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גיליון 831 § פרשת חיי שרה 
הדלקת נרות: 16:20 
מוצאי שבת: 17:15

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

פתיחת חודש ארגון תש״ף

מפקד 
בשעה 
15:00

ב ר ו ך   ד י י ן   ה א מ ת

בצער רב אנו מודיעים על פטירתו של 
אדמונד משה מימון ז"ל
אבא של מיכאל מימון

משתתפים בצער המשפחה
בית תקוע

ליישוב תקוע דרוש/ה 
מנקה לעבודות ניקיון 

במזכירות ומבנים נוספים.
לפרטים:

Pnim@tekoa.co.il
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הוועד המנהל

בתקופה האחרונה זכינו לראות את בתחילת עבודות הפיתוח לבתים 
חדשים ביישוב! 

פרויקט ליד הפארק:
פרויקט ליד הפארק כולל 27 מגרשים לבנייה בשיטת בנה ביתך. המגרשים 
יועדו לחברי אגודה מחוסרי דיור, המשלמים מיסי יישוב וללא חובות 
לאגודה. לאחרונה הסתיים הליך החתימה על החוזים מול הזוכים, לאחר 
הגרלה בה השתתפו למעלה מ-40 משפחות. בתקופה הקרובה, עבודות 

הפיתוח בפרויקט יכנסו לעבודה אינטנסיבית. 
כחלק מהפרויקט, הסתיימו העבודות על שצ"פ 930 )צמוד למשפחת 
שקולניק( והוא נפתח לפני כחודש וחצי למעבר. גינון וגינה ציבורית יושלמו 

בחודשים הקרובים.

פיתוח המגרשים נכנס לשלב בניית מסלעות התמך, לאחר שהסתיימו 
עבודות העפר של תוואי הכביש.

פרויקט נוף לוואדי:
הפרויקט השני שיצא לשיווק בקרוב. הוא כולל 50 מגרשים בשיטת בנה ביתך.
חלק מהמגרשים של הפרוייקט הוקצו לנרשמי פרוייקט מבואות המקורי.

אנחנו מודעים לכך שיש ציפייה גדולה לגבי שאר המגרשים ושהביקוש הוא 
גבוה. נכון להיום, המחיר הסופי למגרש טרם ידוע וגם לא נקבעו קריטריונים 

לתעדוף בחלוקת המגרשים.
 תכנית החלוקה למגרשים )פרצלציה( אושרה עקרונית במועצה ואנו 
מבצעים בה תיקונים אחרונים לפי דרישות המועצה. אנו מעריכים כי שיווק 

המגרשים לזכאי מבואות יוכל לצאת לדרך לפני סוף 2019.

מרכז אומנים:
לאורך השנה האחרונה יצא לכם, מן הסתם, להיתקל, לא פעם ולא פעמיים, 

ביוזמות שונות למען הקהילה שעליהן היה חתום 'מרכז האמנים תקוע'.
מהו אותו מרכז? מי הם האנשים העומדים מאחוריו? 

לפני שנפרט, להלן כמה ציוני דרך במספרים:
2,730 משתתפים מתקוע ומחוצה לה בפעילויות המרכז	 
45 אמנים מעורבים בעשייה	 
574,500 ש"ח)!( גויסו כתמיכות מגופים, תרומות ומוסדות ציבוריים	 
4 שתפי"ם עם גופים נוספים במרחב )עמותת התיירות, יער תקוע 	 

וכו'( לקידום נושאי תיירות תרבות וקהילה
1 קורס מקצועי ראשון לפיתוח אמנים ותיירנים	 

פרויקט מרכז האמנים כבר קרם עור וגידים ואת הפעילות שלו כולנו זכינו 
כבר להכיר מקרוב. כיום הפרויקט מנוהל על ידי פרויקטורית מטעם הנהלת 
היישוב, תחיה גודינגר, יחד עם ועדת היגוי שמורכבת מתושבים, אמנים 
ובעלי תפקידים מצוות היישוב. את התהליך כולו מלווים באופן שוטף 
רפרנט הוועד לנושא- עדי פרידמן, מזכיר היישוב- אליעזר בן עטר ומשה 

ברוס- מנהל עמותת התיירות של גוש עציון.
במעגל העשייה המורחב השתתפו בפעילויות לקהילה לאורך השנה אמנים רבים.
תרבות, אמנות ויצירה בונים קהילה - לאורך השנה שעברה התקיימה 

שורה של אירועים אומנותיים במסגרת הפרויקט. בין השאר: 
בית הספר להשראה לילדים ונוער )בו ילדים הכינו תחפושות פורים . 1

מושקעות במיוחד בהנחיית אמנים ובעלות סמלית(
שיתוף הפעולה המופלא עם נאמני יער תקוע הוליד את סדרת 'אמנים . 2

מארחים' ביער תקוע 

פסטיבל האביב )במהלך חוה"מ פסח( ובניית הסביל ביער. 3
כל הפעולות הללו התאפשרו בזכות תמיכות שגויסו ממתנ"ס הגוש, החברה 

למתנ"סים, מרכז חוסן עציון, קק"ל ועמותת התיירות. תודה לשותפים!
תוכנית כלכלית - לאחר מיפוי ואבחון הצרכים הקהילתיים והאמנותיים וניתוח 
הזירה הכלכלית-תיירותית בה יפעל המרכז, נבנתה תוכנית כלכלית רב-שנתית 

ברת-קיימא, המתבססת על נכסי התרבות התיירות והאמנות המקומיים.
עד כה, היישוב השקיע סכום של כ-50,000 ש"ח בפרויקט )בעיקר לטובת 
שכ"ט לפרויקטור, תכניות אדריכליות למבנה קבע ויועץ עסקי לבניית 

תכנית כלכלית(.
מהצד השני, וכפי שציינו לעיל, הפרויקט כבר הצליח לגייס מעל לחצי מיליון 

