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גיליון 642 § פרשת ויגש
הדלקת נרות: 16:23
מוצאי שבת: 17:18

חוגגים חנוכה
הנוער והוותיקים במסורת החגיגה המשותפת

www.tekoa.co.il :ליצירת קשר עם הוועד המנהל ועם צוות המזכירות, שלחו פנייה דרך האתר שלנו ונחזור אליכם בהקדם
tekoiton2010@gmail.com :חומרים לפרסום בתקועיתון יש לשלוח עד יום שלישי לכתובת

luachtekoa@gmail.com :מודעות ללוח יש לשלוח עד יום שלישי ב-13:00 לכתובת

משולחן המזכיר

עמוד 2

עמיאל אונגר 
מספר על 

ארנולדו לנצמן ז״ל

עמוד 2

אז מה היה לנו 
פה בחנוכה?

עמודים 4, 6

עדכון 
מוועדת אומנות

עמוד 5
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 גיליון מספר 642
ה׳ בטבת תשע“ו, 17.12.2015

עריכה ועיצוב גרפי: אפרת ספיקר
דואר אלקטרוני:

tekoiton2010@gmail.com
לוח תקוע:

luachtekoa@gmail.com

ועד מנהל:
vm.tekoa@gmail.com

יו”ר הועד המנהל-
עמיחי סולומון
אביבה ישראלי

זאב דסברג
מייק לוי

נטעיה פרומן

צוות המזכירות
מזכירות, מיטל שוורץ:

02-9964568
 tekoa.misrad@gmail.com

מזכ״ל היישוב, אליעזר בן עטר:
tekoa.mazkir@gmail.com

רכזת פנים, אתי מלכא:
tekoa.pnim@gmail.com

רכזת תחום כספים, רותי בסנינו:
tekoa.gizbar@gmail.com

גזברות, אושרת נתן:
tekoa.gviya@gmail.com

רכזת תחום קהילה, דפנה רייך:
 tekoa.kehila@gmail.com

רכזת תחום תרבות ופנאי, לילך כהן:
tarbut.tekoa@gmail.com

רכז נוער, ידידיה לוי:
tekoa.noar@gmail.com

רכז נוער פרט, דוד הראל:
davidka40@gmail.com

רכזת ותיקים, סימה גורן:
simagoren@gmail.com

ספריה, עינת פינסקי-גולדשמידט:
tekoa.sifriya@gmail.com

בני עקיבא, ראיה פלטיאל:
 reayah97@gmail.com

מזל טוב!

לרות ודניאל ביג’ל להולדת הבן

הזמנה אישית ללימוד השבועי על שם הלל רודיך / איתמר שיינין
חברי קהילת תקוע היקרים,

רצינו לשתף אתכם באירוע שמתרחש מדי שבוע, בימי שני בערב, מהשעה שמונה ורבע, בבית 
הכנסת החדש “נוף הרודיון” שבשכונת המדורגים.

כל שבוע, אנחנו מתכנסים בבית הכנסת, שהופך את פניו למעין “בית מדרש” בזעיר אנפין: 
שולחנות שסביבם חבורות שונות; מיחם גדול בצד לשתייה חמה; כיבוד קל – לפעמים אפילו 
הרינג )דג מלוח( עם קרקרים – ובעיקר, אווירה טובה ורצון להתחבר לנותן התורה ולאנשים 

שסביבנו.
בקצה האחד של בית הכנסת, מתכנסת לה חבורת לימוד בספר ה”זוהר”, בהנחיית אמיר הרצוג. 
חלק מהחברים בחבורה זו לומדים ביחד כבר כמה שנים, עוד מימי ה”קלויז” בבית הכנסת יקר 
בירושלים, עבור לקרוואן של אמיר ושרה, ועד הגיענו הלום. בקצה אחר של בית הכנסת לומדת 
חבורה קטנה את תורתו של אדמו”ר הזקן מחב”ד בהנחייה סבלנית ובהירה של מאיר קליין, 
שמנגיש מילים ותורות שנכתבו לפני יותר ממאתיים שנה לכדי משמעות מודרנית, רלוונטית 
ועכשווית. במרכז בית הכנסת מעביר הרב אבי בלידשטיין שיעור בהלכה בנושאים משתנים 

מעולם היום-יום ומעניק אפשרות להעמקה בהלכות ומעשים שנעשים על ידינו דרך שגרה.
למעשה, הסיפור מתחיל לפני כשנתיים וחצי, ואולי אפילו עוד לפני כן. אנחנו מתכנסים ולומדים 
לעילוי נשמתו של הלל רודיך ז”ל שנפטר לפני כשנתיים וחצי. עולם התורה ולימוד התורה היו 
יקרים מאוד להלל -  שבערב שקדם לפטירתו עוד השתתף בשיעור בישיבה - והיוו במידה 

רבה בסיס לערכים וההנהגות המיוחדים כל כך שלו.
הלל היה חבר רצוי ואהוב בכל אחד מבתי הכנסת בתקוע ובכל אחת מהקהילות בתקוע, 
והלימוד מיועד כמובן לכל התושבים, גם למי שאינו מתגורר באיזור בית הכנסת. אנו מזמינים 
כל אחד ואחת, באופן אישי, להצטרף אלינו – לחבורות הלימוד או ללימוד עצמאי – ומקווים 

שביחד נגדיל תורה ונרבה שלום ואחווה בינינו. 
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חלוץ  היה  לנצמן  ארנולדו 
אלמוני שפעמיים בחר לגדל 
קשים.  בתנאים  משפחה 
בגלגול הראשון, כחניך תנועת 
בית”ר, הוא עזב את ארגנטינה 
עם משפחתו והתיישב במבוא 
ביתר של לפני מלחמת ששת 
זו לא הייתה מבוא  הימים. 
המים  מגלשות  של  ביתר 
שאנו מכירים היום אלא מה 
שאוהבים לקרוא יישוב מנותק 
שהתאלמן  לאחר  ומבודד. 
והילדים גדלו, הוא התחתן עם 
יפה שתחיה והקים משפחה 
נוספת בתקוע. הבנות אורלי 
ודנה למדו בגן הראשון של 

