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גיליון 808 § פרשת במדבר
הדלקת נרות: 19:23
מוצאי שבת: 20:21

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

ב ר ו ך   ד י י ן   ה א מ ת

בצער רב אנו מודיעים על לכתה בטרם עת של 
הדס רחל בן מנחם ז"ל 

אמא, חברה, אישה אהובה.

המשפחה יושבת שבעה בביתה בתקוע ג'.

זמני תפילות: שחרית- 05:15, מנחה- 19:20, ערבית- 20:00
מנוחה לאבלים בין השעות 16:00-14:00 ומשעה 22:00.

משתתפים בצער המשפחה
בית תקוע

ב ר ו ך   ד י י ן   ה א מ ת

בצער רב אנו מודיעים על פטירתה של 
יהודית לאה אליאס ז"ל
אמא של חנן אליאס.

המשפחה יושבת שבעה בימים רביעי עד שבת 
ברחוב פיטום הקטורת 70/1, שכונת הזית, אפרת.

ומיום ראשון עד יום שלישי 
בביתם ברחוב המידה השנייה 362, תקוע.

משתתפים בצער המשפחה
בית תקוע

J U N E  1 4  2 0 1 9  |  1 0 : 0 0  | ע  ו ק ת  , ד ב ה ת  י ב ב

תורה ספר הכנסת
ל  " ז ב  ו ש ה  ש מ ל  ש ו  ר כ ז ל

ה ד ו ע ס  . 1 3 : 0 0 ב ס  י י פ ה ה  נ ב מ ב  ( ם ו ל ש ת א  ל ל ) ה  ד ו ע ס
ה ח פ ש מ ה י  " ע ם  ר ת נ  - -  . ם י ד ל י ל ם  י ק י ט ר א   . ת י ב ל ח
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חקלאות נוער חוות ספר המדבר
שלום כולם.

בשבועות האחרונים אתם פוגשים אותנו בימי שישי ברחבת המכולת 
עם התוצרת שגידלנו. רצינו לשתף אתכם בתהליך ולספר על הקבוצה:

מתחילת השנה, אנחנו קבוצת נוער שקמה בשש בבוקר, שלושה ימים 
בשבוע, ויוצאת לשדה. התחלנו בצורה לימודית וניסיונית, הכרנו והתחברנו 

לעבודת האדמה וזכינו לתמורה נאה וטעימה בצורת ברוקולי יפיפה.
עם הקמת חוות ספר המדבר, מיסדנו את הפרויקט. בעזרת תקציב 
פיתוח מהיישוב והמועצה, דרך נועם פוצ'צ'ו ועמיחי נעם, הרחבנו 
משמעותית את המיזם למה שהוא היום, ובאופן טבעי הקבוצה הפועלת 

גדלה בשמחה גם.
 

אז איך זה עובד?
אנחנו נפגשים ומתחילים 
בעבודה- כל המלאכות 
היפות, למשל הכשרת 
חלקה, תיחוח, פרישת 
השקיה, שתילה וזריעה. 
ב  ו ש י ע ב ם  י כ י ש מ מ
השתילים  של  וליווי 
באדמה  שהם  מהרגע 
עד לקטיף, מתמודדים 

בצורה אורגנית עם מזיקים ודואגים לכל צמח לצרכים שלו.
בין לבין יש פק"ל קפה קבוע, דיבור חברים ולימוד והאווירה מעולה.

כשאנחנו זוכים בירקות הבשלים, הם נקטפים מוקדם ומגיעים לבסטה 
לחגיגה מול המכולת.

ממש משמח לראות לקוחות מרוצים והפרגון על הטעם הוא עצום 
ומחזק אותנו מאד!

 
הכסף המורווח מהמכירות מכסה את עלויות ההשקייה ואת קניית 
הזרעים והשתילים לגידולים הבאים. העודף מגיע לקופת הקבוצה 
העובדת ובסוף העונה נוכל לצאת לטיול מרענן אחרי העמל. התמזל 

מזלנו שהדרך בעצמה מתגמלת מאוד והטיול יהיה לנו בונוס.
כדי שהפרויקט יתחזק ויתבסס, נשמח לשותפות שלכם בצורת פרסום 
וקניית התוצרת. אנחנו יכולים למכור גם לחברים שלכם ביישובים 

השכנים.
קולורבי,  לנו  יש  כרגע 
סלק וכרוב, ובשבועות 
חציל,  יהיו  הקרובים 
ודלעת  שרי  עגבניות 
ערמונים, ובשיא הקיץ- 
תירס מתוק מתוק. עוד 
מעט נתחיל להכשיר גם 

ערוגות לסתיו.
מלווה  הפרויקט  את 
תמיר דויטש שנותן לנו 

ייעוץ מקצועי.
אז נסיים בתודה גדולה וניפגש! 

