מיכל שיר"שיחה מפי ד
'  גילוי עולם'

ובנותיועגנון פוגש את חכמי המזרח 

20:30,  שבת וישבמוצאי 
'קומה ב392אדירים ' רח

בכל בוקר, בחופשת חנוכה, בביכ"נ סוכת דוד. 
מתפללים )8:00(, אוכלים )מיד אחרי התפילה( 

ולומדים )עד 9:45(.

 כולם מוזמנים! 
מי שרוצה לעזור בכיבוד מוזמן להירשם בסריקת הקוד: 

בימ"ד ילדים ונוער חנוכה
מכיתה ג' ומעלה

איכויות נדרשות:
איש חינוך עם חיבור עמוק לקהילת תקוע ולערכיה	 
יכולת חשיבה מעמיקה, יצירתית ויזמית	 
יכולת תכנון ואסטרטגיה תוך ירידה לפרטים	 
ניסיון בהנעת תהליכים מקצועיים ורתימת שותפים לפעולה	 
ניסיון בעבודה קהילתית וארגונית	 
יכולת בינאישית ואינטליגנציה רגשית גבוהה מאוד	 
רוח אופטימית וחיובית	 

דרוש/ה עובד/ת ל 50% משרה לריכוז שני תחומים:



בילאשי
רגינה רחל שקולניק

בילאשי במקורו הוא מאפה טטרי של סופגניות עם 
מילוי בשר ולפעמים גם עם דלעת או תפו"א. ברחבי 
ברית המועצות הכינו אותו עם שינויים קטנים, אבל אני 

מכינה בגירסה המקורית. 
המיוחד בסופגניות האלה הוא המילוי שעשוי מבשר 
טחון טרי, לכן אחרי שממלאים, משאירים פתח כדי 
שהאדים שנוצרים במהלך ההכנה יוכלו לצאת החוצה 

ולא יקרעו את המאפה.
אני אוהבת להכין את הבצק בערב ולשים במקרר עד 
הבוקר. אפשר לשמור במקרר עד 72 שעות, הוא רק 
משתבח. המילוי נשמר לא יותר מ-48 שעות עד ההכנה.

את הבליאשי המוכנים צריך להגיש מיד.
הכמות מספיקה ל-30 יח' בינוניות או 40 קטנות.

רכיבים לבצק
ק"ג קמח מנופה. חשוב מאוד לאוורר אותו לפני השימוש
40 גר' שמרים טריים או 3 כפות גדושות שמרים יבשים

60 מ"ל שמן צמחי )זית או כל שמן אחר(
40 גר' סוכר
15 גר' מלח 

600-500 מ"ל מים בטמפרטורת החדר

אופן ההכנה
לערבב את כל החומרים, לתת להם מנוחה של 20 דקות 
על השיש ורק אז ללוש. הבצק צריך להיות קצת דביק 

ורך מאוד.
להתפיח פעם ראשונה, לשבור התפחה ולהתפיח פעם 

שנייה.
להכניס למקרר למנוחה.

רכיבים למילוי
700 גרם בשר טחון )תערובת של מס' 10 ומס' 2( לא רזה

200 גרם בצל קצוץ דק מאוד
מלח, פלפל, כמון, אפשר בהרט

120 מ"ל מים )המים מתאדים וכך מבשלים את המילוי 
בטיגון(

חופן של פטרוזיליה או כוסברה קצוצים דק- לא הכרחי

אופן ההכנה
לערבב כל החומרים ולשים בצד. המילוי לא צריך להיות 

קר מאוד. 
מפה המלאכה פשוטה :(

מרפדים 2 מגשים בנייר אפיה ומטפטפים קצת שמן 
צמחי על הנייר. 

מחלקים את הבצק ל-40-30 יחידות ומכדררים לכדורים. 

מפזרים קצת קמח על הנייר, מסדרים את הכדורים 
בתבנית אחת ומכסים בניילון נצמד לא הדוק.

מחלקים את המילוי לפי מספר הכדורים ומכסים בניילון 
נצמד לא הדוק.

מחממים מחבת על אש בינונית ומזלפים שמן בגובה 
כ-1 ס"מ. מחממים כ-15-10 דקות.

מכניסים קיסם עץ לשמן. אם נוצרות סביבו בועות 
בינוניות, השמן מוכן לטיגון.

מקמחים קלות את משטח העבודה ומרדדים כל כדור 
בצק לעיגול בעובי כ-1/2 ס"מ.

מניחים במרכז כל כדור קציצה שטוחה מהמילוי )להשאיר 
שוליים של 1.5 ס"מ(.

אוספים את השוליים מסביב ואז נוצר חור. 
משטחים קצת את הבילאשי ומעבירים למגש משומן 

ומכוסה.
כשהמחבת חמה, מתחילים בטיגון:

מטגנים על להבה בינונית במשך כמה דקות, כשהחור 
כלפי מטה. מטגנים 4-3 יחידות בכל פעם, במרחק של 
כ-1 ס"מ אחת מהשנייה, כדי שלא ידבקו ויהיה קל להפוך. 
הופכים לצד השני, יוצקים לתוך הגומה חצי כף משמן הטיגון 
וממשיכים לטגן עד להזהבה. נוח להפוך בעזרת מלקחיים.

מוציאים לנייר סופג.
אני ממליצה לבדוק אחרי הטיגון של היחידות הראשונות 
שהבצק והמילוי מוכנים. כך תבינו כמה זמן טיגון צריך 

לשני הצדדים.
מגש בילאשי יכול לשמש כארוחה שלמה בתוספת 

סלטים ומטבלים.
שולחן החג שלכם מוכן.

בהצלחה. 

אם תרצו להתייעץ: 054-5753672
באהבה גדולה ובברכה,

רגינה רחל שקולניק
שפית פרטית 

מתכונים לחנוכה 
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לביבות תפו"א וגבינת עיזים
אלינור רחמים

לביבות ירק
רות חטם

ספינג'
אתי מלכה

מתאימות לטיגון או אפייה. 
הן קרנציות מבחוץ, נימוחות מבפנים וגם ממש 

מפתיעות. כל ביס מלא בטעמים ומרקמים.
אלו הלביבות שאיתן אני תמיד בוחרת לארח! 

רכיבים:
6 תפוחי אדמה 
50 גרם חמאה 
50 גרם פרמז'ן 

מלח 
פלפל 

גליל גבינת עיזים 
2 ביצים 

חבילת פירורי לחם 
שמן לטיגון 

אופן ההכנה: 
לבשל את תפוחי האדמה שלמים עם הקליפה 

עד לרכות.
לקלף את תפוחי האדמה המבושלים ולמעוך היטב.
להוסיף חמאה ופרמז'ן מגורדת ולתבל במלח, 

פלפל ואגוז מוסקט. 
לפרוס את גליל גבינת העיזים )לא דק מדי(. 

ליצור את הלביבות בידיים משומנות: לקחת 
כדור מתערובת תפוחי האדמה, למעוך אותו 
מעט, להניח במרכזו פרוסת גבינת עיזים ולסגור 
היטב. לטבול בביצה ואחר כך בפירורי לחם. 

להמשיך כך עם שאר התערובת.
פני  לחמם שמן במחבת שיכסה את שטח 

המחבת, אך שלא יהיה עמוק. 
לטגן את הלביבות כ-2 דקות מכל צד, עד שהן 

מתייצבות ומזהיבות.
מי שרוצה בתנור: להניח על נייר אפייה ולאפות 
כ- 30 דקות ב-200 מעלות עד שהלביבות נעשות 

שחומות וקרנצ'יות.
מומלץ להגיש את הלביבות לצד מטבל גבינה 

ועגבניות קצוצות. 

אלינור רחמים
שפית ומנחת סדנאות בישול 

054-7398763

רכיבים:
1  ק"ג קמח

50 גר' שמרים טריים או 2 כפות שמרים 
יבשים

5 כפות סוכר
1 כפית מלח

4-3.5  כוסות מים חמימים
3 כפות עראק או ברנדי 

אופן ההכנה:
ממיסים את השמרים והסוכר בכוס מים 
חמימים ומניחים בצד למשך 20 דקות.

מכניסים את כל המרכיבים, חוץ מהמלח 
והאלכוהול, לקערה גדולה. מוסיפים 
את תמיסת השמרים והמים ולשים 7 

דקות לפחות.
והאלכוהול  המלח  את  מוסיפים 

וממשיכים ללוש עוד 3-2 דקות.
מכסים את הקערה בניילון נצמד ומניחים 

במקום חמים לתפיחה עד הכפלה.
מסירים את הניילון, טופחים עם כפות 
אותו.  ו"מפילים"  הבצק  על  הידיים 
מכסים את הקערה ומתפיחים שוב 
עד הכפלת נפח. מי שיש לו סבלנות 

יכול לחזור על הפעולה פעם נוספת.
יוצקים שמן בסיר רחב ומביאים לרתיחה. 

מנמיכים ללהבה בינונית ומטגנים.
מוזגים  יפה:  לעיצוב ספינג  המלצה 
עם  רצוי  לקערה,  מאוד  קרים  מים 
קוביות קרח )להפרשי טמפ'(. טובלים 
את כפות הידיים במי הקרח, צובטים 
חתיכת בצק, מנתקים אותה בעזרת היד 
השנייה ומעצבים לכדור שמנמן. יוצרים 
במהירות חור באמצע ומכניסים לשמן 

החם ל-2 דקות טיגון מכל צד.
סופג  בנייר  מרופד  למגש  מעבירים 
או  בסוכר  טובלים  מעט.  ומצננים 
מעטרים באבקת סוכר, והכי חשוב- 

מכינים תה עם נענע ומתענגים.

חנוכה שמח וטעים,
אתי מלכה

לביבות ירק אפשר להכין 
כמעט מכל הירקות. הבסיס 
נשאר זהה ועליו מוסיפים 

מה שאוהבים.
להשתמש  אוהבת  אני 
בעלים הירוקים שנמצאים 
עכשיו כמעט בשיאם: תרד, 
מנגולד, רוקט ואפשר לצאת 
לקטוף בחוץ עלי חלמית או 

חרדל.

רכיבים:
עלים ירוקים

בצל
ביצה אורגנית

½ כוס קמח חומוס
מלח

פלפל שחור

אופן ההכנה:
חולטים את העלים במים 
שניות  לכמה  רותחים 

ומסננים.
ואת העלים  קוצצים בצל 
ומערבבים עם ביצה אורגנית 
חומוס  קמח  כוס   1/2 או 
)שימו לב שקמח החומוס 

ישפיע מטעמו(.
מוסיפים מלח ומעט פלפל 

שחור.
מטגנים את הקציצות במחבת 
נון סטיק במעט שמן קוקוס או 
אופים בתנור על נייר אפייה 

מרוח במעט שמן.
ילדים אוהבים ונהנים מתהליך 

ההכנה.

חנוכה שמח,
רות חטם-בריאות טבעית

צילום: דעאל סבטייה
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הפרעות אכילה - מניעה ומודעות / אלי בירנבאום
"הבן שלי אוכל הכול עם קטשופ", אמא שלו שאלה אותי בחצי חיוך, 

"זה אומר שיש לו הפרעת אכילה?"
סדרת הכתבות הבאה תעסוק בהרגלי האכילה של הילדים שלנו. בחלק 
הראשון נדבר על ילדים בררניים באוכל. בהמשך נעסוק בהפרעות אכילה 
אמיתיות, מה הגורמים להן ומה התפקיד שלנו, כהורים, בהתמודדות 
עם הבעיה. הדברים אמורים לתת מידע כללי והנחיות. אם מישהו מכם 

מתמודד עם בעיה מסוג זה, אנא פנו לרופא הילדים שלכם.
נתחיל בכך שהורים רבים מתמודדים מדי פעם עם אתגרים מול הילדים 
שלהם בזמן הארוחות. לילדים רבים יש הרגלי אכילה סלקטיבית, כאשר 
הם סולדים ממאכלים מסוימים או אוהבים לאכול רק סוג אחד של אוכל. 
הרגלים אלה נפוצים בקרב ילדים ואינם נחשבים בהכרח להפרעת אכילה. 

יש פסיכולוגים הרואים בכך חלק מההתפתחות העצמאית של הילד.
סלידה ממאכל מסוים קשורה לפעמים למרקם או לריח. תהליך זה קורה 
בדרך כלל כאשר הילד טועם מאכל חדש וממש לא אוהב אותו, אז הוא 
מחליט כי איננו אוהב את כל המאכלים באותו המרקם או הריח. ישנם 
 ,)oral motor feeding delay( מקרים שבהן אכן ישנה בעיה פיזית

אבל ברוב המקרים ניתן לטפל בכך בקלות.
מה לא לעשות-

אל תהפכו את זמן הארוחה לשדה קרב.
אל תשתמשו בשוחד, איומים או פרסים כדי לגרום לילד לנסות מאכל חדש.

אל תתפתו להיכנס למשחק 'רק עוד ביס אחד'.
אל תתקבעו על כמות האוכל שהילד צריך לאכול. אם הילד לא רעב 
אל תכריחו אותו לאכול. הכרתי פעם רופא ילדים שנהג לומר להורים 

מודאגים: "ילד בריא לא ירעיב את עצמו".
אל תכריחו את הילד לסיים את כל מה שיש לו בצלחת, אבל כדאי ללמד 

אותו לקחת רק מה שהוא יכול לאכול.
אל תכינו לילד ארוחה מיוחדת אם הוא מסרב לאכול את מה שמגישים 
לו. אפשר לתת לילדים אפשרות בחירה, אבל אל תהפכו להיות השפים 

הפרטיים שלהם. אם ילד מבקש את המאכל האהוב עליו אפשר לענות: 
"היום אנחנו אוכלים שעועית, גזר, פתיתים ועוף. אפשר בפעם הבאה 

לאכול משהו אחר".
אל תקנו מאכלים שאתם לא רוצים שהילדים שלכם יאכלו.

אל תתנו לילדים שלכם לאכול מול הטלוויזיה או מול מסך הפלאפון 
בשולחן.

והנה האחד שכולנו נופלים בו: אל תשחדו את הילדים עם קינוח. המסר 
שאתם מעבירים לילד הוא שקינוח )משהו מתוק( הוא החלק הכי טוב 
בארוחה. זה לא קל, הרי רבים מאתנו היו מעדיפים להתחיל את הארוחה 

עם הקינוח! בהקשר זה- פירות הם גם קינוח.
מה כן לעשות-

הרגילו את הילדים לסייע בתהליך הכנת האוכל.
הפכו את הארוחה לזמן כיף, שבו מדברים עם הילדים על דברים שחשובים להם.

תהוו דוגמא.
עודדו את הילדים לשבת ליד השולחן גם אם אינם רעבים.

שאלו את הילדים גם על הצבעים והמרקמים של האוכל ולא רק האם 
האוכל טעים.

זמן הארוחה אמור להיות זמן נעים ורגוע ולא זמן לחוץ.
הציעו לילדים שתי אופציות למזון. זה יכול לסייע ולתת להם תחושת 

שליטה והעצמה.
חשפו את הילדים למאכלים חדשים בהדרגה, יחד עם מאכלים שהם 
אוהבים. בעבר אהבתי להקריא לילדים שלי ספר )באנגלית. מה לעשות...( 
על עז בשם גרגורי, שהתייחס לכל עניין הרגלי האכילה של ילדים בהומור.

הגישו לילדים מנות קטנות.
נסו לקבוע את הארוחות בבית פחות או יותר בשעות קבועות.

היו סבלניים, ברוב המקרים הדברים הללו מסתדרים מאליהם. אם יש 
לכם ספקות בנושא, תמיד אפשר להתייעץ עם רופא הילדים שלכם.

בפעם הבאה: מה הן הפרעות אכילה?
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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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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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Amoureux de la
langue française
Venez nombreux nous rejoindre
à la Bibliothèque!

Nous inaugurerons à Hanouka la section en français
de la bibliothèque de Tekoa.
Lecture + mime les moins de 10 ans.

Vendredi 27/12, à 10:30 h
Autour d'un café gâteaux

אוהבי השפה הצרפתית
בואו איתנו לספרייה!

בחנוכה נחנוך את האגף הצרפתי בספריית תקוע.
קריאה והצגה של ספר בצרפתית לבני 10 ומטה.

יום שישי 27/12, בשעה 10:30
עם קפה ועוגה
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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

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

פותחים את עונת הקולנוע 
בתקוע עם הקרנת הסרט

ימים 
נוראים 

 זוכה פרס אופיר לסרט העלילתי
הטוב ביותר לשנת 2019

יום חמישי | 16.1 | 20:30
אמפי תקוע 

לאחר ההקרנה תתקיים 
שיחה עם השחקנית

ענת רבינצקי
מחיר כרטיס:

 10 ש"ח ברכישה מוקדמת
 באתר מתנ"ס גוש עציון

20 ש"ח בקופות 

פרטים ורכישת כרטיסים באתר מתנ"ס גוש עציון או בטלפון 02-9937999 

להתאמת נגישות התקשרו 052-810-9455.
מספר המקומות מוגבל.

האירוע מותנה במינימום משתתפים.



תקועיתון  § כ״א בכסלו תש״ף 19.12.2019 14

 חמישי בגינה 
17:00-16:00

הציבור מוזמן להרכיב מערכת השקייה 
ולשתול צמחי חורף.

תביאו חברים.
 להצטרפות לקבוצת הווצאפ: 

054-2147870, בת אל

Thursdays in the Garden 
 4-5 PM

The community is invited to install  
the irrigation system  

and plant winter plants.
 Bring friends.

Join the WhatsApp group via:  
054-2147870, Batel

 

32

02-6503402 / 054-6966252

 

32

054-6966252053-533-1318
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3 חדרים בקומה  חדש !!! דירה  יפה כחדשה,  
ראשונה, 2800 ש"ח, כולל ארנונה: תמר- תקוע 

תיווך, 054-5988839 
 ------------------------------------------
בתקוע א', מיידי, דירת 2.5 חדרים, סאבלט לטווח 

קצר, עד 1.4.2020. לפרטים: יעל, 050-8737939
 ------------------------------------------
יחידת דיור עם כניסה נפרדת, מרוהטת, יציאה 

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

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

לוח תקוע

הזדמנות!!! עקב מעבר לחו"ל, בית גדול ויפה, 
אפשרות ליחידת דיור, למהירי החלטה: תמר- 

תקוע תיווך, 054-5988839
 -----------------------------------------
קרוב  מ"ר,  משפחתי,180  בית  בשוק!!!  חדש 
למרכז, שטח גדול, 2 קומות: תמר- תקוע תיווך: 

054-5988839
 -----------------------------------------
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 
  -----------------------------------------
בתקוע ב', בית, 200 מ״ר, 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

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

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: 
5:50

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

16:3016:1516:2516:3016:30מנחה

אחרי מנחהערבית
20:30

16:50
22:0017:0020:4520:3020:15

שבת

מנחה 
16:2316:1513:00וק. שבת

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

לפני השקיעה
15 דקות 

16:2016:15לפני השקיעה

6:25שחרית
8:30

5:50
7:45

תפילת נץ 5:25
תהילים לילדים 

9:00
9:15

לימוד 8:00
שחרית 8:45
קידוש 11:00

8:309:00
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״ש17:1917:2017:40ערבית

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.
-----------------------------------------

יש לכם אירוע? חברים באים לשבת ואין להם מקום 
להתארח? בתקוע א', דירת 2.5 חדרים, מרוהטת, 

להשכרה לסופי שבוע: יעל, 050-8737939
-----------------------------------------
זוג כפפות בתחנת האוטובוס בתקוע:  נמצא 

053-8916275
----------------------------------------
פרטיים  שיעורים  לעניינים!  לחזור  הזמן  הגיע 
ושני  ראשון  תואר  בעלת  מורה  במתמטיקה! 
בפסיכולוגיה ותואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה, עם 
ניסיון של שנים עם מגוון תלמידים כיתות א'-י"ב, כל 
הרמות, כולל הגשה לבגרות, גם לתלמידים עם לקויות 

למידה וקשיים רגשיים: דבורהל'ה, 052-5802310
-----------------------------------------
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