תקוע שמנה סך הכול 4 ילדים.
רבים מכירים את הספור הקלאסי על הימים הראשונים של גיבוש יישוב 
משותף לכל עם ישראל. ארנולדו ברגישות האופיינית שלו תמיד החנה את 
הרכב שלו לקראת שבת ליד היציאה מהיישוב והתניע את הרכב בדחיפה. 
עד שהגיע אליו שכן דתי שהעיר לו שמשום מה הוא נתקל בבעיות התנעה 
בשבת. זה היה סמל לאצילות והרגישות של האדם. המסורת הייתה חשובה 
לארנולדו שדאג לקנות מזוזה מהודרת לבית הכנסת עם כניסתנו לסוכת 
דוד כאשר עוד היינו עם רצפות בטון וכמה רדיאטורים ניידים לחימום. כל 

מה שקידם את היישוב היה גאוותו.
ביישוב בעל כוח אדם מצומצם ואמצעי תחבורה מינימליים, אוטובוס אחד 
בבוקר ואוטובוס שני בשעות הערב המוקדמות וזהו, בעלי רכב נדרשו 
לעשות טובות לחבריהם. הרבה נעזרו בארנולדו. ארנולדו לא פעל רק 
לקדם הקמת קופת חולים בתקוע אלא גם פעל כשליח על מנת שהמרפאה 

תצליח לספק שירותים חיוניים כגון בדיקות דם.
כמי שלא הרבה לישון בלילות, ארנולדו הפך את הקללה לברכה וחילק 
עתונים בבוקר בנוסף לפרנסתו כמתקן מסגרות משקפיים באזור שוק מחנה 
יהודה. הוא היה יוצא בפיאט שלו )שהיה מחליף באדיקות כל שלוש שנים( 

שלושים לפטירת ארנולדו לנצמן ז״ל 

השכם בבוקר לירושלים לחלק עיתונים בכל תנאי מזג אוויר ובכל תנאי 
ביטחוני. תקופת האינתיפאדה הראשונה הייתה קשה לכולם, אבל נדהמנו 
מאומץ לבו של ארנולדו שהיה פותח ציר בחושך כל בוקר. בימים שהעתונות 
הכתובה עדיין שלטה ברמה, ארנולדו הפך אותנו לחברי כנסת וחילק 
עיתונים חינם מהשאריות אצלו ובמיוחד עיתונים שלא מצאת בקיוסקים, 
כגון על המשמר, דבר, המודיע, יתד נאמן והג’רוזלם פוסט. כמה מהשמות 
הללו כבר עברו מהעולם. ארנולדו גם קרא בשקידה את מרכולתו ובשבת 
עבר על הארכיון שצבר במשך השבוע. ארנולדו, כמי שסיפק עיתונים למנויי 
העיתונות החרדית, התחבב על המנויים ולקראת הפסח הם היו מרעיפים 

עליו מצה שמורה עבודת יד, שגם את זה היה מחלק ביישוב.
לא בכל הצליח ארנולדו, אבל מה שחשוב 
הייתה נכונותו לנסות להרים דברים. כך 
היה במכולת הראשונה של תקוע שארנולדו 
הזמנות  רושם  היה  הוא  להרים.  ניסה 
 .JALOT -בספרדית ולכן החלות הפכו ל
ברור שבתנאים לא תנאים האתגר היה גדול 
עליו, אבל לכל הפחות הוא ניסה למרות 

הסיכויים הדלים להצלחה.
ארנולדו היה זקן השבט, אבל לא ברוחו. 
זכורות לי במיוחד התחפושות המוצלחות 
לפורים. פעם באמת התקשינו לזהות מיהו 
בעל התחפושת, אבל הכלב המשפחתי 

מופהלה הסגיר אותו.
נוח בשלום ארנולדו.

עמיאל אונגר

במלאת שלושים יום לפטירתו של
בעלי, אבינו,

ארנולדו לנצמן ז״ל
נעלה לקברו ביום שישי, ו׳ בטבת, 18.12,

בשעה 11:00,
בבית העלמין בתקוע.

-       דואר ושירותי משרד :
נפגשנו עם הנהלת רשות דואר יו”ש והצגנו בפניהם את הפער בין העלות 
הכספית של החלוקה לבין התשלום שהיישוב מקבל מהרשות ואת מצב 

השירות בכלל.
סוכם עם הדואר על הדרכים לצמצום הפער, הגדלת התקצוב שלהם מחד 

וייעול העבודה אצלנו מאידך.
בשל חשיבות הנושא לאיכות החיים ביישוב, אנו נוציא פרסום נפרד שיפרט 

לציבור את כללי רשות הדואר ואופן הפעלתם ביישוב.
במקביל אנו בוחנים חלופות שונות לייעול ושיפור שירות קבלת הקהל 

בדואר ובמשרד.
כחלק מהליך הבחינה, אנו מעוניינים להבין מה הם הצרכים של הציבור 
בתחומים אלו ולכן נוציא )בקרוב( שאלון מקוון לאיסוף של נתונים, צרכים 

ועדיפויות של הציבור בתחום זה.
-       גזברות:

בתחילת החודש הוחלף המשרד הנותן ליישוב שירותי הנהלת חשבונות 
למשרד של רו”ח אלישר ליפשיץ והתחלנו בעבודה אינטנסיבית בהתאמות 
הנדרשות ברישומים. התיקונים יבוצעו למפרע על כל שנת2015 כך שבעז”ה 

- בתוך חודשיים - נוכל להחזיק מערך חשבונאי שישקף בצורה טובה את 
ההיבט הכספי של היישוב.

