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משפחת תקוע מחבקת 

את גדי, נעאה, טל, תמה, דוד ושובה 

ומשתתפת בצערם על הירצחה של 

אורי אנסבכר הי״ד. 
בת, אחות, חברה, שכנה, נערה אהובה.

אבלים וכואבים,

בית תקוע

ֲעֶשֹה
ֶׁשְּיֵהא עֹוָלִמי

עֹוָלם ֶׁשל ָׁשלֹום

ֲעִׂשי
ֶׁשְּיֵהא עֹוָלֵמְך

עֹוָלם ֶׁשל ָׁשלֹום
ְׁשלֹום עֹוָלִמים
ְׁשלֹום ַעלּוִמים

ִזְכִרי
ֶאת ָהַעְלָמה ֶׁשַאְּת
ֶאת ַהְּדַבׁש ֶׁשָהָיה

ִלְפֵני ֶׁשָרדּו ָּבְך.

ַנְּכִסי ְלַעְצֵמְך
ֵמָחָדׁש

ֶאת ַהְּמִתיקּות ַהֹּזאת
ֶׁשָהְיָתה

ֶׁשָּלְך.
 

ַהֲחִיי ֶאת ָהַעְלָמה
ּוִבְרִאי ָלְך עֹוָלם

עֹוָלם ֶׁשל ָׁשלֹום
ִלְפֵני ַהַּמָּׂשא ּוַמָּתן ֶׁשָּלְך ִעם ַעְצֵמְך

ְוִעם ֲאהּוַבִייְך.
ִלְפֵני ַהֶהְסֵּכִמים

ְוַהֲהָפרֹות
ְוַהִּמְלָחמֹות

ֲעִׂשי ָלְך ָׁשלֹום
ְּבתֹוֵכְך.

שיר שכתבה אורי אנסבכר הי"ד בת ה-19. יהי זכרה ברוך.
התמונה האחרונה של אורי בעין יעל
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דברי זיכרון של נעאה, אמא של אורי:

"חשוב לי שהעולם יידע מי הייתה אורי שלנו. אורי הייתה ילדה של 
אור, הוסיפה המון אור בעולם. היא ריפאה לבבות שבורים בכל מקום 
שהיא הגיעה אליו – גם עם החברות שלה, גם בשירות הלאומי, אפילו 
עם אנשים שהיא לא הכירה. גם כאבים שלנו היא ריפאה. הייתה לה 
התבוננות עמוקה ומדויקת ופנימית על העולם. לפעמים כשהייתי 
מדברת איתה, הרגשתי שזאת לא שיחה של אמא ובת, אלא שהיא 
מורה שלי. אורי הייתה יפהפייה מבחוץ ומבפנים. נשמה אצילה, 
עדינה כל כך. ובתוך העדינות הסתתרה עוצמה גדולה. אורי הייתה 
ילדה של אדמה ושל מילים. היא כל כך אהבה את האדמה הזאת, 

כל כך הרבה היא הסתובבה עליה. היא יצאה ללכת, לנשום, לשבת, 
לעבוד באדמה הזאת. בדרך כלל היא הייתה יוצאת עם דפים, כי היא 
הייתה גם ילדה של מילים. מאז שהיא הייתה ילדה קטנה היא הייתה 
כותבת שירים, שירים שהביאו לידי ביטוי את מי שהיא בעולם, מילים 
מדויקות ופנימיות כל כך. בראש השנה האחרון היא נתנה לי שיר. 
אני עדיין לומדת את השיר שהיא נתנה לי, אפשר לצמוח ממנו. היא 
לימדה אותנו להתפעל. להתפעל מהזריחה, מהשקיעה, מהפריחה, 
מהשמש, מהגשם, ממה שיש בעולם. לראות את האור שיש בעולם. 
היא הייתה ילדה של אמת פנימית. חיפשה כל הזמן לתקן את העולם, 
אבל בטוב – בלתת, בלאהוב. כמה אהבה היא הייתה, כמה אהבה היא 
נתנה. אני מתפללת שאורי תיתן לנו כוח להמשיך את החיים בטוב 
ושתיתן לנו אור להוסיף ולהאיר פנים. אני מבקשת ממי ששומע 

אותנו ושהדברים נכנסים לליבו, שכל אחד יעשה משהו אחד קטן 
של להוסיף אור בעולם, מעשה אחד של טוב, ואולי ינכיח את אורי 

בעולם, ואולי תהיה לנו קצת נחמה להוסיף אור בעולם".

מתוך ההספד של תמה, אחותה של אורי:

"אורי, אחות מדהימה שלי. זוכרת שלפני שבוע חזרנו מוקדם הביתה 
ואכלנו כל המשפחה. והיה שם משהו שלם, אושר. לימדת אותי להיות 
מאושרת, איך לצמוח מהקושי ולעזור לאחרים לצמוח. תכננו לעשות 
הרבה דברים ביחד. רצינו לטייל, וזה כבר לא יקרה. בשבת שעברה 
ישבנו ואמרת לי שאת לא מאמינה שבסוף השנה תהיי בת עשרים...

