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גיליון 817 § פרשת מסעי
הדלקת נרות: 19:20
מוצאי שבת: 20:14

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!
לנורית ויוני יפרח להולדת הבת
לנלי ושלתי דגן להולדת הבת
לדפנה ואלון רייך להולדת הבן

טיול נוער

פרויקט חקלאות נוער 
עונת התירס ועגבניות השרי בשיא!

בפרויקט חקלאות נוער - חוות ספר המדבר 
מגדלים כבר חצי שנה ירקות אורגניים למכירה. 

אנחנו בשיא הקטיף של עגבניות השרי והתירסים. 
הכל מתוק טעים וסופר טרי. מוזמנים לקנות וליהנות מאד.

5 תירסים - 20 ש"ח 
סלסלת עגבניות שרי - 10 ש"ח

לבריאות!

תושבים יקרים, 
ביום ראשון, 4.8.19, ביו השעות 9:00-14:00 

תהיה הפסקת חשמל ברחובות הבאים:
רח' המידה השניה, רח' עמוס, 
רח' אדירים ורח' תכלת מרדכי.

במייל היישובי נשלחה מפה מסומנת 
עם אזורי ההפסקה. 

אנו מתנצלים על אי הנוחות.
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דפנה, אלון ונטע יקרים - מזל טוב להולדת הבן!
תגדלו אותו בנחת שמחה ואהבה.

אוהבים וכבר מתגעגעים, צוות המזכירות

רבקה יורב-רפאל / רכזת חינוך

מעונות
בשבוע שעבר התקיימה פגישה עם יפה שטרית, מנכ"לית המועצה, אורטל 
פדה מנהלית מהמתנ"ס; הנהלת רשת רמת דוד/ בשבילי החינוך; נציגי 

הורים מתקוע ונוקדים; רבקה שגיא, נציגת הוועד המנהל; ואנוכי.
בסיכום הפגישה עלו נהלים חדשים כדי לאפשר פלטפורמה לשיח, שקיפות 
ומעקב אחרי אירועים חריגים. המתנ"ס אחראי על המעונות וככזה הוא 

יקח חלק פעיל בנעשה שם.
ראשית, הותקנו במעונות מצלמות. שנית, הוחלט על יצירת ועד מקומי בכל 
גן, שייפגש על בסיס קבוע עם אורית בן-עטר, מנהלת המעונות. במקביל 
יקום ועד יישובים )חיצוני לרשת 'בשבילי החינוך'( עם אורטל מהמתנ"ס- 
מכל מעון בגוש עציון יהיה נציג שיהיה חבר גם בוועדת החינוך היישובית. 
נציגים אלה יעלו קולות מן השטח. כמו כן, המתנ"ס ישלח משוב להורים, 

כדי לדעת נקודות לשימור ונקודות לשיפור.
בנוסף, בכל מעון ייתלה שלט בולט עם הערכים שלפיהם המעונות והמטפלות 
צריכים לפעול. בשלט יהיו טלפונים של אנשי קשר )בתוך הרשת 'בשבילי 

החינוך' ומחוצה לה( אליהם ניתן לפנות במקרה של תלונה.
עמותת רמת דוד תיידע את המתנ"ס ותתייעץ איתו במידה וקיימות תלונות 

חוזרות על מטפלות ותחדד נהלים למטפלות.
אנו מקווים כי שיתוף פעולה בין כל הגורמים יוביל לשיפור הנעשה במעונות 

ולתחושת אמון בין הצדדים.
ועדת חינוך ואני נשמח לצרף אלינו נציג/ה מהמעון הוותיק ונציג/ה מהמעון 

החדש כדי לקדם את מטרתנו המשותפת- ביטחון ורווחה לילדינו.
פעילויות הקיץ

היו כמה וכמה אירועים בינתיים - הצגה בנושא איכות הסביבה, יום ספורט, 
טקס לקראת הכניסה לכיתה א', פעילות לזכרו של אמי רובינגר ומשחקי 
קופסא בספרייה. אני קוראת לילדים, נוער ומבוגרים להצטרף לצוות היוזם 
ולעזור בביצוע פעילויות. כיף להיות בשפע ובשבילו צריך רק שעה-שעתיים 
של נכונות לתת מעצמנו. כל אחד מוסיף חופן ובסוף יש לנו הר של אירועים!
לצערי לא הצלחתי לגייס מתנדבים לחידון התנ"ך ונעביר אותו לאחרי החגים.

התכוננו לתחרות כשרונות צעירים ולתערוכת האמנות של ילדי תקוע בסוף 
החופש! ילדיכם אוהבים לצייר, לצלם, להופיע? זה הזמן לתכנן את המיצג 

או ההופעה. מחכה לרעיונות שלכם.

