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איזה עם מרגש יש לנו, עם שהולך עם הלב שלו, ששר את הכאב שלו, שנותן לשני את אהבתו.
אורי- עטפת אותנו באורך, אור יקרות.

תודה לכל יוזמי האירוע, רובם תושבי היישוב שעמלו למרות ובגלל הכל.
שנזכה לימים של אור, אהבה ושמחה!

גיליון 795 § פרשת כי תשא
הדלקת נרות: 17:15
מוצאי שבת: 18:08

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

״עיר עוטפת אור״
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תושבים יקרים, 
לפני מספר חודשים, רחלי טסטה נאלצה לסגור את הפיצרייה אשר שירתה 
נאמנה את תושבי תקוע במשך שנים רבות. ללא קשר לכך, בשל אילוצי 
פיקוח והגדרות של המועצה )ומשרד הבריאות(, לא ניתן להמשיך לאפות 

פיצה במבנה הנוכחי בפארק הגדול. 
כידוע לכולם וכפי שפורסם, היו חילוקי דעות מהותיים בין היישוב לרחלי 

בנוגע לסיום ההתקשרות בין הצדדים. 
אחרי נתק ארוך התגבשה קבוצה של תושבים שביקשה לסייע לצדדים לסיים 

את ההתקשרות בכבוד. מול עיני הצדדים עמדו שיקולים רבים, ביניהם:
המשך קיום עסק של ממכר מזון מהיר ביישוב באיכות גבוהה ובמחיר . 1

שווה לכל נפש.
פתרון שיאפשר הפעלה של עסק ויכולת להוציא רישיון עסק כחוק.. 2
השכרת מבני המסחר והתעשייה של היישוב במחיר השוק ללא . 3

התפשרות בעניין. 
סיום ההתקשרות בין הצדדים בהסכמתם ככל שניתן וככל שהסעיפים . 4

הקודמים מתקיימים.
רחלי מצאה ביוזמתה מפעיל חדש לפיצרייה- משה פופוביץ', שמפעיל בהצלחה 
את הפיצרייה ביישוב נוקדים. משה רכש מרחלי את כל תכולת הפיצרייה, 
כולל הציוד והמוניטין, וכעת עסוקים בתכנון והוצאת אישור עקרוני מאגף 
רישוי עסקים במועצה. במהלך הדיונים, התפנה במבנה המזכירות תא בגודל 
80 מ"ר שעונה על התנאים הנדרשים לקבלת רישיון עסק לפיצרייה ולכן 

הפיצרייה עוברת אליו. שיפוץ המקום יתחיל בשבועות הקרובים.
בנוסף, לאור פניות תושבים, החלטנו להגביל את מחיר הפיצה כך שיהיה 
שווה לכל נפש ולכן החוזה מעגן הגבלת מחיר, לדוגמה: סגרנו בחוזה שמגש 

משפחתי יעלה 55 ש"ח.(
תושבים יקרים, בבואנו למצוא את הפתרון עמדו לנגד עינינו שיקולים קהילתיים, 

עסקיים וחברתיים להם נתנו מענה שאנו חושבים שהוא המיטבי ביותר.
בתאבון,

הוועד המנהל

פתיחת מרכז המחזור לעיתוני בתי הכנסת במועצה
המועצה הדתית מודיעה על פתיחת המרכז להפרדה ולמיחזור של עיתוני 

בתי הכנסת מאחורי בניין המועצה.
מרכז זה פתוח לשימוש כלל התושבים בחינם לפי ההנחיות הבאות:

·      ספרי קודש, כגון: חומשים, סידורים, ספרי תלמוד וכד'. את ספרי 
הקודש ניתן להכניס ללא תשלום לתוך מיכל הגניזה הכחול.

