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גיליון 789 § פרשת בא
הדלקת נרות: 16:39
מוצאי שבת: 17:34

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

הנוער בבמה פתוחה 

רשימת מבואות - ערב הסברה
ערב הסברה ועדכון על חלופות הבנייה 

העומדות בפני הרשומים לפרוייקט מבואות

יתקיים באמפי, 

ביום שלישי, 22 לינואר, בשעה 20:30.
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תושבי תקוע, ובעיקר הורים לילדים בגילאי תנועת נוער, שלום וברכה!
אנו רואים לנכון לעדכן ולשתף במצב הנוער )צעיר ובוגר( והסניף 
ובהיערכות סביבם בשנתיים האחרונות ובימים אלו, בתחומי המבנה 

והפעילות.
כפי שאתם ודאי יודעים, בשנים האחרונות מספר הילדים ובני הנוער 
ביישוב שילש את עצמו. עד לפני שנתיים וקצת, היו בנוער כ-80 נערים 
ונערות ובסניף עמדנו על השתתפות של פחות מ-100 חניכים. כיום, מספר 
בני הנוער עומד על 400, ובשנים הקרובות אנו עתידים לגדול ל-700.

בהובלתה של אילה, הקומונרית המסורה, מגיעים מדי שבוע כ-350 
חניכים לפעילות הסניף, בשבתות ובאמצע השבוע. פעילות הנוער 
והסניף נמצאים כיום בפריחה מבחינת היקף הפעילות, מבחינת בניית 

הצוותים ומבחינות נוספות.
כמובן שיחד עם העלייה במספר החניכים, הגיעו ומגיעים לפתחנו גם 
אתגרים, כגון: אתגר כוח האדם, אתגר המקום לכמות גדולה כזו ואתגר 
היקף פעילות המותאם לכמות ילדים שכזו. נפרט כאן את המענים 

הניתנים כיום ואת האתגרים שכרגע אין להם מענה פשוט.

אתגר כוח האדם
צוות הנוער גדל לפני כשנה והתווסף תפקיד של רכז נוער צעיר, אותו 
ממלאת כיום הדס ברזילי, שממוקדת כל כולה בכיתות ז'-ח', יחד 
עם נריה -שמתנדבת במסגרת השירות הלאומי בבית הספר ונותנת 
מספר שעות לא מבוטל בפעילות הנוער הצעיר בכל שבוע ובהשקעה 
רבה. כך נועם פוצ'צ'ו, רכז הנוער הבוגר ומרכז תחום הנוער, פנוי יותר 

להתמקד בגילאי התיכון.  
כמו"כ ישנו תקציב לבת שירות ייעודית אך ורק לתחום הנוער ואנו מקווים 
להצליח לממש את התקן בשנה הבאה )מוזמנים לסייע בחיפושים אחר 

מתנדבת ש"ל מתאימה(.
משמעות הרחבת מצבת כוח האדם הינה הוצאה נוספת של עשרות 

אלפי שקלים בשנה, שמושקעים בשמחה מתוך הבנה של הצורך.

אתגר המבנה והמקום
מועדון הנוער - לפני כשנתיים, שופצו כמעט מאפס, בעלות של כ-200,000 ₪, 
שני קראוונים, ונבנה מועדון הנוער הנוכחי שממוקם באזור התעשייה. 

המקום שוקק חיים ופעיל מאוד.

ועד מנהל

סניף בנ"ע - לפני כשנה, מבנה הסניף עבר שיפוץ בעלות של 100,000 ₪; 
מערכת החשמל הוחלפה במערכת תקנית ובטיחותית, גג האסבסט 
הוחלף, נעשתה עבודת איטום היקפית נגד נזילות והוכנסו ציודים 
בלתי מתכלים בעלות של עשרות אלפי שקלים. נכון, הסניף עדיין רחוק 
מלהיות מבנה משביע רצון באיכות ובגודל, ואנו עוקבים ובודקים היכן 

ניתן לשדרג ולהפוך אותו למותאם כמה שניתן.
כחלק מהמהלך הזה, הקצה הוועד בשנה זו 100,000 ₪ נוספים לשיפוץ 
המחלבה הישנה )המבנה שליד בית חב"ד(, כדי לאפשר מקום פעילות 
נוסף. הצעת מחיר ותחילת שיפוץ עתידים לקרות בחודשים הקרובים.