נועם פוצ׳צ׳ו ועמיחי נועם וחברי הקבוצה

נועם פוצ׳צ׳ו / רכז הנוער

מזל טוב!
להדס ואביב מרדכי רודיך להולדת הבן

לברכה ושלומי חלוצי להולדת הבת
לצופיה ואלירן מזוז להולדת הבת
ללאה ומאיר קליין להולדת הבת

לאורה ויהושע מרק להולדת הבת
לרחל ויוסי טמפלמן להולדת הנכדה

לאביגיל וגיא בריל-אברמוביץ' להולדת הבן
לחיה וברוס בריל להולדת הנכד

חברים יקרים,
מזה כמה שנים אנחנו משתדלות לארגן ארוחות ליולדות.

העסק צבר תאוצה יפה והוא עובד נפלא באמצעות המייל.
במקביל, גם היישוב הגיע למימדים ענקיים ויש תקופות בהן הלידות 

ב''ה רבות, תקופות עמוסות של חגים וכד'.
מספר הלידות בתקוע רב, ונשמח שתעזרו לנו ולצוות המבשלות 
לשמח את היולדות ולעזור להן ולמשפחותיהן בתקופה המורכבת 

שאחרי הלידה.
אנחנו מחפשות שותפים לדרך!

נשים, גברים או משפחות שרוצים להצטרף ולעזור במשימה, אפילו 
רק מדי פעם, יכולים מאד לעזור.

גם תושבים ותיקים ביישוב מוזמנים- מדי פעם תגלו שם של יולדת 
שגדלה פה... ובכלל זו יופי של דרך להיכרות וקירוב לבבות.

מי שמעוניינים להצטרף- נא כתבו לנו לכתובת: 
 meals.yoldot@gmail.com

כתובת מייל, שם, מספר טלפון וכשרות.
כולם מוזמנים!!!

אנחנו כבר נסביר לכם איך הדברים עובדים- זה ממש פשוט.
ברכות ובשורות טובות,

צוות ארוחות ליולדות: שרי מאיר, שרון אבני, מיכאלה שמיט, נעמי 
תומר, אורית לוי ובתיה ביורק

מזל טוב לאירוסי חיים רוטשטיין, רכז התרבות הנפלא 
שלנו, עם בחירת ליבו הילה.

לחיים והילה,
מזל טוב!

תזכו להקים בית נאמן בישראל 
עם חיים מלאי שמחה ואהבה.
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ליישוב תקוע דרוש/ה 
ספרן/ית ראשי/ת 

היקף משרה: 50%
דרישות התפקיד:

אחריות שוטפת של פעילות הספרייה	 
ביצוע עבודות ספרנות	 
ארגון והפקת אירועים ופעילויות בספרייה	 
ניהול צוות הספרניות ומתנדבים	 
ניהול תקציב הספרייה, מלאי ורכש	 
עבודה מול מזכירות היישוב ורכז התרבות ומול מנהלת 	 

הספרייה האיזורית
אהבה לספרים ואנשים	 
תודעת שירות גבוהה	 
יכולת עבודה עצמאית ובצוות	 

תחילת עבודה: 28.7.19
pnim@tekoa.co.il :לפנייה ולשליחת קו"ח

עד תאריך: 30.5.19

מאירועי ל"ג בעומר
ביום חמישי, ל"ג בעומר, 
התהלוכה  התקיימה 
המסורתית המאורגנת 

ע"י בית חב"ד.
הגדול,  החום  למרות 
השתתפו מאות ילדים 
והורים. הצעידה יצאה 
ת  ל ו כ מ ה ת  ב ח ר מ

במסלול  והמשיכה 
מקוצר בכביש הטבעת 
לכיוון מגרש הכדורסל, 
שם התקיימה הופעה של 
קרקס הגלגלים. המופע 

היה מרשים במיוחד.
התקיימה  מכן  לאחר 
הילדים  וכל  הגרלה 
קיבלו חומש "התורה 

שלי"- ספר במדבר.
הקהילתי  השוטר  לקובי  היישוב,  למזכירות  אבי,  לרב  תודה 

ולמשפחות אישרן ומנדל.
הרב דוד דהן

לקיוסק בבריכה דרוש/ה
עובד/ת אחרי צבא 

כישורים נדרשים: 
ידע קל בבישול, חריצות, זריזות

ויכולת עבודה תחת לחץ.

העבודה בחודשים יוני עד ספטמבר, כולל.

pool@tekoa.co.il :לפרטים

עלות �יור בודד: 25 ₪, שלושת ה�יורי�: 50 ₪ בלבד // ההכנ�ות קודש לגמ”ח יהושע צימרמ�

רח’ דר
 חברו� בשלושה מקטעי� בהדרכת ני�י� פיוטרקוב�קי

tarbut@tekoa.co.il הרשמה מראש בטופ� או במייל 

ניפגש בחניו� בריכת השחיה של קיבו� רמת רחל (בוויז - מצפה יאיר)

רמת רחל - 3000
שנות היסטוריה 

�יור שני - שימו לב! תארי� מחודש

חמישי, י’ �יוו� 13.6.19 // 17:30
בחורשה ב�מו� לקיבו� רמת רחל אתר ארכיאולוגי שמ�פר את �יפורו 
של ארמו� מלכותי מימי בית ראשו�. ננ�ה לפענח את �ודו של המקו�. 