למדתי ממך המון, איך לכתוב, לשמוח, לבכות. היית כולך אור ועשית 
רק טוב. כל הזמן ניסית לתקן את עצמך וללמוד ולצמוח. אני מבטיחה 
לך שאני אנסה לחיות בשבילך ואני כל כך אוהבת אותך. סליחה 

שלפעמים לא אמרתי לך את זה. סליחה אורי".

מתוך ההספד של תאיר בירן, חברה של אורי:

אורי, אהובה שלי, חברה יקרה.
אני מנסה. "תאיר, אני ממש מנסה". זה היה המשפט שאמרת לי הרבה 
בשבועיים האחרונים. ממש מנסה שיהיה טוב. מנסה לתקן. מנסה 
לסגור דברים באהבה. רק עכשיו אני מבינה שכנראה את ידעת. ומצד 

שני, זה לא הגיוני, כי את כל כך חיה. וממני לא נפרדת.
אורי, אני רוצה חיבוק גדול. את החיבוק הכל כך מיוחד שלך. איך 
למדת אותו לאט לאט. היו שנים שפחדתי להתקרב, אך מאז החיבוק 

הפך לכלי מרפא פשוט ומלא עוצמה, שמאפיין אותך כל כך.
איזו אש יש בך, אש שיודעת להתלהב ולשמוח בכל הכוח, אש של 

רגשות חזקים שמלאים באמפטיה, חמלה ואהבה, אש מבלבלת 
שלפעמים לא יודעת מאיזה כיוון נושבת עליה הרוח. אש שמחממת 
בעדינות ורגישות אינסופית, אש שמלכדת סביבה ונותנת כל כך 

הרבה אור! אורי!
אורי, כשחיפשתי אותך, ראיתי מלא דברים יפים. מצאנו מאובן ממש 

מושלם שרציתי לשמור לך למדף שהכנת לנו.
להקה של צבאים שהייתה כל כך קרובה, כאילו באה לספר לנו שראו 
אותך, והשאירו לנו עקבות שנבוא אחריהם, והמון פרחים שחייכו 
וניסו לעודד אותי שעוד רגע את תגיעי אלינו כשהם שזורים בשערך 

ומשרים על פניך חיוך ענק מאושר.
גם ברגע שאמרו לי מה קרה, הטבע הזה שהיה איתך כל כך הרבה 

בשנה האחרונה לא הפסיק ללוות אותך.

התנים בכו יחד איתי והזכירו לי בכמה אנשים את נגעת וכמה יכאבו 
אותך.

ענן כבד וסמיך התיישב על ירושלים, כאילו רוצה להסתיר לנו את לכתך.
ואני ניסיתי להיות חזקה, אבל בעיקר לא הבנתי כלום.

אורי, הכול כל כך שביר ואת היית עמוד שידרה, עמוד שידרה גמיש 
שנתן לכל גופך לרקוד, להסתובב הכי מהר, לעלות לגבהים ולפעמים 

ליפול, אבל לדעת לגייס את הכוחות הנכונים כדי לקום.
אני מנסה לכתוב, מנסה להיות ראויה לך, לחברות הכנה האמיתית, 
הבונה והמעצימה שהענקת לי, לכל הדברים שלימדת אותי לאורך 

הדרך, לאהבה ולחוכמה שלך.
את פלא! והנשמה שלך פלא גדול. חידוש כמוך לא היה ולא יהיה בעולם.

אני הולכת לבכות לך. את תהיי חזקה שם למעלה, נשמה טהורה.
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גודר פרצות בישראל / הרב אברהם בלידשטיין:

מר זוטרא )אמורא בבלי( היה בביתו של רב אשי, כשהיה אבל. הוא 
הוסיף בברכת המזון את המילים הבאות – "גודר פרצות בישראל הוא 
יגדור את הפרצה הזאת בישראל לחיים". כך מספרת הגמרא במסכת 
ברכות. יש כאן תפילה, שהקב"ה, שהוא ידוע כ"גודר פרצות בישראל", 

כמרפא, כגואל – יגדור את הפרצה שלפנינו, לחיים. 
אמנם אני מתקשה להבין כיצד ניתן לגדור את הפרצה שלפנינו, הפרצה 
של אורי. אני מתקשה אפילו להתבונן בפרצה הזו. אבל סיפור הפרצה 
הזו נשזר אצלי בסיפור אחר, של גדר אחרת ופרצות אחרות, ובסיפור 

האחר אני מצליח לגעת. 
כשהגעתי ליישוב פגשתי את הרב גדי, שמתחזק את העירוב ביישוב 
בהתנדבות כבר שנים, העירוב המאפשר לנו לטלטל חפצים בשבת 

בשטח היישוב. הרב גדי ערך לי סיור לאורך העירוב. הראה לי את 
נקודות התורפה, את התוואי שהיה פעם, את ההסתמכות על מדרון 
הוואדי, ועוד ועוד. ותוך כדי הסיור, הוא מצביע לי על בתים של 
אנשים ומספר לי על אופיו המיוחד של אדם זה, על צרכים מיוחדים 
של אישה זו, על תולדותיה המופלאות של משפחה אחרת. אני פוגש 
דאגה ואהבה לאנשים. מבין השורות אני מבין שהעירוב של היישוב 
הוא לא רק פתרון טכני לאיסור טלטול בשבת, אלא גם הזמנה לראות 
את כל היישוב כרשות היחיד אחת, כמשפחה אחת מלוכדת ומוגנת. 

