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גיליון 801 § פרשת תזריע
הדלקת נרות: 18:45
מוצאי שבת: 19:38

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

גן שעשועים חדש- שצ"פ 927 
עלות השחר

היכונו, היכונו לפתיחת הבריכה 
ביום העצמאות, 9.5!
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דפנה רייך / רכזת קהילה

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

כידוע, בתקוע יש כיום מעל 900 משפחות. היישוב גדל  מאוד בשנים 
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!

כמות משקעים השבוע: 31 מ"מ, 
סה"כ משקעים העונה: 454 מ"מ

אתי מלכא / רכזת פנים

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 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 ליום שני, ג׳ 

pnim@tekoa.co.il :בניסן, 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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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

    בל"מ לקיוסק בבריכה 
ניתן לקבל במזכירות היישוב 

עד תאריך: 18.4.19



תקועיתון  § כ״ח באדר ב׳ תשע״ט 04.04.2019 4

רק שנייה
היה כאן שמח סביב פורים. החנות הייתה צבעונית ומלאה בבגדים 

מגניבים ואנשים מגניבים...
אז התחפושות במחסן מחכות בסבלנות לשנה הבאה... גם המעילים... 

והתפנה מקום לעונה חדשה שבאה עלינו טובה ומחממת.
בימים אלה ממיינים כאן במרץ את כל השפע שאתם מביאים והחנות 
מתמלאת בכל טוב. כדי שהמשימה הזאת תהיה אפשרית, כמה בקשות:
תביאו לכאן רק דברים במצב טוב- נקיים, שלמים ולא משומשים 
מדי. את כל השאר שימו בשקית נפרדת והכניסו למחסן הלבן 

שנמצא בכניסה לחנות ומשם זה יעבור הלאה.
כלי אוכל- אם אתם שומרים כשרות, תדביקו פתק בשרי/ חלבי.

כשאתם באים לקנות בגדים, תחזירו למקום את מה שאתם לא 
לוקחים. וממש נשמח לעזרתכם במיונים כי יש עכשיו כל כך הרבה 
עבודה... גם אם אתם באים לקנות ויש לכם חצי שעה פנויה, זה אחלה.

מוזמנים להצטרף אלינו בשעות הפתיחה של החנות:
שני: 18:00-16:00

שלישי: 13:00-9:00
חמישי: 22:00-20:00

בשבוע של פסח, מה-14 לאפריל, ט' בניסן, החנות תהיה סגורה עד 
אחרי פסח. לפני החג תהיה מכירה של בגדים מאמריקה שבדרך 

לפה. נודיע מתי כשנדע.
תודה לכל הנשים והאנשים הנפלאים שעוזרים לחנות להיות!

שיהיו ימים טובים ותבואו בשמחה,
מעין וחוה

סדנת הכתיבה בספרייה
סדנת הכתיבה עם יורם ניסינוביץ' ממשיכה.

המפגש השני ייערך ביום שני הקרוב, 8/4, ג' בניסן,
בשעה 20:30, בספרייה.

ניתן להגיע, להתרשם ולהירשם להמשך.
עלות מפגש- 30 ש"ח.

עלות הסדרה- 160 ש"ח.
sifriya@tekoa.co.il :הירשמו במייל הספרייה

6.4, יתקיימו  בשבת פרשת תזריע, א' בניסן, 
שיעורים ודברי תורה לפי הלו"ז הבא:

בבית כנסת סוכת דוד, בין קבלת שבת לערבית: 
דבר תורה מפי נילי ארבל.

בבית כנסת נוף אלירז, בשעה 10:15: 
שיעור של רחל ויינשטיין

בספרייה, בשעה 16:30: 
"שתהיה נביעה, שתתחיל הצמיחה, שייפתחו 
הפתחים" –שיח על תפילות לצמיחה ונביעה 

באווירת ראש חודש ניסן
שער הרחמים - ממסע אישי לספר תפילות  – 

נילי ארבל
סיפורים אישיים נוספים

המפגש בהנחיית רחל וינשטיין.

ביום ה', ו' בניסן, 11 באפריל:

במועדון הפיס, ב-20:15: 
"המילה האחרונה בטכנולוגיה של הפריון: הלכה, 

משפט ואתיקה"
הרצאה מלווה בשקופיות, מפי עו"ד ירדנה קופ-

יוסף, מלווה פוריות.  
ההרצאה פתוחה לכולם.

