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גיליון 815 § פרשת פנחס
הדלקת נרות: 19:29
מוצאי שבת: 20:25

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

יום ספורט יישובי

מזל טוב!
לטניה וראובן שדור להולדת הבן

לזהבה וישראל שביהן להולדת הבת
לשושנה ועידו ימיני להולדת הבן

לברנדה ונחום למקוס להולדת הנכד

הערת העורכת:
בשבוע שעבר התפרסמו תמונות רבות של פסטיבל הבירה ופסטיבל 

השוקו. ראוי ונכון היה לתת קרדיטים לצלמים המוכשרים.
אז..

תודה לשם בראל-צילום אומנותי 
תודה לאסף כהן-מינימל הפקות

שצילמו את התמונות של פסטיבל הבירה.
ותודה לשי זיידמן שצילם את התמונות של פסטיבל השוקו

ולכל שאר הצלמים שמצלמים ומתעדים רגעים יפים וטובים.
אתם אחלה ממש!

תודה שאתם נותנים לנו מבט לרגעים הטובים והמרגשים בתקוע.

צילם: דורון סוויל

לידיעת התושבים:
בתאריך 28/07 יחל מבצע הסברה של המועצה מדלת לדלת 

בנושא מחזור פסולת ביתית. תודה על שיתוף הפעולה.
אביב רון, רישוי עסקים ואיכות הסביבה.
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הפסקת מים לצורך עבודות שיפור תשתית 

תהיה ביום שני, 22/07, בין השעות 12:00-8:00.

ההפסקה תהיה בשכונות הבאות:
בתי אמנה בכניסה ליישוב	 
בנה ביתך תקוע א'	 
שכונה ותיקה	 
נוף הרודיון א'-ב'	 
שירנית	 
עלות השחר	 

שימו לב: ההודעה נמסרה לאחראי מוסדות החינוך במועצה.

מזל טוב 
לטניה וראובן שדור 

להולדת הבן! 

מצוות המזכירות והנהלת היישוב

תושבים יקרים-

אנו מעדכנים שכל התושבים שלא הגישו הצהרה על מספר 

הנפשות בבית קיבלו הקצאה מינימלית של 2 נפשות, החל 

מחודש יוני )6.19(.

עדיין קיימת האפשרות להוריד את הטפסים מהאתר/ 

מהמייל היישובי ולהגיש את הטפסים למשרד במייל/ בפקס/ 

בדואר ולעדכן בהתאם למצב הנתון אצלכם.

זוהי תזכורת אחרונה לכן הקדימו ושלחו את הטפסים.

תודה,

צוות גזברות 

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!

שעות פתיחה בחודש אוגוסט: 
בחודש אוגוסט החנות תהיה פתוחה למכירה 

שבועית בימי שישי, בין השעות 12:00-10:00 
ולא תיפתח בשאר הימים!

בימ"ד ילדים ונוער קיץ תשע"ט 
ממשיך לפעול בבית כנסת סוכת דוד

בכל בוקר בחופש הגדול )מלבד תשעה באב...(
8:00 תפילת שחרית 

8:45 ארוחה קלה
9:00 לימוד

הלימוד:
מה לומדים? ספר שמואל א', ילדי ג'-ד' לומדים להתפלל מהסידור, 
ילדי ה' ומעלה פוגשים דמויות תורניות מרכזיות, ומי שרוצה לומד 

במסלול עצמאי של חברותות.
מי מלמד? אתם. ניתן להשתבץ בקישורית שנשלחה במייל היישובי.

האוכל: 
הילדים מגישים, עומדים בתור, מנקים אחריהם.

אתם מוזמנים להירתם להבאת האוכל, בקישורית כנ"ל.
לשאלות ובירורים מוזמנים לפנות אלי: 054-5558427

כולם )גם מבוגרים( מוזמנים להצטרף!
הרב אברהם בלידשטיין

הודעה לתושבי השכונות נוף הרודיון ב' ועלות השחר:
בשעה טובה יחלו עבודות אספלט )שכבה אחרונה( ברחוב בו אתם 
מתגוררים. העבודות יתבצעו מבניינים מס' 809-808 בשכונת עלות 

השחר ועד לבית מס' 593 של משפחת סעדון.
בשלב ראשון יחלו בעבודות קרצוף של הכביש ביום ראשון, 21/07, 

בין השעות 17:00-8:00.

לטובת העבודות, אנו מבקשים לדאוג לפנות מהרחוב 
את כל כלי הרכב עד השעה 07:45.

תודה על שיתוף הפעולה,
מזכירות היישוב

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

עלות ה�יור: 25 ₪ // ההכנ�ות קודש לגמ”ח יהושע צימרמ�

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

ניפגש ברח’ דר חברו� פינת מרי� החשמונאית
(חנייה מומלצת בחניו� מתח� התחנה)

ממתחם אלנבי בדרך חברון 
אל מתחם התחנה בכיכר נבון  

�יור שלישי ואחרו� ב�דרה

חמישי, כ”ט תמוז 1.8.19 // 17:30
�יפורי "מרגלי�", תחנה מתחדשת

ותחנת קריאה בפארק המ�ילה
(מוזמני� להביא �פר מיותר מהבית ולקחת אחר במקומו)
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רבקה יורב-רפאל / רכזת חינוך

יום ספורט יישובי-
על  תודה  מילות  כמה 
יום הספורט שהיה ביום 

ראשון:
לוועדת  ראשונה  תודה 
תקוע-  של  הילדים 
קבוצת ילדים בכיתות ב'-
ו' שהפעילו את התחנות, 
הסבירו פנים, רצו אחרי 
היה  וחישוקים.  כדורים 
למגרש  להגיע  תענוג 
מהפעילות בפיס ולראות 
מתקתק  העסק  כל  את 
תשמעו  עוד  בזכותם! 