אתגר התקציב לפעילות
במשך שנים רבות, תקציב פעילות הסניף היה קבוע והתאים לכמות 
הילדים המשתתפים. היום אין הלימה בין הגידול במספר הילדים לבין 
הגידול במספר בתי האב ביישוב )במילים אחרות, יש מעט יותר משפחות 
ביישוב אבל הרבה יותר ילדים ונוער!(. כיוון שכך, תקציב הפעילות 
נותר באותו היקף, לעומת כמות הילדים שהולכת וגדלה. למעשה, עם 
שילוש כמות הילדים )ועוד היד נטויה(, הסכום לפעילות איננו מספיק. 
לצערנו, גם עם הגידול המבורך הצפוי במספרי התושבים )ומשלמי 
המיסים( בשנים האחרונות והקרובות )בהתאמה(, הגידול היחסי 

במספר הילדים )ובהוצאות הפעילות שלהם( גבוה בעשרת מונים.
לאור ההשקעה האדירה שכבר הושקעה בתשתיות לטובת ילדים ונוער 
ולאור כל האמור לעיל, הוועד המנהל מציע לעבור למודל שקיים 
ביישובים נוספים בגוש, בו הורים לילדים בגילאי 10-18 ישלמו אגרה 

של 5 שקלים לחודש לילד. 
ההכנסות הנוספות יוקצו לטובת פעילות לילדים ונוער בלבד ויאפשרו 
להתאים יותר את היקף הפעילות למספר הילדים ההולך וגדל. כמובן 
שהצעה כזו יכולה להתקבל אך ורק ע"י אסיפת חברים ועל כן ההצעה 
תועלה באסיפת התקציב הקרובה, שתתקיים, ככל הנראה, לקראת 

סוף חודש ינואר.

בברכת צמיחה וגידול בילדים, בני נוער ותושבים לרוב,
הוועד המנהל

עריכה: רות פריד
iton@tekoa.co.il

אתר אינטרנט:
www.tekoa.co.il

במרחב  תקלות  על  לדיווח  ווטסאפ 
הציבורי: 053-7201061

ועדת ביקורת:
tekoa.bikoret@gmail.com

ועד מנהל:
vm.tekoa@gmail.com

חיים טלקר
משה ברניקר

עדי פרידמן
עופר האן

עמוס שמחון
עמנואל אלשטיין

רבקה שגיא
בריכה: 02-9966060
pool@tekoa.co.il

מזכירות, רות פריד:
02-9964568

 misrad@tekoa.co.il
דואר, גיל רוזנהק:

doar@tekoa.co.il
מזכ״ל היישוב, אליעזר בן עטר:

mazkir@tekoa.co.il
רב היישוב, הרב אברהם בלידשטיין:

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

גזברות, רותי בסנאינו:
gizbarut@tekoa.co.il

גבייה, אושרת נתן:
gviya@tekoa.co.il

רכזת תחום קהילה, דפנה רייך:
 kehila@tekoa.co.il

רכז תחום תרבות ופנאי, חיים רוטשטיין:
tarbut@tekoa.co.il

רכזת הנה״ח, אורטל רפאלי:
heshbon@tekoa.co.il

רכז שפ״ע, אדי לייפר:
shefa@tekoa.co.il

רבש״צ, ראובן שדור:
bitachon@tekoa.co.il

רכז נוער, נועם פוצ׳צ׳ו:
noar@tekoa.co.il

רכזת חינוך, רננה קלימן:
hinuch@tekoa.co.il

רכזת ותיקים, שרית מלמד:
2zifzif@gmail.com

ספריה, אביעד קלר:
sifriya@tekoa.co.il
בני עקיבא, אילה יונגר:

 bneiakiva@tekoa.co.il
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סקר תנועות הנוער
ידוע שעכשיו עונת סקרים סוערת ולכן אנחנו רוצים להודות מקרב לב לכל 
ההורים ולכל בני הנוער שטרחו וענו על סקר תנועות הנוער ברצינות ובכנות.

בימים הקרובים נשב לעיבוד כל הנתונים שעולים מתוך הסקר. מהתרשמות 
ראשונית, נראה שיש בקשות משמעותיות שעולות מתוך הציבור. כמו כן, 

ישנן הצעות להשבחת הקיים שיכולות להיות משמעותיות ביותר.
כמובן שנעדכן בקרוב במסקנות ובדרכי הפעולה האפשריות העומדות 
בפנינו. בתור התחלה, על עיבוד תוצאת הסקר נשב יחד רכז הנוער, רכזת 

החינוך ונציגי ועדת חינוך. שיהיה לכולנו בהצלחה רבה

רננה קלימן / רכזת חינוך

דבר הנוער

פרידה משירה בירנבאום- יו"ר צח"י

צוות צח״י

לפני מס' חודשים, הודיעה שירה, היו"ר במשך שבע וקצת השנים האחרונות, 
על רצונה לפרוש מהתפקיד החשוב והכבד. בצער רב, אך בהבנה רבה ומתוך 
הערכה גדולה, פתחנו בהליך למציאת מחליף, ולאחר הליך חפיפה שארך 

מס' שבועות, נכנסה במקומה מיכל פרומן לתפקיד היו"ר.
מילים, רהוטות ורבות ככל שיהיו – לא יוכלו לתאר את מה שנתת כאן, 
שירה, בתקופת כהונתך בתפקיד. סיטואציות מורכבות, עצובות, לחוצות, 
בשעות לא שעות שבהן תמיד היית שם, גם אם המשמעות היא לחזור אל 

היישוב ממרחק ולנהל אירוע באמצע חופשה ושמחה משפחתית.
המסירות והמקצועיות הורגשו בשטח. הענייניות כשצריך, יחד עם רגישות 
אנושית מופלאה, חיוך ונועם היוו תוספת חשובה ומשמעותית מאין כמותה. 