לאחר מכ� נע�וק ב�יפורו של קיבו� רמת רחל בימי גדוד 
העבודה דר� מלחמת השחרור ועד ימינו אלה. 

�יור שלישי> חמישי, 1.8 | 17:30
אלנבי לומד תנ"ך ברכבת

מוזמנים 
בשעות 
הפעילות

שישיחמישירביעישלישישניראשון

שעות 
12:30-09:30, 19:00-16:0019:00-16:0019:00-16:00פתיחה

19:00-16:0019:00-16:0012:30-10:00 

פעילות 
מיוחדת

חדר הפתעות 
בין השעות

,18:00-16:00 
תשלום: 

5 ש"ח במזומן

שעת סיפור 
בשעה 16:30, 
כניסה חופשית
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רק שניה, אזור התעשיה תקוע
שעות פתיחה: שני 16:30-18:30, שלישי 9:00-13:00, חמישי 20:00-22:00

rak-shniya@tekoa.co.il  |           רק שניה - חנות יד שניה קהילתית

מוזמנים לבוא למיין בשעות הפתיחה!

עדכונים, עדכונים,
מעין פוצ'צ'ו, רכזת החנות, ילדה בשעה טובה את 

בר אמחיה,
אנו מאחלים התאוששות מהירה, והמון שמחה וטוב!

חוה אפיק ממשיכה לרכז את החנות, ואליה מצטרפת 
איילת קליין, למלא את מקומה של מעין.

אילת- אנו מאחלים לך הצלחה רבה ותקופה מוצלחת!
כיף שהצטרפת אלינו.

שעות פתיחה: 
שני: 18:30-16:30

שלישי: 13:00-10:00
חמישי: 22:00-20:00

מוזמנים!

     
 

 
 
 
 

ד "בס  
 

 מרוץ חן ישראל בתקוע  ה- 1
 הסדרי תנועה וחסימת כבישים

 
יהיו  19.6.7ביום שישי  בתקוע 'חן ישראל'מרוץ עקב קיום 

כמפורט:  חסימות ושיבושי תנועה  
 

בין כיכר הכניסה ליישוב יהיה סגור לתנועת כלי רכב לסירוגין -
  8:00-5:45 :השעות

:בין השעות הפנייה ימינה לכיוון תקוע ב'  ג'  ד' תהיה סגורה - 
7:45-5:45  

:יהיו סגורים לתנועה בין השעותוג' נת תקוע ב' וככבישי ש - 
6:15 -5:45  

 - 5:45- 306:לתקוע ג' יהיה סגור בין השעות ' כביש הגישה מתקוע ד
יהיה סגור לסירוגין בין השעות  'ד 'שכונות תקוע ב' גכביש היציאה מ-

7:45-6:00  
 - 8:00-6:00רחוב עמוס יהיה סגור לתנועה לסירוגין בין השעות 

 
 

אנו  מבקשים מהתושבים להימנע מתנועה בכלי רכב בשעות 
   .אלה

ומקוים שתקבלו זאת אני מתנצלים מראש על שיבושי התנועה 
.והבנה ובסבלנות  

 
 
 
 
 לפרטים נוספים: 
 שלמה חלבה 
 מנהל מרוץ חן ישראל 

6071216-052  
 

אנו שמחים להזמין אתכם לקורס כלכלת המשפחה!
הקורס מיועד לכל מי שמבקש להבין היכן הכסף, 

ורוצה לקבל שיטות וטיפים לכלכלה נכונה.

 כמה? 5 מפגשים   |  איפה? בפיס תקוע  |  מי מעביר? יוני סרוסי
מתי?  19:45 עד 22:15

בתאריכים: 3/6 )יום ב'(  |  11/6 )יום ג'(  |  18/6 )יום ג'(  |  25/6 )יום ג'(  |  2/7 )יום ג'(

תכני הקורס: כיצד עושים שיקוף כלכלי- להבין היכן אני נמצא )הכנסות מול הוצאות(
כיצד בונים תקציב. איך עומדים בו- כלים מבית פעמונים: "הרישומית".

מידע וידע בנושאים: מיצוי זכויות )איך יודעים מה מגיע לי ומה עושים עם זה?(
בנקים )הלוואות ריביות וכו...(, חובות- )איך מתעדפים חובות ומה החלופות(.

קריאה של תלושי משכורת, קצת על גופים ממשלתיים- ביטוח לאומי מס הכנסה ועוד...

שימו לב: זהו קורס בסיסי שנותן ידע רב, 
כבר לאחר מכן יש לכם את היכולת להתחיל להתנהל כלכלית 

באופן עצמאי ובאופן נכון ואופטימלי

איך נרשמים?  נכנסים לאתר פעמונים וממלאים טופס "בקשת סיוע" בקישור:
 https://app.paamonim.org.il/contacts/family_registration 

בהערות- מבקשים להירשם לקורס כלכלת המשפחה ואנו נחזור אליכם... 
לגבי שאלות ברישום ניתן להיעזר באשת הקשר צילה- 052-5666459

בברכה. צוות פעמונים

קורס כלכלת המשפחה

קורס חינמי

5 מפגשים 

מבית "פעמונים"
מס' המקומות מוגבל!
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רוצה גם לחלוק כמה מילים 
על הדסי האהובה שהלכה מאיתנו, 

הדסק'ה בשבילי ואני רותק'ה בשבילה.

בערב פסח ישבנו אצלך כמה נשים לשיר יחד עם אודהליה ברלין.
אחת החברות ביקשה שנשיר את 

״למדני את השיר הפשוט של הלחם״.
כשהתחלנו לשיר, הגרון שלי נחנק. 

המילים של השיר כאילו דיברו עליך,
סיפרו את סיפורך הפשוט, 

שהתפתל. 
אבל את, בעוצמות האמונה הבלתי נתפסות שלך,

ממשיכה לבקש שלום, 
ממשיכה להאמין בטוב.

את הדמעות הדפתי חזק,
אחר כך התפרקתי בבית.

הרגשתי שאת כאבי שלי אני מביאה, 
כי את- כל כולך

השלמה והתגברות,
מרחפת לך בעולם שכולו טוב.

כן, גם כשעוד היית כאן,
ואין מקום לכאוב ולהעצב בעולם שכזה.

מים של מילים, חוויות, תובנות, רגעים קסומים איתך, בחרתי מעט,
לספוד לך לפני שאת נטמנת באדמה שכל כך אהבת.

למדני את השיר הפשוט של הלחם
ופרוס לי חלק משלומך.

הדסי שלנו, כל כולך פשטות,
פשטות זוהרת, פשטות קורנת, פשטות יקרה,

פשטות שבאה לך בכזאת טבעיות.
ואנחנו נדרשנו לעמול עליה,

לחקור ולגלות אותה בתוכנו.
את עזרת לנו, לא ויתרת עלינו,

על הביחד וכמה שיותר,
על סוד החבורה הנשית

שכל כך רצית לעשות לו עוד ועוד מקום בעולם
בלימוד, במלאכה, באפייה.

עוד אתמול, כשישבנו אצלך, 
אמרת כמה זה רצון חזק אצלך

להגדיל ולהרחיב את המקום של הביחד הנשי.
רצית והצלחת.

פתחת לנו כאלה דלתות, הדסי.
אני יודעת מה פתחת אצלי

בשבע השנים של החברות בינינו,
ובטוחה שכל מי שהכירה אותך יודעת לספר

על לפחות תחום אחד שאת פתחת בפניה.
כי כזאת את-

מחוללת, רוקמת, רוקדת 
את המציאות, את החיים, את העולם,

באופטימיות מדבקת ואמונה ללא גבולות, 
ללא סייגים.

הראית לנו, הדסי, מהי גבורה ואצילות נפש,
מהי שמחה פנימית אמיתית

שאינה תלויה בדבר,
איך אוהבים מעומק הלב, בפשטות,

ילדים ובן זוג, הורים ומשפחה.
מהי נתינה לקהילה, לחברות.

למי שנזקק, למי שכואב,
את שם במלוא הכוח.

וואו, כמה כח.
הרעפת עלינו בחודשים האחרונים

כאלה מילים מתוקות.
את כולנו ראית בעיניים של טוב,

של יופי, של התפעלות.
את הולכת מאיתנו עכשיו, הדסי,

אישה יקרה כל כך,
ולנו לא נותר אלא לבקש

למדנו את השיר הפשוט של הלחם
ופרוס לנו חלק משלומך.

רות חטם

הדסיייי
כל כך חיית אמונה, שהצלחת לבלבל אותנו ולהאמין שתבריאי.

מנסה לאסוף שברירי זמן שיאירו את מי שאת.
נסיעה ראשונה ללא ילדים לפסטיבל מחול, צלילה לילית במעין, אתגר 
של תזונה כשאת מניקה ונמנעת מכל מה שיכול לגרום לכאבי בטן 

לקטנצ'יק,
המון המון ריקודי נשמה יחד,

עד הפורים האחרון, שהחולשה הכניעה אותך ועברת למזרן בצד, נותנת 
לכל אחת זמן פרטי איתך וסוג של פרידה לא מדוברת.

מפגשי הילינג מרגשים.
כשהשיער עדיין לא נשר, שכבת על מיטת הטיפולים. ורגע לפני סיום 
הטיפול, אני רואה איך שני תלתלים יצרו לב יפיפה על המזרן. אני 

מצלמת ומראה לך.
אחרי ההקרנות, הגעת קירחת ועל הראש, באותו מקום, קרחת בצורת לב.

אנחנו מתחייכות כשזוכרות את הלב הקודם.
וכל הזמן הזה, כשכל הנתונים מראים שאין סיכוי, את מוכיחה שוב 

ושוב שאין כזה דבר שאין סיכוי.
באמונה ובהזדככות, את סוחפת את כולנו אחריך לא לאבד תקווה.

ניזונה רק ממיצים ומקפידה על כל פירור שנכנס, ובינתיים מתרככת 
ומזדככת ומרעיפה עלינו אהבה בקילוגרמים ואמונה. אלוהים, כמה אמונה.

אמונה שמספיקה לנו היום, כשאנחנו שומעות שמה שלא חשבנו שקרוב 
כל כך )אפילו שידענו...(, מגיע, מטלטל אותנו בוואקום של חסרונך.

בימים האחרונים, בליווי של אישה יקרה, אנחנו קובעות זמנים לנשום 
איתך ולמענך.

והבוקר שומעות קריאה בהולה לתפילה ורגעים ספורים אח"כ מגיעה 
הבשורה שלא ציפינו לה הבוקר.

בשעה שלפני הבשורה,
העיניים שלי מתערפלות, יש הבזקי אור משונים.

בטח לא שתיתי מספיק, אני מסבירה לעצמי.
ורק כשקראתי את הבשורה, הבנתי:

התדר בעולם השתנה היום, הדסי. העולם בלעדייך לא יהיה אותו עולם.
נכון שאי אפשר לפוגג את האהבה והאמונה שהשארת לנו,

אבל את אינך.
את אינך.

שרית מלמד

הספדים לזכרה של הדס בן מנחם ז״ל
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הדס, 
מה נשאר מהגוף 

החיוך 
מה נשאר מהנשמה

האהבה
כל כך הרבה אהבה ואור

זרעת כאן
וגם קצרת

וכרעת בענווה
ועבדת
ולשת

חלומות שהיו לך 
ולאחרים

הפכת כל 
שאור שבעיסה 

ללחם 
ש -אור בו.

אורית פרי

הדס
את שידעת 

להרקיד חיטה ולב
להפוך גרגר ללחם
להפוך מר למתוק

את שידעת
לא על הלחם לבדו

יכולת למחלה
במאור פנים 

ובבת צחוק

את שהפקת
תורה מהמערה

מהמיצר למרחב יה
כל מקום שראית

רפאת בעינייך

הדס הדס
נמשחת אשריך 

שמן ששון מחברותיך

אני מאמינה באמונה שלמה
בהישארות הנשמה
בהישארות האהבה

הספירה נגמרה
הספירה ממשיכה

הדס שבחסד
הדס שבגבורה

הספירה נגמרה
הספירה ממשיכה

הדס שבתפארת
הדס שבנצח

הדס שנשמור 
הדס שנזכור

ריח ואור
של שבת

הדס שבהוד, 
הדס שביסוד,

בואי בשלום
הדס המלכה.

סיוון הר שפי

אמא שלי יקרה.
כמה אני אוהב אותך ומתגעגע.

אני זוכר שעד לפני שנתיים שעוד הכל היה בסדר
איך היינו רוקדים בקבלת שבת ואת היית מאושרת.

אני זוכר את הריח הזה של התלתלים היפים שלך,  לא היה עוד ריח כזה בכל
העולם, יותר טוב משל תינוק קטן.

אמא את זוכרת איך את ואני הקפדנו לספור את ספירת העומר, איך אתמול את
אמרת לי שפספסת יום ואת לא יכולה להמשיך יותר.

אני אמשיך אמא. אני אסיים את ספירת העומר בשביל שנינו.
זוכרת שתכננו לעשות חוף אל חוף אחרי שתבריאי לכבוד הבר מצווה של עיברי.

איך את סיפרת לכולנו שאת מגישה ממש טוב ושאת בהחלמה ואיך האמנת
שתצאי מזה ותבריאי.

אני גם האמנתי לך והייתי רגוע.
איך ישנתי טוב הלילה ואת ואת בכלל לא היית פה שהתעוררתי.

אני זוכר איך היית קצת בהלם שחזרתי ביום שישי הבתה עם פאות ואז שנייה
אחרי זה אמרת לי שאני יפה בכל מצב לא משנה התספורת. וחייכת.

אני כותב בשם כל הילדים שלך אמא, אנחנו כל כך שמחים שקיבלנו אמא כמוך
ואומרים תודה על כל רגע שהיה איתך.

זוכרת איך לימדת אותנו לומר על הקשה תודה ואיך תמיד שקרה משהו רע ישר
אמרנו תודה ל-ה'

אמא אני אוהב אותך ומתגעגע כל כך.
תודה לך אמא שהיית אמא.

תודה שהיית אמא שלי.