בערב יימכר ספרה של נילי ארבל, "שער הרחמים 
- תפילות למסע הפוריות".

 
לפרטים נוספים ולפניות בתחום ניתן לפנות אל:

ירדנה קופ-יוסף, עו"ד, יועצת הלכה ומלווה פוריות 
מטעם נשמת.

רחל וינשטיין, יועצת הלכה ומלווה פוריות.
נילי ארבל, מנחת סדנאות "מדברת על לבה" 

לנשים במסע הפוריות.

לאירועי שבת מודעות 
לאתגרי הפוריות

של ארגוני 'יש תקווה', 'קרן גפן', 'נשמת'

קהילת תקוע מזמינה אותך ערבבוקר

18:00-20:00ראשון

08:00-12:00שני

אין קבלת קהלשלישי

08:00-09:0018:00-20:00רביעי

08:00-09:0018:00-20:00חמישי

08:00-10:00שישי

שעות פתיחת הדואר - גזור ושמור
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ביום שישי האחרון, ה-29 למרץ, זכינו, אני ורעייתי, יחד עם סבים 
וסבתות רבים, לחוויה מרגשת ומרוממת לב ונפש בתקוע.

כסבא וסבתא של אלומה סבן, ששבו ארצה משליחותם הלאומית 
באיים הקאריביים מטעם משרד החוץ, האירוע המגוון היווה עבורנו 
הזדמנות ייחודית לקירוב לבבות עם נכדתנו ותצפית בלתי אמצעית 
על ההשקעה החינוכית המדהימה של הצוות, בהנהגתו של המורה 
אביעד קלר, אותו הרשו לי לכנות 

בתואר "יאנוש קורצ'ק התקועי".
שכלל  בכיתות  מהתצוגה  המעבר 
זמרה ותנועה משולבים בקפה ועוגה 
בהופעתם  לצפייה  הגדול  לאולם 
המוסיקאלית/ זמרתית של בני/ בנות 
השכבה, שיקף חשיבה והפקה שלא 

מביישת אמרגנים מקצועיים.
מעבר לכל אלה אציין כי את התפעלותי 
מדבר המנהלת שתיבלה את נאומה 
במזמור מספר תהלים, אשר שיקף 
נאמנה את המשמעות והאווירה של הפרויקט הכל-כך חינוכי-חברתי 
ושלח אותנו הביתה )ולהערכתי גם את מרבית המשתתפים( בתחושת 
התעלות והתפעמות כי צאצאינו אכן מופקדים בידיים אמונות המכינות 

אותם לקראת אתגרי העתיד של עמנו והשתרשותו במרחבי א"י.
לסיכום, אין לנו ספק ש"הרוח התקועית", אודותיה כה רבים משיחים, 
אכן שרתה והקרינה עלינו את נוכחותה במהלך המפגש המרגש וכל 
שנותר הוא לאחל לכם, לצוות המחנכים ולכל העושים במלאכת החינוך 
וההתיישבות, ברכת יישר כוחכם ובעזרת ה' ראו ברכה בפועלכם 

הציוני והגאולי.
בברכת חודש טוב ומבורך בשבת הקרובה,

מאתנו דניאל ורבקה סבן
משכונת ארמון הנציב בירושלים

הדבר המתאים ביותר לעשות בערב שבת הראשון של שעון הקיץ הוא 
לבקר ביום סבבא של כיתות ב' בבית הספר בתקוע.  השכמנו, על מנת 
להגיע בזמן, והמאמץ היה משתלם.  בכיתה של נכדנו, איתם, ראינו את 
המורה והתלמידים שרים ומתנועעים בצורה מתואמת להפליא. כולם 
משתפים פעולה באופן מושלם. אחר כך ישבנו עם נכדנו בבית הקפה 
של האירוע. התכבדנו בשפע מעדנים שבחרנו מתוך התפריט שהוגש 