עליהם בקיץ ובכלל...
כהן  ליהודית  תודה 

שהעבירה 'חצר הפתעות' עם אביזרי ג'אגלינג וריקוד. הוכנו 80 מקלות 
סרטים, כ-150 כדורי ג'גלינג וכ-30 פוי. תודה רבה למשפחת גוניק על 

החול למילוי הכדורים.
תודה למירי דנציגר על הזומבה המקפיצה ולטלי זורנברג על לימוד הטכניקות 

לפוי ולסרטים. תודה לנוער שהיה נכון לכל משימה.
היה כיף לראות את הילדים נהנים, קופצים, רצים, קולעים למטרה ולראות 
את הילדים החמודים רוקדים בפיס. עשה תיאבון לעוד הפעלות לגיל הרך.

וכמובן תודה למועצת גוש עציון ומתנ"ס גוש עציון על התמיכה.

שמחתי להשתתף ביום ספורט זה.
ראיתי שלהרבה אנשים היה כיף.

שמחתי שכולם הגיעו ושיתפו פעולה.
אני רוצה להגיד תודה לרבקה יורב-רפאל

על זה שהשקיעה מאמץ בשביל היום ספורט
ודאגה שהכל יהיה כמו שאמור להיות,
ותודה לכם שנתתם לי את האפשרות

לרקוד ולהופיע מול כולם.
אורי דיל, בת 9.5

הפרשה במעון:
רציתי להתייחס לנושא-השבוע ברשתות החברתיות, בשיחות בפארקים, 
בשיחות אישיות. הוא מטלטל ונוגע בכולנו באופן זה או אחר. נושא החינוך 
לגיל הרך בכל הארץ בוער מאוד בימים אלה לאור החדשות שכולנו שומעים 
ובאופן אוטומטי אנחנו חושבים על ילדינו היקרים. בין אם הילדים נמצאים 
במסגרות חינוכיות פרטיות או כלליות, אנו עשויים לחשוב על מה היה אילו, 
ואולי אני לא יודע מה מתרחש בגן הילדים או במעון של בני ובתי. עולות 
מחשבות כמו: ''האם אני יכול לסמוך על הצוות החינוכי המטפל בילדיי?" 
וייתכן שמתווספים לכך רגשות הנוגעים לקושי למסור את הטיפול בילדים 

שלנו לגורם חיצוני.
רציתי להזכיר וליידע כי רכזת החינוך וגורמים ביישוב מעורבים במקרה 
 שפורסם השבוע במדיות השונות. אנו לא נכנסים לעבודת המשטרה ולעבודת 
החקירה העמוקה שנעשית עם הצוות המדובר במעון הוותיק. אנו מברכים 

על חקירת המשטרה המקצועית ומחכים לתוצאותיה.
אני מבקשת שכקהילה נדע לשמור ונפעל בצורה שאינה פוגעת  במרחב 
הסביבתי שלנו ואינה פוגעת באנשים הגרים בשכנות לנו. המדיה החברתית 
היא חרב פיפיות בדיון בבעיות חברתיות. מצד אחד, חשוב להעלות למודעות 
נושאים דחופים שחייבים התייחסות, ומצד שני, זהו מדיום שמעצים סערות 
ורגשות. אנא, שמרו על דיונים מכבדים. נוכחתי בעצמי בשני אנשי תקשורת 

שניסו למשוך אותי בלשוני בשביל ידיעה 'צבעונית' יותר בעיתון.
כצעד פרודוקטיבי אלטרנטיבי, אשמח לרכז קבוצת הורים לדיון במצב 

ולגבש רעיונות מעשיים להמשך.
בשעת כתיבת שורות אלה, אנו מחכים לפגישה של נציגות המועצה, הנהלת 
''בשבילי החינוך'', נציגות הוועד המנהל וההורים. אנו פועלים ביחד עם 
הנהלת המעונות לבירור עמוק של המקרה ולעשייה משמעותית להמשך.

בנוסף, חשוב לזכור ולהזכיר כי ישנן נשות חינוך נהדרות ונפלאות, הפועלות 
לקידום ילדינו ולהשפעה חיובית עליהם במסגרות השונות. בתוך ים הקושי 
והדאגה האמיתית לשלום הילדים הרכים, ישנן נשים )החוות התמודדות 
קשה בעצמן( שממשיכות לעסוק במקצוע הקדוש- טיפול מסור בילדינו.
היו בטוחים כי רווחת הילדים והתנהלות תקינה של המסגרות בהן הם 
נמצאים חשובות מאוד לוועד המנהל ולצוות המזכירות ואנו נעשה ככל 

שביכולתנו לשיפור המצב.
לשירותכם,

רבקה יורב-רפאל, רכזת חינוך.

הקיץ נמשך בספרייה

מוזמנים לאזור כח וקור בימי החום בספרייה.

מגוון ספרים וסרטים חדשים וישנים ממתינים לכם. 

מוזמנים לראות את המגוון באתר הספרייה:

tekoa.library.org.il

לו״ז שבועי חדש לחודש יולי:
פעילות מיוחדתשעות פתיחה

 חדר הפתעות בין השעות 19:00-16:00ראשון
18:00-16:00, תשלום 5 ש"ח במזומן

שעת סיפור בשעה 16:30, 19:00-16:00שני
כניסה חופשית

חדש! 12:30-09:30שלישי
19:00-16:00

12:30-09:30רביעי
19:00-16:00

19:00-16:00חמישי

 12:30-10:00שישי
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ביום שני אחר הצהרים התכנסו באמפי בחגיגיות הילדים 
המתוקים שעולים לכיתה א'. האירוע המרגש התחיל 
בדברים של הרב אבי על החיוך של המורה הראשונה, 
זו של כיתה א', ועל מתיקות השער שנפתח להם אל 