ש"ח)!( מגורמים חיצוניים, כולל 420,000 ש"ח לשיפוץ מבנה בית הבד.
כפי שפורסם בעבר, בטווח הקצר והבינוני, הנהלת היישוב מייעדת את 
מבנה בית הבד לטובת מרכז האומנים. המבנה ישמש כבית לפיתוח תרבות 
ואמנות מקומית, כמרכז קהילתי פועם המחזק את החיבורים בקהילה 

וכמרכז מבקרים לקבוצות מבחוץ.
הוכנה פרוגרמה ראשונית לשיפוץ ובקרוב נתחיל תהליך תכנון מפורט. מיד לאחר 
מעבר בית כנסת קרליבך למבנה בית הכנסת הספרדי הישן, יחל השיפוץ עצמו.
ישות משפטית - לאחר התייעצות עם רו"ח היישוב והיועמ"ש, הוחלט כי 
מרכז האמנים יתנהל כעמותה עצמאית. בתקופה הקרובה נסיים את תהליך 

הקמת העמותה ונזמין כל תושב המעוניין בכך להיות חבר בה.
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כלבים משוטטים:
לפני כשבוע, התכנסנו צוות חשיבה ופעולה של תושבים, על מנת 
לחשוב על דרכי פעולה בנושא הכלבים המשוחררים ביישוב. בצוות 
שותפים תושבים בעלי כלבים ותושבים שאינם. נפגשנו עם איש מקצוע 
שהסביר לנו את דרכי הפעולה האפשריות על מנת לטפל בבעיה. 
התחלנו בתהליך עומק עם מזכירות היישוב עד למציאת פתרונות 

מתאימים בשיתוף עם וטרינר המועצה.
הנושא טעון ורגיש לכולנו. כל כמה שבועות יש דיון סוער במרחב 
הווירטואלי סביב הסוגיה, ולעתים הוא נוטה באופן טבעי להתלהמות 
ושיח קשה. אנחנו מעוניינים, מצד אחד, לפעול בקווים מעשיים ולמצוא 
פתרונות מתאימים לתקוע, ומצד שני, לאפשר יותר שיח "פנים אל 
פנים", בו יהיה אפשר לשמוע ולהשמיע את התחושות הקהילתיות 
השונות שעולות. בקרוב נארגן ערב קהילתי פתוח לכלל הציבור, אשר 
יהיה בנוי משיח פתוח ומשיח מעשי. נעדכן בפרטים נוספים בהמשך. 

מוזמנים להצטרף לעשייה ולדיונים.
גילי גן אור, אביגיל וויס, יאיר לבבי

עלי באר רודריגז / רכזת קהילה

הגיל השלישי בתקוע:
ִעיר ֶׁשֵאין ָּבּה ְזֵקִנים ְמׁשּוָלה ְלִעיר

ֶׁשֵאין ָבה ֵעִצים ּוִמְדָׁשאֹות,
ֹלא ַמֲעלֹות ּומֹוָרדֹות,

ֶאָּלא ּכּוָלה ִמיׁשֹור ַחְדגֹוִני ּוְמַׁשְעֵמם.
ָּבה ֵיׁש ַמְרֵאה ֵעיַנִים,

ַאְך ֹלא ֵהֶלְך ֶנֶפׁש. 
-אליעזר שטיינמן-

לרגל 'חודש האזרח הוותיק', צוות קהילה נכנס לתהליך עומק אסטרטגי 
למיפוי נושא הגיל השלישי ביישוב - צרכים, מענים קיימים, גורמי סיוע 

וטיפול ופערים הדורשים חיזוק.
למהלך יהיו שותפים המועצה, המתנ"ס, גורמי הגיל השלישי ביישוב, תושבים 
מעורבים )כדוגמת גמ"ח תקוע, ועדת רעות וכו׳( וקבוצות מתנדבים ביישוב 

)גרעין נחשון של בני עקיבא, ילדי אח"י וכו'(.
אנחנו מזמינים את כל מי שמרגיש שייכות לנושא לתת ממחשבותיו ומהידע המצוי 

אצלו על מנת להיטיב את המעטפת הקהילתית שאנחנו מעניקים לתושבים.
כחלק מהתהליך, ועדת חיבורים מקימה מאגר מתנדבים לגיל השלישי.

מצורפת מודעה של קורס הכשרה ייעודי. נשמח שתושבים רבים ככל הניתן 
יקבלו את הכלים האלו ויקחו חלק במערך הקהילתי בתחום.

שבוע המודעות לבריאות הנפש:
ָהַאֵחר הּוא ַהֵּגיִהּנֹום ֶׁשִּלי

ֶזה ַהָּדָבר ַהָּיִחיד
ֶׁשִּלי הּוא ָּפׁשּוט ּוָברּור ָּכל ָּכְך

ֶׁשֵאין ִלי ָמה ְלָפֵרׁש
אֹו ְלהֹוִסיף ָעָליו ָּדָבר

ֶׁשָהַאֵחר הּוא ַּגם ַהִּמְקָלט ַהָּיִחיד
ִמן ַהֵּגיִהּנֹום

ֶׁשִּלי
)הרב מנחם פרומן ז"ל( 

תודה ליוזמי המפגש החשוף, מלב אל לב,  אצל משפ' ליסון: שושי פרידלנדר 
ואלי בר לב ולכל משתתפי האירוע. כמה טובה שיש אתכם.