לנו, וענינו על שאלון שנכלל בראיון 
הזוגי בו השתתפנו. השלב האחרון 
היה מרשים ומרגש עוד יותר. ראינו את 
עשרות ילדי השכבה עומדים על הבמה 
באודיטוריום, שרים ומציגים ברמה 
שלא תבייש להקות מקצועיות, וקינחנו 
בהאזנה לדבריה של טלי המנהלת 
אשר קראה את "שיר המעלות אשרי 
כל ירא ה'".  היא התעכבה על הפסוק 
האחרון אשר את קיומו ראינו עין בעין: 
"וראה בנים לבניך". כפי שהסבירה, 

שום דבר אינו מובן מאליו. לפני כמה עשרות שנים לא ניתן היה לדמיין 
שתמונה כזו תיראה: צאן קודשים, בארץ אבות, מכונסים ולבושים 

בחגיגיות, ופיהם לא פוסק מגירסא: "מפי עוללים וינקים יסדת עז".
לצד הרושם העז שמותירה בנו העשייה החינוכית, נבנה שם מערך 
היכרויות של דור הסבאים: זיהינו מכרים שלא פגשנום עשרות שנים 
והיכרנו בנועם רב חדשים. מיצג נפלא של אנשים המשרים אווירת 

קדושה ורוממות על כולנו.
מזלי הוא שהבאתי טישו עימי כי עיני לא פסקו מלדמוע מחמת ההתרגשות.

ברכת יישר כוח לכל העוסקים במלאכת הקודש של חינוך דור ההמשך.  
אין זמן מתאים יותר למפגש מאשר ערב שבת שבו קוראים "והייתם 
קדשים כי קדוש אני", ומפטירין בטהרת פרה אדומה לקראת זמן גאולתנו.

ד"ר ישעיהו אונגר, ערד 

ככל שאין לנו את מי להאשים כך יש לנו יותר על מי לחמול/ 
אסיה הדסה פרנס

על מיינדפולנס שמעתי מכל מיני כיוונים, אבל טרם יצא לי להתנסות. 
ביום ראשון האחרון נתקלתי בפרסום על סדנא וחשבתי שזו הזדמנות 
נהדרת להתנסות וליהנות מהקרבה לבית ומהמאמץ המינימלי שכרוך 
בהגעה לפיס. הגעתי לסדנה. אלי בר לב הסביר שמיינדפולנס זו 

התבוננות במחשבות בתחושות ובמה שקורה לנו ללא שיפוט. 
אחרי ההסברים הגיע שלב ההתנסות. 20 דקות בישיבה ו-5 דקות 
בהליכה. היה לי מעניין מאוד לחוות את עצמי באופן הזה, להקשיב 
למחשבות שלי, לשים לב מה עולה בלי לאחוז בזה ובלי לבטל את זה. 
רק להיות. היו רגעים של קסם כשחוויתי אחדות עם עצמי. הפסקתי 
להרגיש את הנפרדות של אברי הגוף והייתי אחת. היה לי מעניין לחוש 
את ההבדל בין לשבת ולהקשיב לבין ללכת ולהקשיב. אם בישיבה 
הרגשתי בבית וחשתי התרחבות, בהליכה שמעתי קולות ביקורת 

רבים על עצמי והיה לי יותר מאתגר. 
לשמחתי הסדנא ממשיכה לשלושה מפגשים שבועיים נוספים ואני 

לגמרי ארצה להגיע ולהשתתף. מוזמנים גם.

בונים פיגומים- 
שואפים גבוה/

אביה פרקש
במוצאי שבת הוקרן 
ם  י מ ו ג י פ ט  ר ס ה
באמפי. הגענו הרבה 
נוער והרבה מבוגרים.
הסרט פיגומים עוסק 

בנושא מסגרות חינוך ובגרויות, ולכן אחרי הצפייה בסרט, התאספנו 
כולנו לשיח בנושאים האלה.

הצפייה המשותפת של נוער ומבוגרים בסרט הייתה, לדעתי, החלטה 
נכונה. ישבתי בעיקר עם הנוער והרגשתי שטוב שמקרינים את הסרט 
באווירה הזאת. בתחילה הסתייגתי מקיומו של שיח משותף לנוער 
ומבוגרים אחרי הסרט, אך התחושות של כולנו בעקבות הצפייה היו 
דומות והיה נוח לשתף בהן, כך שהשיח היה מתאים בהחלט. השיח 
התפתח לכיוונים נכונים ואמיתיים והרבה מהנוער הרגישו צורך לשתף 
בתחושותיהם לגבי המסגרות שלהם, הלימודים והבגרויות. היתה הרבה 

הבנה בין המבוגרים לצעירים והיה שיח נעים וקשוב.