מחובקת.
אני מדלג כמה שנים קדימה. תקוע ה' מוקמת מחדש. הרב גדי ואני 

יורדים לשטח לבדוק כיצד ניתן לצרף את תקוע ה' לעירוב של היישוב. 
זה ישדרג גם את העירוב של תקוע כולה. הלב מתרונן מהמפגש עם 
הנוף, עם הטבע, עם האנשים, עם החלוציות, עם החלום. מתכננים 
תוואי, המועצה הדתית מקימה עירוב עד לנקודה מסויימת, הרב גדי 
ואני שוברים את הראש איך לסגור את העירוב משם לוואדי. אדי 
היקר מוסיף עוד קטע של בזנטים, אבל זה עדיין לא עובד. הרב גדי, 
שובה )כיתה ד'( ואני יורדים שוב לשטח, מתרוצצים, סופגים ירוק 
וגשם וריחות נפלאים. יורדים לוואדי, עולים חזרה, הרב גדי מקשיב 
למדרון, לכיווניות שלו. אבל אנחנו לא מרוצים. ניפגש שוב ביום שישי 

לניסיון נוסף. 
ביום חמישי אחרי הצהרים אני מתקשר לרב גדי לתאם את העבודה 
ביום שישי. הוא אומר לי: ״אולי לא שמעת, אבל אורי, הבת שלי, 
נעדרת״. הקול שלו רועד קלות, שקט עוד יותר מהרגיל, המילים 
מתכנסות בתוך עצמן, והוא מכונס בתוכן. אני מתחיל לשאול, והוא 
קוטע אותי ואומר: "צוות צח"י יושבים בחמ"ל. כדאי שתחבור אליהם". 
האירוע מתגלגל, מתנפץ, מתפרץ, דורס הכל בדרכו. גדרות ואנשים. 
דם שפוך זועק, דם הלב זועק, אך דבר לא נשמע, האזנים נאטמות, 

יש עבודה לעשות.

איפשהו בירכתי התודעה, אני מסמן לעצמי שהשבת אין עירוב לתקוע ה'. 
ביום שישי אנחנו קוברים את אורי. כל היישוב עומד שם, בחיבוק גדול. 
כולו רשות היחיד אחת, הבוקעת ועולה עד לשמיים. והפרצה, גם היא 
בוקעת ועולה עד לשמיים, ופולחת ויורדת עד לתהום. האדמה פרוצה. 

האדם פרוץ. היישוב כולו בחיבוק, אבל כולו גם פרצה אחת גדולה.
משפחת אנסבכר מתחילה לשבת שבעה, והיישוב מלווה. בקשתם של 
נעאה, של הרב גדי, נשמעת היטב – להתרכז באור של אורי, לדאוג 
שהאור הזה יימשך בעולם. האהבה, הנתינה, הקשר לטבע, העדינות, 
הכנות, חוש הצדק, היצירתיות, ועוד ועוד. העולם יתמלא באור ולא 

ייוותר בו מקום לחושך. 
ביום ראשון אני מגייס את הרב דוד פיאלקוף למשימה. אנחנו עולים 
לנוקדים וצופים משם על תקוע הפצועה. מחפשים רצף במדרון התלול 
שמולנו, מנסים להחליט לאן אפשר לסגור את העירוב. שוב, האור, 
הירוק, האוויר והנוף והאדמה הטובה אופפים אותנו. אני רואה את 
בתי תקוע, מעט מתחתם את מסלולי הטיולים המופלאים. וכן, גם 
את הפרצות שנפרצו בוואדי, בנינו ובנותינו הנפולים שם. ומתחתם – 
המדרון התלול, המצוק, עד לערוץ של נחל תקוע. ושוב המבט חוזר 
למעלה, לבתים, לחיים המיושבים, ומשם לשמים, לשמים, לשמים, 
עד לב השמים. לשמים הטהורים, שהאור זורם מהם על תקוע, על 
הוואדי, על העולם. נקום נקמת דם עבדיך השפוך. השקיפה ממעון 

קדשך מן השמים, וגדור פרצה זו. חבק. חבוש. רפאנו ה' ונרפא. 
ביום שני הרב דוד פיאלקוף, הרב שוקי מאירסון ואני יורדים שוב 
לתקוע ה'. מודדים שיפועים, מחפשים מקום תלול מספיק כדי שיהווה 
מחיצה. אבל אני מרגיש כל הזמן שזה לא ישר, זה לא עובד, מתפתלים 
הלוך ושוב. אנחנו נבוכים. מחליטים לעבור לערוץ הבא. המדרון תלול. 
עולים איתו ומגיעים למדרגת אבן, מחיצה של ממש, שמלווה את הציר 

ומובילה אותנו באופן חד וברור, ופשוט, ומאיר, לנקודת הסגירה של 
העירוב. זה היה שם מאז ומעולם, היה צריך רק להסתכל נכון. לבחור 
נכון. לחוש את המבנה הפנימי, הנסתר, את הזרימה של קווי הגובה, 

וללכת איתם. אני מתרגש. 
לַמְדנו מעט הלכות עירובין. חיפשנו ומצאנו תוואי, מחיצות ורשות 
היחיד. גדרנו את הפרצות. ריבונו של עולם, גדור את הפרצה הזו 
בישראל, לחיים. לְמֵדנו את האמנות הפשוטה והישרה והמאירה של 
הערבות, של החיבוק. אני מרגיש שאורי היתה מוצאת את זה בקלות, 

ואנחנו עדיין מחפשים. 
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מה עושה נוער בימים קשים כאלה?
נוער שמתמודד עם אסון כזה יכול לפרוק את זעמו בכל מיני דרכים.

