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גיליון 804 § פרשת קדושים
הדלקת נרות: 19:05
מוצאי שבת: 20:00

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

מזל טוב!

ליעל וגולן נפתלי בן חמו להולדת הבן
ליעל ודניאל וינטר להולדת הבת

לדנה ודוד גיג להולדת הבן
לרננה ואוריאל קלימן להולדת הבן

טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה

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

נתנאל שלום יקותיאל ז”ל 
אבא של אפרת בן אשר ואח של גדעון יקותיאל.

משתתפים בצער המשפחה
בית תקוע

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

מיכל חגי ז”ל 
אחות של שירה ליברמן.

משתתפים בצער המשפחה
בית תקוע
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תושבים יקרים:

בשל טקס יום העצמאות המגרש יהיה סגור לפעילות 

החל מיום ראשון, 05.05.19, ועד ליום שבת, 11.05.19.

המגרש ייפתח שוב לפעילות רגילה ביום ראשון, 06.05.19.

רננה ואוריאל קלימן יקרים:
מזל טוב להולדת הבן סיני ברוך!

כולנו שמחים בשמחתכם, תגדלו אותו בנחת ביחד עם 
שאר ילדיכם המקסימים.

הוועד המנהל וצוות עובדי היישוב

מספר עדכונים בנוגע להקלות בנהלי הכנסת עובדים פלסטינים ליישוב 
החל מ-1.5, ניתן להכניס עובדת פלסטינית ללא צורך בליווי חמוש 
18 אשר יהיה עם העובדת לאורך כל  וניתן להסתפק במלווה מעל גיל 

זמן שהותה ביישוב.  
כמובן שעל העובדת לעמוד בכל שאר הקריטריונים המופיעים באתר 

היישוב )היתר עבודה, גיל מינימלי וכו'(. 
החל מ-1.5, עובד פלסטיני מעל גיל 60 יוכל להיכנס ליישוב ללא צורך 
בליווי חמוש וניתן להסתפק במלווה מעל גיל 18 אשר יהיה עם העובד 

לאורך כל זמן שהותו ביישוב. 
כמובן שעל העובד לעמוד בכל שאר הקריטריונים המופיעים באתר היישוב 

)היתר עבודה, גיל מינימלי וכו'(.
הקלות אלו באות לאחר התייעצות עם מספר גורמי מקצוע ומתוך הבנה 
שההקלות הללו יכולות לסייע לחלק גדול מתושבי היישוב ולחסוך להם 

עלויות שמירה. 
ההנחיות הכתובות מעלה ישונו ויעודכנו בהתאם לצורך ועל פי הערכת המצב. 

הגעלת כלים:
לא כולם יודעים, אבל מאחורי הגעלת הכלים, מדי שנה בשנה, עומד צוות 
מתנדבים שתורם מזמנו ומרצו כדי שהדבר יוכל להתקיים על הצד הטוב ביותר!
זה המקום לומר תודה למי שטרח והתנדב השנה, ארגן, עשה משמרות ועוד:

הרב גדי אנסבכר- שמנצח על הכל
הרב אבי וולפיש, הרב אריאל אלמוג, שריאל לוי, אברהם לוי, מיכאל ויינשטיין, 
הרב דוד פיאלקוף, אלכס גרינברג, דוד שמחון, יואל שפיץ, איתמר מלט, ידידיה 
אבינר, אריאל אימבר, יהושע מרק, הרב דניאל ביג'ל, חנינא זינגר, דוד הראל.
הנערים- קוה ויינשטיין, נועם פרקש, צביאל רודיך, שוביה נגר, ישראל 

שמחון, אליה הלברטל.
תודה גם לצוות שפ"ע היישובי על הצד הטכני!

לפסחים רבים וטובים יחד

חינוך, פותחות שבוע:
בסימן טוב ובמזל טוב, רננה קלימן הנהדרת שלנו - רכזת החינוך ורכזת 
פרויקט פותחות שבוע - ילדה בערב פסח את סיני ברוך. אנחנו מתרגשים 
איתה ומודים לה על התקופה האינטנסיבית והמשמעותית שבה קידמה 
את תחום החינוך ביישוב וריכזה את פרויקט "פותחות שבוע" בחן ומרץ! 
אנחנו מאחלים לך ולמשפחתך, רננה, שמחה גדולה בסיני ברוך ומנוחה 

אמיתית.
זו ההזדמנות לברך את טלי זורנברג הנכנסת למלא את מקומה של רננה 

בריכוז "פותחות שבוע". ברוכה הבאה!
אנחנו מאחלים לך הצלחה רבה וכבר כיף לנו שאת איתנו!

המשך אביב-קיץ של התחדשויות ושמחות!

פרויקט "ליד הפארק"

אנו מודיעים על פתיחת ההרשמה לפרויקט! 

להלן נתונים בסיסיים: 

הפרויקט מיועד ל:

חברי אגודה, מחוסרי דיור, המשלמים מיסי יישוב 

באופן רצוף לפחות מ-1.1.2016, וללא חובות לאגודה. 

בפרויקט נותרו כ- 14 מגרשים.

מחיר מגרש: 535,000 ₪.

תשלום בגין מבני ציבור: 60,000 אש"ח.

פתיחת ההרשמה והגשת ערעורים: 02/05/2019. 

סיום הגשת ערעורים: 14/5/2019.

סיום ההרשמה: 17/5/2019.

קישור לטופס הרישום ופרטים מלאים מופיעים באתר 

היישוב:

/http://www.tekoa.co.il 
הגשת ערעורים תתבצע במזכירות היישוב ע"ג טופס 

ייעודי.

מחלקת בטחון

דפנה רייך / רכזת קהילה

נפתחה 
מכירת 

המנויים לבריכה 
לעונת הרחצה 2019!