ביה"ס אח"י - חטיבה צעירה / יום סבבא

תרבות
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רחלי סוויד- דרמה תרפיסטית, מרצה ב"הקול קורה", שחקנית פלייבק 
באנסמבל "צלול" ומנחת קבוצות תהליך בתיאטרון פלייבק.

פלייבק ככלי תרפויטי
תיאטרון פלייבק צמח מהפסיכודרמה )יעקב מורנו-פסיכיאטר ממציא 
הפסיכודרמה( ומאימפרוביזציה. המייסדים של הפלייבק הם ג'ונתן 
פוקס וג'ו סאלס )1975(. המטרה שלהם היתה לקחת קבוצות אנשים 
מכל קצוות האוכלוסייה ולתת במה לסיפורים העולים מהקהל. לאחר 
מכן, הם לקחו את הכלי למקומות מגוונים כמו בתי ספר, בתי כלא, בתי 
אבות, כנסים ופסטיבלים. מאז הפלייבק הפך לכלי חברתי, המאחד בין 
קבוצות אנשים או יוצר חוויה משותפת, וגם לכלי טיפולי, המאפשר 

"לראות את הקולות" שבראש שלנו ולעבוד איתם.
איך זה עובד? מספר מהקהל בוחר לעלות ולספר את סיפורו, הקהל והשחקנים 
מקשיבים לסיפור שסופר )וגם לסאבטקסט( ואז השחקנים ממחיזים את 
הסיפור באילתור. המספר מקבל הזדמנות לצפות בזוויות שונות של הסיפור 

שלו. דרך הפלייבק יש אפשרות להתבונן על הנרטיב הסיפורי שלנו ממקום 
פחות שיפוטי, יותר נקי ומפרספקטיבות שונות. לעיתים הנרטיב יקבל תפנית 
ויעזור לחבר חלקים חסרים או לתקן חוויות פחות חיוביות מהעבר, וע"י כך 
להביא להתרה ולתקווה. הכלי מאפשר חוויה תרפויטית בצורה חווייתית 

ודינמית מתוך הנאה מרובה, קבלה עצמית ויצירתיות.

בקבוצת הפלייבק התהליכי שאני מקיימת לנשים, בשונה מהופעת 
פלייבק, אנו נפגשות אחת לשבוע, מתרגלות עבודה תיאטרלית ודינמית, 
מביאות את סיפורי העומק שלנו ועוברות תהליך עיבוד מעצים, כפרטים 
וכקבוצה. המשתתפות אינן צריכות להיות שחקניות. בקבוצה אני מלמדת 
טכניקות המסייעות לקלוע ללב הסיפור, לבודד קולות פנימיים ולהמחיז 
באופן המביא לתחושת קתרזיס ואמפתיה. כל זה מתוך אמונה שככל 
שנצליח לגלם יותר דמויות, נצליח להגמיש את הנפש ולפתוח בקרבנו יותר 
אפשרויות תגובה לחיים בריאים. גם האילתור מקבל חלק חשוב ביכולת 
שלנו להיות שותפות פעילות בחיים וללמוד להגיד "כן" לסיטואציות 

ופחות להיבהל מהלא-מוכר.
הכוח של הקבוצה הוא מרפא בפני עצמו, המסע המשותף והאפשרות 
להיות עדות לתהליכים אישיים וקבוצתיים מחבר מאוד בין המשתתפות 
בקבוצה ועוזר לתהליך קסום להתרחש. כשחלקים של אחת נפגשות 
עם האחרת, זה יוצר סוג של אדוות הזדהות ומניע לצמיחה משותפת. 

את המסע שלי עברתי בחיפוש ארוך דרך אומנויות שונות. בפלייבק 
מצאתי מקום משחקי ויצירתי הנותן מענה לילדה שבי, שתוכל לשחק, 
להשתולל, לחלום ולהרגיש; לנערה שבי, שתוכל לבדוק גבולות, למרוד 
ולחקור; וגם לאישה שבי, שתוכל להעמיק, לחמול, להקשיב ולאהוב 

את עצמה ואת האחר.

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.

 

 

 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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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. 