חיים ביחד:
בימים הקרובים נגמרים 'מאה ימי החסד' של כניסתי לתפקיד רכזת הקהילה, 
וזה זמן מיטבי מבחינתי לצלול לסוגיות עומק ולהמשיך תהליכים שהחלו עוד 
לפני. אחד מהיעדים הקרובים שלי מתמקד בסוגיית החיים המשותפים כאן 
בתקוע על שלל גווניה, וכן בהיבטים מעשיים הנגזרים מהחלטות האמנה 
לקראת תכנית העבודה של 2020. מוזמנים לשתף בתחושות, רעיונות 

ומחשבות בנושא.
בשותפות,

עלי באר
055-9235467

kehila@tekoa.co.il

זה המקום בו אנחנו קוראים לכם- בואו, תהיו איתנו, 
תהיו טרומפלדור ותביאו את הגלגל המיוחד שלכם 
איתכם. פינה קבועה שתתגלגל איתנו משבוע לשבוע, 

כי תמיד אנחנו מחפשים גלגלים חדשים.

גלגלים כלכליים
מאמינים בניהול כלכלת המשפחה ככלי משנה חיים? 
רוצים שיתקיימו בתקוע קורסים נוספים של 'פעמונים'?

כדי שמשפחות נוספות בתקוע יוכלו להשתתף ולעבור 
תהליכי עומק בניהול התקציב הביתי, אנחנו מחפשים 
צוות לוגיסטי לעניין. מאמץ קטן ותמורה גדולה לקהילה.

גלגלים מתבגרים
הורי נוער, יש נושאים שמעסיקים אתכם? רוצים 
להרים מפגש הורים? בואו תרימו את הכפפה, נשמח 

לסייע בחשיבה משותפת ובליווי.

צריך גלגלים. רוצים להתגלגל? צרו קשר עם עלי באר 
kehila@tekoa.co.il | 055-9235467

טרומפלדור
דרושים שותפים

חמישי בגינה 16:00-17:00
גם השבוע אנו מכינים את האדניות לשתילה 

ואתם מוזמנים לעזור! 
עדיפות לילדים בגיל יסודי ומעלה; 

נמדוד, נחתוך, נדביק ונעבוד עם חומרים שונים.
אנא הביאו את הציוד הבא:

 את חפירה, מגרפה, מספריים חזקים/ מזמרה, 
אקדח סיכות+סיכות, מטר, קרטונים ריקים, לדרמן וכדומה.

לשאלות ופרטים, צרו קשר עם בת אל: 054-2147870

Thursdays in the Garden 4-5PM
This week we are preparing the planters for planting. 

You’re invited to help! 
Preferably school aged children and teens.  

Come measure, cut, staple and work with different materials.
Please bring the following supplies: shovels, rakes, tough 
scissors/ pruning shears, staple-gun/ staples, measuring 

tape, empty boxes, leatherman tool etc.
For questions and details, contact Batel: 054-2147870
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דואר

נהלי עזיבת היישוב:
החלטתם שאתם עוזבים... חבל.

אנו מבקשים שתדאגו לדווח למזכירות היישוב בזמן על עזיבתכם, לוודא 
שאתם סוגרים את חשבון המיסים ושאנו מפסיקים לחייב אתכם במיסי 

היישוב. בנוסף, לא לשכוח להחזיר את 2 מפתחות תיבת הדואר שלכם.
אם אתם מעוניינים לבצע ׳עקוב אחרי׳ )שירות של דואר ישראל להעברת 

המכתבים לכתובתכם החדשה(, עליכם להירשם דרך האתר של דואר ישראל. 
תודה ובהצלחה בהמשך הדרך.

קומפוסטרים:
מי שהזמין קומפוסטר ועדיין לא לקח, מוזמן לבוא לאסוף בשעות 

קבלת קהל.

חיים רוטשטיין / רכז תרבות

שלמה ספיבק / ספרייה

חברים וחברות יקרים,
בקרוב!

לומדים עגנון בתקוע עם ד"ר מיכל שיר-אל: 
8 מפגשים עם הסופר שפתח את השער לפרסי 

נובל בישראל.
האמן האמנות והאמונה; היצר היוצר ויוצרו; 
זוגיות  - מסע  עם עגנון, הפסיכולוג  וגם 

הספרותי. 
יוצאים לדרך. מפגש פתיחה: מוצאי-שבת פרשת 

תולדות, 30/11, בשעה 20:00, בבית משפחת דסברג.
https://forms.gle/2syFrcWrx47RzkUz6 :טופס הרשמה בקישור המצורף

המפגש האחרון של סדרת 'יוגה סיפור' יתקיים במבנה הפיס שעל יד 
הספרייה. הפעם יהיה מרווח ונוח.

דמי השתתפות- 10 ש"ח למשפחה. ניתן לשלם דרך מיסי היישוב. 
סבב ראשון ב-16:30. סבב שני ב-17:15. 

מצפים לראותכם. 

בני עקיבא

פתיחת חודש ארגון תש"ף
בשבת האחרונה פתחנו בשמחה את חודש ארגון תש"ף בנושא "מצווה 

ועושה". השנה נעסוק בסניף במצוות.
החודש בחרנו להתמקד במידות ומצוות שבין אדם לחברו, בדגש על 'ואהבת 

לרעך כמוך', אהבה, ביטחון והעצמה אישית.
החודש עמוס וגדוש בפעילויות וחוויות.

מזמינים את כל החניכים להשתתף.
פרטים אצל המדריכים.

ארוחות ליולדות:
חברים יקרים,

מזה מספר שנים אנחנו משתדלות לארגן ארוחות ליולדות. העסק 
צבר תאוצה יפה והוא עובד נפלא באמצעות המייל ועכשיו גם בקבוצת 

ווטסאפ שקטה.
במקביל, היישוב הגיע למימדים ענקיים ויש תקופות בהן הלידות ב''ה 

רבות וכן 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 לעזור מאוד.
גם תושבים ותיקים ביישוב מוזמנים. מדי פעם תגלו שם של יולדת 

שגדלה פה... ובכלל זה יופי של דרך להיכרות וקירוב לבבות.
מי שמעוניין להצטרף, נא לשלוח לנו לכתובת: 

meals.yoldot@gmail.com, כתובת מייל, שם, מספר טלפון 
וכשרות. ניתן גם לשלוח הודעה עם הפרטים הנ"ל לבתיה: 054-5502159.

