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"אין איש יגלה לכם דבר,
אשר אינו כמוס ונם בחביון הגיונכם.

המורה, הפוסע בצללי המקדש בין חסידיו,
אינו מגיש מחכמתו,

כי מאמונתו ואהבתו.

אם אכן נבון הוא, לא יצווכם את חכמתו,
אלא יכוון צעדכם אל מפתן נפשכם אתם.

החוקר ישיח עמכם בהכירו את החלל,
אך לא יוכל לתתכם את הכרתו שלו.

בצליליו יורכם המשורר את הקצב הפועם בכל היקום,
אך לא יוכל לתתכם את האוזן האוסרה את הצליל

ואת הקול המשמיע אותו.
וזה הבקיא בעולם המדע, יספר על שקילה ומדידה,

אך לא יוכל להוליך אתכם שמה.

כי בינת האדם האחד,
לזולתו לא תצמיח כנפיים.

ואף שידיעת האלוהים חובקת כל,
נושא כל אדם לבדו

את ידיעת האלוהים והכרת העולם בחובו."

-על ההוראה-
)מתוך 'הנביא', ג’ובראן ח’ליל ג’ובראן (

מזל טוב!
לפסי ואופיר גיאת להולדת הבן
לרעות ואדיר נגר להולדת הבת
לאורית ואוריה לוי להולדת הבן
לגפן ואור מנדלסון להולדת הבן

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

יזידור כהן  ז”ל 
אבא של דב כהן.

משתתפים בצער המשפחה
בית תקוע

קצת על תמונת השער מגיליון 819
מי שביקר בפארק הגדול, המכונה גם פארק הפיצה, בוודאי הבחין בשינוי במבנה הפיצה הישן 

שנצבע בצבעים ססגוניים ולבש פנים חדשות ומשמחות. 
את המיזם הזה, בהובלתה של טלי פרקש, ביצעו שכבת הבנים שעלו השבוע לכתה ח' במסגרת 

תוכנית בר מצווה, לזכרו של חברם לשכבה, חן ישראל בלוך ז"ל. 
מיזם זה סיכם שנה של תוכנית בר מצווה מקסימה בהובלת ההורים. בתוכנית היו סדנת מנהיגות, 
לימוד משותף של אימהות ובנים, סדנת תפילה, סדנת צפייה ביקורתית, סדנת קרב מגע, סיור 

תיאטרלי בירושלים, מפגש בין דורי בין סבים ונכדים, טיול לילי לים המלח ועוד! 
תודה לכל ההורים שהעבירו את הסדנאות ולכל המארגנים, המארחים והעוזרים. שתהיה שנה 

מבורכת לכולנו. 
שרי מאיר

לכל תושבי שכונת עלות השחר וכל חברינו היקרים:
רצינו להגיד לכם תודה רבה על הדאגה,

על חיבוק, על האוכל הטעים.
הרגשנו את החיבוק הקהילתי שעטף אותנו לאורך כל השבעה.

אתם חברים נהדרים.
אוהבים אתכם, 

נעמי ודב כהן
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עדכון תקופתי
קודם לכל, ברכות להורים ולילדים לרגל פתיחת שנת הלימודים!

עבודות החפירה שנעשו באזור חניית בי"ס הינן הסנונית )יותר קונקורד( 
הראשונה של בניית בי"ס נוסף בתקוע.

החפירות מבוצעות עבור חברת חשמל לטובת הטמנת קו המתח הגבוה מאזור 
הש"ג ועד הכניסה לבית הספר. הקו עובר מעל המגרש המיועד לבי"ס ויש 

להטמינו ע"מ לאפשר את הבנייה.
לצערנו, לא עלה בידי הקבלן לסיים את כלל סגירת החפירות לפני תחילת 
שנת הלימודים, אם כי נראה שהדבר לא פגם מהותית בשמחת הפתיחה 

של שנת הלימודים.
עבודות ההטמנה לאורך ציר הכניסה ליישוב יימשכו בימים ובשבועות הקרובים.

"שוקי - שוק מגדלים תקוע" )שם זמני( 
 כידוע, לפני כחודשיים, דוכני המכירה ברחבת המכולת נכנסו לקטגוריית 
"שוק איכרים" של משרד החקלאות ואנו שמחים כי הצלחנו לבצע את 

הפעולות הדרושות לקבלת תקציב ראשוני לתמיכה בשוק.
ההצלחה נובעת משיתוף פעולה של כלל הגורמים: מפעילי הדוכנים, סופר 
תקוע החדש )שמעמיד את כל הדרישות למכירת הפירות והירקות במחירים 
סיטונאיים(, צהלה סרמונטה)-מנהלת היחידה לניהול אסטרטגי( מטעם 
המועצה, תחיה גודינגר, פרויקטורית מרכז האומנים, וכמובן אתי מלכא, 
רכזת הפנים, שמקדישה את שעות הבוקר של ימי שישי לטובת העמידה 

בדרישות, ועוד אנשים טובים.
לאור המעבר של שלב א' וההבנה שהדבר קורה, נבחרה נציגות מטעם 
המגדלים שתשולב בצוות החשיבה לפיתוח השוקי. התמיכה הראשונה 
)48 אש"ח מתוך כ-300 אש"ח( תשמש ליצירת מיתוג ובסיס פרסום לשוקי 
ולבניית עגלות מכירה למגדלים. המיתוג ובניית העגלות יעשו במסגרת "קול 

קורא" לאומנים ובעלי המלאכה של תקוע.
עיקבו אחרי הפרסומים!

בהזדמנות זו אנו קוראים לכם לבוא ולחזק את שוקי, לפגוש חברים, לשבת 
לקפה, לעבור לבירה ולצאת עם כל מה שצריך לשבת ובעיקר עם תחושה 

נעימה בלב.
יאללה, שוקי מחכה לכם כל יום שישי. לא תבואו?