היכנסו לאתר היישוב:

www.tekoa.co.il

שימו לב: באופן זמני אין אפשרות גלישה באתר 
ממכשירי אנדרואיד. התקלה בטיפול. מוזמנים 
להירשם דרך מחשבים נייחים או מכשירי אייפון. 
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תקוע ים המלח - המסלול האגדי
זאת פשוט חוויה לחצות את המדבר כל פסח!

לחבר'ה שכבר עושים את זה בפעם הרביעית-חמישית, המסלול נהיה 
יותר ויותר מוכר.

יוצאים מבית הכנסת של תקוע ד', יורדים לנחל תקוע, חוצים את האוהלים 
הראשונים של הבדואים, מתחילים לטפס לגבעת הצעקות )ההר המחודד 
שרואים מכל מקום(, שקט, לילה, מדבר. הליכה הליכה הליכה. עד שהשחר 
עולה, כולם כבר מצאו את מקומם על המצוק שצופה לים המלח. נשימה, 

התפעלות, סחתיין עליכם, עשיתם את זה.
בפסח הבא )אולי עוד קודם( נחזור לחצות את המדבר, אותן אבנים, אותו 

השביל, אותם אנשים ועוד.

וואו איזה חופש עמוס וכיף היה לנוווווווו, אז ננסה קצת להיזכר מה עשינו בחופש- 
משחק פתיחת החופש עם כיתה ז' - שיחקנו ברחבי היישוב את "משחק המצלמות" 
ואז חזרנו לפארק הבנים לפיתות על הסאג', אחרונות לפני החג. היה חם, מהנה 

וטעים. כל הכבוד לכל המארגנים!
פיקניק פתיחת החופש עם כיתה ח' בדשא הגדול ב-ב' - כולם הביאו חמץ 

ונשנושים מהבית ויחד עשינו פיקניק ספונטני ונעים בדשא. היה כיף!!
קבוצת מנהיגות של כיתה ח' יצאו באותו יום חמישי לכפר עציון לחזיון האור-קולי 
החדש - בזמן שכולם נערכו לקראת הפסח, יצאה קבוצת מנהיגות קק"ל למיצג 
המחודש בכפר עציון. נחשפנו לתקופה בה ההיאחזות בגוש הייתה מאתגרת 
ודרשה כוחות נפש מיוחדים, ראינו את הלחימה על גוש עציון, את התקוות 
והאכזבות שהיו לאורך הדרך והפרידה של הלוחמים מנשותיהם וילדיהם, 
הקרב והאובדן...  התרגשנו יחד עד דמעות מהתמונות המספרות את התקומה 

המחודשת של כפר עציון בתוך כל הגוש. 
לאחר המיצג, התיישבנו לעבד את מה שראינו. חלקנו קיבל פרופורציות על 
החיים שלנו, חלקנו העריך יותר את המגורים בגוש, חלקנו כאב את הדרך והסבל 
שעברו הלוחמים, חלקנו לקח על עצמו להשקיע בחיים שלנו קצת יותר. היה 

מרתק ומשמעותי! תודה לכל מי שהגיע, לנרי בת השרות ולקרן המדריכה:(
סיירות כיתה ז' - לקראת החג עשינו מסע פסח עצמאי! יצאנו אל דרום מדבר 
יהודה, ראינו מראות מטורפים, שחינו בגבי מים, הכרנו את המדבר מקרוב, 
חשנו את התחושה שצריך להסתפק במה שיש איתך- וזאת החירות האמיתית. 

נתראה בטיול הבא, יצחק
סיירות כיתה ח' - לפני פסח, 'חוגי סיירות' של קק"ל פתחו קבוצה חדשה דנדשה 
ביישוב שעוד תתעצב בערכי הסיירות, התפקוד והשהייה בשטח. במפגש דיברנו 
על הטיולים החודשיים הרבים שמחכים, על מיומנויות השטח שילמדו ועל הכיף. 

בנוסף הכנו תפו"א אדמה מוקרם במדורה, מעדן מומלץ!
התרשמתי מהחניכים, שסביבתיות היא לא מושג חדש בשבילם, ואני בטוחה 

שהם מיד ייכנסו לעניינים וימצאו חיבור. מצפה למפגש הבא. כל הטוב, חן
צוות יער - מזג האוויר הנעים איפשר לנו לצאת אל היער ולהמשיך בעבודות- 
ירדנו אל הוואדי, מתחת לכביש וליער, והוצאנו זבל, שאריות של מכוניות, בגדים 
ושאר ירקות מתוך הוואדי. היה כל כך מרגש לראות אלפי מטיילים נהנים ביער 
במהלך החג בזכות העבודה הנהדרת שלנו השנה!! כל הכבוד לכל השותפים 

ותודה ענקית לשלמה 
התמיכה  כל  על  בשן 

מסביב ותוך כדי.
מסעדת הבצק הפריך 
לפרויקט  בהמשך   -
שהתחלנו  ההאקתון 
השנה, יומיים לפני החג, 
כיתה ז' הפעילו מסעדת 
)המבורגרים  בשרים 
לטובת  ונקניקיות( 
הכריכים  הקהילה. 
נמכרו במחירי הפסד 
והיתה גם פינת יצירה 
במסעדה.  ומשחק 
כדי להקל על  זה  כל 
והילדים  ההורים 
העמוסה  בתקופה 
פסח.  לפני  והלחוצה 
מנות  עשרות  מכרנו 

וסיימנו כשכבר נגמרו כל חבילות ההמבורגרים בסופר )=
אתם מושלמים והכי כיף לנו איתכם בעולםםםםם,

נרי והדס

שלומות וברכות לחברים,
קצת מאירועי הספרייה בחופשת הפסח:

יריד האביב הקבוע נערך השנה במפתיע בתוך הפיס, הודות למזג האוויר 
המעט משוגע שהיה לנו בפסח הזה.