הפעם, הבכי, האילמות, התדהמה והכאב מתורגמים לעשייה. 
נוער תקוע התאסף במוצ"ש בכיכר היישוב להתכנסות של בכי משותף. 
אחד החברים הביא גיטרה וניגן ניגון חדש שנוצר מתוך הכאב, כי ככה 

זה- כששמחים מנגנים וכשעצובים מנגנים, ביחד. בחיבוק.
מורת ההלכה הענקית, מלכה פיוטרקובסקי, רכז הנוער שאין כמוהו, 
נעם פוצ'צו, והרבה מבוגרים נוספים, ישבו עם הנוער, הקשיבו, הכילו 

את הכאב, חשבו ביחד איך לתרגם את הכאב לעשייה.
כך נולד רעיון של עוצמה, של חופש, 

שכל כך מתאים לאורי.
הנוער היפה שלנו, העצוב והעצום והבוגר יוצא במיזם:

#להיות_עם_חופשי_בארצנו.
הנוער שלנו קורא לטייל. 

לטייל. 
לטייל.

לטייל בארץ היפה שלנו.
ברגעי משבר מתגלים פנים אמיתיות,

מתקלפים, נחשפים. 
נולדת כנות.

בני הנוער מתמודדים עם הפחד מתוך חיבור לחופש, לחיבור לאדם 
ולאדמה, לאוויר, להרים, לאור של אורי.

איך זה עובד?
מטיילים, מצטלמים, מוסיפים השטאג ושולחים לדף פייסבוק שנושא 

את שם המיזם.
נצא לטייל. נתחבר לעצמנו, לזיכרון, לתחושת החופש בתוך הדמעות.

רחל קשת

 #להיות_עם_חופשי_בארצנו
יוזמת נוער תקוע:

ביום חמישי האחרון נפרדנו בכאב עמוק מחברתנו אורי אנסבכר הי״ד 
שהלכה לטייל בטבע מתוך ביטחון ואמונה בטוב של האדם ונלקחה 

על ידי רשע ואכזריות.
אנחנו רוצים להרגיש חופשיים בארצנו.

אנחנו קוראים לכם- נוער, ילדים, מבוגרים- צאו לטייל השבוע בכל 
רחבי הארץ היפה שלנו 

תרגישו חופשיים, בטוחים וחזקים ובכך נאיר את זכרה של אורי.
צאו, הצטלמו, שתפו, ותייגו #להיות_עם_חופשי_בארצנו

מכל התמונות נערוך סרט של עם חופשי בכל חלקי ארצנו.
היו חופשיים!

מוצאי שבת בכיכר

יוזמות לזכרה

ביקור הנשיא בתקוע

בני עקיבא, שבט ניצנים
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טיולים באתר של ביה״ס שדה 
כפר עציון:

הוא  הזה  בסיפור  שיפה  מה 
אחת  אבן  בו  מניח  אחד  שכל 
וביחד נבנה מגדל גבוה. עשרות 
מדריכי טיולים כבר נרתמו להוביל 
בהתנדבות  מסלול סיור לזכרה 
של אורי אנסבכר ומזמינים את 
הציבור לטייל איתם ברחבי ארצנו. 
זו ההזדמנות שלכם לזכור את 
אורי ולהשתתף בעשייה לזכרה 

מתוך העולם שלכם!
#להיות_עם_חופשי_בארצנו: 

מטיילים לזכר אורי
בית ספר שדה כפר עציון מצטרף ליוזמת נוער תקוע ומזמין את הציבור 

ליזום סיורים לזכרה של אורי.
איך זה עובד?

ממש פשוט!
אתם אוהבים מסלול בקרבת ביתכם? מכירים פינת חמד קסומה? 
אתם ממלאים את הטופס המקוון באתר של ביה"ס שדה כפר עציון.. 
ומזמינים את הציבור לטיול שלכם. אתם מדריכים את הטיול. אם תרצו, 

כתבו שאתם מעוניינים במדריך ונעשה מאמץ לסייע.
אנחנו נפרסם את הטיול שלכם ונזמין את הציבור להגיע. 

כלל הסיורים ללא תשלום. חוץ מזה, הכל פתוח. 
בכל יום, בשעה 13:00, נעלה את המסלולים החדשים ששלחתם לנו 

ונפרסם אותם.
עם כל שאלה או הצעה ניתן לפנות אלי בהודעת ווטסאפ: 

052-2355416, עמיחי.
המיזם יתקיים בשבועיים הקרובים, עד יום ראשון, י"ט באדר א' )24.1(.