פרויקט ליד הפארק
שצ"פ 930 אמור להיפתח למעבר הולכי רגל ממש בימים הקרובים )יתכן 
ובזמן קריאת שורות אלה, הוא כבר נפתח(. בכך למעשה תתאפשר תנועה 

רגלית בטוחה מסוף רחוב תכלת מרדכי לשכונת שירנית.
בהזדמנות זו אציין כי חיבור האספלט מסוף הרחוב אל שכונת שירנית מיועד 
לרכבי בטחון ולמשאיות שירות לחקלאים ולבנייה ולא למעבר כלי רכב אחרים.
גידור האתר הסתיים ועבודות הפיתוח צפויות להתחיל בשבוע הקרוב ולהמשך כשנה.

פרויקט נוף לוואדי
 בימים אלה אנו משלימים את הכנת תוכנית החלוקה למגרשים )פרצלציה(, 
לאחר שסיימנו את תכנון הכבישים העוברים בפרויקט, והיא תוגש לאישור 
המועצה בשבועות הקרובים.  אישור תכנית החלוקה תפתח את הדרך לשיווק 

אליעזר בן עטר / מזכ"ל היישוב

המגרשים לזכאי מבואות ולשאר תשבי תקוע, לפי קריטריונים שייקבעו ע"י 
הוועד המנהל.

מגרש 1005, מאחורי הטרמפיאדה
תכנית בינוי:

אדריכל דב גלי סיים את תכנית הבינוי למגרש. ביום ראשון האחרון, הוא הציג 
את התוכנית לוועדת בנייה וקיבל את הערותיה. לאחר הטמעת ההערות נגיש 

את התכנית לאישור המועצה.
גני ילדים:

 המועצה החלה בעבודת הבנייה של 4 גני ילדים. צפי הסיום: ספטמבר 2020.
מעונות: 

בשבועות הקרובים תוציא המועצה מכרז לבניית פעוטון עם 3 כיתות. צפי 
תחילת העבודות: שלושה חודשים.

משרדי מזכירות תקוע:
נחתם מול המועצה הסכם לבניית קומה שנייה מעל המעונות לטובת משרדי 
מזכירות היישוב/ הוועד המקומי, חמ"ל הביטחון, שירותי הדואר ולשכת רב 

היישוב. ההסכם הינו צורך משפטי ואינו כולל תמורות כספיות.
כחלק מההבנות, קבלן המעונות הוא זה שיבנה את שלד הקומה השנייה.

 מימון בניית הקומה השנייה מגיע מקרן הפיתוח היישובית )כפי שהוצג 
באסיפת התקציב(. העתקת משרדי היישוב תאפשר הכנסת עסקים הנמצאים 
במבנים זמניים במרכז היישוב ועסקים נוספים למבנה שיתפנה, ותפתח את 

הדרך לפיתוח רחבת המכולת.
מועדון יישובי

צוות מתכננים כבר עמל על הגשת היתר והכנת תוכניות מפורטות למועדון 
יישובי, שהוא שלב ראשון ביצירת קומפלקס מתנ"ס ומרכז תרבות באזור 
הפיס והאמפי. שלב א' של הבנייה יאפשר מעבר של הספרייה לפיס ושימוש 

בכל קומה א' של האמפי לטובת חוגים.

ובנימה אישית- 
ב-1 לספטמבר 2015, התחלתי את עבודתי ביישוב.

והנה כבר חלפו להן ארבע שנים. אנו מסתכלים לאחור ורואים עשייה רבה, 
ומשם שואבים כוח להמשיך קדימה לעוד ים של משימות.

אני כותב בלשון רבים לא מכוחו של נימוס. העשייה שייכת לוועד המנהל, 
לצוות המזכירות, לכל הוועדות ולכל המתנדבים, ובנוסף גם לגורמי החוץ 

מהמועצה ועד החטיבה להתיישבות.
אני רוצה להודות ולהיפרד מדפנה רייך, רכזת הקהילה היוצאת, שבמשך 4 
שנים )חסר קצת(, שימשה בתפקידה מתוך מסירות, השתפרות תמידית, 

סובלנות ותרומה משמעותית ביותר לעבודת הצוות במזכירות.
אנו מאחלים לך נחת מהילדים והרבה הצלחה בהמשך הדרך.

בהזדמנות זו נאחל הצלחה רבה לעלי-באר רודריגז, שנכנסת לתפקיד רכזת הקהילה.
עלי-באר היא תושבת תקוע, בוגרת תכנית צוערים לשלטון מקומי של משרד 
הפנים, עבדה בבית"ר עילית באגף הגזברות של העירייה כמתכללת ומגדירה 

את התחומים הקהילתיים.
ברוכה הבאה!

שבת שלום,
אליעזר
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מוקד תקוע–א והמוקד הביטחוני "ח זה מסתמכים על הדיווחים למוקד מד"הנתונים בדו* 

קומפוסטרים למחזור:
השבוע פרסמנו במייל היישובי  ובאתר היישוב לינק  עם הסבר להזמנת 
קומפוסטרים אישיים לכל בית אב. המעוניינים ירשמו באמצעות הלינק 

ואנו נעביר את הבקשה למועצה.
החלוקה תתבצע במשרד הדואר בשעות קבלת קהל. נפרסם כשיגיעו 

הקומפוסטרים ותוכלו להגיע לקבלם.
אנו פועלים גם להבאת רסק עץ לחומר יבש בקרוב. כשנקבל כמות לחלוקה, 

נפרסם מיקום מדוייק ותוכלו לגשת ולקחת באופן עצמאי.
חשוב מאוד לציין שבימים אלו מועצת גוש עציון מעלה את מודעות הציבור 
בכל תחומי המיחזור. לאחרונה גם עברו נציגים בין הבתים וחילקו הפתעות 

קטנות והסברים בתחום המיחזור.