אך זה לא עצר את שוק התן-קח הגדול במזרח הגוש.
ילדות וילדים העבירו בחינניות רבה את תכולת הפיצ'פקעס הביתית שלהם 

לאחרים ובתמורה לקחו אליהם חדשים.
במקביל יהודית כהן המופלאה הכינה עם הילדים בובות משה בתיבה קטנות 
ומתוקות ובספרייה נהנינו מההצגה "זה שלי" של תיאטרון השעה הישראלית.

נעם  הלברטל,  חגי 
ורשי  גולדשטיין 
בר רשי הנעימו לנו 
בשירי פסח ובשירים 

יפים נוספים.
לכל  רבה  תודה 
המשתתפים ולאסתי 
פרנקל, מוריה שרת, 
טליה גפן, נילי אימבר 
והדס זליבנסקי על 

העזרה.
ת  ו א ר ל ו  נ ח מ ש
קטנים וגדולים שבאו 
בבקרים  לספרייה 

בחופשת הפסח. 
כל הכבוד לכל משיבי 

הספרים בנקיונות הפסח, עשיתם טוב.

ועכשיו לפינת הרעיונות היצירתיים והכיפיים של רבקה-יורב רפאל:
רבקה אירגנה לנו פעילויות מפתיעות ממוחה הקודח, החל מצפייה משותפת 
ב)כמעט( הנחיתה על הירח של בראשית, בליווי יצירות והסברים, דרך שעות 

משחקי קופסא בחופשת הפסח והחלפת זרעים קהילתית.
שימו לב לפרסום בתקועיתון לגבי הפעילויות הבאות שלה ממש בשבוע הקרוב.

תודה רבה רבקה.

מזמינים גם את אלה שלא מגיעים לספרייה להצטרף למעגל הקוראים 
והמשתתפים בפעילויות הספרייה.

בברכה,
צוות הספרייה

נעם פוצ'צ'ו / רכז נוער

אביעד קלר / ספרייה

נוער צעיר
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אפיית מצות הקהילתית
היה מקסים ויקר ערך בעיני 
ופעילות  המשפחה  לכל 

קהילתית טובה.
תודה לרב אבי.

אּולי בקר

ליל הסדר קהילתי 
של חב"ד

חב"ד  לבית  כוח  יישר 
תקוע על ארגון ליל הסדר 
שהתקיים בפיס, בשיתוף 

פעולה עם הרב אבי.
השתתפו 50 איש והייתה 
אווירה חמה ומשפחתית. 
וטעים.  נעים  מאוד  היה 
שמחנו לשמוע את ההגדה 
וסיפורים  הסברים  עם 
בעברית, ברוסית ובאנגלית 
ואשר  דני ברוכין  ידי  על 

רוזנפלד.
ממש תודה רבה!
-אחד התושבים-

סיפורו של רחוב עם ניסים 
פיוטרקבסקי

שלום רב,
הטיול היה אכן מרתק... 
היסטוריה, טבע, שירים, 
פרחים, תנ"ך, מלחמות, 
גיבורי ישראל...  נביאים, 
עם מצב הרוח הטוב של 
כולנו ביום חג הבחירות.. :(

וכמובן, תודה רבה על הכל 
לניסים, שאכן, כרגיל, היה 

נפלא!..
בברכה, 

מיכאל ביאלסקי
אחד המשתתפים

חיים רוטשטיין / רכז תרבות

יער תקוע
שקיימנו  האביב  ביריד 
בחוה"מ פסח ביער תקוע 
ובמרכז האמנים השתתפו 
למעלה מ-2000 איש מכל 
רחבי הארץ. החוגגים נהנו 
מכל הטוב שיש לנו להציע- 
סדנאות אמנות, טבע קסום, 
מופעי רחוב, ביקורי סטודיו 

והדרכה מצויינת. 
התרגשנו איך מה שהיה 
לנגד  התממש  חלום  רק 
מפוצצת  חנייה  עינינו- 
של  ארוך  טור  ברכבים, 
משפחות-משפחות פוסע 
בנחת בשבילי היער והורים 

וילדים שנהנים מזמן איכותי יחד של יצירה.
יריד האביב הוא פרי של שיתוף פעולה מצויין בין נאמני יער תקוע, מרכז 
האמנים, תיירות גוש עציון, תרבות תקוע, מתנ"ס הגוש ובי"ס שדה כפר עציון.

השלם גדול מסך חלקיו- ככה זה כשמשלבים ידיים לעשייה משותפת!
תודה גדולה למשה ברוס, מנהל עמותת התיירות, שהפיק את הפסטיבל 

ומקדם מאוד את העשייה במזרח גוש עציון.
תודה מיוחדת לשלמה בשן, מלך היער, שפועל בהתנדבות כבר חודשים 

רבים ומדביק את כולנו בחלום. 
תודה לפרוייקט היזמות של מתנ"ס הגוש שתמך בבניית התשתית הפיזית 

שאפשרה את הפסטיבל.
תודה לדוד ולאמן מסטודיו ז'אן פייר וויל שהפיק את יריד האמנים.

וכמובן, תודה לשחקניות- דינה אנג׳ל ומוריה חסין, ליעל עוגן על הסדנה, 
למושיקו קובלנץ המפיק ולמדריכות בי"ס שדה הנהדרות.

נפגש בפסטיבל הבא...
תחיה גודינגר
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סיכום ביניים בסניף ):
איך משתפים ומסכמים אינסוף חוויות והתנסויות??

בכל שבט, צוות שמתגבש ומראה את יכולותיו בהובלת מסע של יומיים, 
ועוד ועוד...

