
1תקועיתון  § כ״א באדר ב׳ תשע״ט 28.03.2019

גיליון 800 § פרשת שמיני
הדלקת נרות: 18:45
מוצאי שבת: 19:33

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

האירוס השחום בוואדי תקוע
צילום: נעם בדין

מזל טוב!

לבת שבע ועומר גרנות להולדת הבת

לתמר וברק לנגר דרורי להולדת הבת

בחלוף שנה לפטירת אהובתנו 
ג'רי רות פרוינד ז"ל

נעלה לקברה ביום רביעי, כ"ז באדר ב' תשע"ט, 
03/04/2019, בשעה 17:00, בבית העלמין בתקוע.

בשעה -17:45 סעודת אזכרה באולם "שמחת דליה", 
בבית הכנסת "סוכת דוד" בתקוע.

המשפחה

פרויקט "ליד הפארק"

בפרויקט נותרו כ-16 מגרשים לבנייה עצמית )בנה ביתך(.

המגרשים ישווקו לעומדים בהתניות הבאות:

א. חברי אגודה.

ב. מחוסרי דיור.

ג. ללא חובות לאגודה.

ד. גרים ביישוב.

ה. משלמים מיסי אגודה באופן רצוף מינואר 2016.

מחיר משוער: 555,000 ש"ח.

ערב הסברה על הפרויקט 

יתקיים ב-2 לאפריל, בשעה 20:30, 

באמפי של היישוב.

מפקד 
בשעה 
16:45
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כמות משקעים השבוע: 20 מ"מ, 
סה"כ משקעים העונה: 423 מ"מ

אתי מלכא / רכזת פנים

1.  להשכרה:
תא של 100 מ"ר באזור התעשייה, כ-30 ש"ח למ"ר. לפרטים: 

אתי, 053-7714909

2. מבנה חדש 
לבני עקיבא:

לאור הצפיפות 
הקיימת )ב"ה( 
בנ"ע  בסניף 
הקיים, הוחלט 
ע"י הוועד המנהל 
להקצות מקום 
לטובת  נוסף 
הסניף. השבוע, 
טובה,  בשעה 
הסתיימו עבודות 
השיפוץ במבנה 
המחלבה הישנה, 

שמול בית כנסת חב"ד, לטובת חניכי בני עקיבא. בימים הקרובים בני 
עקיבא יקבלו את המקום לשימושם.

3. הצבעה לבחירת ועדת קליטה ולחברות באגודה
חברי וחברות האגודה השיתופית תקוע!

הרינו להודיע בזאת כי ביום רביעי, ה’ בניסן )10.04(, בין השעות 
21:00-20:00, במבנה הפיס, ייערכו בחירות לוועדת קליטה 
ליישוב )להלן, בעמוד הבא, הסבר של דפנה, רכזת הקהילה( 
והצבעה לאישור חברות באגודה של רשימת המועמדים 
)רשימה מצורפת בעמוד זה(. רשימת המועמדים לחברות 

נקבעה בהתאם לקריטריונים בתקנון האגודה.
זכאים להצביע חברי האגודה בלבד, בהצגת ת.ז. ניתן להצביע 

עבור בן/ בת זוג בצירוף ת.ז. של בן/ בת הזוג וייפוי כח.
חברים הרואים עצמם מתאימים לוועדת הקליטה ומוכנים 
לתרום מזמנם לטובת הקהילה, מוזמנים להגיש מועמדות עד 

pnim@tekoa.co.il :ליום 08.04, בשעה 12:00, במייל
אם ישנם מועמדים לחברות שאינם מופיעים ברשימה הנ"ל 
והם סבורים כי עליהם להיות מועמדים בהצבעה זו, נא לפנות 
במייל לאתי מלכא: pnim@tekoa.co.il, עד ליום 08.04.19 

בשעה 12:00.