פחי מחזור:
ידוע לנו שבשכונות החדשות חסרים עדיין פחי מיחזור לבקבוקים, פחים 
כתומים ומכולות לנייר. אנו בקשר עם המועצה ומקווים שבקרוב נקבל 

פחי מיחזור לשכונה.

עדכוני מחירי המים
ביולי 2019 מחירי המים עודכנו , להלן התעריפים החדשים:

תעריף א': 3.538 ₪ לקוב
תעריף ב': 9.613 ₪ לקוב

תעריף  לחקלאות: 2.511 ₪ לקוב
החיוב במחירים הנ"ל יתחיל מחשבון המיסים של 08/19.

כמו כן, כל מי שלא הגיש הצהרה חדשה עבור עדכון נפשות מוזמן לעשות 
זאת דרך האתר או במזכירות בשעות קבלת קהל.

גזברות

הי כולם, השנה החדשה יצאה לדרך ואיתה התחלות חדשות.
נריה קרן, שהייתה בצוות נוער צעיר, עוברת לתפקיד חדש בשירות הנוער 

הבוגר. נריה תלווה את שכבה ט' עד כניסתם לחב"ב וכן תלווה קבוצות 
קטנות שפועלות במערך הנוער הבוגר סביב יזמות וסדנאות משתנות.

שיהיה לכולנו בהצלחה תמיד, כיף לצאת לדרך חדשה.
נועם

נועם פוצ'צ'ו / רכז נוער

נחלקת בטחון

שעות פתיחה
שני 16:30-18:30

שלישי 9:00-13:00
חמישי 20:00-22:00

אזור התעשיה תקוע

rak-shniya@tekoa.co.il
     רק שניה - חנות יד שניה קהילתית
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תקוע יקרה,
אפתח בהצגה נימוסית של עצמי- גדלתי בירושלים )על אף השם התקועי 
שלי...(, דעאל ואני עברנו לתקוע לפני כשנתיים ומסתובבים בשביליה כבר 
מילדות ונערות. אני מתרגשת למצוא מרחב עבודה שיאפשר לי להביא אליו את 
העולמות השונים שבתוכי - שילוב של טבלאות אקסל עם רוח, ביורוקרטיה עם 

קהילתיות, ניהול עם קשב וחמלה. מתרגשת לשרת אתכם.
יש השבוע אוויר מיוחד של התחדשות, אוויר טרי יותר. עדיין היומיום לא השכיח 
את הרצונות והחלומות, הקטנים והגדולים. הכל חי ונושם. גם אני שותפה השבוע 
להתחדשות הזו ונכנסת בימים אלו לנעליים הגדולות של דפנה. זוהי הזדמנות 
לומר לה תודה על הקרקע המדהימה שהיא הכינה לי בעבודה יסודית ומקצועית. 

המגע, העשייה והחשיבה שלה נוכחים בכל זווית אליה אפנה.
בגלל ששבוע זה הוא זמן מסוגל לחלומות, אני רוצה לספר לכם על שלי.

אמון.
זה החלום הגדול, חלום העל שלי, התשתית ממנה נובעים הדברים. הייתי רוצה, 
יחד אתכם, לרקום בעדינות את האמון בתקוע- לחזק עוד את כל הטוב ולרפא 
יחד את הצריך ריפוי, אמון בינינו לבין עצמנו כתושבים, אמון בין התושבים לבעלי 
התפקידים והוועד המנהל, לכל הכיוונים והצדדים. בעיני מדובר בכינון שפה של 

שותפות, שקיפות וקהילתיות.
שותפות.

כשמרקם קהילתי אינטימי, כמו תקוע לפני עשור, חווה גידול דמוגרפי דרמטי 
כל כך, באופן טבעי צומחים הניכור והזרות. הכל פחות אישי, פחות "שייך לי", 
וממילא, פחות "זקוקים לי". אנו עלולים להפוך מהר מאד ללקוחות המקבלים 

שירות מהמוסד הנקרא "תקוע".
הבסיס ליצירת אמון הוא חיזוק תחושת השותפות בינינו ומתוך כך גם תחושת 
השייכות. הדפים האלו ראו דיונים רבים עם המילה הפופולרית "שקיפות" בתוכם. 
אני מאמינה גדולה בשקיפות ובאופן בו היא יכולה לסייע לביסוס האמון, בלבד 
שהיא נעשית בצורה הנכונה והמדויקת. אנסה לפעול למען זה בכל המישורים 
הנגישים לי- בתהליכי שיתוף ציבור, שקיפות וקשב עמוק לצרכי הקהילה והפרט.

קהילתיות.
השבוע פורסם קליפ שצולם ע"י רחפן ביום הראשון ללימודים בתקוע. הפעלתי 
אותו כשברקע שמעתי את המילים: "כן, כך נראית העיירה שלי. אם תעצור, 

אולי תראה אותי..."
תקוע בעיני היא עיירה. שטעטל ארצישראלי אם תרצו. עיירה עם הון אנושי מרהיב.