רצינו להודות לך כאן, על במה זו, על התקופה הארוכה הזו.
אנו שמחים שאת כאן עדיין בסביבה, ומאחלים לכולנו שלא נזדקק לא 

לך ולא לאף אחד אחר בסיטואציות הדורשות התערבות של צוות צח"י.
בהצלחה רבה בשאר פועלייך האישיים והציבוריים היומיומיים והחשובים.

בהזדמנות זו נאחל למיכל בהצלחה רבה עם כניסתה לתפקיד, יחד עם יעל 
סולומון, סיו"ר שעבדה צמוד עם שירה ועדיין ממשיכה.

תודה ובהצלחה לכולם ורק רק בשורות טובות!
צוות המזכירות ותושבי תקוע.

במוצ"ש האחרון נפגשנו )הנוער הבוגר( לערב במה פתוחה בנושא חורף 
במועדון הנוער. במהלך הערב עלו כל מי שרצו לנגן, ובתוכם חסד גודינגר 
ושלמה זינגר שניגנו על עוד וקמנצ'ה קטע של מארק אליהו וקטע של אנא 

עארף, ואבינועם קפלן ששר את הללויה של לאונרד כהן ועוד...
וכמובן אכלנו מרק ושתינו שוקו כדי להיכנס לאווירה.

הערב היה הצלחה לגמרי, היה כיף גדול לשמוע את כולם, כנראה שנצא עכשיו 
לאיזה במה פתוחה קבועה כל תחילת חודש. מוזמנים לקפוץ בערב הבא!

מעיין חיים קשת.

קהילה יקרה,
בימים אלה מיכל פרומן מחליפה את שירה בירנבאום בתפקיד יו"ר צוות 

חוסן יישובי )צח"י(.
ראשית, תודתנו והערכתנו האינסופית לשירה שסיימה שבע שנים של 

התנדבות בהתמסרות מעוררת השראה ותמיד בחיוך רחב.
צוות צח"י כולל בתוכו שישה צוותים הפועלים בשעת חירום: רווחה, חינוך, 

דוברות, רפואה, לוגיסטיקה, רבנים ואנשי רוח מלווים.
לצורך חידוש כוחות ומשאבים, ומכיוון שיש כרגע תחלופה של עוד מתנדבים 
בתפקידים שונים, ולאור העובדה שהיישוב גדל כל כך שלצערנו איננו 

מכירות את כל הכוחות הטובים והיקרים, 
אנו יוצאות בקול קורא לאנשי טיפול מסוגים שונים, חברי קהילה, שמבינים 
בתחום הטראומה ויודעים לתפקד במצבי לחץ, להיות שותפים בצוות רווחה.

*מה נדרש ממני אם אני מצטרף לצוות?
-השתתפות בשתי השתלמויות בשנה- השתלמות עיונית ותרגיל מעשי

-יכולת תפקוד גבוהה במצבי טראומה ומצבים רגשיים מורכבים
- זמינות )כמה שניתן כמובן( להתייצב בשעת חירום

אם מתאים לך לתרום בצורה כזו או אם יש לך שאלות נוספות, ניתן לחזור 
אל אחת מאיתנו במייל. 

תודה! ובברכת שלא נזדקק אף לא פעם אחת ושנדע אירועים משמחים בלבד!
michalbarth@gmail.com :מיכל

dr.yael.solomon@gmail.com :יעל
kehila@tekoa.co.il  :דפנה

*מכיוון שאיננו זקוקות לצוות גדול, ייתכן שלמרות פנייתך, לא נזמן אותך 
בשלב הראשון.

שלום חברים! 
השבוע החנות תיפתח בשישי במקום חמישי בערב, שימו לב 

החנות תהיה סגורה בחמישי הזה.
שישי ניפגש בשמונה וחצי עד עשר וחצי למכירה נחמדת, שאריות 
מאמריקה ב-5 ש"ח ושאר החנות-3 בעשר, תה חם ואוירה טובה :(
חוץ מזה מוזמנות כרגיל.יש תמיד למיונים בחברה נעימה בשעות 

הפתיחה,
ב- 00:16:00-18
ג - 9:00-13:00

ה- 20:00-22:00 )למעט השבוע כן?(

התחדשנו בכמה ארונות חדשים בתודה גדולה ליישוב ולאהוד 
ארליך הנגר.