משפחות חדשות:
אבירם רונן ונריה

אברמוביץ גיא ואביגיל
אגסי גבריאל ומרים

אגסי נועם והדסה
אנסבכר אפרת

באשר יוסף ומרגלית
בדין נועם ורבינוביץ עדי

ביבי ישי ואמירה 
בן גד אריאל ואירית

בן הרוש נתניאל ווירג'ני
בן שושן עוזיאל ואוריה

ברג'ורט בנימין ורחלי
ברנט נחום

ברנס מתניה והדסה
בש מיכל

גביש אביגדור
גולובנסקי גלינה

גריגורייב סרגיי
גרין רייאן ג'רד ודליה
דבירה יצחק ורבקה

דיאמנד אברהם ומוריה
דסקל נדב ואילה

הופמן שמחה
הררי אייל

הרשליקוביץ דוד
זהבי נתנאל ולבונה

טייברמן איגור ואולה
טל דויד ועירית

ישורון-שמריהו אלחנן ויעל
כהן שחר ושירה

כליפה סוניה
להב אלישיב

לוי שמואל וחדוה
לסר סופי

מדמון אוריאל ותרצה
מונפורט דוד וולרי
מורו נחום ומאיה

מילשטיין  יונה

משה נטע יסכה
ניקומרוב מיכאל

נתן יעקב ואביגיל
ספיבק שלמה ובת אל

ספירו אברהם וג'ואן
עובד דוד ושמרית

עזרן אלון ורחל
פאר יוסף )קיסלוק(

פירר אלכסנדר וקרנצל ליאה
צדוק יצחק 

קאופמן נעמה
קופר רשבי 

קלנר אברהם ונועה
קנובלוך מאיר ורחל
רודריגז דעאל ובאר
רוזנצוייג לאה רייזל

רוטשטיין חיים
רחבי אסף

שגב יהונתן ושלום ברוריה
שליסלברג אביה וטליה 

שמביק דוד והדס
שרביט מור

בנים ממשיכים:
אגרסט יסכה רחל

אהרון יותם
אליאס שיראל אסיף

ארמון ידידיה אברהם
בית-און זהר

בסנאינו מוריה גאולה
ברוביק דוד

ברוכין חנה ורד
ברמי מורן
ברמי כפיר

גבאי אור דניאל
גולד מאור

גסנוב/בביצ'ב לב בנימין
גרינברג שמואל

וינברג ישיב
זמיר אראלי אלרועי

חודורקובסקי שמעון
חסקין עמוס

טפליצקי ברטה
יחזקאל דרור

יערי-ורטש מרים אורה
יפרח מעין
כץ דניאלה

לב שלום שמעון
לבוז אילן יהודה

לוי לירון
לוי אושר

לויט שחר מלכות
לוין שלמה שגיא
לסובוי / כהן יעל
לסר נסיבה דנה

מזוגי אוריאל
מטוסוב מעיין שמחה

מלט שחר
משה סתיו

נטף/ויטרבו הלל
סיידנר דניאלה

סרוסי הילה
עדס דביר

פיקרד שלו
פרידמן טליה רות

רבי אלינור נעמי שרה
רחמים שי-אל

שונדליה חי יהוידע מאיר
שטיבל מרים שרה

שרר נחמה

מועמדים לחברות באגודה
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דפנה רייך / רכזת קהילה

ועדת משואות

הסבר על בחירות לוועדת קליטה
מה הסיפור של הוועדה הזו בעצם? לשם מה קיימת ומה הם תפקידיה?

900 משפחות. היישוב גדל  מאוד בשנים  כידוע, בתקוע יש כיום מעל 
האחרונות ולכך יש השפעה גדולה על אופי הקליטה והתהליך. תפקידה 
של ועדת קליטה הוא לפגוש את האנשים שמגיעים ולחשוף אותם לדי.

אן.איי היישובי: לשקף, להכווין ולספר להם על אופיו של היישוב; להתיחס 
לנקודות קריטיות, כגון חובותיו וזכויותיו של התושב, אופיין של הקהילות, 
אופיו המעורב של היישוב, גודלו וההשלכות של כל אלה על סגנון החיים, 
יחסי השכנות, מוסדות הלימוד ועוד. הראיון הוא ההזדמנות עבור הפונה 
לגבש את ההבנה לגבי מידת התאמתו ליישוב תקוע. למעשה, הוועדה 
היא ה"פנים" של היישוב- הנציגים הראשונים אותם פוגש האדם הפונה 
ומתעניין במגורים ביישוב. בנוסף, תפקידה של הוועדה להוות "סנן" מפני 

אנשים העלולים להיות מסוכנים לציבור.
קדנציה אחת אורכת שנה. מספר החברים בוועדה הינו בין שלושה לחמישה, 
כאשר מינימום החברים הנוכחים הנדרש לקיום ראיון עם מועמד הינו 
שלושה. הוועדה עובדת בשיתוף עם רכזת הקהילה לגיבוש האופי והמדיניות 

של הוועדה ולבירורים נדרשים במצבי קונפליקט. 
באופן טבעי ישנן תקופות בהן ישנם מעט פונים המגיעים ליישוב- לרוב 
במהלך החורף והאביב, ולכן בחודשים אלו תדירות הפגישות יכולה לנוע בין 
פעם בשבועיים לפעם בשלושה שבועות. לעומת זאת, לקראת הקיץ ולפני 
תחילת שנת הלימודים, עלול להיות עומס ראיונות גדול והוועדה לעיתים 

תמצא עצמה מתכנסת בתדירות גבוהה של פעם בשבוע. 
בעוד כמה שבועות מגיעה לסיומה הקדנציה של ועדת הקליטה ואת/ה 

נקרא/ת לדגל: בוא/י והגש/י מועמדות לוועדה!

תושבי תקוע היקרים,
טקס יום העצמאות מתקרב ואיתו אחד השיאים החשובים של השנה 

ביישובנו - טקס הדלקת המשואות.
אנו רואים בטקס הזדמנות להכיר ולהוקיר את פועלן המגוון של דמויות 
מתוכנו, לתת במה לאירועים ונושאים שמעסיקים את הקהילה. בסימן 
הבחירות המתקרבות- יש לכם, חברי היישוב, הזדמנות להשפיע על ההרכב 

המדליק של מעלי המשואות. 
בהמשך לנושא הטקס המרכזי, שהוא "מצדיעים לרוח הישראלית", בחרנו 
ארבע קטגוריות להדלקת המשואות, שמפגישות את הרוח הישראלית עם 

היישוב תקוע:
רוח היזמות בתקוע- יזמים ויוזמות חברתיות ו/או קהילתיות בתקוע. 