בעשור האחרון התרחשה כאן תנופת בנייה ופיתוח תשתיות בהיקף אדיר. במקביל 
לפיתוח הכלכלי והפיזי שנעשים ביד נאמנה בידי אליעזר, אני מעוניינת להמשיך 
את דפנה בבינוי הקהילתי, הן בהיבטי היומיום והן בחשיבה האסטרטגית, לחזק 
בתוך העיירה שלנו את שריר הקהילתיות התקועית, לרקוד על המתח העדין 
שבין אינדיבידואליות לערבות, בין חירות לקרבה, בין שכונתיות ליישוביות, בין 

גיוון לאחדות.
אז יש איזו נאיביות מתוקה בשבוע הראשון של בית הספר. המורים שבינינו אולי 
חוששים שמא יהיה להם חלק באובדן התמימות הזו. וגם אני, כמו ילד אשר 
ילקוטו גדול עליו במקצת, נמצאת בימי חסד של רעווא דרעווין. אינני יודעת 

יותר מאשר יודעת, ומילותי בוודאי נראות נאיביות בחלקן, גם בעיני.
עוד יבואו ימי השיגרה והדעת, עם הפרטים הקטנים, המורכבויות והקונפליקטים 
ויעשו את שלהם, אך החלומות כתובים וחקוקים כאן, כברית שלי מולכם. הרי 

הם לפניכם.
)ומוסיפה לברית עוד הצהרה קטנה: אני עומדת לטעות. בוודאות. אני תפילה שלא 
אזיק הרבה בטעויותי, ושכשהן יבואו, יהיה בכם את האמון כי כל רצוני לטוב הוא.(

יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי.
בשותפות,

עלי באר
)אני זמינה לשירותכם במספר: 055-9235467

אשמח לשמוע מחשבות, רעיונות ורצונות. מעדיפה להפריד בין ה"כובעים" 
המקצועיים והחבריים גם במספר הטלפון. אנא עזרו לי :( (

עלי באר רודריגז / רכזת קהילה
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אמן השבוע: 
אסף כהן

אני במאי,  מהי האומנות שלך: 
צלם ועורך סרטים, בעיקר סרטי 
ודוקומנטרים.  קליפים  תדמית, 
אני גם עוזר במאי בסרטי קולנוע 

וסדרות טלוויזיה. 
סרטים  להפקות  עסק  הקמתי 
והוראת הקולנוע, ובמקביל אני 
מורה לקולנוע במגמת תקשורת ומעביר השתלמויות, הרצאות וסדנאות 

קולנוע לבתי ספר ומורים לקולנוע.
השילוב המופלא של עשייה והוראה מדהים בעיניי. 

איך הגעתי לזה: כחודש לפני שהשתחררתי מהצבא, ישבתי עם עצמי 
וחשבתי מה אני רוצה ואוהב לעסוק בו בחיים? בשנות ה-80', כשהייתי ילד 
ונער, תמיד אהבתי להקשיב שעות למוזיקה ולהקליט קלטות )היה פעם 
דבר כזה( עם אוספים של זמרים ולהקות שונות. החלום שלי היה להיות 
טכנאי סאונד בהופעות מוזיקה. התגלגלתי למכללת הדסה ירושלים, שם 
כבר נחשפתי ללימודי קולנוע וטלוויזיה, וגיליתי עולם מופלא שעד היום, 

20 שנים אחרי, אני עדיין מתפעל ממנו.
ב-1998, נכנסתי ללימודי קולנוע וטלוויזיה במכללת הדסה ירושלים וקבלתי 
תואר הנדסאי קולנוע וטלוויזיה. כיום אני מרצה לקולנוע אבל גם סטודנט 

בעצמי בהשלמה לתואר ראשון בקולנוע באוניברסיטה. 
היו לי כמה וכמה מורים נפלאים: ציפי רז, אחת העורכות הותיקות של הערוץ 
הראשון; אורי רשף, מורה סאונד ואחד הטובים בארץ בתחומו; וניל וייסברוד, 

במאי טלויזיה כ-40 שנה. התחברנו מאוד והוא זה שנתן לי את ההזדמנות 
הראשונה לעבוד בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה ועד היום אנחנו בקשר.  

מה מניע אותי ליצור: אהבה ותשוקה למקצוע שלי, הקסם של מחשבה 
שמתרוצצת בראש ונהפכת ליצירה שאנשים שונים יכולים להתחבר ולאהוב. 
בתחום ההוראה, אני אוהב מאוד להעביר את הידע שלי הלאה ולעזור 
למתחילים או מתקדמים. אני מקבל השראה בעיקר מהמשפחה שלי, 
אשתי והילדים שהם המנוע ליצירה, ובנוסף, התלמידים והסטודנטים שלי.
סרטים שאני רואה ובמאים גם כן מניעים אותי ליצירה. הסרט הראשון 
בחיי שראיתי בקולנוע בשנת 1983 היה E.T של ספילברג. הייתי בן 8. 

המוזיקה של הסרט עדיין מרגשת אותי. 
קישלובסקי הוא הבמאי האהוב עלי. היכולת שלו לפרוט על נימי הנפש 
עם תסריט גאוני וצילום ותאורה מדהימים, מרגשת אותי. אפילו המייל 
שלי הוא: KISHLOVSKY@GMAIL.COM. עד היום, מי שמקבל 

את המייל שלי בפעם הראשונה שואל אותי אם אני פולני.
גם הסרט האזרח קיין )אורסון ויילס, 1941( השפיע עלי מאוד. 

איך תקוע משפיעה עלי: )אני מתגורר כ-5 שנים בתקוע.( הרוגע שהמקום 
משרה, האנשים המקסימים, העבודה העצמית שלי לקבל את השונה ממני 
שפותחת לי את המחשבה ומאלצת אותי להתמודד עם נושאים שונים 
בקשר ליצירה שלי, המפגש עם מגוון אומנים בתקוע, הפרגון כאן הוא 

מדהים שאין דברים כאלה. 