·         עיתוני בתי כנסת, עלוני פרשת שבוע, מחברות בית ספר, דברי מקורות 
זמניים ]ללא שם ה'[ וכד', ניתן להניח ללא תשלום בתוך 2 שקיות במיכל 

המיחזור הגדול שנמצא סמוך לגניזה של ספרי הקודש.
·         ניתן לקבל במשרדי המועצה הדתית שקים מיוחדים המיועדים למיחזור.
·         במרכז הגניזה יש מיכל מיוחד של גניזה חמורה עבור מזוזות, פרשיות 

תפילין וכד' שבלו.
·         אין להניח עיתונים, עלונים וכד' בתוך מיכל הגניזה הכחול.

עם פתיחת מרכז ההפרדה החדש, תיסגר סופית הגניזה הישנה מאחורי 

בניין המועצה ואין להביא למועצה עיתוני בתי כנסת או עלונים לגניזה. 
חומרים כגון אלו שיונחו לא במקום ייזרקו באחריות המניח. ניתן להביא 

למועצה עיתוני בתי כנסת למיחזור בלבד.

הרב רפי אוסטרוף / יו"ר המועצה הדתית הוועד המנהל

מזל טוב!

לעדינה ואייל כליל-החורש להולדת הבת

לשני סימקוביץ להולדת הנכדה

למימי ואורי אנגל להולדת הבת

לוולרי סיידנר להולדת הנכדה

ב ר ו ך   ד י י ן   ה א מ ת
בצער רב אנו מודיעים על פטירתו של 

אליהו יחזקאל ז”ל 
אח של מלכה מזרחי.

מלכה תשב שבעה ברחוב הדגן 36, גילה, ירושלים.
משתתפים בצער המשפחה

בית תקוע

ב ר ו ך   ד י י ן   ה א מ ת
בצער רב אנו מודיעים על פטירתה של 

מרים זיבלד ז”ל 
אמא של חנה ביליג.

משתתפים בצער המשפחה
בית תקוע
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תושבים יקרים,
במטרה להקל על העברת דברי 
הדואר לתאי החלוקה הנכונים 
במהירות ובדייקנות, וכדי שדברי 
הדואר יגיעו אליכם כשורה, נודה לכם על עדכון מספר תא החלוקה, 
על פי הדוגמא המצורפת להלן, לכל מי ששולח אליכם דברי דואר, 
כגון: חברות כרטיסי אשראי, חברות תקשורת, חברות ביטוח, קופות 
גמל, קרנות השתלמות, קופות חולים, חברת החשמל, בנקים וכדומה.
ברי לנו כי עדכון כזה מצריך זמן הטמעה, ועל כן במהלך שלושת 
החודשים הראשונים, תמשיך חברת דואר ישראל להפנות אל תא 
החלוקה שבשמושכם גם דברי דואר הנושאים עליהם את מענכם 
בצורה לא מושלמת. לאחר מועד זה, מכתבים ללא כתובת או ציון 

מספר תא חלוקה יוחזרו לשולח. 

לפניכם דוגמה למתכונת תקינה של רישום המען, אותה יש להעביר 
לכל המתכתבים עמכם, כל אחד לפי מענו: 

לכבוד:
ישראל ישראלי  

תא חלוקה  1111
תקוע, מיקוד 9090800

שלוחה לכם בזאת התנצלותנו הכנה על אי הנוחות הזמנית הכרוכה 
בביצוע שינוי הכרחי זה ותודתנו העמוקה על שיתוף הפעולה שלכם 
להצלחת המהלך, אשר בסופו של דבר עשוי לשפר את השירות הניתן לכם.

לשירותכם בכל עת,
מנהל העברות דואר ביו"ש

עלפי  אבי

ליישוב תקוע דרוש/ה 
מ"מ רכז/ת חינוך ושילוב בחינוך

בעל/ת יכולת הנהגה והובלה, הרואה את החינוך כמרכזי וחיוני 
לקהילה, איש/ אשת רוח וחזון המאמין/ה בחיבור בין אנשים 

כערך חיים וברעיון השילוב בין חילוניים ודתיים. 

)למ"מ לשלושה חודשים עם אופציה להארכה(. 