להתראות! 
חוה ומעין
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השבוע בספרייה:
ביום שני 

התמלאה 
הספריה 

ביצורי פרא 
חמודים 

להצגה של 
"המסע לארץ 

הדימיון" 
של תיאטרון 

אגדתא.
היה קסום. 

תודה לספריה 
האיזורית.
במסגרת 

'מועדון הסרט הטוב' נהנינו השבוע לצפות בסרט "הבלתי רשמיים" 
ולשוחח עם הבמאי אלירן מלכה.

היה פופקורן, וכיף לאללה.

כותבים בספרייה
הזדמנות אחרונה להירשם. 

הסדנה נפתחת ביום שני.
ספריית היישוב מזמינה אתכן ואתכם 

לסדנת כתיבה כאן בתקוע.

יורם ניסינוביץ'- משורר, עורך, ממקימי "משיב הרוח" 

ותושב היישוב שלנו, מעביר סדנאות כתיבה כבר שנים 

רבות ועתה הוא פותח סדנה אצלנו.

בתכנית- שלושה מפגשים, בימי שני, בתאריכים: 

14/1/19, 28/1/19, 11/2/19, בשעה 20:30.

עלות הסדנה- 90 ש"ח לשלושת המפגשים.

במידה ויהיה ביקוש ובהתאם להתפתחות הסדנה, 

קיימת אפשרות להאריך אותה למפגשים נוספים וכן 

להביא משוררים אורחים בהמשך.

הרשמה )ופרטים נוספים( דרך מייל הספרייה: 

sifriya@tekoa.co.il או אצל הספרנים.

קול קורא לתחרות כתיבה יישובית
לכבוד חודש הטבע ביישוב, נערוך בספרייה תחרות כתיבה לשלוש שכבות גיל: 

ילדים )א'-ו'(, נוער )ז'-י"ב( ומבוגרים. 
התחרות תחת הכותרת 

"סיפורים מטפסים על עצים".
הנכם מוזמנים לשלוח סיפורים, שירים, מחזות, מסות 
וכל סוגת כתיבה אומנותית העולה במוחכם הקודח 

בנושא האדם, העץ והטבע.
צוותי שופטים מן היישוב יבחרו את הטקסטים הבולטים ואלה יזכו לתהילת עולם, 

שי צנוע מן הספרייה וכניסה לכתב העת התקועי המתחדש "שחריתקוע".
עד מתי אפשר להגיש טקסטים? עד יום ראשון, 3/2, כ"ח בשבט. 

 .sifriya@tekoa.co.il :לאן לשלוח טקסטים? למייל הספרייה
מגבלות? יש לשלוח בקובץ וורד, גודל גופן 12, עד 2000 מילה, וכמובן לחתום את שמכם.

בהצלחה ובהשראה,
צוות הספרייה
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לקהילת תקוע הייחודית והאהובה עלי מאוד מאוד, 
עייפתי. שלוש שנים וחצי לאחר שהתחלתי את המסע לשינוי האווירה 
ביישוב – אני פורשת מתפקידי. המחיר האישי שאני ומשפחתי משלמים 

כבד מדי. 
לפני שנה וחצי, היישוב יצא עם אמירה ברורה: תקוע רוצה להישאר 
יישוב מעורב. הציבור רוצה להעמיק את השילוב בין דתיים וחילונים 
והוא שם ערכים אלו גבוה מאוד בסולם העדיפויות שלו. לאמנה 
שהתקבלה יש השלכות נרחבות כמעט בכל תחומי החיים וגם נגזרות 
כלכליות. מאז, הוקמה ועדת "חיים ביחד", שתפקידה לקדם וליישם 
את האמנה בפועל. העבודה בוועדה זו מול הגורמים המוסמכים 
ביישוב קשה לי מדי ומתסכלת. מצאתי אוזן קשבת אצל חלק מחברי 
הוועד, אבל הדברים עדיין תקועים. אני לא יודעת למה. אני מביאה 
כאן סיכום של הקצוות הפתוחים שאני משאירה, הן כדי לעדכן את 
חברי היישוב והן כדי להעביר את הלפיד הלאה בצורה מסודרת, למי 

שיבחר לשאת אותו. 
באמנה הוחלט שיועסק רכז גרעין חילוני. לאחר חודשים ארוכים של 
עבודה מאומצת של אמיר הרצוג, חבר ועדת חיים ביחד, של דפנה, 
רכזת הקהילה, ושל תחיה גודינגר, גובשו הגדרות התפקיד והיקף 
המשרה לפרטי פרטים. הנושא נמצא על שולחן הוועד ואנו מקווים 

שיקבל תפנית אופרטיבית בימים הקרובים. 
באמנה הוחלט להקים פרויקט משמעותי דוגמת כפר סטודנטים/ 
מדרשה או מכינה. לאחר חודשים רבים של עבודה, פגישות ושיחות, 
תת ועדה שכונסה לנושא גיבשה המלצות הכוללות פירוט דרישות 
ותמחור, ואף הן הוגשו לוועד. יש למהר: גם אם הנהגת היישוב תתחיל 
לפעול באופן מיידי, נוכל לראות את הקמת הפרויקט ותחילת פעולתו 