ההספד של אלעד- הבן 
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נשמה טהורה היא
בפורים השנה, להדס כבר לא היה כוח לבוא למסיבת-בנות המוטרפת 

שלנו. אז חברות שלה עשו לה מסיבה בבית, קראו לה מגילה ושרו.
ואני לא הייתי. 

לא ידעתי על ההתארגנות הזאת כי אני לא במעגל החברות הראשון שלה.

בשנה שעברה, הדס כן הייתה במסיבת פורים.
אני הייתי שיכורה מספיק בשביל להגיד לה את האמת.

אני משתדלת לא להיות שיכורה, בשביל שלא תצא ממני אמת בלי 
שהייתי שם עד הסוף.

כל שנה זה לא עובד לי, כל שנה אני משתכרת ונופלת על מישהי ואומרת 
לה אמת.

לא "האמת, שהשמלה שלך מכוערת", אלא אמת עמוקה מהלילה 
הקדוש של פורים.

אז חיבקתי את הדס. 
מה זה חיבקתי אותה- מעכתי אותה ואמרתי לה:

"אני לא מעגל ראשון שלך, יש לך משפחה ושכנות וחברות - שהמושג 
'חברות' קטן על מה שהן - אני עפר לרגלי מה שהן עושות בשבילך.

ואני, דבורה זגורי, מי אני? אולי מעגל שלישי שלך, אולי. "
"ומה יקרה" בכיתי בכי בריח אלכוהול "ביום שאולי תקראי לישיבה 

של מעלה?"

 לא אמרתי את זה ככה, אמרתי את זה יותר ישיר ודפוק. אמרתי כמו 
בנאדם מלא ביין ופחד ואהבה, אבל פאדיחה לי כאן, בפייסבוק, לפרסם 
את רמת השיכרות שלי, ומזל שיש ביטויים גבוהים ואפילו מכובסים 

ונקיים למילה- למות.

"מה יקרה", המשכתי מושכת באף, "כשכל המעגלים הראשונים שלך 
יהיו לידך ויחזיקו לך את היד ויזכו להיפרד ממך.

ואני? פתאום פשוט תעלמי לי. פתאום אני לא אפגוש אותך בכניסה 
לגן ובבריכה וברחוב, ולא תחבקי אותי עם החיבוק החזק שלך שאת 

מחבקת אפילו אנשים דרג ג'?"
והדס חיבקה אותי את החיבוק הזה שלה עם הריח של שמנים אתריים 

ולא אמרה לי- "איך את מדברת??"
ולא אמרה לי- "יא שיכורה, לכי תשתי מים." 

היא אמרה לי- "אין דרג ג'. תבואי. תהיי איתי מתי שתרצי."
לא באתי. 

יש לי כבוד למעגלים ראשונים, אני תמיד מרגישה זרה ולא שייכת 
להידחף לחיים של אנשים שמתמודדים עם קושי אמיתי, ואני – זה רק 

מרפרף עלי ואני עושה מזה עסק גדול.

חיכיתי שניפגש ברחוב כל פעם ותשפכי עלי מהאור שלך, ככה במקרה, 
במכולת. בגן.

אבל פעם אחת באתי. 
לפני חודש. היה לי אליבי- 

ביקשו שאעזור לערוך משהו שכתבת. אז תמללתי את ההקלטה של 
הקול המתוק שלך, שהיה חלש בדציבלים, אבל חזק מאד וברור במה 

שהוא רוצה להגיד. וערכתי. ובאתי אליך.
אבל לא אהבת מה שעשיתי, רצית שיהיה לגמרי במילים שלך. וכמו 

שדוד גרוסמן אומר-
כותב מרגיש קלסטרופוביה בתוך מילים של כותב אחר.

והרגשתי נורא שחדרתי לך לפרטיות, לחדר השינה, אבל את פוגגת לי 
הכל והחזקת לי את היד ברכות ובכוח.

אף אחד לא בא ככה ומחזיק לי את היד.
"אני אוהבת את היד הזאת במיוחד", אמרת לי. ודיברת על חסרונות 

ואיך חיסרון יכול להוליד צמיחה.

כבר שנים שאין לי כוח לדיבורים כאלה, נמאס לי מחסרונות שמולידים 
צמיחה.

זה נראה לי אסירות- וכניעה- ואין ברירה- ואם יש חיסרון, ואפילו גדול, 
מה תעשה? תתאבד? לפחות תצמח מזה, יצא לך משהו. שיקול כלכלי 

קר, רווח והפסד נטו, שום אידיאולוגיה.

רק ממך, הדס, הסכמתי לשמוע את זה.
רק לך האמנתי באמת, רק לך, שהיית שיכורה ולא מיין. שיכורה מאמונה 
ואור ואהבה שהייתה יותר גדולה מהגוף שהלך ונהיה קטן וקל ורך ורזה. 
כל מה שהשתקף דרך העיניים היפות שלך שהשארת לכולם. חותם 

בפנים של הילדים, חותם בהסתכלות של כולנו.
אתמול תכננתי לבוא שוב, לשבת בשקט על קצה המיטה, ללטף לך 
את הלחי, כאילו אנחנו מעגל ראשון. הרגשתי שצריך מהר מהר. ולא 

הספקתי.