טיפ לאמן המתחיל: לברר את הנקודה הפנימית שלך: האם אני עוסק 
באמת במה שאני אוהב? אם כן, לא לוותר בדרך, להיות עקשן ומאמין 

גדול ביכולות שלך וכמובן הרבה תפילות.

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. 

הזמנה ללימוד - רחל ויינשטיין
היה לי חלום. זה היה לפני כעשר שנים. עם הקטנטנים שלי לא ראיתי 
את עצמי יוצאת ולומדת, מוצאת בייביסיטר ומשקיעה בעצמי, 

בקשר שלי עם התורה ועם ה'.
חלמתי שנשב בפארק, עם הילדים ועם הספרים ונלמד יחד.

והלכתי על זה. פרסמתי מודעה בתקועיתון והתקבצו להן נשים עם 
ילדים ובייגלה. וואי, איך שהיה מקסים. ומרגש.

ואז טסנו לשנתיים, ושנתיים חלמתי על אותו לימוד בפארק.
וכשחזרנו, אכן זה התחדש. לקראת הימים הנוראים, בחודש אלול, 

נפגשות נשים יקרות ולומדות תורה. עם הילדים והבייגלה.
בשנה שעברה פנו אלי נשים וביקשו שנלמד בעוד פארקים. חשבתי, 
למה לא? כמה שיותר נגיש יותר טוב. וכך נולדו חבורות נוספות, כך 
שהשנה, באופן מרגש ביותר, יש לו"ז שלם והנה הוא מוגש לפניכן:

החל מהשבוע הבא מוזמנות ללמוד:
בימי רביעי, בשעה 17:00, בפארק של הפיצה: תניא בהנחיית 

חווה באואר
בימי שלישי, בשעה 17:00, בגן אורני: מנחות מתחלפות )מפגש 

ראשון בהנחיית איילה יחזקאל(
בימי רביעי, בשעה 17:00, בפארק החדש שליד המדורגים החדשים 

בעלות השחר : אורות התשובה בהנחיית רחל וינשטיין
אם מישהי רוצה להוסיף לימוד או להנחות מוזמנת לפנות בשמחה 

לרחל וינשטיין: 058-6264224

רשמים מערב ניגון ולימוד נשי בר"ח אלול / הדסה פרומן
ביום ראשון, זכינו לערב מרגש במיוחד ביום ההולדת של אורי 
אנסבכר האהובה. היה משהו בלתי אפשרי ובלתי ניתן לתפיסה 
בהזמנה ובאתגר הזה לקיים יום הולדת במפגש הזה בין שורש החיים 
והמוות. מה שקרה שם היה פלא. מול קהל גדול של נשים שגדשו 
את האולם, הרבנית ימימה מזרחי ורוחמה בן יוסף, בהתמסרות 
ובאומץ לב מיוחד, העלו את כל הכאב הזה על הבמה, פתחו את כל 
השאלות הנוקבות עד תהום ונזרקו אל תוך התהום הזאת. ומתוך 

המגע החשוף הזה, יצאו הרבה ניצוצות. הרבה צחוק ובכי.
כשהרבנית ימימה אמרה את התורות והבדיחות שלה, הכל נפתח. 
הייתה שם קרבת לב גדול והמון אור שבא מתוך הכאב שנכח שם 

במלוא עוצמתו. 
לא אשכח את הערב הזה. בשבילי הוא היה ערב של כנות ושל אומץ 

לחיות מתוך השבר הגדול.
נעאה, בשקט שלה ובדרך האמיצה שהיא מפלסת, מובילה אל 
העולם את האור של אורי. בדבריה ובשיר של אורי שהיא קראה, 
פתחה מתווה גדול ועמוק של דרך חדשה, דרכה של אורי בתוך 

המציאות שלנו.
תודה לשולמית שרקמה את האירוע הזה בעקשנות והתמסרות 

ולשאר השותפים בדבר.
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לך עצל אל הנמלה...
באחד הימים, בהרצאה ששמעתי מעל גלי המיקרו הטלפוני, הביע המרצה 
רעיון מקורי מאוד באומרו: הביטו אל עוף השמים. לא יזרעו, לא יקצרו 
ולא יאספו לממגורות והקב"ה מכלכל אתם. ואתם הלא נעלים מהם, אז 

מדוע תדאג נפשכם מה תאכלו ומה תלבשו.
ואני, המתנגד הנצחי, שתמיד יש לו מה לומר, לטוב או לרע, בכל נושא, 

מביע דעה משלי על דברי אותו מרצה.
ובכן, מדוע להביט אל עוף השמים ולהתרשם מחוסר הקידמה של עולם 
החי? הרי כבר מיליוני שנות קיום שלא חל כל שינוי במבנה הפיזי או 
בתודעת נפש העוף. לפחות, בחוסר הבנתנו את העוף, כך נראים פני 
הדברים. העופות למיניהם, ושלא כדין החיות או הדגים למיניהם, מאז 
שבקעו מהביצה ועד למעופם הראשון, יעברו מספר שבועות של הסתגלות 

לחיי העולם הזה.
לעומתם, חוץ מהאדם, כל שאר יצורי העולם הזה, מיד לאחר הלידה 
קמים, מהלכים ואפילו רצים, כאילו שהגיעו לבגרות פיזית ביום הראשון 
להיוולדם, בעוד שבגרות רוחנית אינה נחשבת מחוץ למסגרת אינסטינקט 

ההישרדות הבסיסי של אכילה, פרייה ורבייה והימלטות מטורפים שגם 
הם נטרפים ע"י חזקים מהם. שרשרת המזון היא נצחית ולא משתנה.