כולם מוזמנים!!!
אנחנו כבר נסביר לכם איך הדברים עובדים- זה ממש פשוט.

לכל מי שכבר נמצאות ברשימת התפוצה שלנו ולוקחות חלק במיזם 
המקסים הזה- תודה על השותפות! בלעדיכן זה לא יכול היה לקרות!

אנחנו מרשות לעצמנו בקשה קטנה: חברה טובה שלכן ילדה? השתבצו 
ברשימה של הוועדה ואל תצרו רשימה נפרדת בנוסף. אין יותר כיף 
מלקבל ארוחה מחברה טובה שיודעת מה את אוהבת ואנו זקוקות 

לכן כדי למלא את הרשימות.
ברכות ובשורות טובות,

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

שאלות לקראת החידון:
1. על איזה הר הצטווה אברהם להעלות את בנו לעולה?

2. מי סחב את עצי העולה לעקידה?
3. כמה פעמים קרא מלאך ה' אל אברהם מן השמים?

4. כמה כסף עפרון ביקש עבור מערת המכפלה?
5. מה הזהיר אברהם את העבד?

6. מי גר בארם נהריים?
7. מי הלכה ביחד עם רבקה?

hinuch@tekoa.co.il :תשובות נא לשלוח ל

רבקה יורב-רפאל / רכזת חינוך
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הרבה זמן לא כתבנו, אז תחזיקו חזק, זה יהיה ארוך...

בשמחה ובצהלה כיתה ז' נכנסו לנוער הצעיר.
הבנות של ח' ארגנו אחלה 
משחק צילומים, הבנים ארגנו 
טורניר כדורגל להיט וכולם 

בסוף התפנקו במדורה.
התרגשנו ושמחנו להכיר 
הרבה  כך  כל  עם  שכבה 

אנרגיה טובה וכיף.
המפגש הבא כבר היה רק 

לשכבת ז'.
בפתיחה משעשעת לנושא 
השנתי, דיברנו על יזמות 
ועל קהילה והקמנו גמ''חים 
אלטרנטיביים: גמ''ח חיות 
שידוכים,  גמ''ח  מחמד, 
גמ''ח דרשות בר מצווה, 

גמ''ח שמלות בת מצווה, אפילו גמ''ח בדיחות, גמ''ח שיעורים וגמ''ח כובעים.
היה מצחיק. היה מפתיע. ועכשיו אנחנו כמעט מוכנים להפיק את ההאתקון 

השווה בעולמים.
נתחיל ממש אחרי חודש ארגון. הישארו מעודכנים!

# נפתחה קבוצת וואטסאפ לעדכונים, בלי חפירות. להצטרפות, שלחו 
הודעה להדס.

ובשכבת ח' מה קרה?
רק דברים טובים!

וידאו תדמית עכשיו בהפקה. חכו תראו, עוד נהיה מפורסמים.
ואז ערב מרקים, שתכל'ס יצא ממש טעים, ודיבורים ומשחקים.

אז עכשיו נעשה קצת סדר בעניינים:

# קבוצת מנהיגות של קק"ל - מפגש ממש בקרוב. תוכלו להתעניין, להבין 
את התוכנית ולהזדרז להירשם, כי מספר המקומות מוגבל!

# עבודות ביער ועבודות בחווה יתחילו בקרוב
# עלו בקשות לקורס תיאטרון לבנים

# חדר מוזיקה פתוח לרשותכם בימי ראשון. דברו עם הדס אם באלכם 
לבוא לג'מג'ם!

# ערב סרט במועדון בשבוע הבא. בואו, יהיה חמיםם

מופע חנוכה
אל תשכחו להירשם, מספר המקומות סופר מוגבל כי ההופעה באמפי של 

המתנ"ס וכל הנוער של הגוש מוזמן.
20 ש"ח להופעה כולל הסעה וזכיתם בהופעה של עידן עמדי המלך!

noarzairtekoa@gmail.com, ורשמו אם  לרישום, שלחו מייל ל: 
התשלום במזומן או דרך המיסים.

כאן בשבילכם להצעות שאלות ופטפוטים,
צוות הנוער הצעיר - שלהבת, דפנה והדס

אני יושבת בצד, על מזרון על הרצפה, תינוק בידיים שלי, עוד אחד על הגב, 
עוד 3 תינוקות שוכבים על המזרון לידי, ואני מתבוננת בהן- 

כ-30 נשים, רבות מהן אחרי לידה, חלקן הגיעו לפה ממועדון גיל הזהב כי 
הנושא עניין אותן, חלקן עובדות כל השבוע, אבל שיריינו את יום ראשון 

חופשי כדי להגיע.
אני מתבוננת בהן והלב שלי מתרחב. איזו זכות לקיים בוקר כזה- בוקר 
שמאפשר לכל הנשים האלו נשימה, מפגש, לימוד, קצת מקום לעצמן, 
להאט, להתמלא. כל אחת מהמקום שלה, בשלב שלה בחיים, באות להיפגש.