עכשיו, הדסי, אין לי ברירה ואני שוב אסירה של להאמין שצומחים 
מחסרונות. כי ככה את אמרת, ומי אני בכלל להתווכח איתך.

דבורה זגורי )מתוך פוסט בפייסבוק(

הדסי אהובה שלנו!
תודה.

נכון שמכול המילים, זו המילה שהכי היית רוצה שתאמר?
תודה.

תודה על הזכות להיות חברות שלך.

תודה על הזמן שזכינו להיות לצידך.
תודה על כל התהליך הלא-פשוט, המורכב, האמיץ, המרגש והמואר 

שזכינו לעבור לצידך.
בל"ג בעומר למדת עם חברות בליקוטי מוהר"ן שתלמידי רבי עקיבא 

נפטרו כי לא נהגו כבוד זה בזה.
"אנן בחביבותא תליא מילתא"- מי שמוקף אהבה לא מת.

ועצרת ואמרת שאת יודעת שלא תמותי כי את כל כך מוקפת אהבה.
לוחמת אור שכמוך. לא היית מסכימה איתנו עם המילה 'לוחמת' כי 
את נגד מלחמות, אבל את לוחמת. לוחמת של אהבה, לוחמת של אור, 

לוחמת של טוב ושל ביחד. נלחמת בכל העוולות ובכל האתגרים בעזרת 
תוספת של אור, של בריאות, של תפילה, של אמונה, של חסד, של 
אהבה, של עין טובה ועוד פעם אמונה. איזו אמיצה את וחזקה ועדינת 

נפש. ממש עוצמת ה"רכות".
בתקופה האחרונה הרגשנו עוד יותר בעוצמה את החיבור שלך לשמיים. 

את עברת תהליך מדהים של זיכוך והתעלות. 
כמה שהייסורים ייפו אותך! ודייקו. 

כל יום היה לימוד חדש שזכינו ללמוד דרכך. ועכשיו, את חוזרת לבית 
הטבעי שלך- בית של אינסוף ואור ואהבה ודבקות. את שלמה עכשיו.

שלמה ומוארת ואהובה כל כך.
מתגעגעות אלייך. מאוד. אהובה שלנו.

תודה.

ההספד של אלה, טלי ועפרה- חברות
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 !מפגש מתעניינים מזמין אותךמחנה הקיץ של צו פיוס 

טיולים מטורפים, חוגים בני נוער מכל הארץ, לינה בחדרים ממוזגים, 
גלישת גלים | ניווטים והישרדות | דרמה |  שווים וחברים לכל החיים! 

כדורגל | קיאקים | אומנויות לחימה ועוד. כפר נוער עם בריכה, חדר 
אוכל, מתקני ספורט ועוד | צוות מקצועי ובוגר | טיולים | חוגים וכיף 

 חיים!

 מתי?

 20:00בשעה  ,אש חודש סיווןר 04/06/2019,ביום שלישי 

 ?איפה

  בית משפחת גרנות בתקוע.

 יש לאשר הגעה! איך?

 055-666-3515בוואטסאפ או בטלפון, 

 ,מחכים לכם
 

 יום ראשון ו' סיוון
 00:11בשעה 

 בבית כנסת חב"ד

טילון 

וסיפרון לכל 

 משתתף

אני
מסיפור 

אחר
תחרות סרטים קצרים

ע״ש ינון כהן ז״ל
יוצרי קולנוע צעירים מנוער תקוע, אפרת 

וגוש עציון מוזמנים להגיש לתחרות 
סרטים עלילתיים / תיעודיים באורך עד 5 
דקות, בנושא יחס החברה לחריג ולאחר.

הסרטים ייבחנו ע״י וועדת שיפוט 
מקצועית, ופרסים כספיים יוענקו ליוצרי 

הסרטים אשר יצליחו להביע אמירה 
חברתית, אישית או לאומית נוקבת.

תמיכה וליווי מקצועי יוצעו למעוניינים.

המעוניינים להשתתף בתחרות מוזמנים 
להירשם בקישור לקבלת פרטים נוספים.

ינון כהן, נולד וגדל בישוב 
תקוע, היה אמן יוצר 

מוכשר שעסק בתחום 
הקולנוע והטלוויזיה.
בתיכון למד במגמת 

תקשורת ובצבא שירת 
ביחידת ההסרטה של
חיל החינוך בתפקידי 
צילום, בימוי ועריכה. 
בה�ך עסק בתחום 

כשכיר וכעצמאי.
ינון נפטר בהיותו בן 25. 