והאדם, שיא יצירת האלוהות, בעת לידתו נראה ומתנהג כאילו היה 
המפגר מכולם. לא פוקח את עיניו, לא קם ממקומו, לא מהלך ולא רץ 
או בורח מאויביו, לא מגדל את לבושו על גופו וכולו נתון לחסדי הורות 

מסורה ודואגת לכל מחסורו.
ואולי, מפאת התפתחותו הראשונית הכל כך איטית והיותו החלש פיזית 
מכל יצורי העולם, מגיע האדם לדרגות התפתחות שכלית גבוהות מכולם. 

כי אין גילוי רצון נעשה אלא מחיסרון קיומי.
אם לא נולד לבוש בפרווה, יצוד פרווה של יצור אחר. על מנת לצוד, יפתח 
כלי ציד מתאימים לכושרו הירוד. על מנת לפתח כלי ציד מתאימים, יבקש 
למצוא את החומרים המתאימים. כדי לבטל את מגבלת רצונו לאכול רק 
את עשב השדה או כושרו הירוד לרוץ אחרי חיה מהירה, שיכולה לספק 
לו בשר למחיה, ילמד איך להטיל כידון או לירות חץ חודר בשר מקשת 

גמישת צורה.
גם המחרשה, נסחבת על ידי רתמה קשורה לשור, סוס או כל יצור שהצליח 
לביית לתועלתו, הומצאה ונבנתה בגלל עצלות מופנמת ומכוונת לצורך 

הישרדות מוגבלת וחסרת יכולת.
כנראה שצדק החכם באדם באומרו: 'לך עצל אל הנמלה למד דרכיה 
וחכם'. אין החכם יכול ללמוד דבר מהנמלה אלא אם הוא גם עצל. כי 

אין הנמלה טורחת מסיבת חריצות יתר, אלא לשם הישרדות, כתוצאה 
מחוסר כלי דעת, שבהם בורך האדם על חשבון חוסר חריצות הנמלה.

וכך היה שמוגבלות האדם הביאה אותו למצב התפתחותי מן הגבוהים 
ביותר, אך לא מן הנעלים ביותר. להיות מן הנעלים ביותר פירושו מחויבות 
וטירחה יותר מכולם ועבור כולם, לשמור על כולם ולהופכם לבני ברית. כי 
אנחנו, בני אנוש, למרות היותנו טובים מכולם, אין פירושו שאנו מתקיימים 
בנפרד אלא תלויים בכל אחד מאין ספור הזנים על פני זה העולם, ואם 

נכחיד אחד מהם, אנחנו, בני אנוש, נכחד עמם.
רק רגע... הביטו סביבכם, ראו ושיפטו... האם באמת אנחנו טובים מכולם? 
האם להיות טובים פירושו לקחת את חוקי הבריאה ולרומסם בעבור 

נוחיות של עצלות?
אם בנו, בני אנוש, בחרת לשלוט על כל השאר, כפי שכתוב )ברא' א' 
כח'(: "פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה ורדו...", מה פירוש לשלוט? 
האם מותר לנו להרוג את מה שלא בראנו? להחריב או לכרות את מה 

שלא יצרנו ומתוכנו לא עשינו?
ואם במעשה פרו ורבו, בראנו, יצרנו או עשינו בהשתקפותנו תולדות, האם 

יש לנו את הרשות המצפונית לשים קץ למעשה הבריאה?
ההיטלריזם לא נעלם מהעולם, אלא מחכה להזדמנות חדשה על מנת 

להתפרץ ולהשלים את פועלו.
למעשה, כל אחד מאיתנו הוא משחית בקנה מידה קטן. אך במקום 
להרוג בשיטתיות אומות שלא מתאימות לקנה מידתנו, אנו משחיתים 
בתרסיסים רעילים אין ספור יצורים, וכל זאת בעבור נוחיות אסתטית 
שאין לה הצדקה. למעשה, יצורים אלה נבראו אך ורק על מנת לשמש 

את קיומנו בזה העולם.
ולא די בכך, מתוך מניעים אנוכיים, לאומניים או כל סיבה חסרת הצדקה 
שלא תהיה, בלי מצפון, אנחנו גם משמידים האחד את השני. אם בתירוץ 

של הישרדות, ביטחון או הפלות מכוונות!
לעומתנו, כמעט ואין חיה בנמצא שהורגת מתוך בחירה של נוחות ורוע 
לב, אלא על מנת להזין את עצמה ובני מינה. אז מי ייחשב לנעלה? עוף 

השמים, חית השדה למינה או האדם הנחשב לשיא בריאת העולם?
העליונות נמדדת בכושר האחדות חובקת הכל. האדם המאחד ייחשב 
לנעלה והמפריד... בדין מעשיו, ירד בכרת להתנסות מתחדשת במערכות 
חיים נקיות של עוף השמים או חית הארץ, על מנת ללמוד את דרכי הנמלה 

החרוצה שזה עתה בתרסיס רעיל הושמדה.
יהושע

Just ordered a new compost bin from the mazkirut 
but don't know how to use it?

You moved apartments and found a strange 
compost bin in the yard but haven't a clue what to do?

Come to Batel Spivack's workshop! Together we will learn:
how to compost- troubleshooting problems

why it’s so important for your household and for global 
climate change

and recieve additional info & giveaways
When: Wednesay, 11/9, 16:00-18:00

Every 20 mins a new explanation will begin
Where: Community Garden, 

opposite parking bay on Yitaka Hashofar St.
*Recommendation: bring vegetarian only 

kitchen scraps for experimentation 
Questions: Batel, 0542147870

הזמנתם קומפוסטר חדש דרך המזכירות 
אבל בעצם לא יודעים מה לעשות?

עברתם דירה ויש קומפוסטר חשוד בחצר 
ואין לכם מושג איך להפיל אותו?