נתחיל מהסוף להתחלה!

ההכנות לחג הפסח כבר בשיאן. נפגשים בסניף אחרי המסע, שזופים 
ומגובשים עם מורל בשיניים ומשנסים מותנים למעבר בבתים ואיסוף 

המצרכים לנזקקים.

דלי וסמרטוט וכולם נותנים כתף 
בניקוי הסניף כדי שיהיה כיף.

מסע פסח של יומיים בו כל מדריך ומדריכה הפכו לאמא ואבא של כל 
חניך או חניכה. בהובלה אחראית מלאת מורל וכיף, עשינו רעש ותיקתקנו 

מסלולים מבלי להתעייף.
בחולצה ירוקה בלטנו בשטח הירוק גם כן, ובמשמעת ושמירה על ארץ 

נקייה הצטיינו בצורה מדהימה! 
לילה ובוקר, בסניף שלנו ארוחה זה בקונספט משפחתי. 

ביום הראשון, צוות נחשון הובילו בסניף בחברות ואהבה וביום השני התנדבו 
והפיצו את האור בכרמיאל! 

את המסע חתמנו במפקד עוצמתי בו כולנו שיתפנו פעולה. מאמינה שזו 
הדרך למפקד שיגרתי מושלם.

חב"ב תקוע גם עשו ופרחו 
ולטיול חב"ב של שלושה ימים יצאו ושמחו!!

ברמת הגולן עשינו מסלולים, ישנו בשטח למרות הקור וההרגל, החברים 
על מסלול לא הסכימו לוותר.

חרשנו ת'צפון כמעט ישר והפוך, התגבשנו והרמנו את הרף בחוויה ייחודית!
מחכים כבר למפגש הבא בהרגשה משפחתית.

אקסטרה פעילות בשבט דורות, עד לעיר יצאו לנגן ולאסוף מעות.
אל חמשוש משמעותי מלא בחוויה יצאו החברים בריצה וקפיצה.

חמשוש של בירור סוגיית משמעותה של חבורה, וואלה אנחנו בדרך להפנמת 
התובנה.

היה מדהים ומהנה עד מאד, מדריכים משקיעים שתמיד חושבים איך 
אפשר לעשות עוד טוב.

בנוסף שבט דורות החלו בפרוייקט שנתי, "מועדון חבר בוגר", כחלק 
מפעילות המועדון. ישנן פעילויות קבוצתיות ואישיות עם החונכים. 

יישר כח לכל הרתומים לעשייה המבורכת!
אז ככה על קצה המזלג...

משתפת מחוויה של סניף שלא עוצר.

בין פעילות שיא אחת לשנייה, נפגשו השבטים לפעילות שגרתית בשמחה רבה,
ולשבוע בודד הסניף ידע מנוחה, אגרנו כוחות להמשך שנה ברוכה, 

מלאת עשייה, חוויות וכיף. 
משתפת מהלב שהרגשה של ערבות הדדית נוצרה וממשיכה להירקם.

יש צוות שחבל על הזמן!
אין עליהם!!!

בני עקיבא

מצרפת את תאריכי מחנות הקיץ!
נבטים: 18-19/8, י"ז-י"ח באב
ניצנים: 18-19/8, י"ז-י"ח באב

מעלות: 18-20/8, י"ז-י"ט באב
מעפילים: 19-22/8, י"ח-כ"א באב

הרא"ה: 18-21/8, י"ז-כ' באב
דורות: סיירים, 20-25/8, י"ט-כ"ד באב

ישנה אפשרות לשינוי התאריכים בהתאם לאילוצים של כח עליון או גורמי חוץ.
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"בחצר של סבא אלי"
שעון הקיץ חזר ואיתו השיעור של סבא אלי בשבת אחה"צ.

בשיעור נשמע סיפורים על גיבורי התנ"ך.
למי השיעור מיועד: תלמידי כיתות א'-ד' )נא לא לשלוח אחים קטנים(.
איפה: בחצר בית משפחת אלי ולאה בירנבאום, בשכונה הוותיקה, ליד 
ביה"כ סוכת דוד )שני בתים מתחת ל"בית הכתום" של משפ' פרידמן(.

שעה: 17:30
אנא לא לשלוח את הילדים לפני הזמן.

להתראות!

שמחה רבה, שמחה רבה, תחנת המשנה הנה באה!
אנו שמחים להודיע על פתיחת העונה של תחנת המשנה לשנת תשע"ט.

התחנה מיועדת לילדי גן עד כיתה ו', לשינון בעל פה של פרקי אבות 
ומסכתות נוספות.

התחנה תפעל בעז"ה בימי חמישי, בין השעות 18:00-17:00, ברחבה 
שליד הסופר.

כל הילדים מוזמנים בשמחה לבוא ולהיבחן בפרקי אבות ולקבל הפתעות ופרסים!
פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.

הרב דוד דהן ודוד פיאלקוף

לכל בעלי הכלבים )והחתולים( שלום,
 

על פי החוק קיימת חובת מתן חיסון כלבת ותשלום אגרה למועצה 
אחת לשנה.

כל בעל חיה שאינה מחוסנת חייב לתת חיסון ויכול לבצע זאת במשרדי 
המועצה בתיאום טלפוני מראש )02-9939957( או אצל וטרינר פרטי.

כמו כן, אנו מגיעים, כשירות, פעמיים בשנה לחסן ביישובים.
להלן מועדי החיסונים ביישוב תקוע:

 

5/5/19, בקראוון חוגים 
)שכונת קראוונים תקוע א'- ליד יד שרה(, 

בין השעות 18:00-16:00.
 

יש להגיע עם כל המסמכים הרלוונטיים על הכלב/ החתול.
יש לדאוג להביא את הטופס הכחול שנשלח בדואר )הודעה על 

מועד חיסון(.
יש לדאוג לתשלום האגרה טרם הגעה לחיסון.