נוער תקוע- נערות ונערים שמובילים ופועלים בתוך הנוער או בעשייה 
ביישוב ומחוצה לו.

ספורט וספורטיביות בתקוע- ספורטאים, מאמנים ואנשי חזון ומעשה 
בתחום הספורט התקועי.

החיים המשותפים בתקוע- דמויות המייצגות את המגוון האנושי והחברתי, 
והיכולת לחלום, לחיות ולעשות יחד.

אנחנו מזמינים אתכם להציע מועמדים לאחת או יותר מהקטגוריות- אנשים 
שהייתם שמחים לראות על הבמה ולהפקיד בידם את לפיד האש התקועי. 
לכל הצעה יש לצרף נימוק לבחירת המועמד. הצעת המועמדים מתבצעת 

בקישור הנמצא באתר היישוב, במייל היישובי ובפייסבוק. חפשו אותנו!
תאריך סופי להצעת מועמדים- יום חמישי, כ"ח באדר ב', 4/4 .

כל המציע- משפיע!
חברי ועדת המשואות

הרב אבי וולפיש, שירה בירנבאום, יקרת פרידמן, אורי בן דוד, דוד צחי

יש תקווה
שבת המודעות לאתגרי הפוריות

בשיתוף עם קרן גפן ויש תקווה

בעז"ה בשבת פרשת תזריע, א׳ בניסן, 06.04, קהילת תקוע שוב 
תיקח חלק ביוזמה שמתקיימת פעם בשנה, מזה כשלוש שנים, 
בלמעלה מ-300 בתי כנסת באמריקה הצפונית. זו השנה השנייה 

בה קהילות ישראליות מצטרפות ליוזמה. 
מטרת השבת הזאת הינה העלאת המודעות והרגישות הקהילתית 

כלפי אלו שטרם בורכו בילד או מתקשים בהרחבת משפחתם.  

בשבת יתקיימו שיעורים בחלק מבתי הכנסת, וכן יתקיים מפגש 
בספרייה בשבת אחר הצהריים, בשעה 17:00.

פרטים נוספים יתפרסמו בהמשך.
ישנם אלו שעסוקים בנושא משום עיסוקם המקצועי וישנם אלו 
שעברו או עוברים מסע פוריות אישי. ישנה חשיבות גדולה לכך 
שיישמעו הסיפורים האישיים, אך כמובן שלא כל אחד רוצה לשתף 
מפאת הרגישות של הנושא. נשמח ששבת זו תהווה במה לאלו 
שכן רוצים לשתף בסיפורם האישי. המעוניינים לקחת חלק פעיל 

בתוכניות השבת מוזמנים לפנות לרחל וינשטיין: 058-6264224
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t a r b u t @ t e k o a . c o . i l ל  י י מ ב  < ם  י ס י ט ר כ ת  ש י כ ר ל

הקרנת הסרט >>

מועדון
הסרט הטוב

חמישי, כ”ח אדר ב’ 4/4

מפי
בא

 20
:30

במאית ויוצרת: איריס זכי
לאחר הסרט יתקיים שיח עם הבמאית 

הכניסה מגיל 15 ומעלה

10 ₪כניסה>

איריס זכי, במאית תל אביבית, נוחתת בלב ההתנחלות תקוע כדי לנסות ולשוחח 
לראשונה עם האנשים שגרים בעבר השני של הקו הירוק. מחוץ למכולת של

היישוב, מתחת לעץ, היא מציבה שלוש מצלמות, שולחן ושני כסאות, וממתינה 
לדבר עם המקומיים. החשש מהפולשת ומהמצלמות מותיר בתחילה את איריס 
בעיקר לבדה. אך עד מהרה הכסא שמולה לא נותר עוד ריק. אט אט יושבים 
מתנחלים מרקעים שונים לשיחות כנות, מפתיעות, לעתים משעשעות, 

המביאות מבט רענן על המציאות הישראלית משני צדי הקו הירוק

מתנחלת

הקרנת הסרט >>

מועדון
הסרט הטוב

מוצ”ש הקרוב, כ”ג אדר ב’ 30/3

במאי ויוצר: מתן יאיר
לאחר הסרט יתקיים פאנל הורים ונוער בהשתתפות 

רבקה אימבר ויעקב אזולאי | הכניסה מגיל 12 ומעלה

10 ₪כניסה>

אשר עובד בעסק המשפחתי של פיגומי בניה, במקביל להיותו בן עשרה בתיכון. 
בעיני מילו אביו (יעקב כהן) הוא מבזבז את זמנו בבית הספר, בהיותו היורש 
הטבעי לעסק. אשר מוצא ברמי (עמי סמולרצ’יק), המורה החדש לספרות 
בבית הספר, מודל לחיקוי ודמות אב חילופית ושונה, ומציג בפניו אפשרויות 
חדשות ורגשות שלא הכיר בעצמו. דרמה רגישה המבוססת על חוויותיו 

של הבמאי בחיים האמיתיים עם אשר לקס, שהיה תלמידו.