תמונה מהבית היהודי בהאמפי

יוזמות לזכרה

נשים רוקמות אור:
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תושבים יקרים,
לקראת אסיפת החברים שתתקיים ביום ראשון, י"ב באדר א' תשע"ט, 
17/02/19, אנו מיידעים אתכם כי במהלך האסיפה תתקיים הצבעה בקלפי 

פתוחה.
בשלב ראשון תיבחר ועדת קלפי שתפתח את הקלפיות ותעניק פתקי 

הצבעה לזכאים )יש להצטייד בתעודה מזהה(.
- ההצבעה על התקציב תתקיים החל מהשעה 21:00 ועד לסיום ההצבעה 

על התקציב.
- ההצבעה על מס הנוער תתקיים החל מהשעה 21:40 ועד לסיום ההצבעה 

על מס הנוער.

* ניתן יהיה להצביע גם עם ייפוי כוח של בן זוג או חבר השוהה בחו"ל.
* רק חברי האגודה רשאים להצביע.

להזכירכם, מי שמעוניין לדבר באסיפה למשך 3 דקות מוזמן להירשם אצלי 
עד יום חמישי, ח' באדר א' תשע"ט, 14.02.19, בשעה 14:00. )מי שכבר 

נרשם בפעם הקודמת לא צריך להירשם שוב(.

אתי מלכא / רכזת פנים

 

 

 

 בס"ד

 לקרן גוש עציון לפיתוח 

 מפתח משאביםדרוש/ה 

 קרן גוש עציון מגייסת משאבים לטובת תושבי ויישובי גוש עציון במגוון נושאים.

 

 תאור התפקיד

פיתוח יוזמות חדשות אל מול שימור : עציון גוש ויישובי תושבי לרווחת משאבים ופיתוח גיוס •
 הדרכים הקיימות. 

 יצוג גוש עציון בקהילות בחו"ל . •
 קיימים.תהליכי עבודה מעקב אחר בניית תכנית עבודה,  •
 שיווק לבניית תכניות וקמפיינים לגיוס ו •
 שמירה על קשר עם מערך התורמים. •

 

 דרישות התפקיד:

 ניסיון בגיוס כספים •
 יתרון(-)שפות נוספות  דיבור כתיבה קריאה.-ובאנגליתשליטה מלאה בעברית  •
 יחסי אנוש מעולים •
 , יצירתיות, אמינות.בעל/ת יוזמה •
 הופעה ייצוגית ורהוטה •
 יתרון-השכלה אקדמית רלוונטית •
 יתרון-גוש עציון ת/תושב •
 נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות )כולל נסיעות לחו"ל(. •

 
 

 

 -עד ה etzion.org.il-limorp@gush  :מייל-אילבצרוף שמות שני ממליצים שליחת קורות חיים 
25/2/19. 

 רק פניות מתאימות תענינה!-משרת מפתח משאבים  -נא לרשום בנושא המייל

 

 

ז׳ באדר א׳ תשע״ט, 12.02.2019

הודעה על אסיפת חברים
אסיפת חברים תתקיים ביום ראשון

י״ב באדר א׳ תשע״ט, 17 בפברואר 2019 
בשעה 19:30, באמפי של היישוב.

 
במידה ובמועד האסיפה האמור לא יהיה קוורום חוקי,  
תתקיים "אסיפה נדחית" באותו היום ובאותו המקום, 

בשעה 20:00, בכל קוורום שיהיה נוכח.
על סדר היום:

20:00 פתיחת האסיפה ע"י יו"ר הוועד המנהל.. 1
20:05 בחירת יו"ר לאסיפה ומזכיר/ת לאסיפה.. 2
20:10 בחירת ועדת קלפי.. 3
20:15 דברי ביאור והסבר ע"י מזכיר היישוב.. 4
20:45  הצגת דברים ע"י מי שביקשו לשאת דברים . 5

מבעוד מועד, בהתאם לבקשת קבוצת החברים 
 אשר ביקשו לכנס אסיפה בעניין. 

* חברי אגודה המבקשים לשאת דברים הקשורים 
לתקציב, באופן מסודר ולא יותר מ-3 דקות, יודיעו על 

 pnim@tekoa.co.il :כך למזכירות הישוב במייל 
עד יום חמישי, ט׳ באדר א׳ תשע״ט, 14.02.19, בשעה  14:00.

21:00 הצבעה על אישור תקציב פיתוח 2019 ותקציב . 6
שוטף לשנת 2019, הכולל מיסי יישוב, כדלקמן:

מס תושב- 195
אגרת בטחון- 150

קרן מבני ציבור- 40
מים מחיר קבוע- 20

גמ"ח תושבים- 2.5
גמ"ח אוכל- 2.5

 ניתן להביא ייפוי כח של בן זוג או חבר הנמצא 
בחו"ל בלבד.