וזה מרגש.
החודש הרגשתי שהמגוון של הנשים שמגיעות גדול במיוחד. זכיתי לפגוש 
גם ותיקות שמגיעות בקביעות, גם חדשות שהגיעו בפעם הראשונה וגם 

אורחות חד-פעמיות, שסוף סוף הצליחו לפנות להן את יום ראשון.
)לכל הנשים העובדות שיום ראשון לא פנוי להן- אני יודעת, אני יודעת, זה 

מעצבן. אבל מתבשלת לה תכנית ערב דומה! חכו בסבלנות.(
תמונות  עריכת  לסדנת 
חגית  עם  בסמארטפון 
המון  הגיעו  אפלדורף 
אורחות ממועדון גיל הזהב 
ועוד כמה אורחות מנוקדים 
וכפר אלדד. בשבוע שלאחר 
נשים  המון  הגיעו  מכן 
מגוונות - כוכבת השבוע 
הייתה סבתא, עולה חדשה, 
שבועיים בארץ, שעברה 
לתקוע לגור סמוך לנינים)!( 
שלה - שבאו לשמוע את 
מירו כהן- האיש והאגדה, 
בהנחיה של קרני אלדד, 
בשיחה מרתקת ממש על 
ערביי האזור )מי שרוצה 
ביוטיוב  אותה  לשמוע 
מוזמנת לכתוב לי ואשלח 

לה קישור(.
נרשם  שאחריו  בשבוע 
מספר שיא של משתתפות 

בסדנת עבודה נכונה עם רצפת האגן, עם גילי 
טובולסקי. גם כן- תקועיסטיות ושאינן, נשים 

צעירות וסבתות, ותיקות וחדשות.
בוקר נשים של 'פותחות שבוע' מתרחש בכל יום 
ראשון. בכל שבוע יש פלדנקרייז וארוחת בוקר, 
ואחריה סדנה מתחלפת בנושאים מגוונים. במקום 

מתקיימת שמרטפייה והעלות ממש סמלית.
נשמח לראות גם אותך!

טלי וצוות פותחות שבוע
להצטרפות לוואטסאפ לקבלת עדכונים על הפעילות: 054-5547711

פותחות שבוענוער צעיר
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ערב בריאות הנפש:
הגעתי עם אתגר. האתגר הוא לא לעמוד מול קהל, לזה אני רגילה. גם 

השיתוף לא קשה לי, גם לזה אני רגילה.
האתגר הגדול מבחינתי היה לעמוד מול קהל בעמדת הנתמכת, המשתפת, 

ולא בעמדת התומכת, המלמדת, זו שאצלה הכל בסדר ברוך ה'.
עמדתי בניסיון. 

לא אמרתי דברי תורה, למרות שזה עמד לי על קצה הלשון וזה היה יכול 
להיות לי הרבה יותר פשוט.

וזכיתי.
זכיתי להקשבה ערה ותומכת. מבטים חמים, מילים טובות, הודעות ווטסאפ 

תומכות.
זכיתי לשמוע.

לשמוע דיבורים מתוך הלב. על כאב וקושי.
זכיתי, וזכינו. 

ביישוב הנפלא הזה. שמאפשר מרחבים כאלו.
תודה.

תודה למשתפים ולמשתתפים, גם לאלו שדיברו ותמכו וגם לאלו ששתקו 
והקשיבו.

תודה למארגנים הנפלאים, לבית החם המארח.
וכמובן תודה ליישוב הנפלא הזה.

רחל ויינשטיין

ערב בריאות הנפש: 
האירוע הזה נולד מתוך שבוע בריאות הנפש העולמי, שצוין בירושלים בשלל 
אירועים והרצאות. כבר כמה שנים שרציתי לבוא ולהשתתף באירועים הללו 
ולא הגעתי בגלל אילוצי זמן. השנה אמרתי לעצמי: "בחייך, את גרה בתקוע. 
לא ייתכן שכאן לא נעלה את המודעות להתמודדויות נפשיות!" הסבר: 
לדעתי המפרגנת, האפשרות לשיח רגשי והכלה של שונות, יחסית מאוד 
קיימת כאן. רק בקבוצת הווצאפ "מטפלים בתקוע והסביבה" יש כמעט 
100 מטפלים, וכמובן, כבכל קהילה, ישנם גם "מתמודדים". אני באה בשני 

הכובעים- "מתמודדת", שמתוך ההתמודדות שלי נעשיתי גם מטפלת.
 אז אלי, מיכל ורחל, הרימו איתי את הכפפה. צירפנו אלינו את אמיר ויצאנו 
לדרך. הסלון של משפחת ליסון התמלא עד גדותיו, ודיברנו- היו ששיתפו 
בהתמודדות של בני משפחה, חברים ומטופלים )מעניין שלדבר על עצמי 
מעבר לכותרות כלליות, היה יותר קשה לנו(. דיברנו על סטיגמות שיש לנו 
על פצעי נפש, על האפשרות לפגוש פצעי נפש ועל הקושי לפגוש אותם, 
על חמלה והכלה וגבולותיהם, על רצון לדייק כאשר אנחנו נפגשים עם 

קושי של מישהו מולנו.
אבל בעיקר בעיקר פגשנו את ההבנה שבריאות הנפש היא רצף. כולנו חווים 
קשיים רגשיים ויש מאיתנו שחווים אותם לפעמים בווליום גבוה יותר. מתוך 
המעגל עלתה ההרגשה שיש דלת פתוחה לשיתוף כאן בקהילה, שאין צורך 
להישאר לבד עם קושי ושאנחנו מבקשים להרחיב עוד את הדלת הזאת.

אנו מבקשים להקשיב יותר לתשובה כששואלים: "מה שלומך?".
אנו מבקשים לענות יותר בכנות כנשאלים את השאלה הזאת.

אנו מבקשים לבקש עזרה בדברים הקטנים של החיים ושיבקשו מאיתנו, 
פשוט בשביל ליצור קשר.

אנו מבקשים יותר מרחבים של אחווה גברית )כמו שיש לנשים 'פותחות 
שבוע', למשל( ושיתוף רגשי בין גברים.

אנו מבקשים להעלות יותר למודעות הקהילה את פעילותה של ועדת 
רעות ולהרחיב את הפעילות בקרב כל השכונות והאוכלוסיות ביישוב, 

כדי שיהיה קל יותר למי שרוצה לבקש עזרה. 
סיימנו את הערב בתחושת קירוב לבבות ושמחה.