שיבוצים לגנים
כמו בשנים הקודמות, גם השנה מספר הילדים שנרשמו לגני מועצה היה 
גבולי מבחינת תקן לגן נוסף. ב"ה המספר הסופי מאפשר את פתיחת כל 
הגנים שהיו בתשע"ט )רק עשו טובה ואל תעזבו באמצע השנה :-(, אנחנו 
במספר גבולי של נרשמים(. מאחר שהייתה אי ודאות בעניין זה, לא היה 

ניתן לשבץ את הילדים כשלא יודעים לכמה גנים צריך לחלק אותם. בימים 
הקרובים יישלחו השיבוצים להורים.

הרכב הגנים-
בשנים האחרונות הורים רבים הביעו את הקושי בכך שילדי הגנים נאלצים 
כל שנה להחליף גן, גננת וחברים לגן. נוצרה תחושה של חוסר יציבות וצורך 
להסתגל מחדש כל שנה למסגרת חדשה לגמרי. עקב כך, בשיתוף עם 
המועצה ומשרד החינוך, הוחלט לצאת במהלך של יצירת גני 3-4 שבהם 
הילדים לומדים שנתיים באותה מסגרת- גננת, מבנה וחברים. המחשבה 
היא שבגילאים הצעירים חשוב יותר לבנות יציבות וקביעות. כמובן שהגננות 
מכווננות מחשבתית ומעשית לגן דו-גילאי מבחינת רמת המפגשים, עבודה 
בקבוצות ופעילויות הגן. ילדי טרום-טרום יקבלו את התכנים המתאימים 
להם כמו גם ילדי טרום-חובה. בשנה הזו יווצר מצב שחלק משנתון 4 לא 
יהיה שנתיים באותו גן, כי התכנית מתחילה רק בשנה זו. מהלך זה הוא 

תוצר חשיבה של מספר שנים.
מוקדשת חשיבה רבה מאוד בהתייעצות עם הגננות והשירות הפסיכולוגי 
החינוכי בנוגע להרכב הילדים בגנים. קשה מאוד עד בלתי אפשרי להיענות 
לכל הבקשות הפרטניות לגבי שיבוצים עם ילדים ספציפיים או בגן ספציפי. 
המספר הרב של ילדי תקוע לא מאפשר זאת. ברכה שפלר ומחלקת הגנים 
עושות את מירב המאמצים ליצור גנים מאוזנים ומיטיבים עם כלל הילדים.
תקוע ב'- ישנה מגמה רצינית של מיעוט נרשמים לגני מועצה בתקוע ב' 
)יתכן ובמהלך השנה נקיים על כך דיון קהילתי(. עקב כך, בשנת תש"פ, גן 

הדס יהיה גם הוא רב גילאי 5-4-3. 
תקוע ד'- ימשיך להתנהל גן רב גילאי 5-4-3. 

אנו משתדלים לתת מענה לקולות העולים מהיישוב. מהלך חינוכי זה נעשה 
מתוך מחשבה להיטיב עם הילדים. אנא גלו סבלנות כלפי התהליך, שבע"ה 

יימשך גם בשנים הבאות בהתאם לנתוני הרישום.
בהצלחה לכולנו!

היי, כולם. אז חזרנו מסוף שבוע ארוך בצפון. כמה נחת ומרענן זה להיות 
כל החברים יחד באזור אחר בארץ, ותוסיפו לזה נחלים קפואים, קיאקים, 
אוכל טוב, שיחות מרתקות, עוד אנשים מתוקים מרמת מגשימים, וזו 

החבילה הכי משתלמת לחופש!!
אז באמת אנחנו מרגישים שעברנו שבת מגבשת חופשית ומאושרת, עם 
שיחות ודיונים מרתקים בתוך הקבוצה וגם קיבלנו שיחות מעוררות השראה 

מתושבי המקום.
הייתם אלופים כל הטיול... תענוג לצאת אתכם החוצה.

נועם ואיילה

נוער
הספרייה תצא לפגרת קיץ בתאריכים: 11-17.8.2019

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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אמנית השבוע: 
רעות רוזנברג

שלך?  האמנות  מה 
עיצוב קרמי.

י  ח - ל ת ב י  ת ד מ ל
והמשכתי בבצלאל. 
אני עובדת באובניים 
ת  ו נ מ ו א ת  ר צ ו י ו
ופיסול.  שימושית 
אחרי שנים של יצירה והוראה בסטודיו, הרגשתי שלאומנות יש כוח 

בונה ומרפא, הלכתי ללמוד והיום אני גם מטפלת באומנות. 
אחרי החגים בעז"ה אני פותחת את הסטודיו לחוגי קרמיקה ופיסול!