 
21:20 הצגת דוח ועדת ביקורת.. 7
21:35 הסבר על מס הנוער ע"י נציג הוועד המנהל.. 8
21:40 הצבעה על חלופות בנושא מס נוער.. 9

א. חיוב בתשלום 5 ש"ח עבור כל ילד מכיתה ד' - י"ב.
ב. חיוב בתשלום 5 ש"ח עבור כל בית אב  - 

הצגת הנושא ע"י הוועד המנהל.
ג. לא להטיל מס.

בחירת ועדת קלפי לבחירות לחברות באגודה.. 10

בברכה,
ועד המנהל

מזכירות אג"ש תקוע
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תושבי היישוב מוזמנים בכל יום שישי 
לבוקר של לימוד בבית המדרש בישיבה

בוקר לימוד
י‘ אדר א

תפילת שחרית    8:15

קפה ומאפה   9:00

9:10         שיעור עם הרב אבי בלידשטיין לעילוי נשמת אורי הי"ד

שיעור עם הרב אביה הכהן המשכן בין עולם החיים הנצחיים ועולם המוות   10:00

05
4-

67
13

79
0 

לה
הי

ת
דיו

טו
ס

בית המדרש פתוח,
מוזמנים לבוא וללמוד בחברותות ובלימוד עצמאי 

תושבי תקוע ובוגרי הישיבה היקרים,

הנכם מוזמנים להשתתף ביום חמישי, ט‘ אדר א‘ ב- 21:00 

ל"סדר ניגונים" לעילוי נשמת אורי הי"ד,

יחד עם תלמידי הישיבה ומו"ר הרב עדין שטינזלץ

הלימוד מוקדש לעילוי נשמת אורי אנסבכר הי"ד

מבית:

קהילה
לומדת

הכני�ה
חופשית

בלב חופשי 
מול המדיה

יו� שני, כ’ אדר א’ 25/2 | 20:30 באול� הפי�

ערב אחרו� ב�דרה בנושא מ�כי�:
ע� אית� זימ�

מרצה, חוקר צריכת פורנוגרפיה 
ומפתח תכנית "לב חופשי", 
כלי� להתמודדות מקצועית 
ויעילה ע� אתגרי האינטרנט

נשמח לראותכם- ועדת חינוך, הנהלות אח"י ורכזת חינוך

מכיוו� שהערב ארו  יח�ית - מתחילי� בזמ�, שווה לא לאחר!

תקוע
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רחל אחינועם גרנות / פעילות בספרייה בנושא משחקי מילים

כיתות ב'-ו' נפגשו בספרייה לפעילות מיוחדת בהדרכת רבקה יורב רפאל.
הילדים שיחקו משחקי מילים, למשל טאבו, דיקסיט ושבץ נא. אחר כך 
המשתתפים התחלקו לשתי קבוצות לתחרות פתגמים. בין הפתגמים 
שהיה צריך לנחש: טובים השניים מן האחד, אל תסתכל בקנקן אלא 
במה שיש בו, אחד בפה אחד בלב ועוד. היה כיף גדול לראות את כולם 
משחקים למרות הבדלי הגיל. נהניתי מאוד מהמשחקים ואני שמחה 
מאוד שהלכתי, כי הכרתי אנשים חדשים למשחק. תודה רבה למארגנת.

הספרייה מחפשת איש צוות! 

דרוש/ה ספרן/ית 
למ"מ בחופשת לידה

דרישות התפקיד:

יחסי אנוש מעולים, תודעת שירות גבוהה, אהבה 	 

לספרים ולסדר, יכולת עבודה עצמאית ובצוות.

שתי משמרות בשבוע, כולל אחה"צ. 	 

תחילת עבודה: סוף פברואר. 	 

sifriya@tekoa.co.il :לפנייה ולשליחת קו"ח

אהלן חברות/ים
בלי להתחשב בנו, הימים מתחלפים והזמנים מביאים באופק 
את פורים. שמענו כבר על כמה אמהות חרוצות שהתחילו לעבוד 
על תחפושות, אז אנחנו מתחילות בפינוי החנות לקראת החג 
ועושות מכירה ביום שישי הקרוב, י' באדר א', 15.2, בשעות 

12:00-10:00. הכל בשני שקלים. נשמח להיפגש!

ביום שלישי הבא, י"ד באדר א' )19.2(, החנות תהיה סגורה 
כדי לעבוד על המיונים ולסדר לפורים. נשמח מאד לעזרה 

בשעות: 13:00-9:00. 

כולם מוזמנים!
תודה! ימים טובים עדינים ושקטים.

אהבה.
חוה ומעין

השעות הרגילות:
ב'- 18:00-16:00
ג'- 13:00-9:00

ה'- 22:00-20:00
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אמנית השבוע: 
 שאול ולירון רות גרד

מה האמנות שלכם?
שאול: מכירים אותי בתקוע דרך 
אני  שבו  "קומיקס"  ציור  חוג 
מלמד ילדים איך לאייר דמויות 
שמצויירות ברצף תמונות ואירועים 
שמשתנים מתמונה לתמונה וכך 
נוצרת עלילה. מה שפחות יודעים 
עלי זה שאני גם מאייר לפרסומים של חברת סיטיפס )חברת הרכבת 
הקלה בירושלים(. כרגע אני מאייר ספר ילדים מקסים שממש עוד רגע 
יצא לאור: "עשרת הכוחות של לביא", שכתבה הסופרת חנה צ'ווה. 
זהו ספר שנועד לעזור לילד להאמין בעצמו ולסייע בגילוי הכוחות 

האישיים שלו ובפיתוחם.  