בואו לסדנה של בת אל ספיבק ונלמד יחד:
איך לעשות קומפוסט - לזהות ולטפל בבעיות

למה זה כל כך חשוב לבית שלכם 
ולשינוי האקלים הגלובלי
וכן מידע נוסף והפתעות

מתי: יום רביעי, 11/9, 18:00-16:00
כל 20 דקות נתחיל הסבר חדש.

איפה: הגינה הקהילתית, 
מול מגרש החנייה ברח' יתקע השופר

*מומלץ להביא שאריות מטבח )צמחיות בלבד( 
לצורך הדגמה.

שאלות: בת אל, 0542147870
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בקצה השמים בסוף המדבר...

אירועים ▪ לינה ▪ מפגשים ▪ סדנאות

תקוע ד'

לפרטים: אליהו חברוני
eco@benihuta.co.il ▪ 052-6698857

תש“פ | 2019-2020

שיעור פילאטיס
עם יאנה בסטודיו מירי

שיעור אירובי
עם יעל במועדון חברים

שיעור יוגה

ארוחת בוקר

ציור

פרשת שבוע ארוחת בוקר

קליעת סלים

ארוחה קלה
אולפן
עברית

יוגה

עם שרי בפיס

התעמלות בונה עצם
עם יעל בסטודיו מירי

התעמלות בריאותית
עם אורה רשף

עם ציפי פרקש

עם איילה עם טל שרה

09:15

09:1509:3009:30

09:50 10:30

11:30

17:1517:15

10:00

11:00

08:3008:30 10:00 09:30 - 10:15

חמישירביעישלישישניראשון

מועדון דוברות רוסית עם לאה פרלמן

התעמלות בונה עצם
עם יעל

פילאטיס
עם יאנה

ציור
עם אנה

קרמיקה
עם לאה

ארוחהארוחה

נוספים-לפרטים

התאמת
 נגישות-

שרית מלמד
054-6561198

052-8109455

מועדון גיל הזהב
תקוע

תכנית
שבועית
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 ב"ה

 

 "לולי תורתך שעשועיי אז אבדתי בעניי"
 תש"פ -פעילויות ולימוד לבני הנוער בבית חב"ד 

 

 חבורת האור:

 – פרשת שבוע/משנה/הלכה  –17:00 בשעה   ג' ימי שני -בנים כתות א' -
 ש"ח לחודש.  50 

  -משנה/הלכה/תנ"ך– 17:30ורביעי בשעה  ו ' ימים ראשון  -בנים כתות ד' -
 לחודש.ש"ח  80 

 ש"ח לחודש.  50 -  17:00ג'  ימי ראשון בשעה -כתות א'בנות  -

 

 ה החסידית:יהספרי

 )בנים/בנות( 17:00-ל 16:00בין מי רביעי יה תהיה פתוחה להשאלת ספרים בייהספר

 

 מפגש הנוער הבוגר:

 י' -מיעד לתלמידי כתות ט'

 )פותחים שולחן!( 21:30עד  20:00ימי שני , משעה 

 

 והרשמה :לפרטים 

 0528770797הרב דוד דהן 
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Внимание! 

В нашем ешуве открывается ульпан иврита.  

Для новых репатриантов обучение бесплатное 
за счет ваучеров министерства абсорбции. 
Занятия в группах 6-8 человек вечером 2-3 раза в 
неделю в зависимости  

от уровня группы. 

Пинхас 0522375645 029963415 

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

 שימו לב! 

 !לעולים חדשים  ביישובינו נפתח אולפן עברית 

 לימודים על חשבון ואוצרים של משרד הקליטה. 

תלמידים בשעות ערב  6-8שיעורים מתקיימים בקבוצות של 

 פעמים בשבוע בהתאם לרמת הקבוצה.  2-3

 029963415 /0522375645 :פינחס
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��ועיצוב��זומבה /ספינינג /

לנערות יהיה שיעור מיוחד שמשלב ספינינג,

��ופילאטיס לסרוגין��זומבה, 

להרשמה : 052-6214107 בתשבע

��������������������������

מחיר : 130 ש׳ח לחודש * 8 חודשים 

הסטודיו נמצא ברחוב תכלת מרדכי 581 

(יורדים במדרגות שבחניה) 

החוג יתחיל ב 1/11

בימי ראשון : 

כיתות ג׳,ד׳- 16:10 עד 17:00 

כיתות ה׳,ו׳- 17:00 עד 18:00 

כיתות ז׳,ח׳,ט׳- 18:00 עד 19:00 
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דירת 3 חדרים, מושקעת, כניסה פרטית, עם גינה, ברח' 
עמוס, מיקום מרכזי, בתקוע א': 050-5966887 

--------------------------------------------
מיידי, 4.5 חדרים, עם מרפסת גדולה, ברחוב סולם יעקב, 
עדיפות  למשפחה לא גדולה וללא חיות מחמד: אינה, 

052-3803546
--------------------------------------------
דירה מקסימה, 1.5 חדרים, דוד שמש, מרפסת שווה, 
מיקום מצויין, שכנים מדהימים, מיידית. לפרטים: 

050-6736453
--------------------------------------------

2 חדרי שינה וסלון גדול, יציאה לגינה גדולה ומטופחת, 
3100 ₪, כולל ארנונה: איתן, 055-8855065

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

גלינה, 052-3569614
--------------------------------------------
דירה יפה, כחדשה, מרווחת מאוד, 4.5 חדרים, בנוף 

הרודיון א', עם מזגנים ומרפסת: 050-9945999
--------------------------------------------
4 כיווני  110 מ"ר, מוארת,  4 חדרים, מרווחת,  דירת 
אוויר, נוף מדהים, עליית גג וגג עם דשא סינטטי, מחיר 
מציאה- 3500 ש"ח, כולל ארנונה, מיידית: 050-2052227, 