לעצמי עד כמה... אחד המניעים הגדולים שלי היה אבא שלי: האותנטיות 
שבו, השפה המרוקאית, המנטליות החמה והיהדות הספרדית המחבקת 
והצבעונית... ועצם זה שהיה מאזין המון באוטו ובבית לג'ו עמר ושלמה 
 ,..."never say never" :בר וקובי אוז... וכך לימים..., כמו שאומרים
אותו גלעד שלא היה יכול לסבול את המוזיקה הזו בכל פעם שאבא שלי 
היה שם קסטות שלה, כיום מנגן עם קובי מטיפקס ועם שלמה בר ועם 

עוד אמנים רבים בתחום... כאילו משמיים צחקו עלי.

מה מניע אותי ליצור: 
השראה מניעה אותי ליצור. כשאני שומע נגן מנגן "טאקסים" )אמנות 
האלתור במזרח( והניגון בוקע מעמקי נשמתו... או שאני שומע בתוך 
יצירה כלשהי מהלכים של שאלה ותשובה, כמיהה וחיפוש עד הגאולה 

והניצחון... ולפעמים גם נחה עלי הרוח בלי קשר לשום דבר חיצוני.
אומן זה מלשון אמונה או אמון כמו הצינור שאנחנו אמונים עליו להעביר 

דרכו את השפע הרוחני. 

איך תקוע משפיעה עלי?
בגלל האנשים המתוקים פה יש חן מיוחד מאוד לתקוע. מקווה להישאר 
פה בעז"ה. כאן סוף כל סוף פתחתי את הסדנא ללימודי מקאם וכבר באים 
אלי הרבה תלמידים. בתור מורה, אני משלב מגוון רחב של ידע וסגנונות. 

טיפ לאמן המתחיל: 
ככל שתתקרב יותר לעצמך ולאמת שלך, תתקרב יותר ליצירה. אמנם 
חלק חשוב בדרך של אמן הוא חיקוי, אבל אותם שהשאירו חותם, הם 
אלו שהביאו משהו מהנקודה הכי פנימית וחשופה שלהם. הכי חשוב 
להיות מכוונים ביצירה כלפי שמיא כי שם נמצאים האוצרות הכי גדולים. 

שם אתה מידמה לאין סוף הכי הרבה שאפשר בנתינה.

אמן השבוע:  גלעד חזן

מה האמנות שלי: 
אני מוזיקאי, מלחין, נגן עוד וכינור, חוקר 
שונים:  מאזורים  המקאם  תורת  את 
טורקיה, ארצות ערב, צפון אפריקה וכו'... 
אני מתעסק בעיקר ביצירה מקורית שלי 

ובלימוד מוזיקה מזרחית קלאסית.
אני מנגן כבר 20 שנה. זכיתי ללמוד אצל המאסטר יוסף שם טוב, שהוא אחד 
מאחרוני נגני העוד מעירק. בצעירותי ניגנתי עם התזמורת האנדלוסית. 
ניגנתי במרוקו בפסטיבל למוזיקה מקודשת מהאסלאם עם יאיר דלאל 
ואנסמבל בגדאד ירושלים, הקלטתי אלבום עם האחים זוארץ, ייצגתי 
את הקרן לירושלים במסע הופעות בקנדה והשתתפתי בפרויקט של 
שימור פיוטי יהדות לוב ועוד. היום אני מנהל מוזיקלי של הפייטן והזמר 
הבינלאומי ליאור אלמליח ויזם ומפיק של האגודה לטיפוח יהדות תימן. 
פה, בתקוע, אני מעביר סדנא ללימוד תורת המקאם. הסדנא מתאימה 

גם למי שלא יודע תווים ומשקלים.

איך הגעתי לזה:
השורשים שלי תמיד קראו לי מעמקי האדמה. תמיד הייתי עתיק 
ואאוטסיידר, תמיד פיעמה בי ההרגשה שיום אחד אחזור אחורה בזמן... 
הייתי די ג'יי ומפיק מסיבות ותמיד משהו גרם לי להרגיש לא שייך גם 
מבחינה תרבותית וגם מבחינה רוחנית. כבר בצבא חזרתי בתשובה ואז 
התחילו תהליכים שונים לעצב אותי, כמו לימוד המוזיקה המזרחית 
המהפנטת מטורקיה, המפגש עם מאסטרים מוזיקאים מעיראק, ובעיקר 
המפגש עם העוד, מלך הכלים- מפגש שהפך לסיפור אהבה ולא תיארתי 

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

ולנו יש פלאפל...
פלאפל תקוע ממשיך במרץ

ימי שלישי בין השעות: 
16:00-21:00

תודה לכל הלקוחות 
שמגיעים מידי שבוע!