העולם החדש הזה.
ההורים ברכו "המלאך הגואל אותי..." והחזיקו חופת 
טלית מעל לילדים; אסף פרידמן סיפר מעשייה מתוקה 
על אותיות של תפילה בתיאטרון סיפור והילדים הנרגשים 
עזרו לדמות לומר את כל האותיות כראוי; דברי ברכה משמחים נאמרו על 
ידי אמהות נרגשות ושי הוגש לכל הילדים החמודים- לוח קטן עם גירים 

לתרגול האותיות והמספרים.
בחלק השני של האירוע יצאו כולם, הורים וילדים, אל המגרש, להשתתף 

בתחנות הפעלה לקראת כיתה א':
יוגה אותיות שהפעילה גיתית איש שלום, בסבלנות וברוך, ובה הילדים 
ברכו וקבלו ברכה מההורים תוך תרגולי נשימה; סדנה להורים ולילדים 
שהבהירה כמה מורכבת הכתיבה, בהנחייתה של שולי אלעזר. בהיותה 
מרפאה בעיסוק היא פתחה הצצה נחוצה מאוד למורכבות של משימת 
הכתיבה אצל הילדים )שבעיני המבוגרים כבר נראית פשוטה...(; בתחנה 
נוספת קישטו הילדים מדבקות לסנדוויצ׳ים ובתחנה האחרונה שיחקו 

במשחקי כדור עם נעמי אונגר לקראת משחקי החצר בביה"ס.
תודה לרב אבי, לנעמי אונגר ולאסף פרידמן ותודה גדולה ליוזמות: רכזת 
החינוך רבקה יורב-רפאל, גיתית איש שלום, רבקה דבירה, אורית לוי, 

יפעה רגב ואלה בר יוסף. 
שימחתן, ריגשתן והלוואי שכל הברכות שברכתן יחולו על ראש הילדים.

עירית טל

סדנה בטקס העלייה לכיתה א': "איך זה מרגיש להיות ילד בכיתה א'?" 
מאת שולי אלעזר, מרפאה בעיסוק.

קחו דף, עפרון ומראה קטנה. נסו לעבור בין הקווים של כוכב שתציירו 
בלי לצאת מהקווים, אבל שימו לב: מותר להסתכל רק דרך המראה, 

לא על הדף.
זה לא קל נכון? אפילו מבלבל?

רואים את מה שיצא לרבקה  בתמונה 
רפאל-יורב בניסיון הראשון.

זה מה שקורה כשהמוח שלנו מנסה לקבל 
מידע )מתעתע( מהמערכת החזותית, 
מרחבי  מידע  עם  אותו  ולתאם  לארגן 
ממערכות החושים שלנו ולהוציא מכל 
זה תנועה פשוטה ומדויקת )כך קורה גם 

לילדים שלומדים לכתוב(.
זה מה שקרה להורים ולילדים הנרגשים 

והמחייכים שהגיעו לסדנה. היה כיף לראות את הילדים מתבוננים 
בהורים שלהם מסתבכים שוב ושוב: "לא אבא, ככה, עכשיו לשם. טוב, 

אני אעזור לך".
וראו איזה פלא, לאחר כמה נסיונות, הכל נעשה קל 
יותר ובסוף גם מופנם ואוטומטי )כך קורה גם לילדים(.
אז את ההסברים סביר להניח שלא תזכרו, אבל את 

החוויה כן )כי כך קורה גם לילדים(.
וקחו את החוויה הזאת אתכם. היו עם הילדים שלכם 
ברגעים הראשונים, המרגשים והמבלבלים לעיתים 
של ראשית הלמידה. נסו לחקור איתם ומתוך שעשוע 

וסקרנות לעבור את החוויה הזאת ביחד.
באהבה בהצלחה ובהנאה.

ביום שני, 15 ליולי, י"ב בתמוז, התקיים טקס עלייה לכיתה א' עבור ילדי 
היישוב. כל ילדי היישוב- אלו הנכנסים לאח''י וגם אלו שלא. 

האירוע היה פשוט וחמוד. יישר כוח למארגנים ולכל המשתתפים המתנדבים. 
האירוע התחיל בדברי פתיחה והמשיך בהצגה, חלוקת שי לילדים וסדנאות. 
אני ובעלי שמחנו ללוות את בתנו הקטנה לאירוע המרגש. אנחנו משפחה 
שמגדירה את עצמה כחילונית וזו אולי הסיבה ל'בעיה'. מה הבעיה תגידו? 
הרי היישוב תקוע הוא יישוב מעורב, המקבל את כולם, המכבד את כולם 

ומתנגד להגדרות מסוג זה. 
האמת היא שאני מסכימה עם זה בדרך כלל ודווקא באירוע זה, בטקס 
כניסה לכיתה א', שכביכול אין בו קשר לדת, הרגשנו רע. הרגשתי שאנחנו 
לא שייכים, הרגשתי שמקומי לא כאן. החלפתי מבטים עם בעלי וראיתי 

בעיניו שגם הוא חש חוסר נוחות כמוני.
הטקס התחיל עם הכנסת הילדים מתחת לטליתות ושם נאמר שיקבלו 
ברכה מהוריהם בדומה לברכה שמקבלים מתחת לטלית ביום כיפור, 
שילדים צריכים להתרגש להיכנס מתחת לטלית כמו שמתרגשים להיכנס 

מתחת לטלית של אבא בחגים.
לאחר מכן הסבירו להם שללמוד לקרוא זה נפלא כיוון שזה מאפשר לקרוא 

תפילה בסידור ואף נשאלה השאלה 'מי כבר 
קרא לבד בסידור?'