פיגומים
פרס הסרט הטוב ביותר 2017

פרס שחקן 
המשנה 

הטוב ביותר

מפי
בא

 21
:00

t a r b u t @ t e k o a . c o . i l ל  י י מ ב  < ם  י ס י ט ר כ ת  ש י כ ר ל
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ליישוב תקוע דרוש/ה 
עובד/ת למחלקת שפ"י

היקף משרה: 100%
דרישות התפקיד:

בעל חוש טכני	 
חריצות	 
ראש גדול	 
יתרון לבעל נשק	 
העבודה כוללת ימי שישי לפי הצורך	 

pnim@tekoa.co.il :קו"ח ניתן לשלוח ל
עד לתאריך: 04.04.19

רק פניות מתאימות ייענו
נא לציין :"עבור משרת עובד שפ"י"

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 04.04.19, למייל

ליישוב תקוע דרושה 
מ"מ לריכוז תכנית "פותחות שבוע"

)לשלושה חודשים עם אופציה להארכה(.

תיאור התפקיד:
בניית תכנית לסדנאות מתחלפות לאורך השנה, גיוס ושיבוץ מעבירי סדנאות וסגירה עם הספקים.	 
הפעלת התכנית בפועל בימי ראשון בבוקר. ההפעלה כוללת: הכנה פיזית וטכנית של 	 

המרחב, הנחיית מעגל נשים, פתרון בעיות בזמן אמת
מעקב תקציבי ועבודה מול מחלקות הגזברות והנה"ח של היישוב, רישום וגבייה מתושבים, 	 

תשלומים לספקים
גיוס ושימור שמרטפיות	 
מערך פרסום המשלב כתיבת תוכן, עבודה עם גרפיקאי, פרסום במדיות השונות	 
ישיבה חודשית עם רכזת הקהילה והשתתפות בארבעה מפגשים ו/או השתלמויות צוות 	 

קהילה במהלך השנה

דרישות התפקיד:
מוטיבציה גבוהה לעבודה עם אנשים	 
תקשורת בינאישית ברמה גבוהה ויכולת הכלה	 
יכולת ארגונית ברמה גבוהה	 
עבודה במסגרת תקציב	 
עמידה בלו"ז	 
פניות בימי ראשון בבוקר	 

היקף משרה: 20%
תחילת עבודה: אפריל 2019

pnim@tekoa.co.il  :קו"ח ניתן להגיש עד 04.04.19, למייל

לבריכת היישוב דרושים 
קופאי/ת; 
סדרן/נית. 

לפרטים לפנות לאתי מלכא: 
053-7714909
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כחלק ממאמצי ועדת החינוך לגיל הרך 
לשמר ולצ'פר את צוותי הגנים, הכינו 
חברות הוועדה משלוחי מנות מפנקים 
כאות הוקרה לצוותי הגנים ביישוב.  
הצוותים שמחו והודו מאד, התרגשו ונהנו.

בואו לא נחכה לרגע האחרון!
קייטנות פסח של המתנ"ס במחירים 
מצחיקים, לילדי הגנים ולילדי כיתות א'-ג'.

הזדרזו להירשם, כך ההתארגנות כולה 
יכולה לקרות מראש ובנחת )יחסית(.

רננה קלימן / רכזת חינוך

דעות // הכיבוש המשחית - יהושע צימרמן

)סוטה מ"ב(: אמר ר' אלעזר: כל עדה שיש בה חנופה לסוף גולה.

פורים 2019: ראש מרצ, תמר זנדברג, ביקרה בקברו של יאסר ערפאת 
והתחבקה עם אבו מאזן, צורר היהודים.

האם יש הצדקה לעובדה המצערת שחמישים ושתיים שנים אנו שולטים 
בעם אחר? לכאורה, הכיבוש הוא חסר הגיון, כי הוא משחית את נפש 
האומה! אולם מתחת לפני השטח, למרות שהוא חסר הגיון, לא נראה 

שיש למצב פתרון.

בואו ונדמיין תרחיש, אשר הובטח לנו נאמנה על ידי מיעוט בנות יענה, 
יפות נפש ודורשות שלום, ברובן מהשמאל, הטומנות ראשן בחול, שלולא 
הכיבוש, לא היו פיגועים והשלום היה שורה במחוזותינו; המרצחים 
הערבים היו מכתתים את סכיניהם למריצות ורוקדים הורה ברחובות; 
שבעים ושתיים הבתולות היו חוזרות למוטב מחוסר תעסוקה ופרנסה; 
החמאס היה משנה את שמו לחלאס; נסראללה החי בזבל )חיזבאללה( 
היה יוצא מן הבונקר ומתחיל למחזר בקבוקים; האירנים היו מתנצלים, 
מפרקים את הכורים  ומכריזים על חג חדש בשם פורים, שבו מותר ליהודים 
להרוג ערבים, והעיר שושן צהלה ושמחה; האנטישמיות העולמית הייתה 

מתפוגגת תחת מסווה של גיור המוני לכל מגולחי הראש.
ורק דבר אחד לא היה קורה, מרוב בושה וחוסר אמונה עצמית- משיח 
לא היה מתגלה. כי משיח לא בא לתקן עולם אלא בא לעולם שכבר 

תוקן. ועולם מתוקן- אין!