נערכים לתקופת החג והקיץ
ובקרוב מאוד עוברים למבנה הפיצה 

הישן בפארק המרכזי.
מקווים לבואכם, נוער תקוע.
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כמידי שנה , גם השנה יתקיים אי"ה ,הסדר הציבורי בעברית / אנגלית / רוסית עבור כל מי שמעוניין להשתתף אנשים נשים קשישים וטף  
 מכל הישוב והסביבה ,כולם יתקבלו בשמחה ובחום !

 . 94:44בשעה  94/40/02הסדר הציבורי יתקיים בע"ה באולם הפייס בליל הסדר 
 בתוכנית : קריאת וסיפור ההגדה , שירים ושמחה , ארוחה בשרית חגיגית .

 .כניסה חופשית ללא תשלום 
 .4202600200או אצל דני ברוכין  4200408090אנחנו מבקשים להרשם מראש אצל שלמה לנסקי 

*** 
As in previous years, Chabad of Tekoa will be hosting its Public Pesach Seder. 

The seder will be led in Hebrew, English and Russian and is open for men, women and children of all ages. 
Program includes: Reading and hearing the Haggada and a festive and joyous atmosphere.  

A full meat dinner will be served. 
Friday, April 19, 2019 at 8:00 PM at the Payis Community Centre. 

Entrance is free of charge. 
For more information and to register, please call Shlomo Lenski 054-808-7121 or Dani Bruchin 054-536-4546. 

*** 
Дорогие друзья!  

Мы рады пригласить вас на празднование седера Песаха который состоится 20 апреля в 
20:00 в клубе "Моадон пайс" 

Песни, рассказы, сладкие угощения для детей.  
Мясная и рыбная трапеза и главное много хорошего настроения  

Вход и выход свободный :) 
Количество мест не ограничено.  

Телефон для связи  
054-536-45-46 Даниэль  

 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  

 

לפרטים: ויקי 050-5248182 | גלעד 052-6484440
התשלום באשראי או במזומן

כל ציוד הקמפינג והטיולים 

החנות שמגיעה 
עד אליך!

בלנדסטון, לדרמנים, סנדלי שורש במחיר מדהים.אוהלים, שקי שינה, תרמילים, נעליים, ביגוד חורף, כל המותגים במחירים מפתיעים! 

ברחבת הפיס בתקועמשעה 16:00 עד 20:00 ביום חמישי הקרוב 11.4.19במחירים מדהימים!!!לקמפינג וטיוליםסנדלי שורש וציוד יריד מכירות 
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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

18:5018:2518:40מנחה

20:3019:2019:1520:4520:30ערבית

שבת

מנחה 
18:4518:3014:00וק. שבת

19:00
קבלת שבת 

18:30
20 דקות לאחר 

15 דקות 18:45הדלקת נרות
לפני השקיעה

20 דקות לאחר 
18:40הדלקת נרות

6:30שחרית
8:30

5:45
לימוד 8:006:109:158:00

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
18:00מנחה 18:00

תהילים ילדים 
17:15

מנחה 18:00
שיעור 17:0016:00

מנחה 17:00

19:40צאת שבתצאת שבת19:3319:38מוצ״ש19:3819:4219:20ערבית

יחידה בת 2 חדרים, חדשה, כ-70 מ"ר + חדר עבודה 
פנימי, דוד שמש, כניסה פרטית, קומת קרקע, 

מיידית: 052-2323047
----------------------------------------

ברחוב עמוס, דירת 4 חדרים, מזגן, אמבטיה, סורגים, 
מרפסת, כניסה נפרדת: 050-2182287 

----------------------------------------
בית משפחתי גדול ויפה, עם גינה, 5 חדרי שינה + 
משרד + סלון גדול: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
----------------------------------------
מיידי, דירה גדולה, 90 מ"ר, 3.5 חדרים, כניסה 