-       חח”י  וחמ”י:
כחלק מההכנות לחורף ולכבוד כניסתו של מנהל מחוז חדש בחברת החשמל 
לישראל )חח”י(, ארגנה המועצה סיור ופגישה של צוות הנהלת המחוז גם 

ביישוב תקוע. עלו הנושאים העיקריים הבאים:
איכות אספקת החשמל )בדגש על החורף(.

ביצוע חיבור רשת נוסף מכיוון י-ם.
העתקת קו מתח גבוה של חברת החשמל המזרח ירושלמית )חמ”י( אל 

מחוץ לתחומי היישוב.
הצבת גנרטורים לגיבוי לפני סופות החורף.

חח”י הציגה את כלל הפעולות שלה בטיפול בבעיות שהוצגו והרושם הוא 
שיש עם מי לעבוד וכי מושקעים מצדם מאמצים לקידום איכות החשמל.        

שבת שלום
אליעזר בן-עטר

tekoa.mazkir@gmail.com ,052-3003020

אליעזר בן עטר / מזכ״ל
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סימה גורן / רכזת ותיקים 
בחנוכה ישנה מסורת ביישוב של שיתוף פעולה בין 

הנוער לבין ותיקי היישוב וחברי מועדון גיל הזהב.
בני הנוער יצאו להדלקת נר בבתיהם של מספר חברי 
מועדון גיל הזהב, ובנוסף ארגנו מסיבה מלאה באור, 

מוזיקה, שמחה ואוכל טעים מאד!
תודה רבה בשמי ובשם חברי מועדון גיל הזהב לבר 
לוי, רכזת הנוער, על שיתוף הפעולה ועל הביצוע 
המוצלח, ותודה לבני הנוער על שהוסיפו לחג שלנו 

אווירה טובה והרבה שמחה ואור.

ותיקים ונוער

בר לוי / רכת נוער צעיר
מסיבת חנוכה הייתה במועדון צעירים ביחד עם תושבי 

גיל הזהב וותיקי תקוע.
השנה החלטנו לארגן משהו יותר אינטימי והזמנו 
את כולם אלינו למועדון. השקענו והתרגשנו ואנחנו 

מקווים שכולם נהנו. תודה שבאתם. 
בהזדמנות זו אני רוצה להגיד תודה רבה לכל העוזרים: 
אלישבע כץ, עדי עיוקי, ספיר עיוקי, שגיב עיוקי, 
אתי אבשרה, טל רוזנהק, רותם עמרם ומשפחת לוי 

האדירה שעזרו ותמכו בהכל! 
אוהבת אתכם ;(
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אנחנו מאחלים בהצלחה לידידיה לוי, 

רכז הנוער התותח שלנו שעוזב אותנו. 

רצינו להגיד לך תודה רבה על כל ההשקעה, 

האכפתיות והנתינה שלך במשך זמן רב. 

נהנינו איתך, עצובים שאתה עוזב.

מאחלים לך את כל הטוב שבעולם !! 

אוהבים אותך, נוער תקוע :(

פרוייקט לימוד תלמוד בבלי יישובי 
נותרו מסכתות אחרונות

חב״ד תקוע מזמינים אתכם להירשם ללימוד מסכת. 
הסיום יערך בע”ה בי״ט כסלו תשע”ז.

רשימת המסכתות הפנויות ודרכי התקשרות לרישום
תמצאו באתר:

http://toratcha.com/?page_id=2932

כל טוב ויישר כח לכל המצטרפים,
רזיאל

בס״ד

בית ברסלב תקוע

מזמין את הציבור היקר 

לערב של תורה, שירה, ניגונים וסעודה

לכבוד

יום הילולת
רבינו נתן זצוק”ל

יום שלישי, י’ בטבת, בשעה 18:00, 

בבית הכנסת ברסלב.

ילוו את הערב בניגונים ושירה 

מרדכי יצהר וישי יפעתי.

בואו בשמחה – כל המשפחה

לפרטים נוספים – עזרא: 050-5945500

“אין צור כאלוקינו - אין צייר כאלוקינו” )מדרש תנחומא פרשת תזריע( .
היצירה היא מתנת אל והיא מביאה איתה הרבה כוח וחופש. זכינו ביישוב 
שלנו במנה גדושה מאוצר היצירה שרק הולך ומתעצם יותר ויותר. הכוחות 
המגוונים של היוצרים ביישוב משקפים את המרקם העשיר של גווני התרבות 
השונים בחברה הישראלית. יש כאן הזמנה גדולה להוציא אל הפועל את 
הכוחות הללו ולהביא אותם לביטוי בפני היישוב. זהו אתגר גדול ומזמין איתו 
הרבה עמל. לשם כך הוקמה ועדת אומנים שנענתה לאתגר ובדקה איך ניתן 
לקדם את היצירה ביישוב תוך כדי שימור המרקם הקהילתי הנדיר בתקוע.
במסגרת זו דנה הוועדה גם בסוגיית פסל האשה החכמה שהוצב בשכונת 
נוף הרודיון. קיימנו מספר פגישות ודיונים בנושא. הזמנו את אריאלה בית 
און הפסלת, את אביבה נציגת הוועד המנהל היוזמת, את תמר קסטלנובו 
העוסקת במיזם כפר האומנים המתהווה וכן הזמנו את התושבים שרצו 

להביע את דעתם בנושא מכל היבט שהוא. 
בסיכומו של התהליך קבענו עקרונות יסוד עבור מיזמים אומנותיים ביישוב 
והחלטנו שבפרויקטים בתחום האומנות תדון הוועדה במכלול השיקולים 

הבאים:

שיקולי הצבה  שייקחו בחשבון את הנתונים הספציפיים של המרחב המתוכנן 
תוך פרספקטיבה כוללת של המרחבים הציבוריים ביישוב.