תיאור התפקיד:
תכלול תחומי החינוך הבלתי פורמליים ביישוב וקשר עם 	 

המוסדות הפורמליים
בניית תכניות שנתיות ורב שנתיות בעלות רציונל חינוכי, בדגש 	 

על ערכי תקוע )בפרט ערכי השילוב(
הובלה וליווי של ועדות החינוך היישוביות	 
ליווי והדרכת הקומונרית וצוותי ההדרכה בתנועת הנוער	 
קשר עם גורמי חוץ, כגון: מועצה, מתנ"ס ומשרד החינוך	 
קשר עם גורמי פנים, כגון: ועדות שונות ואישי ציבור ביישוב	 

דרישות התפקיד:
יכולת ארגונית גבוהה	 
ראייה מערכתית	 
ניסיון מוכח בליווי והנעת צוותי עובדים ומתנדבים	 
יצירתיות ויוזמה	 
יחסי אנוש מעולים, הקשבה הכלה ופתיחות	 
יכולת ביטוי טובה בע"פ ובכתב	 
גמישות בשעות העבודה	 

תואר ראשון בתחום חינוך/ חברה- יתרון	 

היקף המשרה: 50%
תחילת עבודה: אפריל 2019

pnim@tekoa.co.il :קו"ח ניתן להגיש עד 21.03.19, למייל

ליישוב תקוע דרוש/ה
מ״מ 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
pnim@tekoa.co.il :לפנייה ולשליחת קו"ח

נרשמי פרויקט מבואות, 
שימו לב!

ערב להצגת נוהלי הרשמה מחייבים 

לפרויקטים השונים,

יתקיים ביום שלישי, כ"א באדר א', 26.02.19, 

בשעה 20:30, במבנה האמפי.

נוכחותכם חיונית וחשובה.
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המשורר הספרדי ז'ואן מרגריט כתב - 
"לחיות פירושו לבקש נחמה'', ומה הם החיים אם לא התנועה המתמדת 

קדימה, היכולת לקום בבוקר ולהחליט שאני ממשיך קדימה?
השבועיים האחרונים הציפו לכולנו את הנפש עד שכמעט לא נשאר מקום. 
הכאב העצום, העצב הבלתי ניתן לניסוח ביקשו נחמה. קהילת תקוע 

החליטה למצוא נחמה בתנועה, למצוא נחמה בחיים.
בשבועיים האחרונים נוער תקוע לא הפסיק לפעול לרגע - כינוס במוצאי 
שבת בכיכר, נגינה בבית של אנסבכר, כינוס ונגינה באמפי עם כל הקהילה, 
הפקת הסרטון "להיות עם חופשי", הליכה לתקוע ה', שיחות, מועדון פתוח 

והמון אהבה. 
האירוע הגדול שהיה ביום שלישי בירושלים היה אירוע מרגש יוצא דופן - 
הוצאת האור מהבית שלנו בתקוע לירושלים ולעם ישראל כולו. כואבים 
צעדנו ברחובות ירושלים, ובדרך התקבצו והצטרפו אלינו עוד ועוד אנשים 
שביקשו נחמה, שביקשו חיים. ועם כוחות החיים האלה שאספנו בדרך, 

אחרי הכנות רבות, פיזיות ונפשיות, הגענו למתחם התחנה. 
למתחם הגיעו עוד ועוד אנשים, ילדים ונוער מכל רחבי ארץ ישראל - כולם 

נקבצו באו לך. 
אחרי תנועת החיים של הגוף, באה תנועת חיים של הנפש- השירה. הניגון. 
והרגע הזה, שאהוד בנאי עלה לבמה, ואלפים מעם ישראל שרים איתו את 
מה שממחיש את כל מה שאמרו עלייך אורי - ''מאז שעזבת הרבה השתנה 
כאן. הנר שלך, אורי, עדיין בוער''- היה רגע מיוחד של חיים. רגע של אור. 