תודה רבה לכל מי שהשתתף. 
שושנה פרידלנדר

הרצאת ״והיי לי אם ואחות״:
את הסיפור של דינה שדה, שכנתי האהובה, הכרתי כבר לפני ההרצאה. 
ובכל זאת, למרות ההיכרות, לא הייתי מוכנה לעוצמות הכאב והאמונה 
שהערב המיוחד הזה הביא אתו. יש משהו חזק מאוד באפשרות לשבת 
ביחד עם שכנים וחברים, שביום יום נפגשים איתם במכולת או חוצים את 
אותו הכביש בדרך לאיסוף מהגן, בערב שבו הם נאספים כדי להקשיב 
לחברה, שכנה מהקהילה, שהסכימה לחשוף חלקי חיים מורכבים שליוו 

את גדילתה )המעוררת הערצה( כאן, בעולם המשוגע שלנו.
הנוכחות המשתפת, הכנות והישירות, יחד עם ההומור של דינה ודוד אחיה 
אפילו בעומק הכאב, לא הותירו אף לב או עין יבשה. יש אינספור רבדים 
ומרחבי חיים לקחת מהערב הזה, להתבוננות וגדילה. מקוצר הדף והזמן 

אתייחס לשניים שנגעו בי מאד:
1.      אמונה, אמונה, אמונה, אמונה! היה מפעים להיווכח שוב כמה כוח יש 
לאמונה בחיים ובבורא כל עלמין להקים אנשים מהקושי הכי גדול שנקרה 
בדרכם גם אם מדובר בחורבן הבית )אבא שסבל ממחלת נפש ורצח את 
אמא...(, ביתמות, בדידות ואובדן גדולים מאוד. תוך כדי ההקשבה לדינה 
ודוד, יחד עם הנוכחות החזקה והכנה שלהם, עלו מולי מילות השיר: "ואפילו 
בהסתרה שבתוך הסתרה בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך... גם מאחורי 
הדברים הקשים העוברים עלייך אני עומד, אני עומד, אני עומד..." למרות 
שדינה זכתה להכיר את אמה רק 21 שנים, הרגשתי לאורך כל הערב שאמא 
שלה נוכחת שם לגמרי, הן בבחירה של דינה לגדל את אחיה, ובכך לקיים 
את צוואתה של אמה, והן ברוח הגדולה של הבחירה בחיים, בשמחה, 
באופטימיות, שאפיינו אותה, כמו אומרת שבמותה ציוותה לנו את החיים.   
2.      קהילה, קהילה, קהילה! אחד המשפטים הכואבים שנגע בי מאוד היה: 
"אחרי הרצח, הקהילה שלנו נעלמה". כאדם ואשה, אף פעם לא הרגשתי 
שייכות לאף קהילה שחייתי בתוכה ולכן מאוד מעסיק אותי המרחב הזה 
שנקרא 'קהילה'. מה זו בכלל קהילה? אוסף שכנים, חבורות או חברויות? 
מה קושר בינינו לבין שכנינו מעבר לשצ"פ או לווטסאפ השכונתי? ובאותה 
נשימה, אני מלאת פליאה מעוצמת החיבורים והערבות ההדדית בקהילה 
שלנו, תקוע, לשכנינו )ולא ממש משנה באיזו שכונה הם גרים( בכל עת 
שמחה, ולהבדיל, ברגעי אסון. אני פוגשת כל הזמן כמה כח יש לערבות 
ההדדית ולתמיכה של שכנים/ חברים מהיישוב לשנות מסלול של זוג 

במשבר זוגי או משפחתי.
ערב זה חיזק בי אף יותר את הידיעה על כוחה העצום של קהילה, גם 
ברגעי הזיהוי, בהם ניתן עדיין למנוע את האסון המתקרב, וגם ברגע 
שאחרי, ביכולתה להיות שותפה בשלב בו אוספים את השברים. בעיני, 
בין השאר, זו היכולת לשאול את עצמנו האם יש בינינו שכנים/ חברים 
בודדים במצוקה? האם אנחנו רואים את האנשים שחולפים על פנינו בדרך 
לגן? ובכלל, כמה כוח ופניות יש לנו לשים לב לזה בתוך העומס המוכר 
לכולנו? האם מי שמתמודדים עם מצוקה נפשית או מחלת נפש מוצאים 

אוזן קשבת ולב שומע?
חלק חשוב מהיכולת הנ"ל כולל גם, כמובן, את הרשות להגיד לעצמנו 
מה בכוחנו לעשות ולעזור, ומנגד, איפה זה גדול עלינו וכדאי שנפנה את 
אותה שכנה, את אותו חבר או משפחה, לכתובת המתאימה שבכוחה 
לסייע באותה צרה וצוקה. לפעמים הכתובת המתאימה זו פשוט חבורת 
חברים שקרובים יותר ממני לסייע, ובמקרים אחרים עולה הצורך לפנות 

לוועדת רעות, לגמ"ח היישוב או אפילו לגורמי רווחה וכד'.
עם בואו של החורף המבורך )שאינשאללה טומן בחובו הרבה גשמי ברכה( 
וההתכרבלות אל תוך הבית פנימה, רוצה אני לברך אותנו, כשכנים וכקהילה, 

שנזכה לראות את האחרים ושה' הטוב יתן לנו לב שומע ומבין. 
תודה רבה לכל מי שסייע בהפקת הערב הזה, לחיים רוטשטיין, רכז התרבות 
שלנו, ולכל האחרים שעבדו מאחרי הקלעים. ותודה גדולה גדולה גדולה 
לדינה ומרדכי המופלאים, שפתחו את ביתם וליבם ואיפשרו לנו לצלול 

פנימה את תוך הפרטים הקטנים של חיים גדולים ומעוררי השראה.
יהודית פיוטרקובסקי
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טרמפולינה 
2020

לקראת שנת התקציב הקרובה 
הנכם מוזמנים להגיש יוזמות בתחומי 

התרבות והפנאי בתקוע:

<< חיבור בין דורי
יוזמות המחזקות את הקשרים בין הדורות.