 
בתודה מראש,
ד"ר רן מרגלית

וטרינר המועצה האזורית גוש עציון

שלום חברים,
השבוע שמתי שקית בחנות יד שנייה ונפעמתי לראות את כמות שקי 

הבגדים שחסמו את הכביש.
היו שם בגדים יפיפים של מיטב המותגים- "רמי לי" לנשים בהיריון, 

מצעים של "GOLF&CO", גי'נסים של "קסטרו" ועוד מלא...
לא יכולתי להישאר אדישה לכמויות הבגדים שהמתנדבות מתכופפות 
להרים ולסדר, נכנסתי עם השק שלי וסידרתי במדפים )אם הייתי 

יודעת, הייתי מביאה איתי 3-2 קולבים(.
לקח לי, על השעון, 6 דקות!!!!

בבקשה, תזמינו את עצמכם להיכנס לחנות ל-6 דקות, שימו את 
הבגדים במדף. המתנדבות במקום ינחו אתכם למדפים המתאימים.
יצאתי מסופקת, ידעתי שמשם אני הולכת לשתף אתכם, לבקש 

שתעשו לייק ותצטרפו לעשייה, 6 דקות. 
הפרס - תרמתי 6 דקות מזמני וישנתי מעולה בלילה.

תודה למנהלות החנות והמתנדבות המדהימות.
דורית רוזינוף

"בזכות הפרויקט חיזקתי קשרים עם מי שכבר הרבה זמן רציתי"

רוצים לתרום לקהילה בכיף? יש סביבכם מישהו בודד/ משפחה 
שצריכים את הקהילה?

אנחנו, מפרויקט 'חיבורים', מנסים להגדיל ולחזק את הקשרים 
בקהילה.

מאז תחילת הפרויקט, זכינו לחבר בין משפחות ויחידים, בין 
חדשים לוותיקים. 

בואו תצטרפו למספר ההולך וגדל של משפחות שתורמות מליבן 
כדי לשמח ולחבק אחרים.

להצטרפות נא ליצור קשר עם אחד מאתנו:
דב ברק, רבקה פריד, רותי וולפיש, אלי בש

גשם
כמות משקעים בחודש אפריל: 9 מ"מ. 

סה"כ משקעים לעונה: 460 מ״מ.
כמות משקעים ממוצעת לעונה: 350 מ״מ.

החנות 'רק שנייה' 
סגורה עד להודעה חדשה 
בשל העומס הרב מפסח. 

ממייינים במרץ ונעדכן כשתיפתח.
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שלום לכל משתמשי הבריכה הנפלאה שלנו:
אנחנו, חברי ועדת הבריכה, שנבחרנו על ידי הציבור, ראינו שלאורך 
כל החודשים האחרונים נאלצנו להילחם על מקומנו וסמכויותינו מול 
הוועד המנהל, כשלבסוף אפילו הסמכות לקבל החלטות הקשורות 
ללו"ז נלקחה מאיתנו והלו״ז שייצא בעתיד הקרוב משקף במידה רבה 

את עמדת הוועד והמזכירות. 
מעבר ללו"ז, בנושאים רבים ומשמעותיים, שבעבר ועדת הבריכה 
הייתה שותפה מלאה להחלטות לגביהם, הפעם הוועד המנהל כלל 
לא התייעץ איתנו, ובכלל זה חוגי שחייה, קיוסק, שדרוגים, מועדי 

פתיחה וסיום, מחירים.
למרות שהעלינו את הנושאים ופנינו לגורמים במזכירות, הוועד 
והמזכירות קיבלו על דעת עצמם את כל ההחלטות ובמקרים רבים 
אפילו לא טרחו לעדכן אותנו. בעצם הסמכות הבלעדית שנשארה לנו 
היא לקבוע את מועדי הישיבות שלנו ולנסח את מכתב ההתפטרות 

הקולקטיבי שלנו כאיש אחד ובלב אחד. 
יפעת לנדאו - יו”ר, יוסי טמפלמן, דב ברק, לאה בירנבאום, צופיה מלט

שלום חברים,
לאור התפטרות ועדת בריכה שפורסמה במייל היישובי, ולאור ההודעה של 
ועדת ביקורת ראינו לנכון לפרוס את הנושא בפירוט. כרגיל, זה יהיה ארוך, 

אז עמכם הסליחה.
אמנם החורף ממאן לעזוב אותנו עד כה, אבל צוות המזכירות כבר נמצא 
עמוק בתהליך ההכנות לקראת פתיחת עונת הבריכה הבעל"ט. כבכל שנה, 
ישנם פרטים רבים שיש לטפל בהם, אבל ללא ספק, הנושא המורכב )ולעיתים 

כאוב( ביותר הינו לו"ז הבריכה.
בניית הלו"ז היא אחד התפקידים המרכזיים של ועדת בריכה, אשר השקיעה 
שעות רבות ומחשבה רבה בנושא, ועל כן אנו מעריכים ומוקירים את תרומתם.
כפי שמוגדר בתקנון, כל הוועדות ביישוב )למעט ועדת ביקורת, כמובן(, 
הינן בהגדרתן ועדות מייעצות ותומכות, ללא קשר לצורת בחירתן, כאשר 

האחריות והסמכות הסופית הינה של הוועד המנהל.
לאורך תהליך בניית הלו"ז התגלעו, לצערנו, חילוקי דעות בין הוועד לוועדת 
בריכה באשר לתחום סמכותה של הוועדה. מבלי להלאות בפרטים, בסופו 
של הליך, ועדת ביקורת הגדירה את החלוקה כך שכל החלטה שנוגעת לענייני 
תקציב תוכרע ע"י הוועד המנהל בעוד שבעניינים קהילתיים שאין להם נגזרת 