רק בעוד שנה וחצי. אין לנו זמן לבזבז.  
באמנה הוחלט להעסיק רכז חינוך משלב. הרכזת שהתקבלה לעבודה 
מתפקדת כרכזת חינוך בלבד ולא כרכזת חינוך משלב, ולו רק משום 
שבקבלתה לעבודה לא נאמר לה שזה מה שהיא אמורה לעשות. 
יתכן ויש צורך ברכזת חינוך ביישוב, אך תפקיד זה אינו עונה על 
הגדרות התפקיד שבאמנה. הנושא הועבר לטיפול הוועד ואני מקווה 

שבקרוב נראה שינוי. 
על שולחנה של טלי פרלסון, מנהלת החטיבה הצעירה של ביה"ס אח"י, 
מונחת ממוצאי שבועות בקשה לשנות את שם השיעור "אורחות חיים" 

)שהוא שיעור הלכה, שאינה אורחות החיים של חלק מהתלמידים( 
בחזרה לשיעור הלכה, ואולי אף לעסוק בו במצוות הרבות שבין אדם 
לחברו, שרלוונטיות לכל יהודי. אני מקווה שההחלטה בנושא תתקבל 
בקרוב ולטובה, כדי שכל התלמידים ירגישו זהות בין החומר הנלמד 
לבין הערכים אותם הם יונקים בבית. אין סיבה שלא. זוהי גם אחת 
מהמלצות האמנה, "המלצות" משום שביה"ס אינו מחויב ליישוב, 

למרות שכל תלמידיו באים מתקוע. 
מיפוי צרכים: בעוד הקהילה הדתית מאוגדת בבתי הכנסיות הרבים 
ביישוב, החילונים, מתוקף הגדרתם, אינם מאוגדים. אני מקווה 
שלאור בקשותי החוזרות ונשנות בנדון, יתבצע מיפוי קהילתי של 
הרצונות והצרכים של ציבור זה, בשביל שתקוע תהפוך להיות אבן 
שואבת לעוד חילונים, במקום המצב שקיים היום, שחילונים עוזבים 

את תקוע כי הם לא מרגישים שתקוע היא הבית שלהם. 
במשך זמן רב אני מרגישה שאני נושאת את הנטל על כתפי. בכל פעם 
שיש הפרה של הסטטוס קוו ביישוב – אני הכותל: אלי באים לבכות, 
ממני מצפים לפתרון. עייפתי מהציפייה הזאת ועייפתי לדפוק על 
דלתות שלא באמת רוצות להיפתח. נכון, חברי היישוב החליטו שהם 
רוצים לגור ביישוב מעורב, אבל מעט דברים זזים בפועל. אני מקווה 

שיבואו אחרים, רעננים וטובים ממני, ויזיזו את הצירים שנתקעו. 
כי אם לא, בוקר אחד נתעורר ביישוב דתי. עוד מעט ממש, תקוע 
תהיה יישוב דתי אם לא ייעשה משהו דרסטי ומהיר. אני רוצה להאמין 
שיש כאן כוחות שיעצרו את המגמה הזאת, שרוצים מספיק לחיות 
עם ולפגוש את כל גווני העם, שיודעים להרחיק את אלו המתנגדים 
למפגש, שפועלים בנחישות, שרוצים לבנות ולהצמיח משהו טוב, 
שיודעים לקבל החלטות וליישם אותן, שמאמינים בעשייה ולא רק 

בדיבורים, שאכפת להם. 
אני מאחלת להם ולכולנו הצלחה רבה, כי אני אוהבת את היישוב 
הזה בכל ליבי וכי אני מאמינה שאנחנו צריכים לחיות ביחד, ואי 

אפשר שיהיה אחרת. 

באהבה ובתקווה, 
קרני אלדד

בואו ניפגש!
אנו, קבוצת חברים מתקוע, שמנו לב שיש צורך ליצור הזדמנויות מפגש 

עבור חברינו הלא נשואים ואנו מעוניינים לעזור.
לכן תושבי תקוע הלא נשואים מוזמנים למפגש חם ונעים של מדורה, 
פיצות בטאבון ואווירה קסומה. המפגש ייתקיים בבית משפחת פייגלין 

בשכונה הוותיקה. 
המפגש פתוח לתושבי תקוע בלבד ורק הם יכולים להזמין חבר מחוץ 

לתקוע להשתתף. 
יום א', 20 בינואר, 20:00-23:00.

נא לאשר הגעתכם דרך ווצאפ: עדינה, 058-7272451 או בתאל, 
054-2147870

בואו עם לב פתוח!