בואו ולא נדמיין את התרחיש ההזוי שנכתב לעיל. בלי ליפול למלכודת 
החור שבחול, שנוצר על ידי ראשה של בת היענה, נחזור בזמן למציאות 
שלפני 67', לפני הכיבוש, וניווכח שדבר לא השתנה! המרצחים הפכו 
את המריצות לסכינים ולא רקדו הורה ברחובות; הבתולות בגן העדן 
המוסלמי היו עסוקות עד מעל הראש; בעזרתה הנדיבה של ממשלת 
ישראל, הפתאח והחמאס קמו לתחייה ולנסראללה נתנו אישור להקים את 
ארגונו; השאה האירני עדיין שלט, אך היה ברור שהאייטולות החומייניות 
יקחו הכל ובגדול; האנטישמיות גאתה בעולם בדיוק כמו היום, והעיר 

שושן... לא צהלה ולא שמחה.

אה... בנות יענה, הבנתי..! לא לכיבוש הזה התכוונתן! גם מלחמת השחרור 
נחשבת לכיבוש של אדמה ערבית, כי בשורש האידיאולוגיה המוסלמית, כל 
כברת ארץ שפעם הייתה תחת שליטה מוסלמית תמיד תהיה מוסלמית! 
מי קבע? מוחמד היהודי. כבשנו את תל אביב, יפו, חיפה, עכו, רמלה, 
לוד, חבל הגליל, הנגב, ירושלים ואין ספור מקומות נוספים שפעם היו 

שייכים למוסלמים הערבים וכיום?...

אם כך, אחיי היהודים, למען יפי נפש השלום והיענה, בואו נקום, נארוז 
ונחזור... נחזור לאן? הרי האנטישמיות לא רוצה אותנו בזה העולם.

אם כך אחיי היהודים, בואו ונוציא את ראשינו מן החול ונחזה במציאות 
הנפלאה שבה אנחנו עם הנצח ולנצח כאן נהיה.

האנטישמיות היא חיובית ותגרום למיליוני יהודים לחזור לארץ האבות. 
ולנו, תושבי תקוע יהודה ושומרון, יש תפקיד חשוב לשמר עבורם את 
המקום, כי אין מקום חופשי אחר בארץ המגדלים של נתניה ותל אביב. 

וכולם יגיעו להתיישב בתקוע רבתי אהובתי.

אומנם ההכנות 
לפורים בעיצומן... 

ובכל זאת, 
גם פסח באופק, אז...

תרבחו ותסעדו! 
קהילת תקוע פותחת את ביתה! 
חוגגים מימונה בביתכם? 

ספרו לנו ותופיעו בפרסום המימונות ביישוב!  

יש ליצור קשר עם אלינור: 054-7398763 
ועדת תרבות



7תקועיתון  § כ״א באדר ב׳ תשע״ט 28.03.2019

בני עקיבא

סיכום שבוע בסניף
שבט נבטים האלופים הפיקו מסיבת פורים למועדון הוותיקים וארזו משלוחי 

מנות לחיילים בהרודיון, בהובלת צוות נחשון והמדריכים!
שבט ניצנים קיימו 
לילדי  פעילות 
בתענית  היישוב 
אסתר, כאשר כל 
ההכנסות הועברו 
ע  ו ק ת ח  " מ ג ל
מערך  במסגרת 

נתינה.
שבט מעלות הרימו 
ה  כ י פ ה ף  י נ ס ב

מטריפה והובילו שבת ונהפוכו!
שבט מעפילים עובדים במרץ על הפזמונסניף... פרטים בהמשך :(

שבט הרא"ה עשו הכתרה מושקעת ואדירה!
ת  ו ר ו ד ט  ב ש
הפיקו  התותחים 
שוק פורים שכמוהו 

לא היה! לכל קהילת 
תקוע! כמובן שכל 
קודש  ההכנסות 
שמחנו  לצדקה! 
מי  בכל  מאוד 

שהגיע.
יישר כח לצוותים 
של  ם  לי המובי
י  ת ו ו צ  , ף י נ ס ה
ונחשון,  הדרכה 
ת  א ו  ל י ב ו ה ש
אירועי חודש אדר 

בהשקעה  בסניף 
ומסירות!

התרמות!
בשבוע הקרוב חניכי הסניף יעברו ביישוב להתרמות לתנועת בני עקיבא.