שיקולי משמעות שיבדקו את היקף המשמעויות הרחב שמשדר מיצג 
האומנות ואת השפעתם על הציבור.

שיקולים טכניים שונים כמו החומר ממנו עשוי המיצג, עמידותו לאורך 
זמן וכו’.

שיקולי התנהלות שיביאו לשיתוף פעולה של כל הגורמים הפועלים בנושא.
וכמובן, שיקולים כספיים סביב עלויות המיצג.

בהתבסס על כל העובדות והנתונים שקיבלנו במהלך עבודת הוועדה, לגבי 
פסל האשה החכמה, התברר לנו כי יש הסכמה רחבה – הכוללת גם את 
אריאלה בית און הפסלת – שמיקום הפסל בשטח בו הוצב אינה טובה 
מבחינה אומנותית ואינה מטיבה עם הפסל. אנו ממליצים לוועד המנהל 
להעביר אותו למתחם כפר האומנים המתהווה )ליד אזור התעשייה(, 
לאחר תכנון מפורט של המתחם ואופן שילוב פסלים סביבתיים במרחב. 

ועדת אומנות: הדסה פרומן, ג’ף אלון, טלי פרקש ודנה לנצמן

ועדת אומנות
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חנוכה בתקוע
חנוכה הוא חג של תרבות. בכל הארץ שלל הופעות ואירועים, 
הצגות, מופעי מחול, מוזיקה ומה לא… אם בכל הארץ אז 

למה לא אצלנו?
נכון, ירושלים במרחק יריקה והיה לעיר השכנה הרבה מה 

להציע בחג הזה, אבל...
לארגן תיק, לדחוף שלושה ילדים לאוטו, רצוי ממוגן, לנסוע 
30 דקות נטו, 60 דקות ברוטו כולל עצירה לפיפי של הילד, 
עוד עצירה כי הילדה חייבת להקיא, חיפוש חנייה, הוצאת 
השלישייה מהאוטו, מעילים, כובעים וכו’, להגיע מותשים, 
לשלם ממיטב כספנו ויותר, לחזור הביתה מאוחר אחרי 
שהוצאנו גם על ארוחת ערב כי הקטנים יירדמו בדרך ואין 
ברירה, לנסוע חזרה בחושך ולהגיד תפילת הדרך בכוונה 
יתרה כי מי יודע מה יכול לקרות… להגיע הביתה מרוצים 
אך מאוד עייפים, לוותר על הדייט הזוגי שתכננו לערב 
ולהישפך אסירי תודה על כך שעוד יום של חג עבר בשלום.

מוכר?
אז החלטתי שהשנה מגיע לנו חנוכה בנחת!

לקפוץ לראות מופע מחול איכותי, מרחק חמש דקות הליכה, 
להיות בבית 10 דקות אחרי סיום המופע, לחטוף מנוחת 
צהרים, הדלקת נרות משפחתית ולקנח בדייט זוגי לצלילי 
מופע מוזיקה משובח. והכל במחיר שווה לכל נפש ובלי 

הוצאות נלוות. מה? לא מגיע לנו?
מזה זמן רב אנו בקשר רציף עם המתנ”ס ליצירת שיתופי 
פעולה במטרה לקדם יותר ויותר אירועים ופעילויות בתקוע 
אשר ייתנו מענה לכל תושבי מזרח גוש עציון. אירועי חנוכה 
השנה הם פרי שיתוף פעולה זה. לפני כשלושה חודשים פנתה 
אלי רכזת התרבות של מתנ”ס גוש עציון והציעה שאכתוב 
תכנית לאירועי חנוכה בתקוע שתוגש כחלק מתכנית שלמה 
שמגיש המתנ”ס למכרז של משרד התרבות. התכנית זיכתה 
את המתנ”ס בתקציב מכובד וכחלק מכך זכו תושבי תקוע 
ומזרח הגוש לחנוכה מלא אירועים איכותיים קרוב לבית.

אז מה היה לנו בחנוכה? על קצה המזלג למי שפספס...
מופע מהנה של תיאטרון אספלט שהצליחו להצחיק אפילו 
כמה מחמורי הסבר הרציניים ביותר של יישובנו. מופע 
תיאטרון-מחול מושקע ואיכותי של להקת המחול “נגה” 
שריתק ילדים ואמהות כאחד. מופע מרטיט של דיוואן סאז 
עם מוזיקאים מהשורה הראשונה, שעטפו אותנו במוזיקה 
שמימית עם מסר גדול וחשוב, במיוחד בימים טרופים אלו, 

של אהבת אדם. כבוד גדול היה לארח אותם במעוננו.
בנוסף לשלושת המופעים הגדולים הללו נהנינו גם משתי 
הצגות בחסות ספריית תקוע: “הפנס של מיקה” לילדי בית 

הספר ו”זה היה בחנוכה” לילדי הגן.
אני רוצה להודות ללילך ויינשטוק, רכזת התרבות במתנ”ס 
גוש עציון, על ההזדמנות להיות שותפה בבניית התכנית, 
דבר שאפשר מענה נכון לתושבי תקוע ומזרח הגוש, ועל 
המאמץ וההשקעה לאורך כל הדרך. תודה מקרב לב לכל 
עובדי המתנ”ס שהיו שותפים ונתנו מענה מלא, איש איש 

בתחומו.
תודה גדולה גם לעינת פנסקי-גולדשמידט, רכזת הספרייה 
ויד ימיני בתרבות תקוע, על ההשקעה הרבה והמסירות.