תקציבית - הממצאים של ועדת בריכה יאושרו.
איפה הסכמנו ואיפה לא

הוועד קיבל לידיו את המלצות ועדת בריכה, וקיבל את רובן: הגדרת הוועדה 
של שעות 'חמות', חלוקת מספרי השעות בין המגזרים, הגדרת שעות שבת 
ושעות שחיינים התקבלו כפי שהוגשו. הוועד לא 'זרק את ההמלצות לפח' 

ולא התעלם מההשקעה והחשיבה של ועדת בריכה.
עם זאת, היו כמה מקומות נקודתיים בהם הוועד ראה בעייתיות:

לו"ז ימי שישי. 1
להבנתנו לא ניתן מספיק מקום לשעות נפרדות במשך שעות השיא	 
מכיוון שעבור משפחות רבות, השימוש בבריכה בימי שישי הינה העילה 	 

המרכזית לרכישת מנוי. לטעמנו, ולאחר התייעצות, הגענו למסקנה 
שהלו"ז כפי שהוצע עלול לדרבן עשרות משפחות שמקפידים לשחות 
בשעות נפרדות בלבד לא לרכוש מנוי בכלל, דבר שיכול לפגוע מהותית 

ברווחיות הבריכה.
למותר לציין שניתן לחלוק על קביעה זו )כפי שוועדת בריכה אכן עשתה(. 	 

עם זאת, כאמור לעיל, הסמכות להכריע בעניינים אלו הינה של הועד 
המנהל.

לכן ביקשנו לבצע הזזת שעות קלה, ללא שינוי במספרי השעות שהוקצו 	 
לכל מגזר.

שעות בודדות שהוקצו למגזר מסוים. 2
'סטריפ' של שעה אחת באמצע היום הוכחה בשנים שעברו כלא יעילה. 	 

בהינתן שלוקח כמה וכמה דקות של התארגנות עם ההגעה לבריכה, 
וש-15 דקות לפני סוף הזמן יש להתחיל לפנות את הבריכה לטובת 
המגזר הבא, סטריפ כזה לא מתאים בכלל למשפחה כלשהי או לקייטנות.

יחידות קצרות כאלה גם הקשו מאוד על מערך החוגים של הבריכה, 	 
שצריכים יחידות זמן של שעתיים לפחות כדי להתנהל בצורה טובה

אנו רואים יחידות כאלה כבזבוז משאבי זמן של הבריכה, כפגיעה ברווחיות 	 
של החוגים וגם פגיעה בשירות לתושב.

על כן ראינו לנכון שיחידות כאלה 'יאוחדו' לסטריפים יותר ארוכים	 
אנו מודעים לכך ששעות כאלה מתאימות מאוד לשחיינים שלא רוצים 	 

לשחות דווקא בשעות הבוקר, אך אנו מאמינים ששינוי כזה הינו מידתי. 
הן בעקבות מספרם המועט יחסית של שחיינים )שיש להם פניות באמצע 

היום( והן כיוון שהם בכ"ז יכולים לשחות גם במקביל למשפחות.
ניסיון גישור

לאור כך, הוועד, בהתייעצות עם צוות המזכירות הציע כמה שינויים ללו"ז. 

לצערנו ההצעות לא התקבלו ע"י ועדת בריכה. מכיוון שלא רצינו להביא את 
העניין לפיצוץ, ביקשנו לקיים פגישת 'גישור' נוספת שבה ננסה להגיע להבנות.
פגישה זו התקיימה, בתאום עם ועדת ביקורת, לפני כשבוע, בנוכחות יו"ר 
ועדת בריכה, רפרנטית הוועד לבריכה, יו"ר הוועד מנהל ורכזת פנים של 
היישוב. לאחר פגישה ארוכה ולא פשוטה ותכתובת ענפה של כל הצדדים 
הגענו להסכמות )או לפחות חשבנו שכך(. מטבעם של דברים וכדרכה של 
פשרה, כל אחד יצא וחצי תאוותו בידו. חשוב לציין שכל הנוכחים עשו מאמץ 
גדול לייצג נאמנה את כלל הציבור ביישוב. בסופו של התהליך הוכנסו מספר 
שינויים קטנים ללו"ז המקורי שוועדת בריכה הגישה מלכתחילה וזאת, כאמור, 
בשיתוף מלא של יו"ר ועדת בריכה ולאור ההסכמות שהושגו בפגישה הנ"ל.

על כן אנו מתקשים להבין את ההאשמות, הן של ועדת בריכה והן של ועדת 
ביקורת על שתלטנות או אגרסיביות, בהינתן שהלו"ז הסופי אושר ע"י יו"ר 

ועדת בריכה.
לצערנו ועדת בריכה החליטו לסיים את תפקידם תוך הוצאת הודעה לתושבים 

שאיננה מדוייקת.
סיכום

מטבעם של דברים, וכפי שקורה בעבודה מול ועדות רבות )כדוגמת קרקעות, 
בנייה, ונשמרתם...( הוועד לא מקבל ב-100% את המלצות הוועדה.