למה מתרימים? לפרויקטים החברתיים של התנועה כגון:
תוכנית השחר- פיתוח מנהיגות בקרב בני נוער יוצאי העדה האתיופית

שבטי יובל- שבטים לילדים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים בסניפים 
גרעיני יונתן- תוכנית לפיתוח מנהיגות בשכונות ובפריפריה

קרן אמץ חניך- קרן לסבסוד פעילות התנועה לחניכים מעוטי יכולת כלכלית.

מזכירים שההרשמה למסע פסח בעיצומה! 
בעז״ה נצא לטייל עם כל מחוז ירושלים באזור הגליל המערבי )פרטים 

מדויקים על המסלול בהמשך(, 
בימים ראשון-שני, ט׳-י׳ בניסן )14-15/4(. 

סיום הרשמה במזומן אצל אילה הקומונרית - עד מוצאי שבת הקרובה, 
כ"ג באדר ב', 30/03. 

יחד עם התשלום במזומן יש להביא אישור הורים )מצורף בפלייר(. 
סיום הרשמה באינטרנט - עד יום שלישי, כ"ו באדר ב', 02/04.

לכל שאלה, אנחנו כאן! 
הצוותים ואילה הקומונרית
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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. 

אני אלה בית הלחמי, מתגוררת בתקוע שנים רבות )ממש מההתחלה. 
סוף שנות ה-70'(, אם לשניים, מתרגלת ומלמדת יוגה לנשים כ-10 שנים.

יוגה הוא עולם שנחשפתי אליו בגיל מבוגר יחסית, אחרי גלגולים רבים 
בעולם האמנות )קרמיקה, פיסול וציור( והגעתי אליו באופן טבעי, בתהליך 
שכלל תהיות שונות בנושא החומר )מהו, מה תכליתו ולמה הוא כל כך 

כבד? אולי ניתן איכשהו לגלות בו את הרוח?(
בניגוד לעולם האמנות, הסובב כולו סביב האמן והאובייקטים שלו, 
היצירה והתוצאה, פגשתי גישה שונה לגמרי. אין תוצאה- פרי, יש דרך 
והליכה בה- תרגול. אין "אני" נפרד שממציא ויוצר הכל מתוך עצמו - יש 

אחד גדול שאני חלק ממנו, שמעביר דרכי את הידע לאחרים. 
היוגה הפכה לכלי שבאמצעותו התגבשה ראייה בהירה יותר, דרך חוויה 
ועדות לחוויה זו בו-זמנית, כשהחוויה וההתבוננות בה הן ללא שיפוט. 
על מזרון היוגה, כמעבדה לחיים עצמם, נבנה לימוד שקט ומגונן- איך 
להתמודד עם פחדים, כעסים וחוסר איזון, למשל באמצעות עמידה על 
רגל אחת או פיתול מאתגר במיוחד; איך להתנסות בלי להיבהל; מה 
המשמעות והאם זה בכלל חשוב אם הצלחתי או לא, שהבטן מלאה ולא 

נוח או שהראש בורח ומשוטט הרחק מכאן. 

בניגוד להתעמלות הודית כזו או אחרת, מתבססת היוגה על תשומת לב 
לנשימה, על מציאת מרכז הגוף, המתחבר למרכז גדול ממנו דרך תנועה 

ושהייה בה ביחס לקרקע.
כתבי היוגה העתיקים, שנוצרו בהודו לפני כ-5000 שנה, כללו הוראות 
מפורטות איך לשכלל את הנפש ולהביאה לנשגב, איך לנהוג ברכב הזה- 
הגוף, ולשמור עליו, איך לחיות בין אנשים ללא אלימות )אהימסה( ועוד. 
למעשה מטרת היוגה הייתה מלכתחילה לחזק את הגוף ולהרגילו לישיבה 
ממושכת במדיטציה. מאוחר יותר, כשנפתחה השיטה למערב, בזכות 
מורים נפלאים כאיינגר, דסיקשר ואחרים והוטמעה בתרבות המערבית, 

היא הפכה לסוג של ספורט הישגי עם מדים וקודים מיוחדים.
היוגה היא דרך חיים שפירושה אחדות- יוג' )to unite(, כי דרך החומר 
אנחנו מגלים את הרוח. היא עוזרת לפתח גמישות, שקט נפשי, כוח 
וריכוז, מעוררת שמחה, מלמדת הסתפקות במה שיש, בונה יסודות 

איתנים לבריאות גופנית ומרווחת את הנפש. 
האמת נמצאת בחצר האחורית, לא צריך לנסוע רחוק.

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.

אמן השבוע: 

אורן אלקבץ

מהי האומנות שלך?

מאייר ואנימטור. למרות שבפועל אני 
עוסק הרבה יותר באנימציה מאשר 
באיור, עדיין האיור הוא הראשון בסדר 

והוא ללא ספק קרוב הרבה יותר לליבי.

איך הגעת לזה?