Lets Get Together!
A group of us realized that there's a real need for more 
unmarried men and women to meet. We decided that 
the time has come to host a gathering of the unmarried 
Tekoa residents at the home of the Feiglins in the old 
neighborhood of Tekoa. 
Sunday, 20 January, 20:00-23:00.
There will be a bonfire, some hot soup, live music, wood-
fire pizza and a great vibe!
We ask that only Tekoa residents attend and each may 
invite a friend from elsewhere. 
You may RSVP via WhatsApp: Adena, 058-7272451 
or Batel, 054-2147870
Come with an open heart!
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תקוע

חו„˘ ˘ל ‡ירועים, 
ח˜ל‡ו˙, פריח‰

ו‡˜ולו‚י‰

שישי ארצישראלי>

* הכניסה חופשית * 
לכל האירועים

מלבד מה שמצוין בתשלום 

18/1 | י"ב ב˘בט   ' ו יום 
משק בית

בי˜ור במ˘˜ים מ˜ומיים ב˙˜וע 
(מירו כ‰ן, ˙מיר „ויט˘ ומ˙ני‰  פרוינ„)

ב‰ר˘מ‰ מר‡˘ במייל
tarbut@tekoa.co.il

סבבים מ 12:30-14:00

25/1 ' | י"ט ב˘בט  יום ו
חלוקת תעודות

‰נוער ‰ˆעיר מזמין ‡˙ ‰˜‰יל‰ 
ל‰ˆטרף ולפרוı ‡˙ '˘ביל 

‰מטרו˜‰' ביער ˙˜וע

13:00-15:00 | נפ‚˘ים ביער ˙˜וע

1/2 | כ"ו ב˘בט   ' ו יום 
אירוע משפחתי 

בחוות ספר המדבר
ס„נ‡ו˙ יˆיר‰, 

מ„ור‰ ו‰כנ˙ פי˙ו˙

13:00-15:00 | יˆי‡‰ מ˙˜וע „'

שבט
אירועי ט“ו ב

ספריית תקוע

יום ב', 
ט“ו בשבט

21/1

על שביל המטרוקה
‰נוער ‰ˆעיר מ˘פı ‡˙ ‰עליי‰ מיער ˙˜וע לנוף ‰רו„יון 

ועובר ‰כ˘ר‰ ל‰„רכ‰ 

‰חל מ-13:30
מפ‚˘ בכניס‰

ליער ˙˜וע

יˆי‡‰ ר‚לי˙
מ˙˜וע „'

הגינה הקהילתית לכל המשפחה
„וכני יˆיר‰ ליל„ים, עיˆוב ובניי˙ ˘לט ל‚ינ‰ וכמובן ˘˙ילו˙!

בו‡ו עם ‡˙י חפיר‰ וב˜בו˜י ˘˙י‰ למיחזור

יום ב', 
ט“ו בשבט

21/1

שלוש ארבע ולעבודה!
סניף בני ע˜יב‡ יוˆ‡ לעבו„‰ ח˜ל‡י˙ בחוו˙ ספר ‰מ„בר ב˙˜וע „'

יום א', 
כ“א שבט

27/1

’פותחות שבוע‘ מיוחד 
לי˜וט ˆמחי בר ‡כילים מ‰טבע ‰סובב ‡ו˙נו עם ˘יינ‡ יו„למן

12:00 - 10:30 
נפ‚˘ו˙ בפיס

16:00 - 18:00
רח' י˙˜ע ˘ופר 

מול ‰חני‰ 

יום א' | י"ד שבט 20/1
חדר הפתעות מיוחד

לכבו„ ט"ו ב˘בט - עם י‰ו„י˙ כ‰ן
5 ˘"ח ליל„ (במזומן בלב„)

  16:00-18:00 | ‚יל‡י 3-8

יום ב' | כ"ב שבט 28/1
סיפורי יער - שעת סיפור  
‡פר˙ ‡רליך מ‡רח˙ - ˙ו˘בי ‰י˘וב 

מ˜רי‡ים סיפורים ˘‰ם ‡ו‰בים

         16:45 | ‚יל‡י 3-8

סיפורים גדלים על עצים
˙חרו˙ כ˙יב˙ סיפורים ˜ˆרים לכל ‰‚יל‡ים. 
 24/1 ‰‚˘˙ ‰יˆירו˙ - ע„ י"ח ˘בט 

Sifriya@tekoa.co.il :למייל

  ט˜ס ‰כרז˙ ‰זוכים> 7.2, ב' ‡„ר (‡') | 17:00 

יום ב', 
ט“ו בשבט

21/1
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אמן השבוע: 
נועם בדין

מהי האמנות שלך?
 STORYTELLING" :צילום. ובאנגלית

."PHOTOGRAPHY
אני משתמש באמנות הצילום 
כדי לספר סיפור. הקמתי עמותה בשם "ים המלח בהתחדשות" 
ומטרתה להעלות את המודעות למצבו ההולך ודועך. גיליתי כי אין 
שום עמותה סביבתית המתמקדת בנושא זה בלבד. אני מתעד את 
השינויים הדרמטיים והטראגיים בים המלח, יחד עם הבאת הקסם 
והיופי, באמצעות סיור שייט על סירה. ישנה סירה אחת בלבד עם 
רישיון וכו', שעושה סיורים בים המלח הצפוני, האמיתי, ובאמצעותה 
ניתן להגיע למקומות שמעולם לא נחשפו ולחוות מקרוב תופעות 
גיאולוגיות מרהיבות שנתגלו רק לאחרונה, כגון ארובות מלח, יהלומי 

מלח, חופי פסיפס מלח.