050-2057395
--------------------------------------------
יחידה, כ-30 מ"ר, קומת קרקע, ללא מדרגות, מצוינת 

לשימוש כקליניקה/ סטודיו/ מעון: 054-5977226
--------------------------------------------
בית פרטי + גינה מרווחת, 155 מ"ר, 5 חדרים, מזגנים, 
קרוב לבריכה, לביה"ס, לגנים ולמרפאה. לפרטים: עדי, 

050-4933757
--------------------------------------------

יחידת דיור חדשה, מושקעת, מתאימה לזוג או יחיד/ה, 
מטבח גדול, גינה, נוף פתוח ללא בתים, 1800 ש"ח: 

יונתן, 054-7223155
--------------------------------------------

בית 5.5 חדרים, 150 מ"ר, גינה גדולה, נגיש, קרוב לכניסה 
ליישוב, 6000 ש"ח. לפרטים: 050-9980006, יורם

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

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

לוח תקוע

דירת 4.5 חדרים יפיפייה, עם מזגנים ומרפסת גדולה, 
חדשה לגמרי: 050-9945999

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

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

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

בית פרטי גדול, כולל 3 יחידות להשכרה, כניסות וחצרות 
נפרדות, מיקום מעולה, בנייה בסטנדרטים גבוהים ועיצוב 

עכשווי, ללא דמי תיווך: 054-5977226
--------------------------------------------

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
ב, ה 5:45

סליחות: שעה 
לפני התפילה

5:406:308:15
6:15

ו׳ 8:15
ר״ח וצום 6:00

דף יומי 6:005:15
שחרית 6:00

בימי שישי 
7:00 הודו

סליחות 6:00

18:3518:4019:10מנחה

ערבית
מניין ראשון-
אחרי מנחה
20:30

19:2019:5520:4520:30

שבת

מנחה 
18:4018:1514:00וק. שבת

19:00
קבלת שבת 

20:00
20 דקות לאחר 

הדלקת נרות
17:51 מוקדם

19:04
15 דקות 

לפני השקיעה
20 דקות לאחר 

18:45הדלקת נרות

6:20שחרית
8:30

5:30
לימוד 8:005:209:308:00

8:30שחרית 8:45
ותיקין:

30 דק׳ לפני הנץ
מניין שני: 8:30

8:15ברכו 9:00

18:0013:30מנחה
17:00 תהילים17:3018:3018:3018:00

16:00 שיעור18:3018:30 מנחה
17:00 מנחה

ערבית 
19:40צאת שבתצאת שבת19:59מוצ״ש19:3319:3020:10ואיכה

 16 בן  לנער  לעזרה  פרטי  מחפשת סטודנט/ מורה 
במתמטיקה ולנער בן 17.5 לקראת מבחני הכנה לצבא,

תשלום הוגן: 052-2058477
--------------------------------------------
שומרת חמושה עם רכב פנויה לעבודה: 052-2058477
--------------------------------------------
למכירה פח 18 ליטר שמן זית משק אחיה, 600 ש"ח: 

רזיאל 054-3113485
--------------------------------------------

"נא לגעת"- חוגי יצירה ייחודיים, אצל שלי, לגילאי 4-12, 
קבוצות קטנות לפי גיל, 190 ש"ח לחודש )כולל חומרים(: 

)fb.me/ShellyAllonChugim( ,053-3321968
"Na Laga'at", Amazing Creative Art Chug, 
with Shelly, ages 4-12 )divided by age(, small 
groups, 190 sh/month, includes materials: 
053-3321968, )fb.me/ShellyAllonChugim(
--------------------------------------------

צהרון קטן וחמוד בתקוע ד' )9 ילדים( מחפש שתי עובדות 
חביבות, חמישה ימים בשבוע, 16:00-14:00, תשלום 50 
ש"ח לשעה, מטעם המועצה. לפרטים: 052-3825200, שרי
--------------------------------------------
בגן בוסתן נותר מקום אחרון. גן בחיק הטבע, טיולים, 
בע"ח, יצירה שירים והמון אהבה. לפרטים: שיראל, 

 052-5525091
--------------------------------------------

מכירת בגדים לחגים פשתן, כותנה וסרוגים של "מהגוני״, 
20-18.9, אצל מישל כץ: 052-2292226

--------------------------------------------
בלט עם אשירה! שיעור נסיון חינם, ימי שני בסטודיו 7, 

גן חובה-כיתה ט': אשירה, 054-7807949
--------------------------------------------
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שמרטפיה תפעל במקביל 
בספרייה עבור ילדים עד

גיל שנתיים בלבד
נא להביא מוצץ, בקבוק, עגלה

וכל מה שיהיה בו צורך

מחיר לתושבות תקוע:
 ₪20 לסדנה אחת
 ₪30 לבוקר כולו

ניתן לשלם דרך המיסים, לבעלות
הוראת קבע

מחיר לתושבות חוץ:
 ₪25 לסדנה אחת
 ₪50 לבוקר כולו

אם עוד אף פעם לא הגעת 
לפותחות שבוע - זה הזמן! 

נשמח בבואך!
בואי עם חברה שעוד לא 

הייתה, כדי להצטרף
אל הקסם.
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יום ראשון הקרוב, 8/9/2019

10:30-12:30, בפיס

* ביום זה לא יתקײם שיעור פלדנקרײז

יש להירשם מראש, בקובץ דוקס שיופץ במייל,
בפייסבוק ובווטסאפ. אם לא קיבלת את הקישור,

צרי קשר להרשמה: 054-7747711
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שיאצו, טיפול פנים, איפור, דיקור, מסאז‘  
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