זה היה לי ברור מגיל קטן מאוד. אם כבר הייתי מגיע לבית הספר זה היה 
רק כדי לצייר בזמן שהאיש ליד הלוח מדבר. האיור היה בשבילי העולם בו 
אני מתקיים. חיפוש הקו והמצאת דמויות ככל העולה על רוחי, היו העולם 

האלטרנטיבי המלא שלי. 
כשבגרתי, למדתי תקשורת חזותית בבצלאל והתחלתי לעבוד במשרדי 
פרסום מובילים בתל-אביב, שם התמקדתי יותר באנימציה. העבודה במשרדי 
פרסום לימדה אותי המון וכך התמקצעתי בתוכנות של תלת מימד ועריכה. יש 
משהו ממקד מאוד בייצור פרודוקטים מהיר דוקא, בניגוד ליצירה ממושכת, 

איטית ומלאת השראה. הקצב האינטנסיבי בפרסום התאים לי באותו שלב. 
בשנים האחרונות עיקר התעסוקה שלי הוא הפקת סרטוני אנימציה 

ב"רוגטקה", שזו חברה שעוסקת בהפקת סרטונים ותוכן איכותי ברשת. 
בנוסף, בשנים האחרונות לימדתי עיצוב וליוויתי סטודנטים בבית הספר 
ללימודי עיצוב ותקשורת ׳סיעור מוחות׳. כמורה, חשוב לי להתמקד בגישה 
העיצובית ובהשראה. התוכנות והטכניקות טובות ככלי בלבד והן לא יכולות 

לבוא במקום ההשראה. 
לאחרונה, אחרי הפסקה ארוכה מדי, אני מחזיר את העיפרון ליד, לשמחתי, 
ועובד כעת על סדרת ציורים על עץ בעפרונות ובאקריליק. אני נהנה מאוד 
מהעבודה על המשטח הקשיח כי לקו יש אופי אחר על המשטח מאשר על 
הדף. גם לשימוש בגווני הלבן יש משמעות אחרת על העץ והחיפוש הזה 

מרתק אותי.

מה מניע אותך ליצור?

1. הרצון לעשות את מה ששייך לי באמת
2. הסקרנות איך ייראה הציור הבא 
3. הכסף הגדול שאני עומד לעשות

כיצד תקוע משפיעה עליך אמנותית?

חלק מרכזי ביצירה שלי הוא אפיון דמויות, וככזה, תקוע היא בהחלט לונה 
פארק צבעוני שמלא באפשרויות...

טיפ ממך לאמן המתחיל:

לשאול בפשטות מה שייך לי ורק לי, בתוך כל הרעש החיצוני וההשוואות.
אנחנו חשופים להרי-הררים של אינפורמציה ויזואלית, ואומן שרוצה לבטא 
את קולו מוזמן לשאול את עצמו מה שייך לתנועת הנפש האישית שלו, 
לעולם המושגים האישי שלו ולכלים שניתנו לו. בוודאי שזהו תהליך שהולך 
ומתברר, חיפוש שהולך ומדייק את עצמו כל הזמן, אבל ההתכנסות פנימה 

וההקשבה לנטייה הפנימית הם מפתח.
קוריוז קטן- אני, למרבה הפלא, עיוור צבעים ולקח לי הרבה זמן עד שראיתי בזה 
הכוונה מדוייקת מאוד עבורי, שנועדה לעזור לי להתמקד בכלים ששייכים לי באמת.
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 הזמנה להציע הצעות

 בישוב תקוע ( וגינה  קוטג' לרכישת בית קרקע )
 

 )משפחת טסטה לשעבר(.בישוב תקוע (  466ברחוב אדירים )מגרש הציבור מוזמן להגיש הצעות לרכישת הזכויות בבית קרקע )וילה ( 

   (יתכן וקיימות זכויות בניה נוספות) ופיתוח סביבתי מלא .חניה גינה הכולל מ"ר  500-על קרקע בת כחדרים   +5בן מ"ר   220בן קרקע  צמודבית  הנכס הינו .1
 

  . AS ISזכויות ימכרו במצבן  ה .2
 

  .עם הח"מ בנכס בתיאום מראש לבקרניתן  .3
 

 .( הבנקאית""ההמחאה )להלן:  ₪ 150,000ירוף המחאה בנקאית ע"ס , בצ 17:00בשעה  20/4/19הצעות לרכישת הנכס תוגשנה למשרדי הח"מ עד ליום  .4
 

 תוחזר למציע שלא זכה.ראשון,  לחילופין, ההמחאה הבנקאית במקרה ומציע יחתום על הסכם מכר, ההמחאה הבנקאית תהווה את התשלום ה .5
 

 לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים, ואין הח"מ מתחייבים  .6
 

 ל סיבה שהיא ו/או לא חתם על הסכם מכר, תחולט הערובה שמסר כפיצוי מוסכם. כזוכה שיחזור בו מהצעתו מ .7
 

 מכירת הבית כפופה לאישור בית המשפט . .8

 כונסי הנכסים                                     

 
 צוריאל חזי, עו"ד     בסרמן צביקה, עו"ד 

 כונס הנכסים      כונס הנכסים
 אלון מורה 1מוריה רח'     ראשון לציון  7/4רח' הרשפלד 