<< חיזוק הלכידות הקהילתית
יוזמות הפונות לגיבוש קבוצה קהילתית.

<< אירועי פנאי ובילוי אלטרנטיביים לצעירים
יוזמות שנותנות מענה לחיי הפנאי ובמה 

ליוצרים מקומיים.

<<< ההצעות ידונו על ידי 
צוות היגוי ויתועדפו על פי 

קריטריונים ברורים.  

<<< יוזמות אשר יתקבלו 
ל'טרמפולינה' יקבלו מעטפת 

מקצועית מתאימה לצרכיהם. 

<<< ביצוע והפקת היוזמה בפועל 
הינה באחריות מגישי היוזמה.  

תודה על החלומות והמעשים! צוות קהילה ותרבות תקוע

מקפצת יזמות 
בתרבות תקוע

יש לכם יוזמה במגירה 
שרק מחכה לצאת?

להגשת אנשי חלום ומעש - התפקדו!
יוזמה 
סרקו 

את הקוד

tarbut@tekoa.co.il לפרטים נוספים ניתן לפנות לחיים במייל

תקשורת מקרבת היא שפה פרקטית שבעזרתה אפשר לגלות 
רבדים נוספים במערכות יחסים. היא מתאימה לכל מי שמעוניין 
לייצר תקשורת מיטבית עם: הילדים/ בן או בת הזוג/ ההורים/ 

הבוסים וקודם כל עם עצמנו.
בסדנא נתרגל מיומנויות חשובות, בעיקר דיבור בשפה של 

רגשות וצרכים במקום שיפוטיות ותלונות.
לאחר מפגש זה תפתח סדרה שבה נקיים עוד 3 מפגשים של תרגול והעמקה 

עבור מי שירצה ללמוד את השפה יותר לעומק.

מוצאי שבת, 23/11
20:00-22:15

במועדון גיל הזהב
50 ש“ח

יחזקאל וולפסון, בן 38 נשוי + 4. 
יועץ חינוכי (M.A) בתיכון 

לאמנויות. מלווה ומאמן א-נשים 
בתהליכי צמיחה בשיטת עוצמת 

ההוויה. בשנתיים האחרונות מנחה 
סדנאות בתקשורת מקרבת 

במסגרות שונות.

מאחורי
כל צרחה
יש צורך

במהלך קריאת הסיפור נתרגל תנוחות יוגה,
נשימה והרפייה בליווי הספר, מוסיקה ואביזרים

תוך אינטראקציה משותפת לילדים וההורים.
לילדים בגילאים 3-6

יום חמישי,
ל’ חשוון 28/11

16:30, בספרייה
”אני יכול לעזור”

מאת דיויד היד קוסטלו

סדרת מפגשים
להורים וילדים

בתנועה וסיפור 
עם גיתית איש-שלום 



תקועיתון  § כ״ג בחשוון תש״ף 21.11.2019 8

זמני החזרות אינם סופיים. התקשרו לבירור ותיאום



9תקועיתון  §  כ״ג בחשוון תש״ף 21.11.2019

��
�

�
��

 � � � � � � � � � � � �   � � � � �   � � � �    3/11
החיים יפים, בואי ללמוד איך לגרום להם להראות     
כאלה, גם בתמונות! נלמד כלים פשוטים וזמינים     

להפיכת התמונות בסמארטפון ליפות יותר    
חגית אפלדורף    

? � � �    � � � � � �    �     � � � � �    �     10/11
שיחה מרתקת על ערביי האיזור: מי הם, מה היחסים     

איתם ועוד עובדות מפתיעות שלא דמיינתן    
מירו כהן רבש"צ הישוב לשעבר, מומחה בענייני ערבים. בהנחיית קרני אלדד    

� �  � 
 � � � � � �    17/11
סדנת העשרה מעשית לרכישת כלים לעבודה נכונה     

עם הגוף בתפקוד יומיומי, ותכלול הסבר מעמיק     
ותרגול בסיסי ליישום מיידי וביומיום    

גילי טובולסקי פזיוטרפיסטית מוסמכת, מתמחה בשיקום רצפת אגן    

� � � � � �   � � � � � � � 	 �     24/11
מוזמנות להיכרות עם עולם קסום ושנוי במחלוקת,     

להכיר שפה עתיקה מזווית חדשה ולהתאהב    
בעולם עשיר ואינסופי    

שירה בראשי אסטרולוגית אינטואיטיבית    
ומורה לאסטרולוגיה ויהדות     

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

הפעילות בימי ראשון
בפיס

���������
חיה חברוני

��� ���� �����
מוזמנת להביא דבר מה אם בא לך, לא חובה!

  ������ ����

9:00
 

9:45

10:30-12:00

נדרש טלפון חכם עם אפשרות להתקנת אפליקציות
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במדורגים, דירה חדשה, 117 מ"ר, 4 חדרים+מחסן 
פנימי, מושקעת מאוד! יחידת הורים, 2 מרפסות, מיזוג 
בכל חדר, חימום תת רצפתי, ריהוט חלקי, מתאימה 
למשפחה עם עד 4 ילדים, 4,000 ש"ח. לפרטים: יהודה, 

050-7204120; יפעה, 054-5343863
 ------------------------------------------
מיידי, דירת גג, 2 חדרים, עם מרפסת, מתאימה לזוג 

או יחיד. לפרטים: טל טובין, 052-6908041
 ------------------------------------------
מיידי, דירת 4 חדרים, עם מרפסת גדולה, בתקוע א', 

עדיפות למשפחה לא גדולה, ללא בעלי חיים:
אינה, 052-3803546

 ------------------------------------------
בתקוע א', דירה חדשה, מושקעת במיוחד, 4 חדרים, 
כניסה פרטית, מרפסות גדולות לנוף, מטבח משודרג, 
מזגן, חימום תת-רצפתי, גינת תבלינים מושקעת, 
ריהוט חלקי, מתאימה לזוג עם 2 ילדים או כדירת 
שותפים, מחיר גמיש למתאימים. לפרטים: ענבל, 