להרשמה: 052-6706855   

איך הגעת לזה?
לא ידעתי מה אני רוצה ללמוד ונרשמתי לתואר ראשון כללי בתל-חי. 
בשביל לגוון, לקחתי קורס אחד באובניים ואז ראיתי את תכנית הלימודים 
בבית הספר לקרמיקה ואומנות ושמעתי איזה קול מבפנים שאמר לי 

שזה מה שאני רוצה לעשות.

מה מניע אותך ליצור?
היצירה היא מרחב שלי עם עצמי שמנתק אותי מכל מה שמסביב ומאפשר 
לי זמן של ביטוי אישי ושקט. העיסוק במשימה 'קטנה' ומסוימת משתיק 

הרבה רעשים ועיסוקים מסביב ומאפשר להיכנס 'פנימה'. אחת ההשראות 
זו סבתא שלי שהייתה ציירת באמצע המאה שעברה. לכל מקום היא 
לקחה את  הצבעים והקנבס והייתה מציירת. ממנה למדתי להתבונן על 

העולם ולשים לב לצבעים.
ההשראה השנייה שלי היא דניאל פלטאוואר. הייתי תלמידה ושוליה 
שלו בסטודיו בעיר העתיקה בצפת. הוא לימד אותי להתבונן ולקרוא 
את החימר. החומר יכול לדבר וכל צורה או טקסטורה יכולה לבטא רגש. 
בשבועות הראשונים שעבדתי אצלו, הוא נתן לי רק ללוש את החומר 
ועד שיצרתי את הכלי הראשון עברו תחת ידי עשרות קילו חימר. אני 
זוכרת שהיו באים תיירים ורואים אותו יוצר והיו שואלים: "דניאל, כמה 
זמן לוקח לך להכין כלי?" והוא היה עונה: "20 שנה". זו גם הייתה השראה 

עבורי על העומק של תהליך היצירה 

כיצד תקוע משפיעה עלייך?
אמנים הם אנשים רגישים וזה עלול להפוך אותם לאנשים קשים ומנוכרים, 
והאומנים בתקוע דווקא מחפשים חיבורים אחד עם השני ושואפים לחבר בין 
האומנות והיצירה לחיים ולמשפחה. זו השראה נהדרת בשבילי. בלימודים 
בבצלאל למדתי 'לחשוב אומנות', אבל חוויתי לעתים אומנות, בעיקר 
פלסטית, שלא מתקשרת, וחשוב לי לייצר אומנות שאפשר להבין ולהרגיש.

טיפ לאומן מתחיל:
להתחיל מהידיים ולא מהראש - להתבונן על התוצר, מה שיצא תחת 

ידך, ומשם ולהמשיך ולשכלל אותו.

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. 

ט”ו באב בתקוע ד'
ירח מלא אהבה // חמישי, 15.8 ליל ט”ו באב

פ�טיבל קהילתי

מ�יבה אל תו� הלילה בחוות �פר המדבר ע� DJ צו� ו-DJ בבא גוזמבא
 שימו לב: הכני�ה למ�יבה בתשלו� נו�� (הנחה לבאי הפ�טיבל)

<< 18:00
קונטקט   אקרו יוגה   קליעה במחטי אור   
הכנת לבני בו�   בועות �בו    יצירה בעור

�דנאות וכי� לכל המשפחה ע� אומני תקוע

   מופע שקיעה 
ציפורה אלרעי
מוזיקה טורקית עממית ומקורית

מדורה מרכזית
מנגני� ושרי� יחד

RADIO LUNA
חפלה לטינית ליו� האהבה

<< 20:30<< 21:30

מ�יבת ירח מלא
בחוות �פר המדבר

כני�ה>> יחיד: 20 ₪ // זוגי: 30 ₪ //  משפחה: 40 ₪
חניה מ�ודרת בתקוע ב' - שאטלי� הלו� חזור לכל אור� הפ�טיבל 
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הלכות תשעה באב תשע"ט
ם ְוִגילּו ָבּה ָּכל אֲֹהֶביָה  כתוב בספר ישעיהו )פרק ס"ו, פסוק י'(: ִׂשְמחּו ֶאת ְירּוָׁשלִַ
ִׂשיׂשּו ִאָּתּה ָמׂשֹוׂש ָּכל ַהִּמְתַאְּבִלים ָעֶליה. כלומר, אוהבי ירושלים, המתאבלים 

עליה, מוזמנים לשמוח בה.
על הפסוק הזה אמרו חכמינו )תענית, דף ל'(: כל המתאבל על ירושלים- זוכה 

ורואה בשמחתה, ושאינו מתאבל על ירושלים - אינו רואה בשמחתה.
ואנחנו- לא רק כתובים, לא רק אומרים, אנחנו זוכים ממש. זוכים גם לראות 
בשמחתה של ירושלים – וגם להתאבל על חורבנה, לפי שחורבנה ושמחתה 

דרים בכפיפה אחת, לפי שעה.
להלן כמה מהלכות תשעה באב. חלקן מיוחדות לשנה זו, בה תשעה באב חל 
בשבת ונדחה מפניה ליום ראשון, לכן אין לעשות "העתק הדבק" מכאן לשנים 
אחרות. לא התייחסתי כלל למנהגי התפילה והקינות – אני סומך על הסידורים 

ועל בתי הכנסת.