 1532-9973724פקס'  052-4643493טל:    077-3719314פקס' :   052-2244851טל : 
 tsurielaw@gmail.comמייל :     tzvikaba@gmail.comמייל :    
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  בס"ד

 יריד אופניים
 אופני רחובות מגיעים

 לתקוע
 מכירה ותיקון אופניים

 אדר ב כ"ז 19/3/4 רביעיביום 
 12:00-20:00בין השעות 

 רחבת בית מפעל הפיסב
ים של אופני הרים לנוער הגיעו דגמים חדשים ומיוחד

ישוקים כפולים, הילוכים, ח 24ק, מעצורי דיסולבוגרים: 
 shimanoהילוכי 

 תחרות!!!!!ושירות ללא מחירים מכירת אביזרים, 
 ניתן לשלם בכרטיס אשראי 

 נשמח לראותכם! אופני רחובות
 חיים 0505299983 
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 בתוכנית:
 האביב בהדרו /הכנות לליל הסדר /יצירה /משחק ושיר

 

 יג' ניסן -חמישי ט'-ימים ראשון 
  03:38 0:88בין השעות 

 אפשרות לצהרון אם יהיה ביקוש. 
  5-9מיועד לגילאים 

 ש"ח( 058ש"ח )צהרון: 028מחיר: 

 2454895450פרטים והרשמה: אורית  

 

מקווה נשים
שעות פתיחה

ימים א-ה: 20:00-21:30

ערב שבת/חג: 40 דקות 

אחרי כניסת השבת/
החג

קיץ:  ן  שעו מוצ״ש 

21:00-22:00
למידע נוסף:

www.tekoa.co.il

אוהל שרה ויעקבאוהל 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
6:206:308:15ב, ה 5:45

6:15
ו׳ 8:15

ר״ח וצום 6:00
דף יומי 6:005:15

שחרית 6:00

18:4517:2018:4018:30מנחה

20:3018:1519:1520:4520:30ערבית

שבת

מנחה 
18:4018:2514:00וק. שבת

19:00
קבלת שבת 

19:20
20 דקות לאחר 

15 דקות 18:41הדלקת נרות
לפני השקיעה

20 דקות לאחר 
הדלקת נרות

17:15
ק. שבת 17:40

6:30שחרית
8:30

5:45
לימוד 8:306:109:308:00

8:30שחרית 8:45
ותיקין:

30 דק׳ לפני הנץ
מניין שני: 8:30

8:15ברכו 9:00

שיעור 17:15מנחה
מנחה 18:00

13:30
17:30

שיעור 17:00
18:0018:00מנחה 18:00

תהילים ילדים 
17:15

מנחה 18:00
שיעור 16:3015:00

מנחה 16:00

18:15צאת שבתצאת שבת19:3319:33מוצ״ש19:3319:3719:20ערבית

דירת 4 חדרים עם גלריה ענקית, משופצת ומרוהטת חלקית, 80 מ"ר קומה ראשונה, 
כניסה מיידית. לפרטים: 050-5383033, חנה 

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

ברחוב אדירים, דירת 3 חדרים, עם גינה גדולה. לפרטים: אהרן, 052-7906010
-------------------------------------------------------------------
דירה, ברחוב סולם יעקב, במיקום מעולה, 3 חדרים, גדולה, מוארת ומרווחת, 2 
חדרי שירותים, מקלחת ואמבטיה, מרפסת גדולה, קומה שנייה. לפרטים: אביעד, 

052-5775594; עירית, 054-2228835
--------------------------------------------------------------------
דירת 3 חדרים, 2 חדרי שינה, 2 אמבטיות מלאות, 90 מטר, מרפסת 60 מטר: 

050-7954244
-------------------------------------------------------------------

ללא תיווך, בית יפה ומתוחזק היטב, בשכונת בנה ביתך, 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
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סדנה ייחודית בה נטעם את רזי החכמה העתיקה והפשוטה של 
מדיטציית המיינדפולנס, מתוך התכוונות להבנה מעמיקה יותר 
לאופן שבו ניתן להשתמש בתרגול יקר ערך זה כדי ליצור שינוי 

עמוק ומשמעותי בחיי היומיום שלנו.
לאחר מפגש זה בו נלמד ונתרגל את הרובד הבסיסי של התרגול, תפתח סדרה 

שבה נקיים עוד 3 מפגשים של תרגול והעמקה עבור מי שירצה להרחיב את 
ההתנסות שלו.

יום ראשון, 31/3
כ“ד אדר ב‘

20:30 במבנה הפיס
25 ש“ח

בחיי היומיום

אלי ברלב, בן 41 נשוי + 6. 
פסיכותרפיסט גופני ומשלב את 
עקרונות המיינדפולנס בטיפול.

מתרגל מדיטציה כ-18 שנה, 
מנחה קבוצות תרגול וחוקר סקרן 

של הקשר בין תפילה, מיינדפולנס 
ותנועה ויוזם סדנאות של 

"גופנפש ותנועה".