בניגוד לוועדות, אשר מעצם הגדרתם אמורים להתמקד בתחום אחד ולנסות 
למצות ולמקסם אותו עד תום, הוועד המנהל אמון על שכלול מערך שלם 
של שיקולים - קהילתיים, כלכליים, משפטיים ועוד, ולהכריע לטובת הכלל.
דוגמה אחת להמחיש את הנקודה: ועדת בריכה ביקשה להשקיע במעלון 
לנכים, בשיפור החניה ובכיסוי לבריכה )שיעזור לשמור על חום המים(. כמובן 
שאלו השקעות שיכולות להיטיב עם באי הבריכה, ואין התנגדות עקרונית 
לביצוען. הוועדה אכן עושה את מלאכתה נאמנה בכך שהיא מציפה את 
האפשרויות לשדרוג מתמיד של הבריכה. אך בראייה כוללת של היישוב, ברור 
שהשקעה כזו חייבת לבוא על חשבון פרויקט פיתוח אחר ביישוב )כגון פיתוח 
שצ"פים, תשתיות כבישים, מבנה לבנ"ע וכד'( והסמכות לתעדף משאבים 
לפיתוח היישוב הינה של הוועד המנהל ועל כן אחרי התייעצות עם גורמים 
מקצועיים נוספים נבנה מעלון אבל לא התקבלו ההמלצות האחרות. לצערנו 
לא ניתן לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה, ועל כן תמיד צריך למצע 

ולשלב בין הרצוי למצוי.
עם כל האמור לעיל, אנו מודים לוועדת בריכה על השקעתם הרבה ועל העבודה.

הוועד המנהל
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תרבות בספר המדבר

מבצע מיוחד לרוכשים מנוי >
ארבעה כרטיסים ב-100 ₪ בלבד! >> 

למצטרפים למועדון המנויים של מזרח הגוש
רכישת מנויים וכרטיסים באתר מתנ"ס גוש עציון | כרטיס למופע יחיד> 35 ₪

אסי צובל בהצגה המבוססת על סיפור אמיתי
חוזר הביתה

21:00ראשון
ר”ח אייר
אמפי תקוע5.5

אל 
תפספסו 

מחיר מבצע 
למנויים!

סיפורו של אמן ולוחם היוצא למבצע צוק איתן, וכשהוא שב הביתה 
זכרונות המלחמה ממשיכים לטלטל אותו.

סיפור על המסע לריפוי מטראומת המלחמה מתוך תקווה, כוח ואהבת החיים
כמו במטוטלת מניעה ההצגה את הקהל, בין כאב לצחוק, בין פחד לגבורה

ובין הלבטים לאמונה בצדקת הדרך. 
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חוגגים 71 שנה 
למדינת ישראל 
  "אני את והאל שלצידי עוד ננצח"

19:45 במה מרכזית במגרש הגדול

טקס יום העצמאות המרכזי
מצדיעים לרוח הישראלית 

ומצדיעים לכם, ספורטאים, 
נוער, יזמים ותושבים.

(הטקס יתחיל בדיוק בזמן - רוצים את כולכם כאן!)

 לאחר הטקס>> תפילת הלל חגיגית
בדשא ליד הפיצה הישנה
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5 ק“מ
תחרותי

10 ק“מ
תחרותי

2 ק“מ
תחרותי

יום שישי | י“ט אייר תשע“ט | 24.5.19

 
6:30 רישום 

7:30 זינוק 10 ק"מ
7:35 זינוק 5 ק"מ 
9:00 זינוק 2 ק"מ 
9:45 טכס סיום  

    חלוקת פרסים 

לוח זמנים
 

תושבי תקוע : 
  35 ₪ בהרשמה מראש   

  60 ₪ ביום המירוץ
תושבי חוץ :  

  50 ₪ בהרשמה מראש
  60 ₪ ביום המרוץ 

הרשמה

לפרטים והרשמה : 
www.realtiming.co.il/site/895 אתר המרוץ

אתר מתנ"ס גוש עציון או בטלפון 02-9937999
מנהל המרוץ : שלמה חלבה 052-6071216 

ה1
מרוץ חן ישראל בתקוע  

גביעים 
למקומות ראשונים 

בכל קטגוריה 

חולצה
דרייפיט
לכל משתתף

 
 

��
�

שמרטפיה תפעל במקביל 
בספרייה, עבור ילדים עד 

גיל שנתיים בלבד.
נא להביא מוצץ, בקבוק, 

עגלה וכל מה שיהיה
בו צורך.

תושבות תקוע:
 ₪20 לסדנה אחת
 ₪30 לבוקר כולו

ניתן לשלם דרך המיסים, למי שיש 
הוראת קבע

תושבות חוץ:
 ₪25 לסדנה אחת
 ₪50 לבוקר כולו

הפעילות בימי ראשון,
בפיס.

פלדנקרייז   9:00
עם אילה יחזקאל    

ארוחת בוקר קלה   9:45
מוזמנת להביא דבר מה    

אם בא לך, לא חובה!    

 10:30 - 12:00
סדנא מתחלפת

מפגש שיח נשי על מיניות אחרי לידה    5/5
מוזמנות להתבוננות על נשיות ומיניות,     

הקשר עם בן הזוג, המורכבות, האתגרים     
וההזדמנויות בתקופה שאחרי הלידה    

רויטל בר לב    

סדנת מקרמה    12/5
כל אחת תצא עם פריט יפייפה לקישוט הקיר,    

שיוסיף טאצ‘ אתני לבית    
הדר אברהמי, אמנית מקרמה    

סדנת היכרות עם כוחות הנשימה      19/5
נתרגל נשימה עדינה ואיטית, נצלול פנימה     

לקשב עמוק ומרפא דרך הנשימה, בתמיכה     
של מגע והילינג נעים ונוכח    

גאולה בוימל    

”הקפיצה”    26/5
טכניקה יישומית לבריאת מציאות    

כרמל בן דוד    

סדרת מפגשים בימי ראשון | 20:30 | במועדון גיל הזהב
19/5 | מפגש שלישי

 מיינדפולנס ביחסים
 תרגול בישיבה

 עבודה עם רגשות
והקשר בין  

רגשות ומחשבות  
 תרגול בזוגות

12/5 | מפגש שני
 תרגול בישיבה
 הגוף כמורה -

תרגול בדגש  
תשומת לב על  

תחושות גוף  
 תרגול בהליכה

5/5 | מפגש ראשון
 הנחיות לתרגול

בסיסי בישיבה  
 תרגול בישיבה
 עבודה עם כאב  

ועם היחס בין  
גירוי ותגובה  

מוזמנים בשמחה ובלב סקרן ופתוח
השתתפות בסדנא מותנית בהשתתפות בכל המפגשים, כדי שתיווצר קבוצת למידה 

אינטימית. למי שיש קושי עם העניין הזה מוזמן לדבר איתי בפרטי. 