פרטית: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
----------------------------------------
דירה, 3 חדרי שינה, מרווחת, סלון גדול, מתאימה 
למשפחה או לשותפים: תמר- תקוע תיווך, 054-598883
----------------------------------------

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

לפרסום:
iton@tekoa.co.il

לוח תקוע

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

ללא תיווך, בית, 5 חדרים, בשכונת בנה ביתך, גמיש, 
מיידי. לפרטים: 050-8558179

----------------------------------------
בתקוע ב', בית בלי מדרגות, 200 מ"ר על מפלס אחד, 
פרגולה גדולה, גינה, רמת בנייה גבוהה: תמר- תקוע 

תיווך, 054-5988839
----------------------------------------
בית חדש, עיצוב מודרני, קומה ראשונה, 150 מ"ר, 
סלון רחב עם נוף, 4 חדרי שינה, עם יציאה לגינה, 
קומת כניסה, 3 יחידות קטנות להשכרה: תמר- 

תקוע תיווך, 054-5988839
----------------------------------------
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 חדרים, 
חצר ונוף + 2 יחידות של 50 מ"ר כל אחת: תמר- 

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

לקיץ, בית בן 2 קומות, בכל קומה דירת 4 חדרים + 
סטודיו, פרגולה וגינה מסביב: תמר- תקוע תיווך, 

054-5988839
----------------------------------------

בית יפה, 6 חדרי שינה, גינה מושקעת, שתי קומות, 
קרוב למרכז היישוב, אפשרות ליחידת דיור: תמר- 

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

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

----------------------------------------
חדש בשוק- ללא תיווך! בתי אמנה/ נוף הרודיון, בית 
פרטי, צמוד קרקע על חצי דונם, 140 מ״ר בנוי, מושקע 
ושמור, 5.5 חדרים, אופציה לבניית קומה שנייה, מיקום 
מעולה, גינה מטופחת, נוף להרודיון, רחוב שקט, רחב 

ונוח, חנייה פרטית: אביב, 050-5791025
----------------------------------------

דרושות לשנת הלימודים הבאה: גננת וסייעת 
לגן התורני בתקוע, אחראיות,  למשרה מלאה 
בעלות ניסיון ועם רצון לחנך מתוך אהבה, אמונה 
ושליחות, לקבוצה קטנה של כ-23 ילדים וילדות 

מקסימים בגיל גן חובה, באווירה ביתית וחמה. 
ל:  חיים  קורות  לשלוח  מוזמנות  המתעניינות 

abetekoa@gmail.com. בהצלחה!
----------------------------------------

שחרית ביום הבחירות 
בביה"כ סוכת דוד 

בשעה 7:15
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מוזיקה חיה במקום - בואו בשמחה!

 יום שני, י‘ ניסן, 15.4
משעה 15:30 בדשא שליד הספרייה

כל הספרים עד 5 ₪שוק הספרים של הספרייה

שוק המציאות של ילדי תקוע
מוזמנים להביא פיצ'יפקעס שאתם כבר לא צריכים, דברים שהכנתם, ספרי ילדים וצעצועים 

שתרצו למכור ואפשר גם אוכל שהכנתם בבית. 

כל פריט עד 5 ₪

זה שלי
בעקבות הסיפור של רן כהן-אהרונוב. אביב אוהב מאוד לגלות ולחקור, אין לו הרבה חברים 

ולכן מטייל לבדו. יום אחד הוא מוצא כדור מסתורי ומחליט לצאת למשימת בילוש בכדי 
לגלות למי שייך הכדור? מצויד בזכוכית מגדלת ותיק בלשים, יוצא למסע מרתק, בו הוא 

עובר הרפתקאות ומכיר דמויות מהאגדות, שמגלים לו כמה דברים על עצמו ועל החיים. האם 
יצליח למצוא למי שייך הכדור? האם יגלה עוד דברים מעניינים בדרך? 5 ₪ לילד.

16:30 הצגה ראשונה | 17:30 הצגה שנייה 
הרשמה מוקדמת במייל: sifriya@tekoa.co.il. מספר המקומות מוגבל.

הצגה של תיאטרון השעה הישראלית | לגילאי 3-8 | בספרייה

מושים את משה מהתיבה
חדר הפתעות מדליק ומשמח ביאור עם יהודית כהן. 5 ₪ לילד. 

16:00-18:00 | בחדר האומנות