רגע של נחמה.

כמה חברות  ניגשו אלי השבוע ואמרו לי: "כמה טוב שנשארת איתנו". 
אבל אני לא הרגשתי הודיה או שמחה, כי איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא 
עשה לי "נס" ולאורי לא? לא עולה על הדעת, ובעיקר על הלב, המחשבה 
שהוא היה איתי ואיתה לא. כך גם הרגשתי לגבי הרצח של דפנה מאיר 
שנרצחה בלילה לפני היום בו נדקרתי. אני מאמינה שהקדוש ברוך הוא 
היה עם אורי ועם דפנה כמו שהוא היה איתי, ליווה אותן ואת נשמותיהן 
בדרך שהן היו צריכות לעבור בעולם הזה, כמו שהוא ליווה ומלווה את 

מאורעות חיי.  
קצת קשה לומר ולהבין את זה, אבל אני מאמינה שהוא אפילו שמר 
על אורי. נכון שזו לא השמירה שהיינו רוצים לראות. הוא לא שמר 
על הגוף מהמוות הפיזי, אלא שמירה פנימית יותר, שמר את נשמתה 
מההשחרה של בן המוות שרצח אותה, שמר אותה יפה כלבנה, גבוהה 

טובה ומאירה כל כך. 
אי אפשר היה שלא להרגיש את הזריחה המדהימה של החיות של אורי. 
היא האירה עד למרחקים. היו רגעים שראיתי אותה רוקדת ומנצחת 
על השירה שלנו בחיוך גדול. אולי דמיינתי, אבל התחושה הייתה חזקה. 
היא ניצלה מהמוות. היא ניצחה את המוות. היא זכתה לחיים עד העולם.

לפני שלוש שנים, בימים שאחרי הפציעה שלי, נכנסה בי המון רוח להציל 
את העולם. במשך הזמן הצטרפתי לנשים עושות שלום, ובהמשך הקמתי 
את "שכנות טובה"- חבורה יקרה של מתיישבים מכל רחבי יו"ש שחפצים 
לעשות כל שביכולתם למען שכנות טובה יותר בינינו לבין הפלסטינים. 
כמובן שיש הרבה מהמורות בדרך, כל פיגוע מייאש מאוד, אבל הרצח 
של אורי עלה על כולם. אבן בלב, חושך בעיניים וייאוש עמוק עמוק 

מהעם הפלסטיני ומהאפשרות לשנות משהו.
כשהגעתי לשבעה על אורי במוצאי שבת, התביישתי להיכנס. הרגשתי 
חצופה שבכלל העזתי להאמין למישהו מהעם הזה שממנו יצא הרוצח 
שאין מילה לתאר את שפלותו. כתבתי בכל קבוצות השלום את תחושות 
הייאוש והבושה, כמה שמצידנו יש רצון להיטיב וללכת לקראת, הצד השני 
מתגלה בשיא שפלותו ורשעותו.  כך הסתובבתי יומיים, עד שהתפרסם 
השיר של אורי, שכולנו כבר מכירים בעל פה. אין לי לאן לברוח משלום 
העולמים, שלום העלומים של אורי,  מהצו שלה- עשי. שיהא עולמך 
עולם של שלום. אבל מה עושים עם התחושה שאין סיכוי? שאין אופק?  
זה לא משנה בכלל.  כמו שהרב מנחם עליו השלום היה אומר, ובנו שיבי 
שיחיה דואג להזכיר לי: החיים האלה נועדו לכישלון. אז למה אנחנו חיים 
אם אנחנו יודעים שזה לא יצליח? כי לא עלינו המלאכה לגמור ואין אנו 

בני חורין להיבטל ממנה.
לפני ההסכמים וההפרות, כמו שכתבה אורי, ובלי קשר אליהם, אנחנו 
צריכים לחיות שלום. לבחור שלום. מכל מה שהמציאות נותנת לפנינו- 

לבחור טוב, לבחור חיים. זהו הנצח, זה הניצחון.
שנתברך בברכה שאורי מברכת אותנו- לעשות שלום בתוכנו, וממילא 

על העולם כולו.
תודה אורי שעשית את כולנו יפים ומאירים יותר.