שבת, תשעה באב
למרות התאריך, מתנהגים באופן כללי כבכל שבת. מותר ללמוד תורה, מותר 
לאכול ולזמר. גם בסעודה שלישית, שהיא בעצם סעודה מפסקת – אוכלים, 
יושבים, מזמרים ומזמנים כרגיל. אין משנים דבר מפני האבלות. אמנם יש נמנעים 
בסעודה זו מלהזמין אורחים ומאווירה שמחה. בנוסף, אשכנזים נוהגים להימנע 
בשבת זו מיחסי אישות אא"כ מדובר בליל טבילה או באיש שאין לו עדיין בן ובת.

הבדל אחד בין שבת זו לשבת רגילה: מפסיקים לאכול סעודה שלישית בתחילת 
הצום, כלומר – בשקיעה )19:32(. זה גם הזמן בו מתחילים להימנע משאר 
הדברים שנוהגים בתשעה באב: לא רוחצים ולא סכים. לכן כדאי לדאוג לשטוף 
את הפה לפני כן. מצד שני, היות והשבת עדיין לא יצאה, לא חולצים נעליים ולא 

מחליפים לבגדי חול.   

תחילת הצום
גם אם סיימו סעודה מפסקת, הצום אינו מתחיל, אלא רק בשקיעה.

בין השקיעה לצאת הכוכבים – מצד אחד עדיין שבת, מצד שני כבר התחיל הצום. 
לכן "שב ואל תעשה עדיף", כלומר אין עושים פעולות אקטיביות שמבטאות 
אבל, אבל גם לא להיפך. לכן לא חולצים נעליים או מחליפים לבגדי חול, מצד 

שני לא אוכלים או שותים ולא רוחצים.  
בצאת הכוכבים )19:50( – יש לומר 'המבדיל בין קודש לחול', לחלוץ נעליים 

ולהחליף לבגדי חול. אבל עדיין אסור לעשות מלאכה.
בצאת השבת )20:07( – מותר להתחיל לעשות מלאכה. מדליקים נר ומברכים 
'בורא מאורי האש'. יש נוהגים לברך 'בורא מאורי האש' בביהכ"נ לפני קריאת 

מגילת איכה.
הבדלה – הבדלה על כוס עושים רק במוצאי הצום. במוצאי שבת אומרים 'ברוך 
המבדיל בין קודש לחול', ואומרים 'אתה חוננתנו' בתפילת ערבית, כדי להתיר 
עשיית מלאכה. נוהגים לברך ברכת 'בורא מאורי האש' בבית כנסת לפני קריאת 
מגילת איכה, ואם שכח- יברך עד הבוקר. במוצאי הצום, לפני שבירת הצום, 
מבדילים על היין ומברכים רק 'בורא פרי הגפן' ו'המבדיל', ללא אש וללא בשמים. 

הפטורים מהצום יבדילו לפני שיאכלו.
בתפילת ערבית – מוסיפים 'אתה חוננתנו', אבל אין הוספות אחרות של מוצ"ש 

)'ויהי נועם', 'ואתה קדוש', 'למנצח בנגינות', 'ויתן לך'(.
כדאי לאחר את תפילת ערבית בבית הכנסת כרבע שעה לאחר צאת השבת, ואז 
אפשר להספיק לומר 'ברוך המבדיל בין קודש לחול', לחלוץ נעליים ולהחליף 
לבגדי חול, לברך 'בורא מאורי האש' בבית ולהגיע עם ה"קינות" לבית הכנסת.

הלכות הצום
הלכות תשעה באב דומות קצת להלכות יום כיפור. הצום מתחיל מהשקיעה ולא 
מהבוקר, וכולל לא רק איסור על אכילה ושתייה אלא גם עינויים נוספים. אמנם 
ביום כיפור הרעיון הוא הכפרה, ואילו בתשעה באב אותם עינויים הם ביטוי לאבל.
אכילה ושתייה: כל אכילה ושתייה אסורים, גם בכמות הקטנה ביותר. השנה, 
היות והצום נדחה, כל חולה, אפילו חולה קצת, אינו צריך לצום. בנוסף, יולדת 
עד שלושים יום אחרי הלידה )כולל לידה שקטה(- אסור לה לצום. אישה 
בהריון- מעיקר הדין צריכה לצום וצריכה לשתות הרבה בימים שלפני הצום, 