מי ייתן ואירועי החג הזה יתוו את הדרך לעוד שיתופי פעולה 
רבים וטובים עם המתנ”ס וגופים נוספים למען איכות 

החיים של תושבי תקוע ומזרח הגוש כולו.

לילך כהן / רכזת תחום תרבות ופנאי
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להקת הקאברים מגיעה ליקב במופע מיוחד 
קלפטון,  לביטלס,  משובחים  ביצועים  עם 

אלביס, סיימון וגרפונקל, פוליס ועוד.

גרשון פישר שירה
דן אילון גיטרה ושירה
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וירא את הכאוס כי טוב / יהושע צימרמן
)פרקי אבות ד’ ג’(: שאין לך אדם שאין לו שעה, שבה בשמחה נפטר מהעולם. 

ואין לך דבר שאין לו מקום, מקום קבר מנוחת בשרו האחרון.
 

כי לזה העולם ירדתי בחוסר רצון ומחוסר ברירה של נפש זקן בא בימים, המבקש 

לחדש את אורו בגוף צעיר, העובר שזה עתה נולד.

 

בעת לידתי בזה העולם, ירשתי בית שלא בניתי, כרמים ושדות שלא נטעתי, בורות 

מים שלא חצבתי וכן הלאה, כאשר כל אלה שמניתי נעשו, נבנו והועברו בירושה 

על ידי קודמי, שגם הם עברו את אותו תהליך קבלה לזה העולם.

חיי, כמו כל אלה שירדו לפני, מנוהלים על פי דפוסי תורות שנכתבו עבורם ועבורי, 

בלי שידעו את שורש נשמתי ובלי שתהיה לי בחירה בדבר.

את ילדותי העברתי ברוח המקום, הכל כך מנוגד לרוח שורש מקומי העליון. 

לימדוני תוכנות שנקבעו עבורי על ידי משרד החינוך, בלי שידעו את סיבת ירידתי. 

חנכוני על פי קנה מידה כללי ולאומי, מבלי שיבינו שאין התיקון הכללי מתאים 

לתיקון הפרטי.

בלית ברירה הפכתי להיות שרת של מערכת חוקי המדינה, הכל כך שונה מחוקי 

המקום ממנו ירדתי בחוסר רצון.

בזמן הנכון, כאשר הבנתי וביקשתי לפרוץ את גדרות המחשבה ולהשתחרר מכבלי 

המלכות, לקחו ממני את שארית הרצון, שטפו את מוחי במחשבות של פירוד 

מערכות וזדון ולמדוני לאחוז בנשק ובלי מצפון להרוג.

את שארית חיי העברתי בבחירה חופשית מוגבלת, לא מובנת ותמיד שגויה. בחרתי 

מקצוע משעמם לפרנסה שלעולם אינה מספיקה. בחרתי מערכות יחסים שלא 

סיפקו את ישותי העליונה. הבאתי ילדים לעולם שנולדו עם דרישות שונות של... חנך 

הנער על פי דרכו, ולא אני המחנך על פי דרכם אלא המדינה על פי צרכיה ודרכיה.

קניתי בית אבן ששעבד אותי במשכנתא חונקת למשך שלושים שנה, מכונית יוקרה 

מלאת תקלות והוצאות מיותרות, המתאימה לאגו גדול שקבלתי עם הזמן. כפו 

עלי ממשלה סוגרת מחשבה ודת המבקשת לשלוט בנשמה.

 

כאשר א)ז”ל(ה השעה, נפטרתי בשמחה מגוף בשר הרמייה, בלי שאבין מדוע 

ירדתי והשתעבדתי למלכות שקר זה העולם. לאחר עזבי את גופי וחוסר הסיפוק 

ששרר סביבי, חזרתי למקום החוק הטוב והמסודר, השלם באחדותו והמשעמם 

בהווייתו. רק אז הבנתי כמה טוב היה לי כאן בזה כאוס העולם.

העולם הזה הוא מלא בכאוס חיובי, בונה התפתחות ואון, כי אין מגלה חוכמה 

ורצון בעולם משעמם ומושלם של משיח עליון.

 

כאן, בזה העולם, הכסף שולט וכל המרבה ברכוש גם מרבה בכוח והשפעה, בעוד 

שבעולם העליון אין הנשמה נמדדת אלא במעלת טוהר אור צדקתה.

 

כאן, בזה העולם, מבקשים ממך להיות חכם ולא צודק, שפירושו: לדעת איך 

להסתדר בחיים על חשבון אחרים. כאן החוק נקבע על פי הגיון של... חכמה 

תרדוף, בעוד שבעולם העליון נכתב, תומצת, צווה וגם הורד לזה העולם: ‘צדק 

צדק תרדף’, ‘פתחו לי שערי צדק’ נכתב, אך מעולם לא הוזכרו... שערי חכמה.

 

כאן, בזה העולם, מחשבת הדין שולטת ולא מחשבת הצדק. לכן הקמנו דור של 

עורכי דין מתוחכמים חסרי מצפון וחוש לצדק, המגינים בכסף מלא על רוצחים, 

אנסים, גנבים ופושעים למיניהם, וכן הקמנו בתי דין המושתתים על עקרונות 

של סטטיסטיקה, שפיטה דומה ופשרות של עסקות טיעון המורידות את גודל 

האשמה, במקום לטפח דור של עורכי צדק ובתי שפיטה הפועלים על עקרונות 

של צדק עליון.

 

כאן, בזה העולם, השחיתות תחילתה בצמרת, כאשר ראשי מדינות מבקשים 

להאדיר את שמם מעל שם ארצם ועמם. שרים וחברי כנסת מעוותים את החוק 

על פי צרכי מפלגתם ולא בהתאם לייצוג תפקידם. כל המרבה בכוח כסף והשפעה 

לא למען כנסת הכלל יפעל, אלא לטובת עצמו ומבקשי טובתו. שמור לי ושלם 

במעטפה ואשמור לך את מבוקשך, זה הכלל המקובל. במקום שאשמור לכלל כי 

לכך נבחרתי בלי תנאים אנוכיים מוקדמים.