מחיר מומלץ:
100 ש“ח לכל המפגשים

לפרטים והרשמה:
אלי בר לב 052-3280125

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".
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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: 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

19:0018:4518:40מנחה

20:3019:4019:1520:4520:30ערבית

שבת

מנחה 
19:2519:3514:00וק. שבת

19:00
קבלת שבת 

18:30
20 דקות לאחר 

הדלקת נרות
17:50 מוקדם

19:05
15 דקות 

לפני השקיעה
20 דקות לאחר 

18:40הדלקת נרות

6:30שחרית
8:30

5:00
לימוד 8:006:109:158:00

8:30שחרית 8:45
ותיקין:

30 דק׳ לפני הנץ
מניין שני: 8:30

8:15ברכו 9:00

מנחה
מנחה 18:00
שיעור אחרי 

מנחה
13:30
18:00

שיעור 17:00
שיעור 18:0018:4518:3016:00מנחה 18:00

מנחה 17:00

מוצ״שצאת שבתצאת שבת20:00מוצ״שמוצ״ש20:0020:00ערבית

בתקוע א', במקום מרכזי ונוח, בית גדול ומרווח, 
3 חדרי שינה, 150מ"ר, ק"כ, מוקף גינה ומרפסות, 

כולל מיזוג: 052-3249386, שנטל
----------------------------------------
א’,  ומרוהטת, בתקוע  דירה חמודה  לסיבלוט, 
לתקופה 16.6-26.9, מושלמת לזוג עם ילד/ שניים, 2 
חדרי שינה, מטבח מאובזר וכשר, שירותים חמודים, 
מרפסת שמשקיפה על ההרודיון, אווירה חמימה: 

מרים, 058-7922272
 Subletting a cute and fully furnished
 apartment, in Tekoa Alef, from June 16th
 until September 26th, ideal for a couple
 with one or two children, 2 bedrooms,
 kosher kitchen, cute bathroom, porch
 with a view of the Herodion, warm
atmosphere: Miriam, 058-7922272
----------------------------------------

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

לפרסום:
iton@tekoa.co.il

לוח תקוע

ללא תיווך, בבתי 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 
----------------------------------------
ללא תיווך, בית יפה, 5 חדרים, בשכונת בנה ביתך, 

גמיש, מיידי. לפרטים: 050-8558179
----------------------------------------
למגורים  היישוב,  במרכז  השכרה,  או  למכירה 
או השקעה, בית פרטי, 100 מ"ר, על חצי דונם, 
4 כיווני אויר: חגית,  אפשרויות הגדלה, ממוזג, 

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

דרושה עובדת )מטב"ית( לאדם מבוגר לא סיעודי. 
לפרטים: 050-4012049

----------------------------------------
מקומות אחרונים בגן דובדבן לשנה הבאה, לגילאי 
1.9-2.9 שנים, גן עם טבע, מוסיקה, יצירתיות 
והרבה אהבה. לפרטים, ביקורים והמלצות: מרים, 

058-6677884
----------------------------------------

גן חני- משפחתון מתוק וביתי עם אוכל בריא וטעים, 
גילאי שנה וחצי עד שנתיים וחצי, ימי ראשון-חמישי, 
13:45-7:45. לפרטים: חני בלאנש, 050-9605582
----------------------------------------

איך לדבר כך שילדים יקשיבו,ולהקשיב כך שילדים 
ידברו, סדנא בחינוך ילדים, בהנחיית אילנה מזוגי,

הלב הוא העניין:  052-6540499
----------------------------------------
אחים ללא יריבות, איך לעזור לילדיכם לחיות יחדיו

כך שגם אתם תוכלו לחיות. סדנא בונת יחסים טובים 
יותר בין אחים, בהנחיית אילנה מזוגי:  052-6540499
----------------------------------------

עריכה: רות פריד
iton@tekoa.co.il

אתר אינטרנט:
www.tekoa.co.il

במרחב  תקלות  על  לדיווח  ווטסאפ 
הציבורי: 053-7201061

ועדת ביקורת:
tekoa.bikoret@gmail.com

ועד מנהל:
vm.tekoa@gmail.com

חיים טלקר
משה ברניקר

עדי פרידמן
עופר האן

עמוס שמחון
עמנואל אלשטיין

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

מזכירות, רות פריד:
02-9964568

 misrad@tekoa.co.il
דואר, רותי שבת:

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

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

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

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

גבייה, אושרת נתן:
gviya@tekoa.co.il

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

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

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

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

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

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

רכזת פותחות שבוע, טלי זורנברג:
  potchotshavua@tekoa.co.il

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

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

 bneiakiva@tekoa.co.il
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יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ה ב י א ה ת  ו ל ו ע פ י  ע ג פ נ ל ו

שלישי, ב' אייר 7.5 | 19:45 במגרש הגדול 
טקס יום הזכרון הכללי בהובלת נוער תקוע (צפירה ב-20:00)

לאחר הטקס -
21:00 באמפי | שירה בציבור לזכר נופלי הישוב 

. . . . אני אגשים את חלומי . ”יהיה מה שיהיה.
 מכות ועוד גזירה לא ישנו את מהותי“

חלל בקרבי