איך הגעת לזה?
ב-2006, כשירי הקסאמים היה בשיאו בשדרות, התחלתי את דרכי 

כיזם חברתי. 
ירי  ואת  נפגעות קסאמים  ותיעדתי משפחות  לקחתי מצלמה 
הקסאמים. הקמתי את "מרכז מדיה שדרות" שמאז הפך למרכז 
עלייה לרגל עבור משלחות מכל הסוגים מכל העולם. המרכז ייצג 
את הסיפור האנושי של תושבי שדרות וכיום של כל האוכלוסייה 
החשופה לירי. הכלי המרכזי ששימש אותי הוא הצילום. מאז הספקתי 
להתחתן ולעבור עם אשתי עדי לאזור מזרח הגוש ולהקים את פרויקט 
"THE JERUSALEM DISCOVER",  שנועד להציג לתיירים את האזור היפיפה 

של ספר המדבר מחוץ לירושלים, באמצעות חיבורים בין אומנים, 
עסקים מקומיים ומסלולים בנוף היפה. את השיווק, כמובן, עשיתי 
באמצעות צילום האזור. אחד מההישגים הגדולים של פרויקט זה 

הוא יצירת שותפות ערים תאומות בין גוש עציון ואפרת לעיר דאוני 
שבקליפורניה. כיום הפרויקט המרכזי שלי הוא תיעוד ים המלח. 

מה מניע אותך ליצור?
הצורך בהבעה עצמית, בהנצחת רגע בו הזמן והמקום עומדים 
מלכת, וכך בעצם אני משקף את עצמי בדיוק באותו רגע, היופי של 
הטבע, והרצון לשנות את המציאות החברתית והסביבתית בקרבתי.

מה החלום שלך?
לאחר שקיבלתי חשיפה במגזין נשיונאל ג'יאוגרפיק באוגוסט האחרון, 
אני מקווה לקבל הכרה מעולם המדע בשימוש בציוד תיעוד טכנולוגי 
מתקדם וכך להנגיש אוצר טבע ייחודי בחוויה ויזואלית מתקדמת 

)כמו מציאות מדומה-VR( ולהוות מודל לחיקוי.
להנגיש לדור הבא פלאי עולם נוספים הנמצאים בסכנה דרך חידושי 

הטכנולוגיה.  
להציג בגלריות אמנות נחשבות ברחבי העולם את צילומי האבסטרקט 

של פסיפס רבדי המלח הנדירים. 

טיפ ממך לאמן המתחיל:
לרובנו היום יש סמארטפון. יש לנו אפשרויות בלי סוף ללמד את 
עצמנו דרך התבוננות וצילום סיפורים שמתרחשים סביבנו. השאלה 
היא איך אני מביא את עצמי לידי ביטוי בצילום ואיפה זה תופס 

אותי באותו רגע? 

פינת 
מרכז 

האמנים

מדי שבוע נערוך כאן היכרות קצרה עם אמנ/ית מתקוע.
etrogirl@gmail.com :אם ברצונכם להתראיין לפינה, כתבו לי ב
שלכם, שירה בר רשי. 
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הורים יקרים, שלום וברכה.
ההרשמה לגן רימונים תיפתח ב-ה' בשבט, 11 בינואר, יום שישי, ותימשך 

עד י"ט בשבט,  25 בינואר, יום שישי.
בשבועיים אלו ניתן לבוא להירשם אצלי בביתי, בתקוע ד', בימים שני 

ושישי, 11:00-9:00/ בימי חמישי, 20:00-18:00.   

ניתן להתקשר להסבר הגעה: 0528470334
רבקה הראל.