 

כאן, בזה העולם, משפחות הפשע גובות דמי חסות בלי לחוס ולהושיע, מפיצות 

סמים כבדים מפסיקי חיים, סוחרים בנשים ובאדם ומפעילים בתי בושת ברשות 

ואין אוסר, כי השוחד מעוור עיני צדיקים על אחת כמה וכמה עיני שוטרים ושופטים.

 

כאן, בזה העולם, שני ההורים מחוייבי פרנסה כי יש מיסים לשלם, ומיסים על מיסים 

לשלם, ומיסים על מיסים על מיסים לשלם. בלי אפשרות של בחירה, המשכורת 

מופקדת בבנק והבנק גובה עמלות על כסף ששייך למפקיד. אם חשבונך בזכות 

או בחובה, בלי חמלה שילמת עמלה.

וזאת רק התחלה לא חשובה, בהשוואה לכל המיסים המנוכים ממשכורתך הזעומה: 

מס הכנסה למדינה, משכנתא לבנק, ביטוח נכס ממושכן, חובה לחברות הביטוח, 

ביטוח לאומי למדינה, מים לתאגידים פרטיים, חשמל... מי יודע, טלפון, ארנונה, מיסי 

יישוב או עירייה. בערים הגדולות, אגרת שמירה המממנת את מפעילי המצלמות 

בלי שומרים ברחובות, אגרת ביוב, אגרת בנייה או שיפוצים, חינוך חובה הגובה 

כסף עבור בתי הספר או הגנים, אגרת טלוויזיה, תחבורה ציבורית והרשימה ארוכה.

ולבעלי רכב: מחירי רכב מהיקרים בעולם, אגרת רכב, ביטוח רכב, טסט שנתי 

חובה, דלק הכי יקר בעולם, כבישים פרטיים דורשי אגרה.

לאחר כל שמניתי, ואני בטוח שלא את כולם, לא נשאר כסף לביגוד או מזון. אך 

חברות המזון לא מורידות מחירים בעוד שבפרסומי הרבעונים השנתיים, בושה 

לנו האזרחים, קוראים על רווחי העתק שמכיסינו הריקים נלקחים.

רק על דבר אחד אין משלמים מסים, על אוויר באוש מלא בפסולת רעילה הנפלטת 

מדלק שרוף, כי רווחי תעשיית הגז מממנים כיסים פרטיים.

 

אז בואו נדמיין, נהפוך את סדר היוצרות ונתחיל מהסוף להתחלה. על מנת שהאוויר 

החופשי יהיה גם אוויר נקי, נבקש את הממשלה ליקר את מחירי הדלק ולממן, 

חופשית, מגביית המיסים המופרזת, את התחבורה הציבורית ובכך נמוטט את 

עסקי ייבוא המכוניות וכמובן את הפסולת הנפלטת מהן.

כמובן שאין די בצמצום הפסולת הנפלטת מהמכוניות, לכן במחאה חברתית 

מתמשכת ובעזרת הסתדרות העובדים, נדרוש מהמדינה לבנות תחנות כוח 

גרעיניות נקיות מזיהום אויר. מחוסר ברירה וברוב מוחץ, הממשלה תאשר, אך 

כרגיל... משרד האוצר יתנגד, כי משרד האוצר הוא ממשלה בתוך ממשלה ויש לו 

כוח והשפעה גדול מכוח הממשל.

הציבור לא יתייאש ויפנה לבג”צ, ממשלת הצללים של האוצר תיעזר בסוללה של 

עורכי דין לנמק מדוע?? אך הפעם, נס משמים, ללא הועיל.

למרות דברי הנביא, בג”צ שינה את עורו, עשה תשובה על חטאי העבר ופסק 

לטובת האוויר הנקי.

 

וכך גם היה... אויה! ייבוא הדלק, הפחם והגז הטבעי )למרות שיש בשפע ואין צורך 

לייבא( פסק, תחנות הדלק והפיצוציות נסגרו, הכלכלה התמוטטה, עסקים קרסו 

ולא היה ממי לגבות מיסים, אנשים פוטרו, הזונות לא הסתובבו עוד ברחובות, 

למשפחות הפשע לא היה ממי לאסוף דמי חסות. מחוסר ממון, סחר הסמים גם 

הוא פסק. פעולת השרשרת גררה וסחפה את הכלכלה למערבולת של קריסה 

כאשר קורס אחד גורר את משנהו למפולת בלי תקומה. האוכל לא הגיע לשווקים, 

האזרחים מחו והפגינו נגד הממשלה. ראש הממשלה חידש את מצפונו, התפטר 

וחזר לביתו בתחבורה ציבורית. הכנסת פוזרה בלי בושה, אבל האוויר... נשאר נקי!

 

לנו כבר נגמרו הדמעות, לכן את הבכי נשאיר לאם האמהות. קול ברמה נשמע 

נהי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם.

כבר אלפי שנה שהיא בוכה ודבר לא השתנה. אולי טוב היה להפסיק לבכות ולראות 

שעולם הכאוס הוא טוב מאוד. 

 

קורא נכבד, אל דאגה. משיח זאת מטרה שבמחשבה טהורה מקורה, אך אין הוא 

מתגלה בעולם הרמייה. הירוקים כבר מזמן הפסידו את המערכה וכל עוד לקח 

האדם מהאלוהים את השליטה, לא יהיה אוויר נקי להפיל ממשלה או כלכלה.

המיסים למיניהם לא נאגרים בבית האוצר הממשלתי אלא חוזרים למעגל העסקי. 

בלי דלק מזהם לא ינוע דבר והאוכל לשווקים יגיע מאוחר. אז בואו נשמח עם מה 

שיש, נצא לרחובות, נרים ידיים ונרקוד כי הכאוס... הוא הסדר הטוב.
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האחרונים בחודשים התרחשו אשר רבים חרום מקרי בעקבות

ילדים ובגני פרטיים בבתים

במיזם יוצא הצלה איחוד ארגון

קורסי
בטוחה משפחה

מגיל הרחב לציבור

של במקרים לפעול כיצד המשתתפים לומדים בקורס

הכרה איבוד

זר מגוף בחנק טיפול

ועוד פרכוסים חום בילדים חירום במצבי טיפול

הנלמד המחשת לשם סימולציה בובות על המשתתפים מתרגלים הקורס במהלך

איש עד של לקבוצות מיועד שעות בן הקורס

ומוסמכות מנוסות מדריכות י ע ומועבר

עלות ללא הקורס

יכול אחד כל
חיים להציל

התורני בגן יתקיים הקורס

השעות בין טבת ח ראשון ביום

והרשמה לפרטים

פריד דליה

בצורה  משפחתי  תקציב  לנהל  אתכם  וללמד  להכין  היא  התכנית  מטרת 
מאוזנת ולקבל כלים בסיסיים כדי למנוע התדרדרות פוטנציאלית בהמשך. 
ארגון פעמונים בשיתוף משרד האוצר, מציע לכם הדרכה כלכלית ללא תשלום.
לניהול משק בית משותף ישנן השלכות שונות ויש להיערך לו באחריות גדולה. 
זוגות רבים אינם מודעים להשלכות הללו, ונתקלים בקשיים המשפיעים על 

התא המשפחתי כולו.
 

מה אנחנו מציעים?
סדנה בת ארבעה מפגשים חד שבועיים, כל מפגש בן שעתיים.

אוכלוסיית היעד?
זוגות צעירים המנהלים משק בית משותף, עד לידת ילד ראשון, בכל רחבי הארץ.

בין תכני הסדנה:

 בניית תקציב

 עקרונות בצרכנות נבונה

 קריאת תלוש שכר

 פנסיה וביטוחים

 חסכונות והיערכות לעתיד )רכישת בית, לידת ילד(

 תקשורת זוגית בהיבט כלכלי

 עקרונות התנהלות מול הבנק

זוג צעיר?
אנחנו רוצים להעניק לכם מתנה!

שכירות

ארנונה

אוכל

בילוים

חשמל

לימודים

 קיום הסדנה מותנה במספר משתתפים מינימלי - 10 זוגות

מגלים אחריות

איך נרשמים?
הרשמה פרטנית - הרשמה באתר פעמונים /זוגות צעירים

הרשמה לקבוצות מאורגנות - 
לשלוח מייל ל zugot@paamonim.org | או להתקשר ל-03-9127142/6

סדנת פעמונים 
בתקוע

בשעה טובה ובעזרת ה׳ תפתח סדנת פעמונים לזוגות צעירים 

ללא ילדים או לזוגות עם ילד אחד.

הסדנא תיפתח בעז”ה ביום ראשון ט”ו בטבת, 27/12, 

בין השעות 20:30 - 22:30. 

משך הסדנא: 4 מפגשים בימי ראשון במשך 4 שבועות רצופים.

מטרת הסדנא: לימוד ניהול תקציב משפחתי בצורה מאוזנת.

הסדנה ללא תשלום.  

:sms המעוניינים יש לשלוח מייל או

“אנו זוג צעיר ומעוניינים להשתתף בסדנת פעמונים“ 

כולל שם ומספר טלפון.

הרשמה חובה!

להרשמה ולפרטים נוספים:

ester.shahar@gmail.com אסתר אורה: 052-4653903 ׀

pliahf@gmail.com פליאה שפץ: 050-6341809 ׀

“רק שנייה”- החנות הקהילתית של תקוע

הקדמנו...
מכירת חיסול בגדי החורף!!!

חידשנו...
החנות מארחת מכירה פרטית !!!

מכירה של ברוריה ברטלר, מעצבת, מייעצת ומלבישה.

בקולקציה של ברוריה תוכלו למצוא אוסף מיוחד של פריטים 
ייחודיים ומשדרגים. הבגדים בכל המידות, הגזרות והצבעים.

אל תפספסו!! הארוח ליום המכירה בלבד!

בחנות תוכלו למצוא:
בגדי חורף חמימים וטובים לנשים, גברים, נוער, ילדים ותינוקות 

וכן פרטים נלווים - כובעים, צעיפים, חגורות, נעליים ועוד.
כמו כן, פריטים שונים לבית- סט כוסות קפה וצלחות חדש, 
מכשיר אדים חמים, סטריליזטור, משחקים, מנשאים שונים 

ושלל אביזרים לתינוקות.

המכירה תתקיים ביום חמישי, 24 בדצמבר, י”ב בטבת,
בין השעות 20:00-22:00.