היה גם שיר... 'המלאך הגואל אותי'.
ובסוף ההצגה. ההצגה הייתה סיפור של איש 
שנורא רוצה להגיע לבית הכנסת כדי להתפלל 
ביום כיפור והוא נתקע ביער, לא הכיר את התפילה 

אז נזכר באותיות כדי לחבר תפילה משלו...
הסדנאות היו מקסימות, האלמנט היחיד שלא 

היה לו חיבור לדת. 
הילדה נהנתה. זה מה שחשוב. זה מה שאמרתי 
לעצמי בסיום האירוע, אך השעות עברו ומשהו 
נתקע לי בבטן. אז שיתפתי חברים שגם היו נוכחים 
וגם הם מגדירים את עצמם כחילונים. נראה 
שחלקם גם הרגישו כמוני. אמרתי להם שבעיניי 
הייתה כאן חוסר רגישות טוטאלית לאוכלוסייה 
החילונית. ענו לי שלא חוסר רגישות אלא חוסר 
מודעות. שמחתי. עם חוסר רגישות אין מה לעשות, 
עם חוסר מודעות יש הרבה מה לעשות. אני כותבת 

כאן כדי להעלות את המודעות. 
חברים יקרים, שכנים יקרים. יש אירועים וטקסים 

שבאופי שלהם, אין מה לעשות, תמיד יבדילו בין הדתיים לחילונים, כמו 
תפילות ראש השנה ויום כיפור, סדר פסח, שבועות... יש טקסים אחרים, 
שלהיפך, באופי שלהם צריכים לחבר בינינו, כגון יום הזיכרון ויום העצמאות 
ואני מאמינה שגם טקס כניסה לכיתה א'. טקס כניסה לכיתה א' לא צריך, 
ביישוב תקוע, בעיניי, להיראות ולהישמע כמו טקס קבלה לתלמוד תורה. 

הוא צריך לאחד את כל ילדינו ואף ילד לא אמור להרגיש לא שייך. 
כניסה לכיתה א' היא הדרגה הראשונה בסולם הפיכת ילדינו לאזרחים של 
מדינה נפלאה, מדינת היהודים  שדת היא חלק חשוב מאוד בה, אך לא האלמנט 
היחיד. בית הספר אמור להפוך אותם לאזרחים של המדינה, אז היכן הלאומיות? 

היכן הלמדנות? היכן השאפתנות והזיכרון ההיסטורי של אומתנו?
איך אמור להרגיש בטקס כזה ילד שמעולם לא הלך עם אביו לבית הכנסת?
אני מקווה שמילותיי לא יפגעו באיש ואני מאמינה בעומק ליבי שהיו רק 
כוונות טובות לכל המארגנים, שלו היו מאמינים שאיש יכול להיפגע, היו 
עושים זאת אחרת. וזו הסיבה שאני כותבת, כדי שאולי, טקס עלייה לכיתה 

א' בשנה הבאה יאחד את כולנו. 
בהצלחה ושנת לימודים פורייה לכל ילדי תקוע,

מזל ביאלסקי

טקס עלייה לכתה א'
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הלכות שבעה עשר בתמוז ושלושת השבועות 
שלושת השבועות שבין י"ז בתמוז לבין תשעה באב נקראים גם "ימי בין 
המצרים", על שם הפסוק ממגילת איכה: "כל רודפיה השיגוה בין המצרים". 
לפי הדימוי הזה, יש את הרודפים שמשיגים אותנו ויש גם את המצרים 
שמגבילים ולוכדים אותנו ומסייעים לרודפים לתפוס אותנו. הכינוי "ימי 
בין המצרים" ממקד את תשומת הלב שלנו לא ברודפים אלא במצרים, 

בהיותנו מוגבלים ולכודים. 
לשמחתנו, השנה, הגבולות של "ימי בין המצרים" מטושטשים קצת. י"ז 
בתמוז ותשעה באב- שניהם חלים בשבת והשבת מוציאה אותנו לחירות 
ומשחררת אותנו מאזיקי הגלות. לכן האבלות מתונה יותר השנה – הלוואי 

שנזכה ליום שכולו טוב, שכולו שבת, שבו ננחל נחלה בלי מצרים. 
 

נעסוק כאן בהלכות שלושת השבועות. לא ניגע בהלכות תשעה באב עצמו 
ובהלכות ערב תשעה באב ומוצאי תשעה באב. בכל אלה נעסוק בע"ה 

בתקועיתון שלפני תשעה באב.

י"ז בתמוז – י"ז בתמוז חל השנה בשבת ולכן הצום נדחה ליום ראשון. 
הצום מתחיל בעלות השחר )4:00. בשעת הדחק ניתן להקל ולהתחיל 

לצום ב-4:24( ומסתיים בצאת הכוכבים )20:07(. כדי לאכול לפנות בוקר, 
לאחר השינה, צריך להתנות לפני שהולך לישון שמתכוון להמשיך לאכול 
אחרי השינה. הצום כולל רק אכילה ושתייה. חולה פטור מן הצום הזה וכן 
אישה בהריון או מניקה ויולדת בתוך שלושים יום מהלידה )אלא שאם 
אינן סובלות מהצום ואינן מרגישות חולשה, יש שנהגו להחמיר ולצום(, 
אמנם ראוי לאכול רק אכילה הנחוצה ולא לתענוג. אין צורך להרגיל את 
הקטנים לצום בצום הזה, אבל גם אצלם ראוי שיאכלו רק אכילה הנחוצה. 

שלושת השבועות שבין י"ז בתמוז לתשעה באב – למרות שאלו ימים 
קודרים בשנה, ימי בין המצרים, מעיקר הדין אין כמעט איסורים או מנהגי 
אבלות בימים אלו. לפי השו"ע, טוב להיזהר מלברך 'שהחיינו' בימים אלו 
ויש נוהגים גם שלא להתרחץ ושלא לאכול בשר ולשתות יין )בפועל אנחנו 

לא נוהגים כך, אלא רק בתשעת הימים או בשבוע שחל בו תשעה באב(. 
כפי שנראה, רוב האבלות על החורבן מרוכזת בתשעת הימים שמר"ח אב 
או בשבוע שחל בו תשעה באב )כאמור לעיל, השנה, השבוע הזה מאבד 
משהו מתוקפו היות ותשעה באב חל להיות בשבת והצום נדחה ליום 
ראשון(. אמנם נהגו ישראל )בעיקר האשכנזים( להחמיר ולהרחיב חלק 

מהאיסורים לכל שלושת השבועות. 

"משנכנס אב ממעטים בשמחה". מיעוט זה מתבטא בהלכות הבאות:  
משא ומתן – משנכנס אב ממעטים במשא ומתן של שמחה, כגון כלי כסף 
או צרכי חתונה וכד'. מקילים אף בזה לצורך פרנסה, מצווה או למניעת 

הפסד ממון. 
בניין או נטיעה של שמחה – משנכנס אב אין בונים בניין ונטיעה המשמחים, 
כגון בית חתנות לבנו, בניין של ציור וכיור, בניין שאינו נחוץ לו למגורים אלא 

להרווחה, נטיעה לנוי או לתענוג מיוחדים. מקילים כשזה לצורך מצווה. 
נישואין – משנכנס אב לא מתחתנים ולא עושים סעודת אירוסין, אבל 
להתארס מותר אפילו בתשעה באב. האשכנזים נוהגים לא להתחתן כבר 

מי"ז בתמוז. 
נגינה – האשכנזים נהגו לאסור ריקודים מי"ז בתמוז ובנוסף נהגו לאסור 

שירה ונגינה המשמחים. 
טיולים, בילויים ומסיבות – ראוי למעט בימים אלו בבילויים ובטיולים 

ובוודאי שלא מקיימים מסיבות.  

תספורת – בשבוע שחל בו תשעה באב אסור להסתפר. כשתשעה באב 
חל בשבת, מותר להסתפר בשבוע שלפניו ויש אומרים שאסור כל השבוע 
שלפניו מלבד ימים חמישי ושישי. האשכנזים נהגו לא להסתפר כבר מי"ז 
בתמוז. כל תספורת אסורה, בין בראש ובין בחלקים אחרים בגוף, אך אם 
שיער השפם מפריע לאכילה, מותר לספרו. יש אומרים שלנשים מותר 
להסתפר ובכל מקרה מותר לנשים להסתפר לצורך צניעות או לצורך טבילה. 
לכבס ולגהץ - בשבוע שחל בו תשעה באב, אסור לכבס ולגהץ בגדים, סדינים 
ומפות שולחן. כשתשעה באב חל בשבת מותר לכבס בשבוע שלפניו ויש 
אומרים שאסור כל השבוע שלפניו מלבד ימים חמישי ושישי. האשכנזים 
נהגו לא לכבס כבר משנכנס אב. אסור לכבס גם אם אינו מתכוון להשתמש 
אלא אחר תשעה באב. אסור לכבס גם אם יש לו רק בגד אחד, אבל מותר 
לנקות כתם מבגד וכן מותר לכבס אם התלכלכו כל בגדיו כך שמתבייש 
ללכת בהם או אם כל בגדיו התחתונים מיוזעים. לצורך מצווה מותר לכבס, 
כגון אישה שמכבסת לצורך שבעה נקיים או לכבוד שבת. נהגו להקל לכבס 
בגדים לילדים קטנים, שאין מספיק בגדים להלבישם, היות ומלכלכים 
בגדים בתדירות גבוהה. גם בכיבוס המותר, אין להוסיף למכונה דברים 

שאסור לכבסם, ואם אפשר- יכבס בצנעה. 
להשתמש במכובס – אסור רק באותם בגדים שאסור לכבסם, באותו זמן 

וביחס לאותם אנשים, כנ"ל. לכן לצורך מצווה )כגון לצורך שבת( מותר 
ללבוש בגד מכובס וכן אם סובל מלבישת בגד מיוזע. "מכובס" הכוונה 
שלא לבשו אותו מאז שכובס ולכן ניתן "להכין" בגדים לפני תשעת הימים 
ע"י לבישתם לזמן קצר. אם לא עשה כן ואין לו ברירה אחרת, ניתן להתיר 

ללובשם ע"י שמניחם לפני כן על הרצפה לזמן קצר.  
תפירת בגד חדש – אסור לתפור בגד חדש מר"ח אב, אבל בגד משומש- 
מותר לתקנו. מותר לתפור לצורך חתונה שנערכת מיד אחרי תשעה באב. 

לצורך פרנסה- מותר עד שבוע שחל בו תשעה באב.  
בשר ויין – יש מנהגים שונים ממתי מתחילים להימנע מבשר ויין. בפועל 
נוהגים לאסור מר"ח אב. מעיקר הדין מותר לאכול תבשיל בשרי, אם אינו 
אוכל את הבשר עצמו, אבל נהגו להחמיר גם בזה. מאכל שרק התבשל בכלי 
בשרי- מותר. מותר לשתות יין של הבדלה, אבל האשכנזים נוהגים להחמיר 

לתת לתינוק לשתות את היין של ההבדלה – צריך למצוא תינוק ששייך כבר 
לחנכו לברכות, אבל שעדיין לא שייך לחנכו לאבלות על החורבן. אם אין 
תינוק כזה- מותר למבדיל לשתות בעצמו. בסעודת מצווה מותר לכל מי 
שבאמת שייך לאירוע לאכול בשר ולשתות יין, אבל בשבוע שחל בו תשעה 

באב מותר רק לבעלי המצווה עצמם ולמניין מצומצם.  
רחיצה – ספרדים נוהגים לא להתרחץ בשבוע שחל בו תשעה באב, אשכנזים 
נוהגים כך מר"ח אב. לצורך מצווה- מותר, לכן מותר לאישה להתרחץ לצורך 
טבילתה וכד', וכמובן שעצם הטבילה מותרת. מותר לרחוץ פניו ידיו ורגליו 
במים קרים. מי שרגיל תמיד לטבול בערב שבת, מותר לו גם בימים אלו. יש 
מקילים לחפוף את הראש במים חמים לכבוד שבת בימים אלו, אם רגילים 
בכך כל השנה. כאן בישראל, ארץ מיוזעת ומפונקת, רוב האנשים נוהגים 
להתרחץ כרגיל בימים אלו, ומי שנמנע לפחות מלרחוץ במים חמים- תבוא 
עליו ברכה. בכל מקרה יש להימנע מרחיצה של תענוג, כגון בים או בבריכה. 
שהחיינו – טוב להיזהר מלברך 'שהחיינו' מי"ז בתמוז, אם יכול לדחות 
הברכה. אבל אם אי אפשר לדחות, כגון בפדיון הבן שאי אפשר לדחות או 
על פרי שלא יימצא לו אחרי תשעה באב, מותר לברך 'שהחיינו'. בשבת 

מותר לברך 'שהחיינו'. 
דין עם גוי – טוב להימנע מלקבוע דיון בבית משפט עם גוי בימים אלו. 

וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה.

הרב אברהם בלידשטיין / רב היישוב
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השלב הבא. 
כל אחד מבקש את השלב הבא בחייו, בלי שממש ידע מה לבקש. כל אחד 
מבקש להגשים חלומותיו, כי כך למדונו, בלי שנזכור אפילו אחד מהם.
לכל אחד יש משאלות לב, חסויות וגלויות, קבועות ומשתנות, בעוד 
שתהפוכות הגורל משנות וקובעות את סדר החיים הנכון, בלי שנהיה 

מוכנים ובלי שנדע את הסיבות.
ואולי, מטבע האדם לא לבקש את כל השלבים שבדרך הייסורים כי 
אלה נכפים עליו על ידי מעצבי הדרך שאין להם כל קשר למציאות חייו 

של הצועד.
נולדתי בלי שאזכור מי אני, מהיכן באתי, מה אני עושה בזה העולם 
ולאן פני מועדות. את ראשית שנות ילדותי העברתי בעצלות כפויה בלי 
שאנקוף אצבע לקיומי. ניסיתי לדבר ולהביע את רצוני, אך מחוסר כלי 

התבטאות, ציוץ מוזר יצא מגרוני ומיד הוכנס מוצץ מרגיע לפי.
בקשתי לומר: "די, מספיק, אינני רעב", אך מי מבין ג'יבריש תינוקי, 
שפיו ואפו דבוקים לפטמת החלב ואמו היהודייה-פולניה מכריזה 
בדאגה גלותית: "אוי... בני אהובי, אתה לא נראה טוב, אתה בטח רעב" 
וביידיש עסיסית מוסיפה: "עס מיין קינד... עס, יש הרבה ילדים רעבים 
בעולם". "אוי, מאמעל'ה שלי...", חשבתי לעצמי, "ועתה, כאשר בטני 
מפוצצת ומשקלי כפול מהמקובל, האם כלו הילדים הרעבים מן העולם?" 
כמובן ששאלתי לא נשמעה ועודף משקלי לא השפיע על תסביך השואה 

שבזיכרונה נשאה אמי עד יומה האחרון.
בזמן הנכון הוחלט בשבילי להוליכני לגן ובזמן הנכון הוחלט בשבילי 
לשולחני לבית הספר, בלי שתינתן לי הבחירה מה ללמוד ואם בכלל. 
בזמן הנכון עליתי בקושי מכיתה לכיתה ובזמן הנכון ניתן בידי רובה 

ובשם ביטחון המדינה לימדוני להרוג בלי שישאלו ויתחשבו בדעתי.
וכך העברתי את שארית חיי, כאשר כולם מחליטים בשבילי, בלי שתינתן 
לי האפשרות למחות או לפחות להביע את דעתי בכל נושא שלא יהיה.
התחתנתי מתוך שיקול דעת מוטעה, כי כך כולם עושים. את שארית 
חיי שעבדתי לבנק במשכנתא חסרת גבולות, כי כך כולם עושים. קניתי 
מכונית מלאת הוצאות, כי כך כולם עושים. חייתי בצמצום על פי תקציב 
קבוע מראש, כי כך כולם עושים. שוכנעתי שצריך להוליד צאצאים, על 
מנת להתנסות במצוות פרו ורבו ומלאו ולעורר את האהבה החבויה 
בתוכי, כי כך כולם עושים. בסופו של דבר צדק הנביא ישעיהו באומרו: 
"בנים גדלתי ורוממתי והמה פשעו בי"... ועזבו את הבית, כי כך כל 

הילדים המתבגרים עושים. ואולי, זה אני שפשעתי בהם על שמעולם 

לא שאלתי לדעתם והחלטתי בעבורם, כשם שהורי מעולם לא שאלו 
לדעתי והחליטו עבורי.

וכך נמשכו חיי המשעממים והבלתי מסופקים, עד שיום אחד קבלתי 
הארה דורשת שינוי, ובבוקרו של יום קמתי, כמו כולם. הרגשתי שאני 
עם, כמו כולם. מרדתי בכל המוסכמות שניהלו עד עתה את חיי. ושלא 
כמו כולם, החלטתי לעזוב את זה העולם. לעזוב...? לאן הולכים מכאן?

מלמדים אותנו על קוסם קוסמי אלהי, שמכיר, יודע ומחליט עבור כולם. 
אם כך, היכן הבחירה החופשית? האם זה הוא שהחליט ושיעבד אותי 
בסבל חיי? מלמדים אותנו שהחיים לעולם נמשכים, תמיד היו ותמיד 
יהיו. אם כך, מדוע אינני זוכר את עבר גלגולי? מלמדים אותנו שיש עולם 
הבא... אם יש, היכן ממוקם עולמי? גן עדן לצדיקים וגיהנום לרשעים... 

לאיזה משני המצבים אני שייך? מי המחליט ועל פי מה?
רק רגע, יהושע... עצור! טוב היה לעשות סדר במחשבה ולהבין שמחוסר 
דעת וזיכרון עליון אולי כאן מקומי בזה העולם, בלי שאלות של מי אני, 

מדוע ולמה?
ברגע זה... זה מה שיש, מגשים משאלות לב, לפעמים חולם בהקיץ, מתכנן 
תוכניות ושלבים בונים, בלי מחשבה על עולמות באים. בהחלטה נכונה, 
בגן עדן אני נמצא. או, אם אשגה, לגיהנום מקומי וקצר מועד את עצמי 

אביא וממנו בלי פגע אצא ואמשיך ליהנות ממה שיש.
לידה, ילדות, התבגרות וכל השלבים הטובים שבדרך הם רק חלק מתהליך 
התפתחותי ארוך ומתמשך שאין לו התחלה ואין לו סוף. החיים לנצח 

נמשכים, אם בזה העולם או בעולמות אחרים.
זה אני, שמתוך בחירה חופשית מחליט, ולא קוסם קוסמי אלהי מחליט 
בשבילי, אם את חיי אעביר באור כי טוב של מעורבות בונה וחיובית או 
אכלה אותם בשעמום חסר תועלת ותכלית. זה אני שקובע את קצב חיי 
ולא על פי חלום זה או אחר, אלא על פי גילוי רצון לעשות את הדבר הנכון.
אני מאחל לעצמי ולכל אותן הנפשות הקשורות בי, שחלומותינו לא 
יתגשמו! כל יום החיים נפתחים באין-ספור אפשרויות בלי הגבלה של 
חולם חלומות. במקום לחלום ולא להגשים, אני מבקש לנהל את חיי 

בהגשמה חיובית ולהפסיק לחלום.
יהושע

ועד מנהל, יהושע ותושבי תקוע יקרים:
אחרי שקראתי את שתי הכתבות הצמודות זה לזו בתקועיתון בשבוע 
שעבר, חשבתי שיש פספוס גדול משני הצדדים. המתח בין פיתוח ושמירה 
על הסביבה הוא לא חדש ותמיד שווה דיון. כלומר, צריך לפתח את היישוב 
ולשמור על הסביבה, אבל כדי לעשות את שניהם בו-זמנית נדרש תכנון 

בר-קיימא לטווח הארוך. תכנית האב היישובית צריכה לשאוף לשם.
למה לא היו כתבות או התנגדויות כשפרסמו לראשונה את תכנית "ליד 
הפארק" אם ידוע שיש שם עצים ותיקים לשמירה? באופן מקצועי, מי 
דרש את דו"ח סקירת ההשפעה על הסביבה לפני סגירת התכנית? האם 
בכלל שקלו לשלב את העצים הוותיקים בתכנון ובנייה? לא עלה על דעת 
אף אחד שיש סיכוי ש״לצורך פיתוח" נצטרך לעקור עצים? למה לחכות 
עד שהאקסקבייטורים כבר מבצעים את פעולתם לצעוק? חשוב שיש 
מישהו שמדבר בשם העצים, כמו בספר הקלאסי "הלורקס", כי עוד מעט 

כבר לא יהיו עצי "טרפלה" כאן - תודה יהושע. אבל זה לא מספיק... 

האם עכשיו אנו במצב, כמו שאומרים בלע"ז, too little too late או 
שלא?! ספציפית כאן- כן. כבר עקרו את רוב עצי האקליפטוס הגבוהים 
והיפים, אבל עוד לא פספסנו את ההזדמנות לדרוש תכנית פיתוח בר-

קיימא לתקוע )או לפי דעתי, לכל גוש עציון(. 
למה זה לא עלה על סדר היום בבחירות לרשות המקומית או לפחות 
בשיחה מקומית/ יישובית? אני חדשה בתקוע )שנתיים(, אבל לא נראה לי 
שפספסתי שיחה כזאת כאן וגם לא במועצה האזורית. אם אכן פספסתי, 
סליחה. זה חשוב לי ואכפת לי כתושבת, כאזרחית וכאשת מקצוע- אני 
באה מתחום קיימות עירונית. כמה שאפשר, אנו חייבים להקדים את 

התרופה למכה )הבאה(!
הגיע הזמן לחשיבה אסטרטגית לטווח ארוך בר-קיימא.

תודה,
בת אל ספיבק

תגובה לשתי כתבות מהשבוע שעבר על המתח בין שמירה על הסביבה ופיתוח-
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לפרטים: ויקי 050-5248182 | גלעד 052-6484440

התשלום באשראי או במזומן

כל ציוד הקמפינג והטיולים 

החנות שמגיעה 
עד אליך!

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

ברחבת הפיס בתקועמשעה 16:00 עד 20:00 ביום שלישי הקרוב 23.7.19במחירים מדהימים!!!לקמפינג וטיוליםסנדלי שורש וציוד יריד מכירות 

סנדלי שורש במחיר מדהים.

בהרצאה נלמד מהי הומיאופתיה,
אילו תרופות הומיאופתיות כדאי

שיהיו לעזרה ראשונה בכל בית,
וכיצד תוכלו להשתמש

בתרופות אלו בעצמכם.

עזרה ראשונה
בהומיאופתיה

קלאסית

הבן שלך קיבל מכה בראש?
הבת שלך חטפה כוויה?

טיילתם בטבע ונעקצתם על ידי דבורה?

אם אתם רוצים לטפל במצבים אלו
בצורה טבעית ויעילה,

אתם מוזמנים להגיע להרצאה שלי:

24/7/19  |  20:30  |  אולם הפיס
הכניסה ללא עלות.