בשביל להירשם יש צורך ב:
1. צילום ברור של ת.ז. עם ספח )אפשר באייפון למייל(

2. טופס הוראת קבע חתום
3. צ'ק לא ממוען ובלי תאריך על סך 300 ש"ח וצ'ק ל-1.9.2018 על סך 750 
ש"ח )הצ'קים ייפדו רק לילדים שיהיו בגן או במקרה של ביטול הרשמה(

4. טופס פרטים אישיים 
5. חוזה הרשמה לשנת תש"פ חתום

הטפסים נמצאים אצלי. אפשר לשלוח מייל ולקבל אותם למייל:  
rimonimtekoa@gmail.com

יש 14 מקומות לגן 3 )אין מקום לקבוצות טרום חובה וחובה.(
מאחר ויש מעט מקומות והרבה מעוניינים ועל מנת למנוע לחצים 
מיותרים, בסיום ההרשמה תיערך הגרלה בין הנרשמים וכך ייקבע מי 

יהיה בגן. 
בברכה שמחה ונחת, 

צוות גן רימונים
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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

למידע נוסף:
www.tekoa.co.il

טללי אורות - ב׳נוף אלירזישיבהקרליבךאוהל מנחםברסלבאבני קודשסוכת דוד

חול

6:00שחרית
שישי 7:00

א, ג, ד, ו 6:00
א-ה 5:306:30ב, ה 5:45

8:158:006:15ו׳ - 7:30
6:00ו׳ 8:15

16:4016:2516:3016:30מנחה

20:3017:2517:1520:4520:30ערבית

שבת

מנחה 
16:3916:2513:00וק. שבת

17:00
10 דקות לפני 

השקיעה
20 דקות לאחר 

15 דקות 16:28הדלקת נרות
לפני השקיעה

6:30שחרית
8:30

5:50
לימוד 8:005:109:158:00

8:30שחרית 8:45
ותיקין:

30 דק׳ לפני הנץ
מניין שני: 8:30

16:0013:00מנחה
תהילים ילדים 15:3015:3016:0015:00

מנחה 16:00

צאת שבת17:3917:3917:0517:2517:24ערבית

דירת חדר קטנה, בנוף הרודיון, מזגן, כיור כפול, נוף, 
גינה, כניסה פרטית: 050-4889365, ברוך

----------------------------------------
יחידה, 3 חדרים, כניסה פרטית, חצר, קומת קרקע, 

חדשה. לפרטים: 052-2323047
----------------------------------------

3 חדרים, ענקית, קומה ב', לאכלוס מיידי, ממוזגת, 
מרפסת, 4 כיוונים מלאים. ירון: 050-6275641

----------------------------------------
מיידי, דירה גדולה, 90 מ"ר, 3.5 חדרים: תמר- תקוע 

תיווך, 054-5988838
----------------------------------------

דירה גדולה, 4 חדרים, 2 אמבטיות, טובה למשפחה, 
מיקום מצויין, קרוב למרכז, פנויה, מיידי: תמר- 

תקוע תיווך, 054-5988839
----------------------------------------

דירת 4 חדרים, מרווחת, עם חדרים גדולים, מתאימה 
למשפחה או שותפים, מיקום טוב, פנויה, מיידית, 
גמישות, לרצינים:  תמר- תקוע תיווך, 054-5988838
----------------------------------------
4 חדרים, מושקעת, עם מטבח יפה ונוח,  דירת 
4 כיווני אוויר מלאים, מיזוג, אמבטיה,  מוארת, 
מרפסת ענקית עם פרגולה, נוף מדהים להרודיון. 

לפרטים: 050-7353458, 052-3937025
----------------------------------------

פרסום לשבוע, עד 15 מילים, ניתן לשלוח עד יום שלישי ב- 10:00

לפרסום:
iton@tekoa.co.il

לוח תקוע

בית, 5 חדרים, יפה ומתוחזק היטב, גמיש, מיידי. 
לפרטים: 050-8558179

----------------------------------------
288 מ"ר, מקסים, עם מרפסות על  בית גדול,  
הנוף )30 מ"ר ו-40 מ"ר(, גינה, 4 חדרי שינה, חדר 
ארונות צמוד לכל חדר, 3 מקלחות + שירותים, 
מזווה קטן ופינת כביסה, פינת אוכל, סלון רחב, + 
יחידה קטנה )2 חדרים, מקלחת, מטבחון( + יחידה 
גדולה )88 מ"ר, 4 חדרי שינה וסלון(: תמר- תקוע 

תיווך: 054-5988839
----------------------------------------
בית של 3 יחידות: יחידה של 110 מ"ר , 4 חדרים, 
חצר ונוף + 2 יחידות של 50 מ"ר כל אחת: תמר- 

תקוע תיווך: 054-5988839.
---------------------------------------- 

בית מדהים, 6 חדרים, גינה מקסימה, אפשרות 
ליחידת דיור: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839

---------------------------------------- 
בית פרטי, במרכז היישוב, 2 קומות, 7.5 חדרים, 
גינה גדולה, מחיר מצויין: תמר- תקוע תיווך, 

054-5988839
----------------------------------------
למגורים  היישוב,  במרכז  השכרה,  או  למכירה 
או השקעה, בית פרטי, 100 מ"ר, על חצי דונם, 
4 כיווני אויר: חגית,  אפשרויות הגדלה, ממוזג, 

058-7654455
----------------------------------------
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