כדי להיות מוכנה. אבל אם היא מרגישה חולשה מעבר לחולשה רגילה של צום, 
ואין צורך לומר שאם מרגישה צירים וכד', אינה צריכה לצום. בדומה לזה, מינקת 
שצריכה לצום מעיקר הדין, אם חוששת שחלבה עלול להיפסק או שהיא עלולה 
להתייבש, אינה צריכה לצום. בכל מקרה, אם יש איזה שהוא ספק יש להתייעץ 
עם רופא. קטנים אינם צריכים לצום בתשעה באב. כל אלו שאינם צריכים לצום 
אינם צריכים לאכול ולשתות לשיעורים, אבל ראוי לא לאכול בפרהסיא ולא 
לאכול מותרות, אלא אוכל פשוט. מי שאינו צם בגלל חשש להתייבשות )כגון 
מינקת(, יכול להסתפק בשתייה. אבל אם אינו צם בגלל חולשה )כגון מעוברת 

או יולדת(, מחלה וכד', יכול גם לאכול.
מי ששובר את הצום בגלל מחלה, חולשה וכו', יבדיל לפני שיאכל. עדיף לא 
לשתות יין ולכן יבדיל על "חמר מדינה" )משקה חשוב, כגון בירה, קוקה קולה, 
מיצי פירות וכד'(. אם אין לו, יבדיל על יין וייתן לקטן לשתות )קטן בגיל שמתחנך 
כבר לברכות, אך עדיין לא מתחנך לנהוג אבלות על החורבן(. אם אין קטן, יבדיל 

על יין וישתה כשיעור.
רחיצה: אסור לרחוץ את הגוף רחיצה לתענוג, בין במים חמים בין במים קרים. 
לכן רחיצה על מנת להסיר לכלוך, חיידקים או זיעה מרובה מאוד- מותרת, וכן 
הרטבת הידיים תוך כדי רחיצת כלים או הכנת אוכל. כמו כן מותר ליטול ידיים, 

באופן מינימלי - כשקם בבוקר, כשיוצא מהשירותים, לפני שאוכל וכד'.
סיכה: אסור למרוח על הגוף משחה או שמן לתענוג, אבל למטרה רפואית או 

כדי למנוע ריח רע של זיעה )כגון דאודורנט(- מותר.
נעילת הסנדל: אסור לנעול נעלי עור או נעליים שמכוסות בעור.

תשמיש המיטה: אסור לקיים יחסי אישות.
בנוסף לעינויים הרגילים, יש דינים ומנהגים נוספים שקשורים לאבל:

יש נוהגים לישון בצורה פחות נוחה מהרגיל )עם פחות כריות ומצעים או שישנים 
על הארץ(.

על מנת שלא להסיח את הדעת מהאבלות, נוהגים להימנע ממסחר וממלאכה 
שלוקח זמן לעשותה, אא"כ ייגרם לו הפסד מכך. יש נוהגים להקל מחצות היום 
)12:44( ויעשה כל אחד כמנהגו. ובכלל יש להימנע מעיסוקים שמסיחים את 

הדעת מהאבלות, כמו משחקים או קריאה בדברים שאינם מצערים.
לימוד תורה: היות ולימוד תורה הוא דבר המשמח, אסרו ללמוד תורה בתשעה 
באב, למעט החלקים המעציבים שבתורה, כגון סיפורי ונבואות החורבן, הלכות 

אבלות וכד'. גם כשלומדים חלקים אלו ראוי ללמוד בצורה פחות משמחת.
שאילת שלום: אין לומר שלום לחברו בתשעה באב. ואם חבר בירך לשלום, 

יענה לו בשפה רפה.
ישיבה על כסא: יש לשבת על הארץ או על דבר נמוך, אא"כ הוא חלש וקשה לו 

פיזית. נהגו להקל בזה מחצות היום או מסיום אמירת הקינות ביום.
טלית ותפילין: נוהגים שלא להתעטף ולא להניח עד מנחה. אמנם יש נוהגים 
להתעטף ולהניח בבית לפני תפילת שחרית ויש נוהגים לעשות כך אף בביהכ"נ 

בשחרית, ויעשה כל אחד כמנהגו.
שטיפת הבית: יש נוהגים לשטוף את הבית במרץ ובעסק גדול מחצות היום, 

להתכונן למשיח ולהתחזק באמונה בביאתו.

סיום הצום
שעת סיום הצום: 19:49 )ולדעה המחמירה: 19:59(. דיני ההבדלה מופיעים לעיל 

בדיני מוצ"ש. לא אוכלים לפני ששומעים הבדלה, אבל ניתן להקל בשתייה. 
הלילה והיום שאחרי: השנה אין אוכלים בשר ואין שותים יין עד הבוקר של י"א 
באב, מלבד כוס של הבדלה. אבל שאר הדברים, כגון כיבוס תספורת ורחיצה, 

מותרים מיד במוצאי הצום.