מחכים לכם!!
אסתר, חני והצוות המסור של מתנדבי החנות. 
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לאומנות גלריה

VERNISSAGE
תקוע

Art Shop Gallery - Vernissage בפייסבוק לפרטים טל
לוין משפחת בית עמוס רח

מקוריות מתנות מבחר
אירוע לכל

זכוכית קרמיקה
יודאיקה תכשיטים

ועוד

שישי ימי

טלפוני בתיאום הימים שאר

הערב לשעות עדיפות

בדוכני המכירה על יד המכולת
[17.30  - 18.30 בימי שלישי [

*[10.30  - 13.30 ושישי [

להזמנות, לארוע קטן או גדול:
 050-5766580  , 054-7242492 מיכל ומיכאל - 

 .
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054-22-11-555 
תפריטים מגוונים לכל אירוע

כשר למהדרין

קייטרינג
חלבי

 מבצע

בריתות בוקר

מיוחד 

חדש בתקוע 
נפתחת קבוצת ג’וג’יצו לנוער

אימון הכרות 
לגילאי 14-17 בסטודיו מירי
יום שלישי 22.12 ב- 18:20

לפרטים, מעין:
050-3646837
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מרפסת  חדרים,   4 גדולה,  דירה  ביתך,  בבנה 
ענקית+אפשרות לגינה. תקוע תיווך, תמר: -054

5988839, חיה: 050-2183855
----------------------------------------

בתקוע ב’, דירה חדשה ומרווחת, 80 מ’, מיידי. תקוע 
תיווך, תמר: 054-5988839, חיה: 050-2183855

----------------------------------------
בנוף הרודיון א’, מחסן, 18 מ’, 1000 ש”ח לחודש. 
תקוע תיווך, תמר: 054-5988839, חיה: 050-2183855
----------------------------------------
גדולה,  3.5 חד’+מרפסת  במרכז היישוב, דירה 
מרוהטת, דוד שמש, מקרר, כיריים, מזגן, טלוויזיה, 

אינטרנט. אולגה: 054-2047298
----------------------------------------

מחסן גדול, 25 מ’, גישה נוחה מאוד, בקומת קרקע: 
053-7705011

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

רכב GMC ספארי 95, טסט עד מרץ, 5000 ש”ח, 
גמיש. טליה: 0526481004

---------------------------------------
בית חדש גדול בנוף הרודיון ב’, 12 חדרים, כולל 

שתי יחידות דיור. יניב: 054-3223080
---------------------------------------

דק סינתטי במחיר מעולה. יניב: 054-3223080
----------------------------------------

פרסום לשבוע, עד 15 מילים, ניתן לשלוח עד יום שלישי ב13:00

לפרסום:
luachtekoa@gmail.com

לוח תקוע

מקווה נשים

שעות פתיחה

ימים א-ה: 20:00-21:30

ערב שבת/חג: 40 דקות 

אחרי כניסת השבת/החג

מוצ״ש: 20:00-21:30

למידע נוסף

www.tekoa.co.il

נוף הרודיוןישיבהקרליבךאוהל מנחםברסלבאבני קודשסוכת דוד

חול

שחרית
א, ג, ד 6:00
ב, ה 5:50

ו 7:00

א, ג, ד, ו 6:00
א-ה 5:456:30ב, ה 6:00

8:006:15ו׳ - 7:30

16:2516:2016:2016:4516:35מנחה

20:3017:2017:0520:4520:1521:30ערבית

שבת

מנחה 
16:2313:30וקבלת שבת

16:10
מנחה 13:00

שה״ש וק. שבת 16:40
16:45 מנחה

17:4516:2316:3516:20 ק. שבת

6:30שחרית
8:30

5:45
7:305:209:158:45

9:308:30קידוש: 11:00

16:0013:00מנחה
15:30

14:30 שיעור
15:30 מנחה 

וסעודה שלישית
16:00 מנחה16:00

16:3016:1516:00 לימוד

18:0017:15צאת שבת17:1817:2517:25ערבית

צום עשרה בטבת
יום שלישי 22.12.15

תחילת הצום 5:00
לפי השיטה המקלה 5:18

סוף הצום 17:03

זמני תפילות בסוכת דוד:
שחרית 5:50
מנחה 16:10
ערבית 17:03

השיעור החדש של איריס - 
שמנה לב לשינוי!

השיעור יתקיים בימי שני )ולא רביעי כפי 
שפורסם( אחת לשבועיים.

שיעור ראשון יתקיים בעז”ה ביום שני 
הקרוב, 21.12,  ט’ בטבת, בשעה 20:15, 

בבית מש’ לוויט.
נושא השיעור ייסוב דרך הלכות טהרת 

המשפחה לכל ענייני הבית.
עלות: 10 ש״ח.

מומלץ בחום!
נשמח לראותכן.

בחור חרוץ ויסודי יעניק לביתכם בתקוע ניקיון 
וסדר מקצועי ואיכותי, בוקר וצהריים. לפרטים: 

054-2374114
----------------------------------------

איזה שיעורים יש ביישוב? 
כל המידע מעכשו באתר

www.tekoa.co.il

השבת מפקד
בשעה 15:00
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מועדון
הסרט הטוב

פיס
2 ב

0:3
ה 0

שע

זוכה פרס היצירה התרבותית, משרד התרבות, 2013
הכוח לספר
הקרנה מיוחדת לרגל יום הקדיש הכללי

תקוע

סרטו של נעם דמסקי

כניסה:
₪ 15

יום שני, אור ל-י' טבת, 21/12

 סרט דוקומנטרי המתאר את עדי משפט אייכמן ממבט של נערים ונערות 50 שנה אחרי. 
תוך כדי הכנות להצגה על משפט אייכמן, נרקמת מערכת יחסים מיוחדת בין קבוצה של בני נוער

בסיכון לניצולי שואה שהיו עדים במשפט אייכמן. בפער של שניים-שלושה דורות מפתחים 
העדים והנערים יחסי קירבה וידידות. ממקום של נתק ורתיעה מנושא השואה מגיעים הנערים 

לחוויה של הזדהות ושליחות. הסרט חושף רובד נוסף ממשפט אייכמן ומראה זווית שעוד לא נדונה.
עדי משפט אייכמן מביאים בסיפוריהם ובעדותם הרבה כוח גאווה ומשמעות לכל מי שצופה בסרט.

>> לאחר הצפייה תתקיים שיחה עם יוצר הסרט