054-5329180
 ------------------------------------------
דירה חדשה, 3 חדרים, קומת קרקע, עם גינה, חלונות 
גדולים, פנויה מדצמבר, 2800 ש"ח: תמר- תקוע תיווך, 

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

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
 ------------------------------------------
חדש בשוק, בית משפחתי, במיקום טוב, קרוב למרכז, 
שטח גדול, 2 קומות, 180 מטר: תמר- תקוע תיווך, 

054-5988839
 ------------------------------------------
בית מחולק ל-2 דירות מניבות: 4 חדרים מרווחים 
+ גינה; 3 חדרים ומרפסת מפנקת, מצויין להשקעה: 

תמר- תקוע תיווך, 054-5988839 
 ------------------------------------------
בתקוע ב', בית 200 מ', עיצוב מודרני, חם ונקי, כחדש, 

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

054-5988839
 ------------------------------------------
בלב היישוב, בית 100מ"ר, מגרש גדול, בלי מדרגות, 
אפשרויות בנייה: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839

 ------------------------------------------
קמין עצים, כחדש, היה בשימוש 2 עונות בלבד, נמכר 

עקב שיפוץ: 052-6464644, שלומי
 ------------------------------------------

מקווה נשים
שעות פתיחה

ימים א-ה: 20:00-21:30

ערב שבת/חג: 40 דקות 

אחרי כניסת השבת/החג
מוצ״ש: 20:00-21:00

חדש! ניתן לשלם 

באשראי במקום. 

למידע נוסף:
www.tekoa.co.il

המניין של חייםאוהל יעקב יוסף - ד׳טללי אורות - ב׳נוף אלירזקרליבךאוהל מנחםברסלבמשכן קובי ויוסףסוכת 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

תפילת נץ: 5:25
5:456:307:45

6:15
ו׳ 8:15

ר״ח וצום 6:00
דף יומי 6:005:15

שחרית 6:00
רק בימי שישי 

7:00

16:2516:1516:2516:30מנחה

17:00אחרי מנחהערבית
22:0017:0020:4520:30

שבת

מנחה 
16:2016:1013:00וק. שבת

30 דקות לאחר 16:4016:45
15 דקות 16:20הדלקת נרות

16:2016:15לפני השקיעה

6:30שחרית
8:30

5:20
8:00

תפילת נץ 5:25
תהילים לילדים 

9:00
9:15

לימוד 8:00
שחרית 8:45
קידוש 11:00

8:30
ותיקין:

30 דק׳ לפני הנץ
מניין שני: 8:30

8:15ברכו 8:30

16:0013:00מנחה
תהילים 15:3016:0016:0016:4515:30

16:00מנחה 16:15

17:15צאת שבת17:18מוצ״ש17:1517:1517:40ערבית

לחברת בנייה ביישוב תקוע דרוש/ה מנהל/ת משרד 
ומתכנן/ת. דרישות התפקיד: ראש גדול, חריצות, 
ידע ביישומי מחשב- חובה, ידע בתכנון אדריכלי/ 
הנדסי ושרטוט באוטוקאד- חובה, 75% אחוז משרה, 
אפשרות למשרה מלאה/ חצי משרה. לפרטים ומשלוח 

 aneva@gmail.co.il :קו"ח
 ------------------------------------------
למועצה האזורית גוש עציון דרושים/ות: מזכיר/ה לאגף 
החינוך- יכולות אדמיניסטרטיביות גבוהות וניסיון קודם 
בתחום, משרה מלאה, התחלה מיידית, תנאים טובים; אב 
בית לביה"ס חן נריה- משרה מלאה, התחלה מיידית. נא 
maliby@gush-etzion.org.il :לשלוח קו"ח למלי

 ------------------------------------------
חוות תקוע מגייסת עובד/ מלגזן להוצאת נהגים מ-4:00 
בבוקר, עד שעתיים עבודה, תנאים טובים. החווה תתאם 
קורס לרישיון מלגזה, אם נדרש: אורי, 050-9115811 

 ------------------------------------------
דרוש דובר אנגלית לעזרה ל-2 עולות חדשות בכיתות י' 
ו-ח' במתמטיקה ובעברית. לפרטים: בובי, 052-6091999

 ------------------------------------------
מתארגנת קבוצה לסדנת "הורות מקושרת" – חינוך 
וקשר עם ילדים, בהנחיית אילנה מזוגי, בימי רביעי 

בבוקר: 052-6540499 
 ------------------------------------------
בלט עם אשירה! שיעור נסיון חינם, ימי שני בסטודיו 
7, גן: 16:15-15:30, 17:00-16:15; א'-ג': 17:45-17:00; 

ד'-ז': 18:45-17:45: אשירה, 054-7807949
 ------------------------------------------
סטודנטית מעבירה שיעורים פרטיים בכל המקצועות, 

עד גיל חטיבת ביניים: 050-9080060
 ------------------------------------------
"נא לגעת"-חוג יצירה ייחודי אצל שלי, לגילאי 12-4, 
קבוצות קטנות, לפי גילאים, 190 ש"ח לחודש )כולל 

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

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

פלאפל תקוע החדש חוזר לפעילות קבועה

ַהָפָלאֶפִלַיה*

*פלאפל טרי, סופר טעים בהפעלת הנוער הבוגר.

 מחכים לכם, בפלאפל...
מעיין חיים, צרי, עשאל, בראשית, יראה. 

השמינסטים המופלאים

בתפריט:
 פלאפל 
בשילובים 
מעוניינים 

שתיה קרה וחמה

מבצעים
למשפחות  |  חיילים במדים

 חניכי בנ"ע עם חולצת תנועה

ימי שלישי 
 21.00 - 16.00

בפארק המרכזי 
 מול הסניף
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