זמני היום

 
 

את צמח דויד עבדך מהרה תצמיח וקרנו תרום בישועתך 
כי לישועתך קיווינו כל היום ומצפים לישועה

מוצאי שבת
19:32 - שקיעה, תחילת הצום

19:50 - צאת הכוכבים, אומר 'ברוך המבדיל 
בין קדש לחול', חולץ נעליים, לובש בגדי חול
20:07 - מוצאי שבת, מותר לעשות מלאכה

תשעה באב
12:44 - חצות היום

19:49 - צאת הכוכבים, הבדלה וסוף הצום 
)ולדעה המחמירה: 19:59(.

הרב אברהם בלידשטיין / רב היישוב
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מפגשים  
ישיבת תקוע ומכון "עד הנה" 

ביום עיון על
מסורת, למדנות 
והיסטוריה יהודית

12:00   התכנסות

          דברי פתיחה: ד''ר מעוז כהנא // היריד של בורגל

12:30   פאנל הרצאות TED על היריד המזרח אירופי והעולם היהודי מפי עמיתי המכון:

          השידוך והיריד // הרב ש. מורגנשטרן

          היריד והקרנבל - מוטיבים קרנבליים ביריד 'היהודי' // הרב מ. רוזנפלד

          הלכות עבודה זרה ביריד // הרב ש. פלדמן 

13:30   הפסקה וארוחת צהריים 

14:00   עמיתי 'עד הנה', במות יחיד מקבילות: 

          קנאות דתית, מהי ולשם מה? // הרב ד. הורביץ 

          בין קודש לחול // הרב א. יפה 

          חסידות וחסידות מקומית // הרב ח. אוביץ 

  TED 15:00   ישיבת תקוע - פאנל הרצאות

          החזון // הרב מיכל פאלק               הלכה ומסורת // הרב שוקי מאירסון

          בקיאות כשיטה // הרב גדי אנסבכר            התבוננות // הרב ידידיה אבינר

          גמרא סדורה // הרב דניאל ביג'ל

16:00   סיום משוער
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מכון 'עד הנה' מבקש ליצור מחקר רחב דעת המאחד למדנות וידענות תורנית יחד עם מתודות מחקר מודרניות, 
באמצעות שילוב חוקרים בני החברה החרדית בעשייה המחקרית.

יום ראשון ג' אב, 4.8.19 בישיבת תקוע

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

 בכל בוקר בחופש הגדול )מלבד תשעה באב...(
  תפילת שחרית -8:00
 ארוחה קלה -8:45
 לימוד -9:00

 :הלימוד

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

 שרוצה לומד במסלול עצמאי של חברותות.ומי 
 מי מלמד? אתם.

 ניתן להשתבץ בקישורית שנשלחה במייל היישובי.

  :האוכל
 הילדים מגישים, עומדים בתור, מנקים אחריהם.

 אתם מוזמנים להירתם להבאת האוכל, בקישורית כנ"ל.

 
כולם )גם מבוגרים( מוזמנים 

 להצטרף!
 ב היישובר-אברהם בלידשטיין בברכה,

 0545558427לשאלות ובירורים מוזמנים לפנות אלי: 

תשעה באב

ח י ˘ ו  „ ו מ י ל

ראשון 
(צום תשעה באב)
י‘ אב, 11/8
במבנה הפיס

בתקוע
10:30 – 11:00 בפיס
לימו„ ‰ורים ויל„ים

עם ‰רב ‡בי בלי„˘טיין

11:00-12:00 בספרי‰
לימו„ עם ˘למ‰ ספיב˜

לימו„ ליל„ים:
12:00 – 11:00 > רב ˘יח

סיפורים אישיים על חורבן לאומי

17:30 > הקשר בין חורבן אישי ללאומי
˘יעור ˘ל מלכ‰ פיוטר˜ובס˜י

 < 16:00 – 17:00

לימוד עם עול˘ ‚ול„בר‚

13:15 – 12:15 >  ס„נ˙ כ˙יב‰

דיאלוג אישי בכתיבה – בעקבות החורבן
ב‰נחיי˙ מיכל ˘מחון 

הכניסה חופשית | פתוח לנשים וגברים
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כאבמרפאת 
רפואה סיניתב

גב ופריצות דיסקכאבי 
כאבי שכמות וצוואר

מפרקיםוכאבי פציעות 
וכאבי ראשמגרנות

P.M.Sכאבי מחזור 

TENNIS ELBOW

:פתגם סיני
זמניהוא הכאב "

"נצחיתהכניעה היא 

050 -7700899

נתנאל זגורי
T.C.M & TAN

הכל לפי רוב המעשה
קבעו חז"ל: "יחיד ורבים- הלכה כרבים". פירושו, הרבים קובעים את הסדר בעולם, חוץ 