תודה לכם משפחת אנסבכר שנתתם לנו להכיר את אורי. הלוואי שכל 
הטוב שמתרחש כאן מאז לכתה יביא לכם מעט נחמה. ותודה לכם אנשי 

תקוע על שהיחד שלנו משיב את האמונה.
מיכל פרומן.

הדס ברזילי / נוער צעיר
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משחקים בשבת תענוג / יעל יוקליס
לשחק משחקי קופסה בשבת תמיד כיף, אך לא חידוש. אבל לשחק 
בספריית תקוע שפתוחה בשבת, עם המארגנת המקסימה רבקה יורב 
רפאל באמת עורר את הסקרנות שלי. אני גרה בתקוע 12 שנה ולא 

זוכרת שהספרייה נפתחה בשבת. 
אז אחרי ארוחת שבת טעימה אצל חברים, הלכתי עם הבן שלי, ילד 
בן שמונה, שכמוני, אוהב לשחק משחקים, לספריית תקוע. למרות 
האהבה שלי לשחק, אני מקפידה מאוד על מצוות המנוחה בשבת, 
"שינה בשבת תענוג";( אז חשבתי שנלך לשם, נתרשם, נבדוק שהילד 

נהנה ואז אברח לספה הנוחה ושמיכת הפליז הרכה והמחממת. 
הגענו לספרייה ומיד נמשכתי לאווירה הנעימה והכיפית. קבוצות 
רבות של ילדים בגילאים שונים, חלק עם מבוגרים, חלק בלי, משחקים 
במגוון רחב של משחקים מרתקים ויוקרתיים. הרבה משחקים שהכרתי 
מילדותי והרבה שרק שמעתי עליהם בשנים אחרונות. עזרתי לבן שלי 

להיקלט בקבוצת ילדים בגילו, ועמדתי ללכת. אז ראיתי את רבקה 
יושבת עם קבוצה רב גילאית שמתחילה משחק חדש, 'קווין דומינו׳, 
שעוד לא הכרתי, וכהפתעה לעצמי, הסקרנות שלי ניצחה את הרצון 

שלי לנוח וישבתי. 
בסבלנות רבה רבקה לימדה את הקבוצה הקטנה. כעבור כמה דקות, 
הבן שלי עם קבוצה של ילדים בגילו הצטרפו אלינו. בסוף היה משחק 

מאתגר וכיף, ולא רק בגלל שניצחנו. 
נהנינו כל כך, הייתי מופתעת כמה מהר נגמר הזמן. סידרנו את המשחקים 
עם רבקה והעוזרים שלה וחזרנו הביתה. אפילו היה מספיק זמן לצאת ידי 

חובתי למנוחת השבת. אני קוראת 
.Win-Win :לזה

שהיוזמה  מאוד  מקווה  אני 
המדהימה הזו תמשיך בשבתות 

הבאות. תודה!
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
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התקופה הקרובה ב"רק שנייה"

בימים אלה מסדרים בחנות את התחפושות לפורים - מוזמנים!
תוך כדי, כבר חושבות על הימים שלקראת פסח...

צפויים להגיע לחנות המון דברים ואין לנו יכולת להכיל ולמיין 
את כל זה. אנא עזרו לנו והביאו לכאן רק בגדים טובים שלמים 
ונקיים, ללא הדפסים של בית ספר, תנועת נוער וכו', רק בגדי 

אביב וקיץ.
כלי בית וחפצים נוספים- רק שלמים, תקינים ונקיים.

את כל השאר- לארוז בשקיות ולהכניס למחסן שנמצא בכניסה 
לחנות להעברה הלאה.

מה שלא ראוי אפילו לעבור הלאה- בבקשה תזרקו לפח ואל 
תשאירו את זה לנו. 

 
תודה לכל מי שכבר עושה את זה...

באהבה, 
מעין וחוה

תושבי תקוע היקרים,
במסגרת הרצון להרחיב את החסד והעזרה ההדדית כאן בישובנו, הקמנו את פרויקט 

"ארוחה חמה". במסגרת הפרויקט אנו יוצאים בגיוס כספים.

"פרויקט ארוחה חמה"- מה זה אומר? מבשלת אשר תיתן מענה מכובד למשפחות 
הזקוקות לסיוע בבישולים לתקופה קצרה או ארוכה, ותתוגמל בתשלום.

כמה תורמים? ככל אשר ידבנו ליבו.

למה שהמשפחה לא תבשל, זה הרי כל-כך קל? לא תמיד קל לבשל, למשל לאחר 
לידה לא קלה, ניתוח, זקנה, או משבר קצר/ מתמשך וכו'.

אז למה צריך גמ"ח? ועדות היישוב אינן מצליחות לתת מענה, בד״כ לאחר שבועיים. 
מדרך הטבע, למרות הרצון הטוב נגמרים כוחות הנתינה. וכאן יוכל הגמ״ח לתת גיבוי 

עבור המשפחה הנדרשת לסיוע.   

חשוב לציין- הסיוע יינתן למשפחה לאחר התייעצות וחשיבה משותפת עם ועדות 
רעות, חיבוק, וגמ"ח תקוע.

מעוניינים לתרום?

העברה בנקאית
בנק מזרחי סניף 454 
חשבון 112079 
גמ״ח תקוע
)נא לציין עבור "ארוחה חמה"(

דרך מיסי יישוב לגמ"ח תקוע.
פונים אל רותי בגזברות 

ומבקשים לתרום דרך המיסים 
לגמ״ח תקוע 

)נא לציין עבור "ארוחה חמה"(

ישירות 
לאלי בש  
או איריס זינגר
עבור "ארוחה חמה"

קרן גוש עציון החזר מס סעיף 46 
בכרטיס אשראי, הקליקו "תרום עכשיו" 

באתר קרן גוש עציון
או בטלפון: 02-9939917
בימים א-ה, 7:30-15:00

)נא לציין עבור גמ"ח תקוע, "ארוחה חמה"(

בברכה, עדי לויט וגמ"ח תקוע

יש כמה דרכים אפשריות:
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והשבוע: 
רות חטם- עו״ס, מייעצת ומלווה תהליכי ניקוי רעלים, ריפוי והחלמה

מה זה ניקוי רעלים?? למה שיהיו לנו בגוף רעלים? מאיפה הם מגיעים? 
איך אפשר לנקות אותם??

נעשה קצת סדר: הגוף הגאון שלנו יודע את העבודה. אם אנחנו סוטים 
מהמסלול ויוצאים מאיזון, הוא יודע להשיב אותנו חזרה. מיליוני תאים 
נהרסים ונבנים בגופנו מידי יום, וכתוצאה נוצרת פסולת אשר מיועדת 
להתפנות מהגוף באופן תקין ומתוכנן מראש. התפקיד העיקרי שלנו הוא 

פשוט לא להפריע לו בעבודה.
אמממ, בעולמנו זו משימה לא פשוטה כל כך. אורח החיים הלחוץ שלנו 
גורם לנו לשכוח את עצמנו ואת צרכי גופנו: אנחנו אוכלים מאכלים לא 
מזינים, ממעטים בפעילות גופנית, ישנים מעט ובשעות לא שגרתיות, 
נחשפים לשמש בצורה לא מותאמת, מורחים על גופנו תכשירי קוסמטיקה 
מלאים ברעלים אשר נספגים ישר לזרם הדם, נושמים חומרי ניקוי חזקים 
אשר רעילים לגופנו, חשופים לקרינה גבוהה ממכשירים שונים, מצויים 
בסטרס יומיומי ורעילות רגשית שגורמים להפרשת אדרנלין מוגברת 

וכתוצאה מכך לרעילות גבוהה.

כל הגורמים האלה ונוספים מביאים את רמת הרעילות בגוף לסף קריטי 
בו הגוף שלנו מקבל החלטה לצאת לפעולה יזומה של פינוי פסולת )גאון 
כבר אמרנו?!(. פעולת פינוי הפסולת באה לידי ביטוי במחלה בה הגוף 
בעצם מפריש החוצה את הרעלים שהצטברו בו )שלשולים, הקאות, ליחה 

ונזלת, פריחה ובעיות עור שונות, דלקות...(.
אפשר לצאת מהמשחק שנקרא החיים בעולם המודרני ולברוח לאיזה אי 
)הלוואי!( ואפשר לעשות בחירות אחרות ושינויים מותאמים בתוך המשחק. 
בניקוי רעלים אנחנו בעצם מחליטים שדי ומספיק, גופנו כבר אותת לנו 
מספר פעמים שהוא עייף וחלש, הראש כואב והבטן נפוחה וצריך לקחת 
אותו לטיפול. הניקוי מתבצע ע״י אכילה של מזונות קלים לעיכול אשר 
לא גוזלים מהגוף התעסקות רבה ומיותרת ואנרגיה עיכולית וכך הוא פנוי 

לניקוי יסודי של כל אותן פינות מאובקות אליהן הוא לא מגיע בשוטף.
נשמע פשוט? זה באמת כך! ככל שנתקרב אל הפשוט והטבעי לנו נגלה 

עד כמה זה פשוט וקל! 
ההתחלה דורשת כח רצון והתארגנות מחודשת, לזוז קצת מהמשבצת 
המוכרת ומאזור הנוחות המוכר, אך הלא תמיד טוב... ולהעניק לעצמנו 

מתנה עצומה של התחדשות ואנרגיה בריאה.

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.

אמנית השבוע: תמר רונד

מה האמנות שלך?
אני ציירת, בעיקר של נופים ודיוקנאות. 
אני עובדת עם מגוון מדיומים כגון: דיו, 
פסטלים, צבעי מים, פחם, צבעי שמן, 

אקריליק ועוד. 
הצגתי בכמה תערוכות יחיד ויש גם 
הדפסים של ציורים שלי שתלויים 
בישיבת "הר עציון". אני מוכרת את 
הציורים לאנשים מגיעים אלי אחרי 
שראו ציור שלי על קיר בבית של חבר או שנחשפו לעמוד שלי בפייסבוק:  

Tamar Rund artwork
אני מלמדת בישיבה התיכונית "אור מנחם" בקרית ארבע. התחלתי ללמד 
שם במסגרת פרס "אמן מורה" של משרד התרבות והספורט בו זכיתי 
לפני 3 שנים. כשנגמרה השנה, ביקשו שאשאר ואלמד שיעורים בציור. 
מאז אני שם והתוכנית משגשגת! בנוסף, אני מלמדת את הגימלאים 

באפרת פעמיים בשבוע.
יש לנו מרחב סטודיו כאן, בבית שלנו בתקוע, ואחרי השיפוץ אני מקווה 

מאוד ללמד גם כאן חוגים ואף לחזור לפסל בקרוב. 
החלום שלי הוא ללמד גם רישום וציור בהשכלה הגבוהה, אז אם יש 

למישהו הצעות או קשרים, אשמח לשמוע!  

איך הגעת לזה?
כשהייתי בכיתה ט' רצו לפתוח מגמת אמנות בביה"ס והחליטו שלכולם 
יהיה שיעור אמנות חובה כדי שיהיו מספיק נרשמים למגמה. בשיעור 
הראשון ציירתי )יצא איום( והתאהבתי בחוויה, בחיבור הרוחני, בעשייה 

עצמה  ובהעברה לדף. לא היה לי "כישרון" טבעי. קיבלתי את הציון הכי 
נמוך בהגשה הסופית של הבגרות במגמה. כשהבוחנת שאלה אותי מה 
אני רוצה לעשות אחרי התיכון, עניתי: "שירות לאומי ואז  אלמד להיות 
ציירת". היא ענתה לי:"את תצטרכי לעבוד קשה מאוד". היא צדקה...  
מאז אני עובדת ללא הרף. עשיתי תואר ראשון במכללת אמונה ותואר 
שני ב-Academy of Art University. אני עובדת קשה ולא מוותרת, 

כי בשבילי, העיקר הוא התהליך, העבודה. שם הקסם האמיתי.

מה מניע אותך ליצור?
אני מכורה לחוויה של היצירה, להרגשה, להתבוננות, לראייה כיצד הציור 
מקבל חיים משלו, לתחושה של ההצלחה בהעברה של היופי שאני ראיתי 
למתבוננים אחרים. התחושה שלי שכאשר אני יוצרת, אני קרובה קצת 
יותר לקב"ה ומעבירה את הנפלאות שהוא יצר לעולם. אני מציירת 
לפחות פעמיים בשבוע ולרוב יותר מזה. אני דוחפת את עצמי להתקדם 
ולהשתפר ולא להישאר במקום, ומשתדלת להשתתף לפחות בקורס 
אחד בשנה כדי להעמיק את הידע והיכולות שלי. גם השיעורים שאני 

מעבירה דוחפים אותי ללמוד ולהתקדם.

כיצד תקוע משפיעה עליך אמנותית?
יש כאן כל כך הרבה יופי- השבילים, הבתים, הנוף והאנשים. אני מסתובבת 
נפעמת. מאז שעברנו לכאן לפני חצי שנה, כבר ציירתי לפחות 10 ציורים 

ברחבי היישוב.   

טיפ ממך לאמן המתחיל:
תלמד מכולם, תעבוד קשה, תתמיד, תאמין בעצמך. למדתי מזמן שכל אחד 
אוהב ונמשך למשהו אחר, אז לא לוותר גם על יצירות שנראה כאילו יצאו 
פחות מוצלחות, ובמקביל לא "לעוף" יותר מדי על יצירות שנראות מצויין.

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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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

17:2016:5516:5016:40מנחה

20:3017:5517:2520:4520:30ערבית

שבת

מנחה 
17:1517:0013:00וק. שבת

17:00
קבלת שבת 

17:15
20 דקות לאחר 

15 דקות 17:16הדלקת נרות
לפני השקיעה

20 דקות לאחר 
הדלקת נרות

6:30שחרית
8:30

5:20
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 16:0015:4516:0016:4516:00

16:30מנחה 16:30

צאת שבתצאת שבת18:0818:08מוצ״ש18:0818:1218:00ערבית

ברחוב עמוס, דירת 4 חדרים, כניסה נפרדת, מרפסת, סורגים, מזגן, פנויה 
מאפריל: 050-2182287 או 050-7725546

----------------------------------------------------------------
יחידת דיור בת 3 חדרים, מהממת, קומת קרקע, כניסה נפרדת, דוד שמש, 

חדשה: 052-2323047, מאיר
---------------------------------------------------------------
למכירה או השכרה, במרכז היישוב, למגורים או השקעה, בית פרטי, 100 מ"ר, 

על חצי דונם, אפשרויות הגדלה, ממוזג, 4 כיווני אויר: חגית, 058-7654455
--------------------------------------------------------------

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

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

לפרסום:
iton@tekoa.co.il

לוח תקוע

בי״ס אח״י א'-ג', חטיבה צעירה, מחפש:

 1. סייעות מלוות מעולות. לפרטים וקו״ח: 

050-9067896 ,לטיור

2. ממלאת מקום לחופשת לידה ליועץ/ת החל מפורים. 

taliechai@gmail.com :קו״ח

אנשי חינוך בעלי שמחת למידה ועשייה, הצטרפו אלינו! 
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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