11/6
מפגש ראשון עם 
יוזמי התחרות 
והסבר התהליך

בישוב תקוע
פרטים נוספים
יימסרו בהמשך



1/9
מועד ההגשה 

האחרון של
סרטים

לתחרות



24/9
ערב התחרות: 

הכרזה על 
הזוכים,

הקרנת סרטו
של ינון - ”ברוך 

הבא למכונה”

www.inoncohen.co.il/film
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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

19:3019:0518:4019:00מנחה

20:3020:0020:4520:30ערבית

שבת

מנחה 
19:2318:5514:00וק. שבת

18:45
קבלת שבת 

19:45
20 דקות לאחר 

הדלקת נרות
18:05 מוקדם

19:23
15 דקות 

לפני השקיעה
20 דקות לאחר 

19:10הדלקת נרות

6:30שחרית
8:30

4:40
לימוד 8:005:009:308:00

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
17:00 תהילים18:0018:1518:3018:00

שיעור 18:3018:3016:00 מנחה
מנחה 17:00

20:10צאת שבתצאת שבת20:21מוצ״שמוצ״ש20:2120:20ערבית

יולי, יחידת שני חדרים, ברחוב אדירים,  מסוף 
ממוזגת, מוארת ונעימה, כניסה פרטית. לפרטים: 

משה, 050-7635681
-----------------------------------------

שני חדרי שינה, סלון גדול, מטבח ומקלחת, יציאה 
לגינה מטופחת וגדולה, כניסה ב-15.6, 3100: איתן,  

055-8855065
-----------------------------------------
דירת חדר, למשרד, כולל מזגן, ₪1000 לחודש, 

מיידי: 058-6686410/ 02-5663161, יזהר
-----------------------------------------
מטבח,  סלון,  שינה,  חדרי   2 ד׳,  בתקוע  בית 
מרפסת, גינה, נוף מהמם, מיקום מרכזי, מיידי: 

שרה, 054-2062622
-----------------------------------------
לתקופת הקיץ, 23.7-30.6, בית, 4 חדרים + חצר. 

לפרטים: 050-7700899  
-----------------------------------------

דירת 3.5 חדרים, בעלות השחר, מרוהטת ומאובזרת 
קומפלט, מתחילת יוני עד אמצע יולי )גמיש במקצת 

בתאריכים(: 052-2534070
-----------------------------------------

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

לפרסום:
iton@tekoa.co.il

לוח תקוע

לסיבלוט, דירה חמודה ומרוהטת בתקוע א', לתקופה 
16.6-26.9, משקיפה על ההרודיון, מושלמת לזוג עם 
ילד/ שניים, כוללת שני חדרי שינה, מטבח מאובזר 
וכשר ושירותים חמודים, אווירה חמימה! 4000 שקלים 
לחודש, כולל הכל מלבד חשמל. לפרטים נוספים: 

מירי, 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, two bedrooms, 
kosher kitchen, cute   bathroom, view of 
the Herodion, warm atmosphere, 4000,  
includes all ex., except for electricy:  Miri, 
058-7922272
-----------------------------------------

בית, 6 חדרים, 220 מ"ר, מגרש חצי דונם, פינוי 
גמיש: אשירה, 054-2101613

-----------------------------------------
ללא תיווך, בית, 5 חדרים, בשכונת בנה ביתך, גמיש, 

מיידי. לפרטים: 050-8558179
-----------------------------------------

בית מחולק ל-2 יחידות: 4 חדרים + גינה, 3 חדרים 
עם מרפסת גדולה. לפרטים: תמר, תקוע תיווך 

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

בית, 6 חדרים,220 מ"ר, מגרש חצי דונם, פינוי גמיש. 
לפרטים: 054-2101613

House, 6 rooms, 220 sq. metres, on half 
a dunam lot. Call:  054-2101613
-----------------------------------------

בית הספר אח״י תקוע, 

חטיבה צעירה, 

מחפש לשנת הלימודים 

תש״פ:

ממלא/ת מקום ליועצת בחופשת 	 

לידה, עם אפשרות הארכה 

מורה לחשבון	 

מורה לחינוך גופני	 

ממלאת מקום למורה לחינוך 	 

מיוחד בחופשת לידה, עם 

אפשרות להארכה. 

קורות חיים יש לשלוח ל: 

taliechai@gmail.com
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טקס חנוכת כיכר 
חן ישראל

וקריאתה על שם חן ישראל בלוך

הציבור מוזמן

יתקיים ביום שישי, 07.06, ד׳ בסיון, 

במצפה שליד הפיס,

מיד לאחר חלוקת פרסי המירוץ.

 << 9:00 התכנסות ודברי פתיחה 

מאת ראש המועצה מר שלמה נאמן

<< דבר ההורים- גדעון ועדי בלוך

<< דבר רב היישוב הרב אבי בלידשטיין

<< 9:20 הסרת הלוט בכיכר וסיום הטקס

ליווי מוסיקלי- אדם צחי ונעם גולדשטיין.