מהיחיד והאחד שברא את כל אלה וסדרם על פי דעתו וקבע בהם חוקים ומשפטים 

ולא שאל את דעת הרבים, כי לא היו רבים להביע דעה. וכך גם היה- הבריאה התנהלה 

בסימן טוב מאוד ועל פי סדר היחיד, בלי ויכוחים והצעות לא חכמות של אנשים 

ונחשים, עד שבטעות של עזר כנגדו, בנה את האשה. מאותו הרגע, הפכו האדם ואשתו 

להיות הרוב הנבער וקבעו את הסדר החדש בעולם ובכך הפכו חיי האלהות לגיהינום.

ואני... אחד מהנבערים, ממש לא מבין את סיפור הבריאה. אם הקוסם הקוסמי 

הוא הבורא היחידי ואין לו מתחרים או יועצים דוחקים ושואלים... איך, למה ומדוע? 

באיזו רשות שינו חז"ל את תדפיס הבריאה, לקחו את השליטה מידיו ובחוסר ענווה 

קבעו: 'הקב"ה גוזר, הצדיק מבטל. צדיק גוזר, הקב"ה מקיים'. דעתו של מי נחשבת 

לראשונה במעלה?

האם יודע הצדיק דבר שאינו ידוע או מקובל על דעת הקב"ה? ואם מאהבת הבריות 

קיבל על עצמו את דין הצדיק, מדוע מאהבת הבריות לא ויתר הצדיק לטובת  האלוהות? 

הרי צווינו לאהוב את האלוהים אך לא צווינו לאהוב את הצדיק!

אה... הבנתי את הרעיון, אתה אחד ויחיד והם הרבים. לכן... לפי רוב המעשה, הלכה 

כרבים! פירושו, שהרבים מכתיבים וקובעים. ואתה... חסר אונים, מביט, בוחן ומשתאה. 

ועל פי דרישת הצדיקים, שהם הרוב השולט, כותב ספר חוקים חדש, נוח יותר ומתאים 

יותר לשולטים בשמך.

ריבונו של עולם, הרי רוב המעשה הוא אנוכי ונפשע ואתה מרשה!... למה? באין ספור 

שנות קיום האנושות, דבר לא השתנה ואתה לא משנה לטובה!... למה? מלחמות, רצח, 

גזל, אונס, רמאות, גניבת דעת, שחיתות ועוד אין ספור תכונות שליליות, שאתה ולא 

אחר נטעת בנפש האדם!... למה? יכול היית לבטל את כל אלה ולברוא עולם מתוקן 

ומושלם! ואתה, מסיבתך הלא-מובנת, לא ביטלת ולא בראת!... למה?

בחוסר דעת עליון, כי רק הצדיקים בורכו בדעת עליון, אני יכול להפנות אצבע מאשימה 

ולהתייחס להרבה סימני שאלה הקשורים למהותך העלומה. כי אתה וכל הדר 

קדושתך... ממש לא מובן בשכל המצומצם של בן האדם.

אני לא היחידי ששואל, רבים כמוני, שאינם צדיקים והם הרוב הנבער, מבקשים לדעת 

ואתה..., בעקשנות אלוהית לא מובנת, מתעלם, שותק ולא מסביר.

אולי אתה בכלל לא קיים, אלא כסיפור אלגורי או משל דמיוני של מורה נבוכים טוב 

ורע. ואם אתה קיים ולא מתייחס לקיומי, איך ומדוע שאתייחס לקיומך? נמאס לי 

להקשיב לדעתם של יודעי דבר, שבשמך לקחו את השליטה בעולם וברשותך מספרים 

לי סיפורי בדים על ייחודיותך הנאורה, בעוד שבמבול הענשת והחרבת עולם. אמנם 

עשית תשובה במעשה יונה ונינווה, אך את סיפור המבול... מספרך לא מחקת. למה?

אם אתה דורש וגוזר רק טוב, למה הצדיק מבטל את גזירתך? עובדה, הרוב, שהוא הרע, 

שולט בעולם. האם גזירת הצדיק נכונה? ואם לא... מדוע אתה מקבל ואינך מבטל?

אין מלך בלי עם. בלעדינו...- אתה לא קיים. אז דע שעוד לא אוחר המועד, בבקשה... 

עשה לרוב טובה וקח חזרה את השליטה. ואם לא, אני והרוב נרד מהעולם. כי הפעם 

אני לא מבקש, אלא דורש, שתפסיק לקיים את העולם מדעתם של רוב הצדיקים 

ותתחיל לשלוט ולקיים מדעתך הנאורה!