בין לבין, אני עובד על חוברות לימוד לילדים לבתי ספר של החמ"ד ועל 
חוברת בהוצאת מכון שטיינזלץ וגם על זמירון לילדים!

לירון רות: אני מתעסקת באמנות רב תחומית- ציור, פיסול, תפירה, 
תכשיטנות וגם מעבירה חוגים. התכשיטים שאני יוצרת נעשים בטכניקה 

של תפירת החרוזים.  

איך הגעתם לזה?
שאול: אני זוכר את עצמי מאז הילדות מתפעל מאנימציות ומסרטים 
מצוירים, במיוחד של וולט דיסני, ספרי קומיקס ועוד. הקסם, היופי, 
התמימות והפשטות שישנם בעולם זה משכו אותי מאוד וגרמו לי לנסות 
לאייר בעצמי. למדתי אצל המאייר דן בר לב ואצל האמן נחמיה בועז.

לירון רות: מגיל צעיר אני אוהבת אמנות, להתעסק עם חומרים, ליצור 
ולעצב. למדתי אמנות במכללת אמונה. מאז אני יוצרת תכשיטים בסגנון 

אותנטי ומקבלת השראה לעבודה שלי מציורי מנדלות.

מה מניע אתכם ליצור?
בעיקר רצון להראות לילדים עולם פשוט ותמים יותר דרך היצירה 
והאיור שיובילו לשמחה, רוגע  וקירבת ה'. אנחנו מניעים גם אחד את 

השני ליצור, מעודדים, מחזקים ונותנים חוות דעת.

כיצד תקוע משפיעה עליכם?
אווירת החופש ביישוב מאפשרת לנו מרחב גדול של יצירה ועשייה. 

טיפ מאיתנו לאמן המתחיל:
תתעסקו באמנות שעושה לכם טוב, שנותנת שמחה ורוגע. אל תפחדו  ליצור 
ולהתנסות. גם אם אין לכם סטודיו, אל תחכו. תתחילו ליצור על השולחן בסלון. 
אמנות זה כלי שמשפיע עליך ועל הסובבים אותך, אז תשתדל להשפיע טוב.

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. 

והשבוע: יהונתן ארליך, מדריך צ'י קונג רפואי ומדריך לריפוי בתזונה 
ואורח חיים בריא מטעם המרכז לרפואת הרמב"ם.

אז מה זה צ'י קונג רפואי?

השיטה שמקורה בסין מלמדת את הפילוסופיה הסינית, רפואה 
ואומנויות התנועה והלחימה שצמחו ממנה, בהיבט של יין ויאנג, 
תנועה ושקט, שאיפה ונשיפה- הפכים משלימים שבמתח ביניהם 

נוצרת אנרגית הצ'י.

צ'י קונג פירושה אימון והנעת ה"צ'י" הזורם בערוצי האנרגיה בגופנו- 
ה"מרידיאנים".

כל כאב או חולי מאובחן ברפואה הסינית כתקיעה או חסימה בזרימה 
זו ואימון התנועה של הצ'י משחרר אותה ומחדש את הזרימה, ובכך 
מביא לריפוי טבעי של המערכת כולה, בין אם הבעיה גרמית, עצבית, 
פנימית או מערכתית. בצ'י קונג רפואי מתאימים סדרת תרגול לכל 
חולה לפי צרכו, אך לרוב התרגול מכוון לחזק את המערכת כולה ככלי 

חשוב ברפואה מונעת. צ'י קונג פועלת במישור הגופני והנפשי: שקט 
חיצוני - תנועה פנימית; שקט פנימי - תנועה חיצונית.

בתרגול התנועה, הזרמת האנרגיה בגוף מביאה לשחרור וזרימה בנפש. 
בתרגול השקט, שחרור המתח הנפשי משחרר את החסימות והכאבים 

בגוף.

בתרגול הצ'י קונג מפעילים את הדמיון ומגיעים לתנועה מלאה ועוצמתית 
בגוף ובנפש יחד. לדוגמה, בתרגול יסוד האש בסדרת חמשת היסודות, 
אנו מדמיינים את תנועת האש- עלייה והתפרצות, ואת הרגש שבה- 
להט והבנה, ומתחברים לאיבר המייצג אותה- הלב, ליסוד המזין 

אותה- עץ, וליסוד אותו היא מזינה- אדמה.

השיטה מלמדת את התנועה הטבעית המתרחשת במעגל השנה ובמעגל 

החיים בעולם שבחוץ ובשיקוף מדויק בגופנו פנימה, ולכן בחרתי 
ללמוד אותה ולעסוק בה. גיליתי את השיטה אחרי הצבא, בחיפוש 
אחר משהו שירגיע ויאזן דפוסי התנהגות לחוצים ויביא לשקט נפשי 

גופני ולאיזון רגשי. 

כל שבוע נחשוף פה נישה אחרת בתחום בריאות הנפש 
והגוף. פינה זאת היא מקום בשבילכם לשתף ידע בפני 
הקהילה שלנו ולחשוף את מגוון המטפלים שיש לנו 
ביישוב, כי בסופו של דבר, הכי חשוב זה הבריאות...
 ,iton@tekoa.co.il :מוזמנים לשתף את הידע במייל

עד יום שלישי בבוקר, בצירוף שם מלא.
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משחקי קופסא בספריה
לילדי יסודי!

בהנחיית רבקה יורב-רפאל
יחד עם מתנדבים

שבת, י“א אדר א‘, 16/2
בין השעות 15:30 - 14:00

לילדי כיתות ב‘-ו‘

בואו במצב רוח מתאים,
מוכווני כיף וגם קצת תחרותיות :)

ועדת חינוך

                                                                                                     

        תקוע כפר שיתופי בע"מ

  פורסמה
  בקשה לקבלת הצעות מחיר

 (בל"מ) 02/2019

 

 לעבודות פיתוח ותשתיות
 פרויקט "ליד הפארק"

 תדרוך/סיור קבלנים בתאריך: 19-2-2019, בשעה: 12:00 .

 מועד אחרון למסירת ההצעות: 28-2-2019, עד שעה: 15:00.

 

 ניתן לרכוש את חוברת הבקשה במזכירות היישוב תקוע.
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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

אוהל יעקב יוסף - ד׳טללי אורות - ב׳נוף אלירזקרליבךאוהל מנחםברסלבאבני קודשסוכת דוד

חול

שחרית
א, ג, ד 6:00

ב,ה 5:45
ו׳ 7:00

א, ג, ד, ו 6:00
5:506:308:15ב, ה 5:45

6:15
ו׳ 8:15

ר״ח וצום 6:00
דף יומי 6:005:15

שחרית 6:00

17:1516:5016:5016:40מנחה

20:3017:5017:2520:4520:30ערבית

שבת

מנחה 
17:1016:5513:00וק. שבת

17:00
קבלת שבת 

17:45
20 דקות לאחר 

15 דקות 17:10הדלקת נרות
לפני השקיעה

20 דקות לאחר 
הדלקת נרות

6:30שחרית
8:30

5:25
לימוד 8:005:309:158:00

8:30שחרית 8:45
ותיקין:

30 דק׳ לפני הנץ
מניין שני: 8:30

ברכו 9:00

16:3013:00מנחה
תהילים ילדים 16:0015:4516:0016:1515:45

16:00מנחה 16:30

צאת שבתצאת שבת17:4618:03מוצ״ש18:0318:0318:00ערבית

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

----------------------------------------
דירה, 66 מ"ר, רחוב הרב שג"ר בית 15, קומת קרקע, 

בלי מדרגות, 3 חדרים: 050-5486412, מיכאל
----------------------------------------
למגורים  היישוב,  במרכז  השכרה,  או  למכירה 
או השקעה, בית פרטי, 100 מ"ר, על חצי דונם, 
אפשרויות הגדלה, ממוזג, 4 כיווני אויר: חגית, 

058-7654455
----------------------------------------
יחידה בת 3 חדרים, יפיפייה, קומת קרקע, כניסה 

פרטית, חדשה, דוד שמש, חצר גדולה + גינה:
052-2323047, מאיר

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

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

לפרסום:
iton@tekoa.co.il

לוח תקוע

בית מהמם, במחיר משתלם, 5 חדרים, 175 מ"ר, עם 
אופציות בנייה נוספות: R.E.S תיווך, 053-2486466
----------------------------------------
בית יפה, 5 חדרים, מיידי. לפרטים: 050-8558179
----------------------------------------
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(, 4 חדרי שינה, תקרות גבוהות: 

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

תיווך, 054-5988839
----------------------------------------
במרכז היישוב, בית משפחתי, בלי מדרגות, חנייה 
מול הבית, גינה גדולה, 2 קומות, 5 חדרי שינה, סלון, 
חדר אוכל, פינה משפחתית, מרפסת: תמר- תקוע 

תיווך: 054-5988839
---------------------------------------- 
בית יפה, 6 חדרי שינה, גינה מושקעת, 2 קומות, 
קרוב למרכז, אפשרות ליחידת דיור: תמר- תקוע 

תיווך, 054-5988839
----------------------------------------
בית, 4 חדרי שינה, 140 מ"ר גינה, חצי דונם: תמר- 

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

בלב תקוע, בית גדול, בלי מדרגות, 6 חדרי שינה, סלון 
מרווח, גינה גדולה: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
----------------------------------------

דרושה מטפלת חמה, עם ניסיון, לקבוצה של חמישה 
תינוקות סביב גיל שנה, שעות 16:00-7:30, תחילת 
העבודה בסוף אפריל, שכר הוגן למתאימה! לפרטים: 

050-4933757, עדי; 054-7398763, אלינור
----------------------------------------
למסירה ספת נוער נפתחת, במצב טוב. לפרטים 

נוספים: 9963590, בשעות הערב
----------------------------------------



תקועיתון  § ט׳ באדר א׳ תשע״ט 14.02.2019 12