אוריאל קלימן
RCHom הומיאופתיה קלאסית

טל': 055-6677248
urielkleman@gmail.com :דוא"ל
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במרכז היישוב, דירה יפיפיה, 3 חדרים + מרפסת, 4 כיווני 
אוויר, החל מה-1.8. לפרטים: שרון, 050-8916685

--------------------------------------------
במיקום מרכזי, 4 חדרי שינה, עם ארונות קיר, סלון מרווח 
ופינת משפחה, 2 חדרי שירותים, מרפסות לנוף, 5500 
ש"ח. לפרטים: מיכאל, 054-4755880; יוסי, 050-7223331
--------------------------------------------

2 חדרי שינה וסלון, יציאה לגינה גדולה ומטופחת, 3100 
ש"ח: איתן, 055-8855065

--------------------------------------------
בנוף הרודיון א', 100 מ"ר, 3 חדרים + 2 מרפסות גדולות: 

050-7647924
--------------------------------------------
דירה מקסימה, 1.5 חדרים, דוד שמש, מרפסת שווה, 
מיקום מצויין, שכנים מדהימים, לכניסה ב-1.8.19.

לפרטים: 050-6736453
--------------------------------------------
רק 2800 ש"ח, דירה גדולה, 90 מ"ר, 3.5 חדרים, כניסה 

פרטית: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
--------------------------------------------
דירה גדולה ומרווחת, 4 חדרים, מתאימה למשפחה או 

לשותפים, 3500 ש"ח: תמר- תקוע תיווך,  054-5988839
----------------------------------------

דירת 5 חדרים עם מזגנים ומרפסת: 050-9945999, אורן
--------------------------------------------

iton@tekoa.co.il :פרסומים ללוח ניתן לשלוח עד יום שלישי ב- 10:00 למייל

לוח תקוע

במרכז היישוב, למגורים או השקעה, בית פרטי, 100 
מ"ר, על חצי דונם, אפשרויות הגדלה, ממוזג, 4 כיווני 

אוויר. יעקב: 050-5378883
--------------------------------------------

בית מחולק ל-2 דירות מניבות: 4 חדרים מרווחים + גינה; 
3 חדרים ומרפסת מפנקת, מצויין להשקעה: תמר- תקוע 

תיווך, 054-5988839  
--------------------------------------------
תקוע ב', חמים ונקי כחדש, 200 מ"ר, עיצוב קלאסי, 
במפלס אחד + יחידת דיור, פרגולה גדולה, גינה: 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( בת 4 חדרי 
שינה, תקרות גבוהות: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
--------------------------------------------
בית של 3 יחידות: יחידה בת 110 מ"ר, 4 חדרים, חצר 
ונוף + 2 יחידות של 50 מ"ר כל אחת: תמר- תקוע תיווך, 

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

לקיץ, בית 2 קומות, בכל קומה דירת 4 חדרים + סטודיו, 
פרגולה וגינה מסביב: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
--------------------------------------------

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

חדש! ניתן לשלם 

באשראי במקום. 

למידע נוסף:
www.tekoa.co.il

המניין של חייםאוהל יעקב יוסף - ד׳טללי אורות - ב׳נוף אלירזקרליבךאוהל מנחםברסלבאבני קודשסוכת דוד

חול

שחרית
א, ג, ד 6:00

ב,ה 5:45
ו׳ 7:00

א, ג, ד, ו 6:00
5:006:308:15ב, ה 5:45

6:15
ו׳ 8:15

ר״ח וצום 6:00
דף יומי 6:005:15

שחרית 6:00
בימי שישי 
7:00 הודו

19:3019:2019:20מנחה

ערבית
מניין ראשון-
אחרי מנחה
20:30

20:1520:2020:4520:30

שבת

מנחה 
19:2918:5814:00וק. שבת

18:30
קבלת שבת 

18:30
20 דקות לאחר 

הדלקת נרות
18:11 מוקדם

19:30
15 דקות 

לפני השקיעה
20 דקות לאחר 

19:25הדלקת נרות

6:30שחרית
8:30

4:50
לימוד 8:004:459:158:00

8:30שחרית 8:45
ותיקין:

30 דק׳ לפני הנץ
מניין שני: 8:30

8:15ברכו 9:00

18:0013:30מנחה
18:00

שיעור 18:00
17:00 תהילים18:00מנחה 19:00

18:3018:3014:00 מנחה

20:25צאת שבתצאת שבת20:28מוצ״ש20:2520:2520:20ערבית

בית יפה, 6 חדרי שינה, גינה מושקעת, 2 קומות, קרוב למרכז, 
אפשרות ליחידת דיור: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
--------------------------------------------

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

--------------------------------------------
בלב תקוע, בית גדול, בלי מדרגות, 6 חדרי שינה, סלון 

מרווח, גינה גדולה: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
--------------------------------------------

בן 13 מחפש עבודה בכל תחום: גינון, סבלות, חקלאות, 
 yisralsim@gmail.com :'תיקונים, שמרטפות וכד

052-6851700 )לא בווטסאפ(.
--------------------------------------------
בת 11 מחפשת עבודות בית מזדמנות ושמירה על ילדים: 

noasimchon@gmail.com ,02-6784720, נעה
--------------------------------------------
ליים,  פסיפלורה,  שונים!  בטעמים  ביתיים  ליקרים 

לימונצ'לו ולימונענע, 35 ש"ח ליחידה של 250 מ"ל,
אספקה עד הבית, לרוויה: דניאל, 054-6752710

--------------------------------------------
שיעורי שחייה - כל הרמות, כל הקיץ! ממדריכת שחייה 
מוסמכת, אכפתית וכיפית, כולל שיפור סגנון + הרכבת 
)ניתן   02-6568523 תכנית כושר אישי במים: דינה, 

deenaw@013.net ,)להשאיר הודעה קולית
--------------------------------------------

חברות וחברים יקרים.
אנחנו עוזבים את תקוע האהובה שהייתה עבורנו 
בית ב-9 השנים האחרונות. כולכם מוזמנים להגיע 

למכירת חצר ומסיבת פרידה 
ביום רביעי, כ״א בתמוז, 24/7, בשעה 17:30, 

בדשא מתחת לבית שלנו- רחוב סולם יעקב 251, 
סמוך לגן אורני. יהיו הרבה דברים שווים. 

משפחת קלר: עירית, אביעד, עלמה, נבו, גילי וירדן