מה... אני לא מאמין... האם אני שומע נכונה שהחלטת לענות תשובה? רק רגע... זה 

בראשי. דמיוני ולא מקובל שאתה בגדולתך תתייחס לחסר שם ומעמד, שמבתי כנסת 

רבים בבושת פנים נזרק. אה... טוב... אני מוכן לשתוק ולהקשיב... מה אמרת?... 'הכל 

צפוי והרשות נתונה'?! פירושו, שלמרות הבחירה החופשית לדבר ולעולל פשעים, 

כאילו בשמך, בסופו של דבר כולם משלמים את יחס דין המעשה!? נו..., טוב..., סוף 

סוף הבנתי את הרעיון. קיים יחס גומלין עם מעשי האדם. צדיק וטוב לו בגן עדן של 

שוטים, רשע ורע לו בגיהינום של נהנים. ואולי... תשתוק יהושע, דעתך אינה חשובה. 

כי בזה עולם הרמייה, עדיין הצדיק גוזר ואני הקב"ה, האחד ויחידי, מחוסר ברירה... 

מקיים! רק תעשה לי טובה ואל תרד מהעולם, כי אני כבר מזמן ירדתי ואין לי את 

הרצון לפגוש אותך בסביבתי החדשה, הנקייה והטובה.

מכתב מחסר ישע שלא מבין דבר!

יהושע
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גדולה  לגינה  יציאה  גדול,  וסלון  שינה  חדרי   2
ומטופחת, מיידי: איתן, 055-8855065

------------------------------------------
במרכז היישוב, דירת 3.5 חד', 96 מ"ר, עם גינה 

ומרפסת: גלינה, 052-3569614
------------------------------------------
דירת 4.5 חדרים, יפה מאד ומוארת, עם מרפסת 

20 מ"ר, מזגנים: 050-9945999
------------------------------------------
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 4 חדרים, מרווחת, 110 מ"ר, מוארת, 4 כיווני 
אוויר, נוף מדהים, עליית גג וגג עם דשא סינטטי, 
מחיר מציאה- 3500 ש"ח, כולל ארנונה, מיידית: 

050-2057395 ,050-2052227
------------------------------------------

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

לוח תקוע

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

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

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

19:1519:1519:20מנחה

ערבית
מניין ראשון-
אחרי מנחה
20:30

19:5520:2020:4520:30

שבת

מנחה 
19:2018:5014:00וק. שבת

18:30
קבלת שבת 

18:30
20 דקות לאחר 

הדלקת נרות
18:07 מוקדם

19:23
15 דקות 

לפני השקיעה
20 דקות לאחר 

19:15הדלקת נרות

6:30שחרית
8:30

5:01
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

20:15צאת שבתצאת שבת20:20מוצ״ש20:1420:1220:20ערבית

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

 deenaw@013.net
-----------------------------------------
טיולים לכלבים, 20 ש"ח לטיול, טיול באורך 1.2 
ק"מ, טיול ראשון חינם. לפרטים נוספים: מיכאל,  

058-4585795 )אחרי 16:00, לא כולל  שבת(
---------------------------------------

ל'תלמוד תורה תקוע' דרוש מלמד לשנה הקרובה, 
בשעות הצהריים: 15:30-13:00. לפרטים נוספים: 

דעאל סבטייה, 054-5508482
---------------------------------------

לבי״ס אח״י תקוע, 

חטיבה צעירה- א'-ג', 

דרושות: 
סייעות מלוות מעולות, המעוניינות 

להיות דמות משמעותית ומקדמת 

עבור הילדים. צוות מחבק ומטפח 

וסביבת עבודה נעימה. לשליחת 

קורות חיים ולפרטים נוספים: 

רחלי, 054-7652385,

rachelisharon4@gmail.com 

מחכים לכן!

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!

בחודש אוגוסט החנות תהיה 
פתוחה למכירה שבועית 

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

שעות פתיחה חודש אוגוסט
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הפנינג אסטרונומי משפחתי - קהילתי

לילה של
כוכבים 

ראשון

ג‘ אב
 4/8

פעילות של  "הדובה הגדולה" 
תצפיות כוכבים, צפייה בטלסקופים, 
מודלים פלנטארים, מסע אל קצה היקום

מיקום: חוות ספר המדבר (מתחת לתקוע ד')
20:30 | זמן - כשעתיים  תחילת פעילות - 

מיועד לילדים מגיל 7 ומעלה בלבד (אין להביא ילדים מתחת לגיל זה)
מספר המשתתפים מוגבל - כל הקודם זוכה

מחיר: 50 ₪ לאדם  |   35 ₪ לתושב תקוע בקוד הנחה
https://tickchak.co.il/6545 -  לקניית כרטיסים

אוכל ושתייה ימכרו במקום * לאפשרויות לינה בחווה ניתן לתאם מראש עם עמיחי: 052-2355416

חוות ספר המדבר מארחת:


