ליצירת קשר עם הוועד המנהל ועם צוות המזכירות ,שלחו פנייה דרך האתר שלנו ונחזור אליכם בהקדםwww.tekoa.co.il :
חומרים לפרסום בתקועיתון יש לשלוח עד יום שלישי ב 10:00-לכתובתiton@tekoa.co.il :

גיליון  § 846פרשת ויקהל-פקודי
הדלקת נרות17:35 :
מוצאי שבת18:28 :
משקעים:
סה"כ השבוע 63 :מ"מ,
סה"כ לעונה 437 :מ"מ

שניים זה תמיד ביחד -הנוער הצעיר שומרים על המרחק ושומרים על הביחד

לינק לחדשות טובות

מזל טוב!
לשמרית ודודו עובד להולדת הבן

לינק לאתר היוטיוב של משרד החינוך ללמידה מרחוק
לינק למשרד החינוך
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אתי מלכא  /רכזת פנים
בעת כתיבת שורות אלו ,אני תוהה מה יוחלט בעוד מספר דקות ,אחרי
שאשלח את הכתבה לעיתון .לאור המצב וההכרזות היומיות שאנו מקבלים,
יתכן שמה שאני כותבת כאן ישתנה ולא יהיה רלוונטי .מוזמנים לעקוב אחר
כל הפרסומים בסמס ,בוואצאפים ובמייל היישובי.
במהלך השבועיים האחרונים ומאז שהתגלתה אצל הרב דב זינגר מחלת
הקורונה ,אנו עסוקים במתן מענה לקהילה ,הן בטיפול פרטני לכל המבודדים
והן בטיפול כללי לכלל הקהילה ,ובראשם הילדים שנמצאים בבתים ומחפשים
פתרונות לתעסוקה.
צוות צח"י ,הוועד המנהל ,צוות הביטחון ,צוות הניהול של היישוב ,רכזת
הקהילה (מהבידוד) ,רכזת התרבות ,רכזי השכונות ,בראשות עמוס הלר,
רכזי הנוער ,רכז החינוך וצוות עובדי היישוב -כולם עובדים סביב השעון
כדי לתת מענה לכלל הקהילה.
אף אחד מאיתנו לא יודע כמה זמן תימשך התקופה החדשה ואיך היא
תיראה מחר או בעוד שבוע.
אני סמוכה ובטוחה שאתם ,התושבים ,קשובים לחדשות ולעדכונים שאנו
שולחים .וכאן אני מזכירה ומזמינה את כל מי שלא מקבל הודעות בסמס
לפנות אלי בהודעת סמס או ווצאפ עם המילה "תפוצה" ,ומי שמעוניין
לקבל מייל באמצעות המייל הישובי או שמעוניין לקבל את התקועיתון
למייל האישי מוזמן להיכנס לדף הבית של תקוע בכתובת.tekoa.co.il :
כמו כן ,ישנן קבוצות ווצטאפ שכונתיות .אני ממליצה לכל אחד לבדוק מי
מנהל הקבוצה בשכונה שלו ולהצטרף לקבוצה .אנו משתדלים להעביר
מידע לרכזי השכונות והם מפיצים את המידע לתושבים.

מקווה גברים:
המקווה סגור עד להודעה חדשה.
ָא ַמר ַר ִבּי ֲע ִק ָיבאַ ,א ְש ֵׁריכֶ ם יִ ְש ָׂר ֵאל,
לִ ְפנֵ י ִמי ַא ֶתּם ִמ ַט ֲּה ִרין
ִּומי ְמ ַט ֵהר ֶא ְתכֶ ם,
ּש ַׁמיִ ם.
ֲא ִביכֶ ם ֶש ַׁב ָ ּ
משרד:
צוות היישוב עובד במתכונת רגילה ונותן שירות גם באמצעות מייל ובמענה
טלפוני.
השבוע הייתה אמורה להתקיים אסיפת תקציב לשנת  .2020לאור המצב,
האסיפה נדחתה עד להודעה חדשה .אנו ממשיכים לפעול כאגודה לפי
הנחיות רשם האגודות.
דואר:
נכון לכתיבת שורות אלו ,רשות הדואר עובדת במתכונת רגילה ,חוץ ממערכת
התשלומים .קבלה ומשלוח של מכתבים ,חבילות ודואר רשום מתבצעים,
כרגע ,כרגיל ולפי שעות הקבלה הרגילות.
שימו לב :תושבים שמגיעים לדואר לקבל מכתבים וחבילות מתבקשים
להיכנס אחד אחד (אחד יוצא  -אחד נכנס) ולא לשלוח ילדים לקבל חבילות.
נא היאזרו בסבלנות .מחלקת הדואר נמצאת ותיתן מענה לכולם ,רק בלי לחץ.
----------------------------------------אנא המשיכו לעקוב אחר העדכונים והישמעו להוראות משרד הבריאות.
לעדכונים באתר המועצה
להנחיות באתר משרד הבריאות
בערוץ הגל השקט בטלגרם

דואר תקוע

החנות יוצאת להפסקה עד אחרי פסח...
לגבי דברים שאתם מביאים לכאן:
בבקשה הקפידו להביא דברים שלמים ,נקיים ובמצב טוב.
כמו כן ,סיגרו את השקיות היטב והכניסו לתוך החלון.
בבקשה לא להביא ספרי לימוד וספרי קודש.
כל זה יעזור לנו מאוד שתהיה לכולנו
חנות שימושית ונעימה!
ימים טובים,
חוה ומעיין
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יום

ערב

בוקר

ראשון
שני
שלישי

20:00-18:00
12:00-08:00
אין קבלת קהל

רביעי

09:00-08:00

20:00-18:00

חמישי

09:00-08:00

20:00-18:00

שישי

10:00-08:00

עלי באר רודריגז  /רכזת קהילה
קהילה יקרה ואהובה,
ברגעים אלו אני חותמת שבעה ימים בבידוד משפחתי מלא .יש עוד שבוע
שלם לפנינו ,אבל בפועל ,נראה שכולנו נכנסים לתקופה שלמה של התכנסות.
במשך השבוע הנוכחי ,עם הילדים והאיש בבית ועם הקהילה שבחוץ ,חוויתי
את כל מעגלי הרגש האפשריים.
כולנו מוצפים בחוסר וודאות .תחושות החרדה והדחק באות והולכות
וכל אחד מאיתנו מתמודד איתן באופן אחר .בימים האחרונים ,המדיות
החברתיות וקבוצות הוואטסאפ הפכו את השקט שברחוב לרעש והמולה
אינסופית של מידע ומלל .ברגע נתון ,אני מוצאת את עצמי נחשפת לתכנים
מרתקים ומשמעותיים ברשת ובו זמנית עומדת מול ריק ובהלה תשתיתיים
בנפש הפרטית והחברתית גם יחד.
מתוך הידע המקצועי והניסיון שברשותנו ,בנינו ,בצוות קהילה ,מטרות
קהילתיות שנדבוק בהן בתוך המציאות המשתנה .בראש מעיינינו -לחזק
את החוסן הקהילתי שלנו בתקוע .אנסה לתאר את קווי העבודה ,החשיבה
והרצונות הנוכחיים שלנו:
העצמת משאבים פנימיים  -ברמה המשפחתית :המערכת המשפחתית
היא המערכת החברתית הראשונית שלנו והיא חיונית לפיתוח כישורי
התמודדות בלחצי החיים .נעודד נתינת דגש על זמן משפחתי איכותי
בארוחות ופעילויות משפחתיות משותפות .בנוסף ,נעניק תשומת לב
מיוחדת לחברים בקהילה אשר אין להם מערכת משפחתית תומכת ויציבה
וננסה לייצר מנגנוני ערבות הדדית מחזקים עבורם .ברמה הקהילתית :יש
בתוכנו אוצרות קהילתיים חריגים שיכולים לאפשר לנו לצלוח את התקופה
הקרובה בגדלות .לכאורה ,כולנו על משאבי זמן ,אנרגיה ופנאי מוגבלים ויש
רצון לשרוד ולהתכנס פנימה .אבל האדם הוא יצור משונה ,ולעתים דווקא
היציאה החוצה מחוץ למעגל הבסיסי יכולה להעניק לנו חוסן פנימי מיטבי.
כל אחד מאיתנו מוזמן לעצור רגע ולחשוב מה ביכולתו להעניק לתקוע
בימים אלו .מערך המתנדבים בשכונות ,בהובלת הרכזים השכונתיים ,כבר
עושה זאת בגדול.
זרימת מידע מגורם קבוע  -אנו מעוניינים לפרסם מידע מארגן ומסודר
באופן עקבי .הצפת המידע לא מפחיתה את חוסר הוודאות ,אלא רק
מגבירה את הכאוס ומובילה לתחושת דיסאינפורמציה .בימים הקרובים,
נעשה מאמצים לעגן ולבנות מודל ברור של זרימת מידע בקהילה.
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פעילות גופנית  -במצב בו מרחב התנועה שלנו מוגבל ,אנו מעוניינים לעודד
פעילויות הרפיה ומדיטציה ,פעילות ספורטיבית בבית ,תנועה וריקוד עם
מוסיקה .הגוף שלנו זקוק לתנועה על מנת לשמור על איזון גופני ונפשי
מיטבי .מבחינתנו זה יעד קהילתי ,בכל שכבות הגיל ,ובכללו הרחבת הפעילות
האקטיבית על חשבון צפייה פאסיבית במסכים.
יצירת שגרה קהילתית מעשירה ומגוונת עבור כלל הקהלים והגילאים -
בתוך הדינמיות והשינויים ,אנו שואפים לייצר שגרת יומיום עשירה .אנו
מנסים להעביר את העושר התקועי שלנו למרחב המקוון .אנשי דעת ורוח,
יוצרים ואמנים ,אנשי חינוך וטיפול -מוזמנים להצטרף למערך התוכן המקוון
שלנו בתחומי התרבות ,החינוך והנוער .לפרטים ,עקבו אחר הפרסומים
של אלה ,רכזת התרבות האמיצה שלנו.
מענה חברתי ,אפשרות לשיח ועיבוד קהילתי  -יש לנו בתקוע שפה פנימית
ייחודית ,שבכוחה לפוגג בדידות ולהעניק מקום גם כשהתחושות לא קלות.
בואו לא ניתן לקורונה לנצח את היחד שלנו .כמה אנו זקוקים לשיתוף,
הקשבה ,תמיכה ולגיטימציה לתחושות שעולות .אנו רוצים לעודד יצירה
משותפת ,מרחב לשיחה וביטוי רגשי ,מקום לנפש ולרוח.
אנחנו מחפשים פלטפורמה דיגיטלית מיטבית אשר תסייע לנו לממש את
מירב המטרות האלו בצורה שתשמור על ויסות רעשים ועומס ותצליח
לייצר מרחבים נעימים וקהילתיים של יחד גם דרך מפגש וירטואלי .בימים
אלו ,אנו בוחנים אופציות שונות ,אך לעת עתה אנו משתמשים באופן
שוטף באמצעים הקיימים ברשותנו -דף הפייסבוק הרשמי של היישוב,
המייל היישובי ,קבוצות הוואטסאפ ועוד .אנו ממליצים בחום לכל תושב
להתחבר לקבוצת הוואטסאפ השכונתית שלו .פרטים אצל רכזי השכונות.
תודה לכל מי שהביע דאגה ואכפתיות ,גם אם לא הספקתי לענות .אני
רוצה גם להודות מעומקא דליבא למערך הקהילה המדהים שמגבה אותי:
הרב אבי בלידשטיין ,עמוס הלר ,נועם פוצ'צ'ו ,דוד ליינסקי ,אלה צוברי וכל
שאר החבורה הרחבה; לאתי מלכא ,על הגב המקצועי והיציב; וכן לפרוייקט
חיבורים ,ובתוכו לדוב ברק המסור.
נפגש בשבילים הוירטואליים.
שלכם,
עלי באר

ועדת חיבורים ורכזי השכונות
ועדת חיבורים קמה לפני כשנה וחצי כדי לחבר בין אוכלוסיות שונות ביישוב
ולתגבר את הקהילתיות ביישובנו ההולך וגדל .לפני מספר שבועות חילקנו
את היישוב לשכונות והתחלנו לחפש רכזי שכונות שיטו אוזן לשכניהם
ויוכלו להעביר מידע למי שצריך.
כשהקורונה תפסה אותנו ,היינו בשלבי יישום התכנית ומיד פנינו למספר
רב של חברים שייקחו על עצמם את האחריות על שכונתם בכל הנוגע
להפצת מידע ולאיתור מבודדים ואחרים שבמצוקה.
לשמחתנו ,נענינו בחפץ לב והצלחנו לגייס בכל שכונה לפחות רכז ורכזת.
שם הרכז/ת
אזור במפה
שכונה
סגול כהה יעל סוויל
שכונת כניסה
יוסף ניסים
ירוק בהיר עומר גרנות
נוף הרודיון א'
נתניה עמרם
אופירה סבן
אורי דותן
תכלת
נוף הרודיון ב'
תמר יערי
חנה גנות אדמנית
יוני סרוסי
כתום
שירנית
איילה יחזקאלי
רותי רפפורט
חום
עלות השחר
אוריאל מדמון
טוני גרונפלד
לאה ברנבאום
שכונה ותיקה מזרח ורוד
אליעזר מלכיאל
אליה מליחי
שכונה ותיקה מערב אדום
תני וולפיש
שיבי מזרחי
ירוק כהה
אשקוביות
נעמי אונגר
גידו גולדברג
צהוב
מדורגים+אמנה
בקי כאהן
מיכל ליסון
עטרת סקולניק
עמוס-סולם יעקב כחול
אנוש אור ישראל
תקוע ב'
הדס הורניק
רבקה דבירה
שריאל לוי
תקוע ג'
גרא
דוברי רוסית
חווה אפיק
תקוע ד'
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בינתיים ,הוספנו עוד מתנדבים לרשימה.
כל אחד ביישוב אמור לדעת מי הרכזים בשכונתו .מי שלא יודע מתבקש
לפנות לעמוס הלר 054-4275013 :או דב ברק .050-4012045 :מי שמרגיש
צורך לסיוע ולאוזן קשבת  -לא להסס .הרכזים שם בשבילכם.
תודתנו לעמוס הלר ,שמרכז את הפרויקט הזה יחד עם רכזת הקהילה עלי באר
ולכל המתנדבים שלקחו על עצמם את המשימה הזאת .אין עליכם!
לינק לטבלת רכזים מתעדכנת

מס' טלפון
052-5803010
054-5665926
054-6618185
054-3344329
052-8223151
054-4713079
050-6530390
054-3168100
050-8629873
052-3833224
052-3937025
052-5357457
054-7836588
050-7874703
054-2419194
055-8818894
054-6353904
050-3104037
054-2607393
052-8769450
054-4944896
052-5327276
054-7875235
052-8225774
052-6600451
052-4070620
052-7500456
054-4750745
052-8627150

גבולות ורחובות

מייל
yaelsaville@gmail.com
Yosefnisnis@gmail.com

ofirasbn@gmail.com
orieldot@gmail.com

yonathansr@gmail.com

אשטרום א'

tony.grunfeld@gmail.com
leahbirnbaum@hotmail.com

אשטרום ב'

shpoon75@gmail.com

nanaomiu@gmail.com
guidole@gmail.com

בנה ביתך א'

lisonmi@gmail.com
nemashim04@gmail.com

rrosan@gmail.com
sarielevi@gmail.com
gerabenshtein3@gmail.com

נועם פוצ׳צ׳ו  /רכז נוער
שלום יקרים.
כשהייתי בכיתה י"א ,בן לאדן
החליט לחטוף כמה מטוסים
ולהפיל איתם את מגדלי התאומים.
עד היום ,אני זוכר במדוייק איפה
הייתי כשהתאומים נפלו (בטוח
שההורים שלכם גם זוכרים).
אתם בגיל הזה נמצאים בתקופה
שתיזכר לנצח .שלוש מערכות
בחירות בשנה וכמובן נגיף יפה
במיוחד ,המזכיר כתר ושנקרא
קורונה.
מאז שהמדינה העלתה הילוך
להשבתת בתי הספר והמשק ,אנחנו
נפגשים בקבוצות של עשרה אנשים
ועסוקים מאד בעבודות חקלאיות
ובניית טראסות.
בתחילת השבוע ,מצב הרוח היה
מרומם והשמש האירה לנו .היה
תענוג גדול לראות אתכם ולהיות
יחד בחוץ.
המורל שלכם כ"כ משמח ,יש לכם
אנרגיה שמרגיעה ונותנת תחושה
של חופש ואביב יחד.
אבל אל לנו להיתמם .יחד עם
החופשה הנחמדה הזו שקיבלנו,
מגיעה המון אחריות אישית,
במאמץ המלחמתי למיגור הנגיף
שפוקד אותנו .אנחנו חייבים לקחת
אחריות על הסביבה ולכבד את
הכללים השונים.
חשוב ממש לשמור על הגיינה
ומרחק בין החברים ,על אף שזו
לא הדרך שלנו.
יש המון חוסר ודאות בשבוע הזה,
וכל ערב משרד הבריאות מחמיר
נהלים ,וכבר אצלנו ביישוב יש
אנשים בבידוד ,גם מהנוער וגם
מהקהילה הבוגרת.
המטרה שלנו מאד ברורה -כמה
שפחות אנשים בבידוד  -יותר טוב
לכולנו!
אני מאחל לנו שנמשיך להיות
בעשייה ולתת כתף לקהילה שלנו
ולהתנדב היכן שצריך ,וכמובן
שכולנו נהיה בריאים וחזקים ויפים.
כמו עכשיו(:
פה בשבילכם,
נועם
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נוער

נוער צעיר

כמה מחשבות על כל מה שקורה:
א .העולם מנסה להגיד לנו משהו.
אנחנו כל כך רגילים להתפזרות ,לעשות  20דברים בו זמנית ותכל'ס לא
לעשות שום דבר באמת ועד הסוף; לדחות ולדחות את הדברים שחשובים
כי אין זמן; ולא לשים לב רגע לעצמנו.
אז עכשיו המירוץ של החיים שלנו נעצר בבום ואין לנו ברירה אלא להתכנס
פנימה ,לחזור הביתה ,למשפחה ,לעצמנו .קצת להירגע .להיות בנחת .אין
יותר לאן לרוץ.
ב .אנחנו חיים בתקופה היסטורית ,חברים ):
יהיה מה לספר לנכדים.
ג .זמן מושלם לפתח תחביבים חדשים ,לראות את הסרט שתמיד רציתם
לראות ,לקרוא את הספר שקיבלתם בבר מצווה ,ללמוד שפה חדשה ,ללמוד
לנגן על יוקלילי ,לקרוא את פרשת השבוע ,לשפץ את החדר ,לכתוב קצת,
לדבר עם הבורא .תתקשרו אליי לעוד רעיונות.
ד .היה פשוט כיף לראות אתכם השבוע בחווה ,בסדנאות ,במדורות...
אוהבת אתכם מלא.
ה .קורים פה דברים שהם הרבה יותר גדולים מאיתנו .לא משנה כמה
הדוק נתפור את החיים שלנו ,כמה מפורט נתכנן תוכניות ,אנחנו פשוט
לא מחליטים מה יקרה בסוף.
אז אפשר קצת לשחרר ,קצת לתת מקום לדברים לקרות.
ו .תשמרו על קשר!!!!!!!
אוהבת בארגזיםםםם
תשמרו על עצמכם ,אנחנו נעבור את זה.
נרי ,הבת-שירות.

הימים האחרונים מתוחים ולא פשוטים לכולנו .המתח בין הצורך להישאר
בבית לבין הצורך לפרוץ החוצה ליווה ומלווה אותנו ,וכל יום המציאות קצת
משתנה ואנחנו צריכים להתרגל מחדש .דיברנו הרבה בשנה ובשנתיים
האחרונות על התמודדות עם מצבים של חוסר ידיעה וחוסר הבנה ואני
מאוד מקווה שמי שמתחיל להרגיש לחץ ,מתרגל מציאת שקט פנימי ומוצא
נקודות יציבות במהלך היום .אם אתם רוצים רעיונות והצעות לתרגילים
כאלה ,דברו איתי ונחשוב על כאלה שמתאימים לכם =]
אז איך עברו עלינו הימים הראשונים בלי מסגרת?
את יום ראשון ,התחלנו קצת מבולבלים ,עד שהבנו מה אפשר וכדאי לעשות.
ואז צ'יק צ'ק נערים הגיעו לכרם ולחווה והתחלנו בעבודה!
במהלך השבוע ,כל הפעילויות מתקיימות בחוץ במקומות יחסית מרוחקים
ולא בפארקים ציבוריים.
הבקרים השבוע התחילו בעבודות חקלאיות  -הגיעו לא מעט חבר'ה,
שהתפרשו על שטחים מאוד גדולים (כדי לשמור מרחק ולשמור על הנהלים)
ופתחנו את הבוקר עם בוסט אנרגיה כמו שתקועיסטים אוהבים.
היו חבר'ה שעזרו ביד שנייה ,חבר'ה שנסעו לחווה וחבר'ה מגניבים לגמרי
שנתנו עבודה אצל משפחת סמסון בכרם.
קשה להקפיד על כל הנהלים ,ובאמת כל הכבוד לכם שאתם מקפידים,
מעירים לחברים ומתרחקים קצת כדי לא להיות יותר מדי קרובים.
זה הזמן לכפיים סוערות לכל ההורים שנרתמו לעזור בסדנאות ,במרכז
הלמידה ובתעסוקה מתאימה ,ובמיוחד לכם ,הסמסונים  -על הסבלנות
והפינוקים ,על ההזדמנות לנקות את הראש ולהיות קצת בשמש.
אחר כך ,אורית חסקין המהממת עשתה לבנות יוגה בחוץ ,קצת להשתחרר
מהעבודה בכרם והאווירה המתוחה .בעזרת ה' נמשיך גם בזום כשהשמש
תתכנס חזרה.
ואז ,אם לא התאווררנו מספיק ,היה מרכז למידה ,כי
זאת הזדמנות מעולה להתכונן היטב להמשך השנה,
עם ידידיה סלע האגדה,
וגם קצת יצירה כמובן .הכי מנקה את הראש ומכניס
ללב שמחה.
אנחנו יודעים שלא מתאים שכולם יצאו ואנחנו מאוד
מקפידים לעבוד בקבוצות קטנות ,ולצערי לא פגשנו
רבים מכם בתקופה האחרונה  -אז עכשיו אנחנו זמינות
לכם בטלפון יותר מתמיד ,גם אם אין לכם ממש מה
להגיד ...תרימו טלפון -נשתוק ונעשה צחוקים ביחד
ונקווה לימים טובים ובהירים יותר.
ובינתיים :אנחנו נזהרים!!
אין יותר חיבוקים ונישוקים ,גם אם אנחנו ישראלים
חמים ואוהבים .חשוב שנזכור שהסכנה קיימת גם אם
אנחנו לא נדבקים ולא נעשים חולים .יש לנו קהילה
מהממת ואנחנו צריכים לשמור עליה כמה שאנחנו
יכולים.
ויום יבוא ונחזור לשגרה ,נעשה טיולים ופעילויות
ודיונים ,ונצחק על איך היה כאן ,ואיך התגברנו כי
היינו כל כך אחראיים ,וכאן בתקוע -יש ערבות הדדית
אמיתית.
עד אז :שניים זה תמיד ביחד  -שני מטר עד שנוכל
אחרת.
אוהבת וזמינות,
ציפוש והדס
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הרב אברהם בלידשטיין  /רב היישוב
שלום לכולם!
ימים מיוחדים ,משונים ויוצאי דופן עוברים עלינו .בין השאר ,אנחנו מתמודדים
עם שאלת קיום תפילה במניין ,הפעלה בטוחה של המקווה ,קיומן של חופות
וכד' .אבל מעבר לכל זה ,מעסיקה אותי שאלת הרוח ,הרוח הנושאת אותנו.
אני מזמין כל איש אשר רוח בו לתרום בנדיבות מרוחו  -זה יכול להיות דרך
הומור או תפילה או לימוד או שיתוף  -ליצור עבור אחרים את המרחב ואת
השפה בהם יוכלו לצחוק ולבכות ,לשיר ולצעוק ,לשחק וליצור ,בתנאים
החדשים השוררים כעת.
אני משתדל לתת בפייסבוק שיחות לילדים (כל בוקר) ושיעור למבוגרים
(כל ערב) .יש הרבה דברים באינטרנט ,אבל נראה לי שיש יתרון גדול במפגש
כזה "בשידור חי" על בסיס קבוע .אני מזמין כל מי שיכול להצטרף ולתרום
לכך .אפשר כמובן גם לתת משהו חד-פעמי.
במבט קדימה -נצטרך לעצב את התפילות שלנו במצב החדש ,את ההכנות
לפסח ועוד .אשמח לשמוע רעיונות .הלוואי שתהיה זו הזדמנות להעמיק
ולרענן את הקשר שלנו עם בורא עולם.
בפרשת השבוע מתוארים שני הכרובים ,דמויות מלאכיות עשויות זהב
שעמדו על ארון העדות" ,ויהיו הכרובים פורשי כנפים למעלה סוככים
בכנפיהם על הכפורת ופניהם איש אל אחיו" .התיאור הזה מרגש אותי.
אני מקווה שנצליח בתקופה זו לפרוש כנפיים למעלה בתפילה ובהתעלות,
שנצליח לסוכך על כל היקרים לנו ושנזכה שהקב"ה יסוכך עלינו .ולבסוף,

אני מקווה שנצליח ,כמו הכרובים ,שעמדו במרחק זה מזה – אבל "פניהם
איש אל אחיו" ,להיות גם אנחנו עם פנים זה לזה .המרחק והמבט שמגשר
עליו יכולים גם לייצר אינטימיות מופלאה .געגוע משותף .שנצליח ליצור
בינינו את המרחב המקודש הזה.
אברהם בלידשטיין
מקוואות:
מקווה נשים :פתוח ,בטוח .אישה בבידוד אינה יכולה לטבול .אם במקרה
אשה שצריכה להיות בבידוד טבלה ,המקווה נסגר עד שהוא מחוטא
ומאושר לשימוש.
למידע נוסף  -מקוואות
מקווה גברים :סגור עד להודעה חדשה.
בתי כנסת:
לאור ההנחיות החדשות ,אין לקיים תפילות במניין.
שיעורים בפייסבוק:
 9:00ילדי כיתות א'–ג'
 9:20ילדי כיתות ד'–ו'
 21:00שיעור למבוגרים

אלה צוברי  /רכזת תרבות
היי לכולם ,נעים מאוד.
אני אלה ,רכזת התרבות החדשה.
כמה מילים עלי .חלקן קשורות לענייני תרבות וחלקן קשורות לחלקים
שמרכיבים את האדם שאני:
דרום תל אביב -נולדתי וגדלתי
צופים -חניכה ומדריכה מושבעת בגלגול אחד ,מרכזת בוגרת בגלגול שאחריו
מדעי המוח ובלשנות -בגזרה האקדמית
 5שנים בתפקידים שונים במרכז התרבות "בין שמיים לארץ"
חצי שנה עצמאית בתחום של הפקה ,פרסום ,ייעוץ וכד'
שנה וחצי בתקוע ב' הנהדרת והמופלאה ,שטובה לי עד מאוד
ועכשיו גם חלק מהצוות היישובי בתחום שאני אוהבת ומחוברת אליו.

כמה מילים על התפקיד בימי קורונה:
אז הכל בעוצר ואין אירועי תרבות "רגילים".
אני מנסה למצוא מענה עבורכם באופן מקוון וליצור לו"ז שידורים בעמוד
הפייסבוק שלנו ,עם תכנים שמתאימים לילדים בשעות הבוקר /צהריים
ולמבוגרים בשעות הערב.
פוסט מתעדכן בפייסבוק
זה אמנם זמן מסך ,אבל זמן מסך אקטיבי ,שמבחינתי יש לו שתי מטרות.
האחת היא ליצור עוגנים בלו"ז ולהצליח לקיים איזושהי שגרה ,והשנייה
היא לעזור לכולנו להרגיש יחד ,גם בתקופה של בידוד ,להיות בנתינה
ובקבלה של מה ואיך שאפשר.
עוד דבר שננסה לעשות בקרוב הוא יצירת מפגשי אוורור מקוונים של עד
 15אנשים .מקווה לשלוח על זה עדכון בקרוב.
מברכת אותנו בדרך משותפת נעימה וחזרה מהירה לשגרת פעילות ברוכה.

שלמה ספיבק  /ספרייה

שרית מלמד  /גיל הזהב

קהילת תקוע היקרה,
כשחסר משהו אז פתאום מגלים כמה הוא
חיוני וחשוב בחיינו!
אז ככה זה גם בספרייה .גם צריכת הספרים הנהדרת של תושבי תקוע וגם
מקום המפגש והנחת שיש בספרייה נאלצים להעצר לתקופה .לצערנו,
הייתה הוראה גורפת של משרד התרבות לסגור את כלל הספריות .ניסינו
לחשוב על פתרונות יצירתיים וללמוד מיישובים אחרים איך הם מתנהלים
ולהגיע לאפשרות בה אנחנו יכולים להשאיל ספרים.
כרגע ,לא מצאנו פתרון שהולם גם מבחינת סכנות ההידבקות וגם מבחינת כוח
האדם הנדרש (והאיסור של משרד התרבות חל גם על אותם שמנסים לפתוח.)...
משמח לראות שיש יוזמות העולות מהשטח להשאלת ספרים בין חברי
היישוב .אנחנו כמובן מעודדים זאת ונשמח לעזור.
בנוסף ,הוצאנו ספרים למסירה (תודה לחיים טלקר על המדפים בחנותו).
ספרים דיגיטליים נמסרו לאנשים השוהים בבידוד ונשמח לחלק עוד לפי בקשה.
יתכן וככל שהשגרה הזו תארך ,נוכל לקבל תדרוך יותר ברור ולמצוא דרך
בה בכל זאת נוכל לפתוח את הספרייה.
בינתיים ,אנחנו ממש מתגעגעים.
בברכה,
צוות הספרייה

סיכום קורונה -גיל הזהב:
כשרק החלה סערת הקורונה ,הספקנו לחטוף זמן איכות בטיול עם ניסים
פיוטרקובסקי .גם במזג אוויר שאתגר בהמשך היום ,הוא הדריך טיול לגולן
מלא ידע היסטורי ולאומי (צרפתי צילומים נהדרים של בטי נודלר בדף של
תקוע בפייסבוק .מוזמנים)
המועדון מהווה מרכז של תעסוקה ופנאי ,אבל יותר מכל ,הוא מקום
למפגשים חברתיים .הרבה אי וודאות ליוותה אותי בסוף השבוע -האם
המועדון יפתח ,האם לעצור הזמנות של מזון?
צוות המועדון התגייס להעביר תכנים ע"י צילום וכך המועדון ממשיך מרחוק
לקבל שיעורי התעמלות ,ציור ופרשת שבוע .כדי לצלם ,המורות היו צריכות
להתגבר על המבוכה ולהיכנס לתחום שלחלקן חדש ואולי אפילו מפחיד,
אך יש לציין שהן עשו זאת כמו גדולות עם שמחה ,הומור ואכפתיות.
אוכלוסיית המבוגרים מועדת במיוחד לסיכון ,לכן לא היה מקום להתגמש
ולהמשיך את הפעילות גם בהרכבים מצומצמים .ויש בכך עבורי תסכול גדול.
לבדידות יש מחיר גדול ,כי מצב הרוח בהחלט משפיע על המערכת החיסונית.
אנחנו מנסים ,דרך קבוצת הוואצאפ והפייסבוק ,לשמור על קשר ,וכמובן
עד כמה שניתן ,בשיחות טלפון.
מציעה לכם ,כשכנים ,לשים לב אם גרים במחיצתכם גימלאים .אפשר
להתקשר ,לשאול מה נשמע ,אם יש מישהו שצריך עזרה בקניות.
אני מאמינה שאמצעי הבטיחות שעד עתה ננקטו יסייעו לשמור שהתפוצה
של הווירוס תצטמצם ותשמור על היקרים לנו בריאים ושלמים.
אם עולים חשש או דאגה למישהו מהשכנים המבוגרים ,אפשר לפנות
אלי0546561198 :
אי הוודאות לגבי משך הזמן בו נידרש להיות ספונים בביתנו יכול לגרום
לתחושות קשות .בואו ננסה להוציא את המיטב מתקופת ההשתבללות
הזאת ,ליצור ,להתחיל בסידור חלקים בבית לקראת פסח .כשאנחנו עסוקים,
אנחנו לא מוצפים כל כך בפחדים ועצב והתוצאה מעלה את תחושת הערך
העצמי והשמחה.
שלכם,
שרית
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בס"ד ,י"ט באדר תש"ף
15.3.20

מכתב בדבר הטבילה במקווה נשים
לנשות גוש עציון,
שלום!
התקופה הנוכחית היא מאתגרת עבור כולנו ,בין השאר כי אנו מוצאים את עצמנו באי-וודאות
ואי-ידיעה לגבי האיום ומה עומד לפנינו.
אני בא במכתב זה לנסות להבהיר את התמונה לגבי שימוש במקוואות נשים.
אני בקשר יומיומי עם הגורמים הרלוונטיים במשרד הבריאות ,במשרד לשירותי דת ובמועצה
האזורית.
המועצה הדתית והבלניות פועלים בדיוק לפי ההנחיות שלהם כיון שהם המומחים לדבר ואין לנו
את הידע המקצועי כדי להחליט על דעת עצמנו.
לפי כל הבירורים שלי ,אפשר לטבול בצורה בטוחה במקווה הנשים כיון שהוא עובר ניקוי וחיטוי
כל הזמן על ידי טבליות הכלור והמסננים במים.
אנחנו מנטרים את רמת חיטוי המים כל הזמן ואף אנו מקפידים על בדיקת המים וחיטויו ביתר
שאת ,על אף שזה קורה ברגיל כל השנה .הבלניות הונחו לנקות באופן מיוחד את המעקות ואת
הידיות או כל משטח אחר שבא במגע ישיר עם גוף האישה בין טבילה לטבילה ובין אישה לאישה.
לכן ,יכולה אישה בריאה להגיע למקווה כרגיל ולטבול בשקט.
ביחד עם זה ,על מנת להדר ולהסיר כל חשש ,מי שנוח לה ויכולה ,מומלץ לעשות את ההכנות
בבית.
אין צורך לומר שמי שחייבת בבידוד אסור לה להגיע למקווה .כמו כן ,אישה שהיא חולה בכל
מחלה שעלול להיות קשור לווירוס הקורונה ,אסורה להגיע לטבילה.
במידת האפשר ,יש עדיפות לתאם שעת הגעה עם הבלנית על מנת לווסת את עומסי ההמתנה.
במידה ונוצר תור המתנה לטבילה ,יש להקפיד על הוראות משרד הבריאות לשמירת מרחק

של  2מטר בין אישה לאישה.
בשאלות לגבי טבילה או כל דבר אחר ,מומלץ לפנות לרבני היישובים ,ליועצות ההלכה שיש
ביישובים רבים ,לקו החם של נשמת בטלפון 02-640-4343 :או כמובן אלינו למועצה הדתית
בטלפון 02-9939918 :או באמצעות מוקד המועצה .106
אני ממליץ מאד להיכנס לאתר של נשמת ולקרוא את מה שהם כתבו על טבילה וקורונה בכתובת:
https://www.yoatzot.org/health-and-halacha/corona-and-halacha-hebrew/

בנוסף ,להלן דברים שכתבה יועצת ההלכה ,חני פרנק:
בס"ד אדר ה'תש"פ
כותבת לאור שאלות רבות שקיבלתי בשבועות האחרונים:
כידוע ,מצוות הטבילה היא מצווה חשובה מאוד ,וראוי לכל אישה להשתדל לקיימה
בזמנה במקווה טהרה כשר.
עם זאת ,נושא טבילת נשים במקוואות והשירות הניתן בו בימים מורכבים אלו הפך
להיות אבן שואבת לשאלות ותשובות לנשים הנצרכות לשירות זה.
בהתאם לפניות שהתקבלו ,להלן חידוד הנחיות ,בהתאם למידע שהתקבל ממשרד
הבריאות:
 . 1ככלל ,חל איסור כניסה למקווה וטבילה לנשים הנמצאות בבידוד (כפי שאסור להן
להגיע למקומות אחרים) ,ולכן רק עם תום תקופת הבידוד רשאית הטובלת להגיע
למקווה.
 . 2גם יציאת האישה לטבילה בים אינה אפשרית במצב זה ,כיון שבכך היא עוברת על
איסור היציאה מהבית .במצבים מורכבים ושאלות פרטניות ניתן כתמיד להיות בקשר
אישי עם יועצות ההלכה ורבני הקהילות.
 . 3חשוב לציין כי ממשרד הבריאות נמסר כי הנגיף אינו עובר במים מטופלים ,כלומר
ככל שהמים נמצאים בטיפול בהתאם להוראות ולתקנות הקיימות מבחינת היגיינה,
חיטוי בכלור וכל הנדרש בכפוף ל תקנות ,הרי שאין בעיה .לכן חידדו במשרד לשירותי
הדת שוב את הוראות החיטוי וההגיינה לכל המקוואות ,ואין מניעה מצד הטובלות
שאינן בבידוד להגיע למקווה הטהרה ולטבול כרגיל.
 . 4לנשים שבכל זאת חוששות ,אפשר להפחית את הסיכון על ידי הכנה לטבילה בבית.
אפשר להביא מטלית ואקנומיקה או משהו עם אלכוהול ולנקות משטחים שהטובלת
תשתמש בהם לפני השימוש.
 . 5נשים מדוכאות חיסון או חולות במחלות אחרות ,כדאי שיתייעצו עם רופאה יראת
שמים ועם יועצת הלכה או רב לפני הגעתן למקווה.
 . 6ככלל ,ישנן כמה בעיות הלכתיות עם טבילה בים או במעיין .במיוחד כאשר הים
סוער ,עלולה להיות בכך סכנה .לכן אין להמליץ על החלפת הטבילה במקווה הכשר
והמחוטא כראוי ,בחלופות טבילה בטבע.
בכל שאלות והתלבטויות נוספות ניתן לפנות ליועצות ההלכה בקו הפתוח של מדרשת
נשמת ( ,) 026404343ובאמצעות אתר האינטרנט ,בו התפרסמו גם הנחיות להתמודדות
עם שמירת טהרת המשפחה בצל מגפת הקורונה.
בתפילה לבריאות טובה לכל ישראל ולעולם כולו.
חני

תפילותנו נשואות לכלל עמי הועלם ובפרט לחולי עם ישראל שה' ישמרם וירפאם
"כי אני ד' רופאך".
בברכה טהרה,
הרב רפי אוסטרוף
יו"ר המועצה הדתית
גוש עציון
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ביה״ס אח״י
קהילת תקוע היקרה,
ִמ ֵּדי ַּפ ַעםִ ,ס ְּפרּו ַהּזְ ֵקנִ ים
ּוס ָע ָרה
סּופה ְ
ת-נֹופלֶ ת ָעלֵ ינּוְּ ,ב ָ
ֶ
ִמ ְת ַרּגֶ ֶׁש
ּוב ַר ַעד
ְּב ִחיל ְ
נֹוד ַעת
ָׂש ָפה ֲח ָד ָׁשהֹ ,לא ַ
ְׂש ַפת ַמ ְמלָ כָ הְׂ ,ש ַפת ִע ָּדןְׂ ,ש ַפת ּכֹוכָ ב
וְ ָה ֲאנִ י ֶׁשּלָ נּו ,זֶ ה ֶׁש ֵּמעֹולָ ם ֹלא נִ ְר ָאה
וְ ֶׁש ֵאין ּבֹו לָ גַ ַעת
הֹולֵ ְך וְ ָר ָחב.
(רבקה מרים)
כמו סערה פתאומית ,כולנו ,בבתי הספר ובקהילה ,בארץ ובעולם ,פוגשים
לפתע מציאות חדשה עבורנו ,לא נודעת .אנחנו פוגשים את המציאות הזו
ברגשות מעורבים -בחשש ,באי ודאות ,בלמידה כל יום מחדש ואולי בסקרנות.
משחר ימי ההיסטוריה ,האנושות התמודדה עם מחלות ומגפות .אנחנו
זכינו לחיות בעידן שבו ,בזכות למידה מתמדת ,מחקר ,יצירתיות ,שימור
ידע ושאילת שאלות ,יש לאנושות את היכולת להשיב מלחמה ולהתגונן
מול המגפות .זכינו לחיות במדינה עצמאית שיש לה את הכוח והרצון
לדאוג לתושביה .זכינו לחיות בחברה שבה ,בזכות מסורת עתיקה ולימוד
חי מאב לבן ,מאם לביתה ,מרב לתלמידו ,במשך אלפי שנים ,יש שפה חיה
של "ואהבת לרעך כמוך".
אנחנו מלאי הערכה ותודה גדולה לצוותי הבריאות ,הביטחון והכלכלה
ברמה הארצית ולעובדי הקהילה והמתנדבים ברמה המקומית ,אצלנו ,כאן,
בתקוע ,שעושים לילות כימים כדי ליצור סדר וסולידריות בתוך המציאות
המורכבת .גם אנו קוראים לכל אחד ואחת להקפיד הקפדה יתירה על
הוראות גורמי הבריאות ולהורים להדריך את הילדים ברוגע וענייניות.
כהורים ומבוגרים יש לנו תפקיד כלפי הדור הצעיר לשמור כמובן מכל רע,
ללמד מה לעשות ואיך לעשות .אבל החשוב מכולם הוא איך להיות אדם
בתוך זה -איך להרחיב את האני ,האני הפרטי וה"אני שלנו" ,כמילותיה של
רבקה מרים .זהו אתגר לא פשוט וכולנו בו ביחד.
אנו קוראים לחברי/ות הקהילה לשים לב ולדאוג לילדים ולילדות ,שאולי
אין להם את התמיכה המשפחתית או הרגשית המספקת בימים אלה
ולשתף אותנו במידת הצורך.
אנו נמצאים בפתחה של תקופה שאיש אינו יודע כמה זמן היא תימשך
ומה היא תביא עימה .יום יבוא והסערה הזו תהיה מאחורינו .יש לנו את
הכוח לצאת מהצד השני של הימים אלה כאשר אנו מלוכדים יותר כחברה
וכקהילה ומלאי אמונה באחר ובעצמנו.
כמנהלים של בתי הספר בימים אלו ,אנחנו והצוותים שלנו אמונים על
למידה ושמירה על קשר .אנחנו יודעים שלמידה היא דבר מצמיח וחיוני.
אנו בעצמנו ,עם הצוותים המופלאים והמסורים שלנו ,לומדים את המציאות
החדשה יחד איתכם  -התלמידים וההורים  -ואת המעבר מן הלמידה
בנוכחות המורים ללמידה בנוכחות ההורים.
אנחנו עושים מאמץ להיות מכוונים ללמידה שמאזנת בעדינות בין הצורך
בעמל ושקידה לבין חוויית ההנאה והשמחה .זה נכון תמיד ,ובימים אלו
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עוד יותר מתמיד ,בהקשר המשפחתי הרחב .כהורים ,אנחנו קוראים לכם
לחשוב על היומיום שלכם ,לסמוך על עצמכם ועל הילדים וללמוד ביחד
איתם מה שמתאים וכמה שמתאים.
ברור לנו שהבית הוא מרכז הלמידה והחיים של הילדים .ריבוי העצות,
המידע ,הקישורים וההפעלות שרצים בכל המדיות הם רק כלים .אנחנו,
כהורים ,עושים את הבחירות ויוצקים את התוכן המשמעותי ואת האופן
שבו הימים האלה נחווים אצל הילדים ומתורגמים לחוויה של בריאות
ולמידה .כל משפחה תעשה את ההתאמות לילדים שלה ,לבית שלה,
להתנהלות המשפחתית.
אנחנו וצוותי החינוך של אח"י נמצאים כאן עבור תושבי/ות הקהילה.
שנזכה כולנו יחד להרחיב את האני שלנו,
אופיר לוגסי
טלי פרלסון
מנהל אח"י חט"ב
מנהלת אח"י חט"צ

קהילת אח"י היקרה
לפני זמן קצר ה פיץ מנהל החטיבה הבוגרת ,אופיר לוגסי ,הנחיות להערכות בית הספר עקב סגירת מוסדות
הלימוד עד לאחר חופשת הפסח .לעת עתה מטרת בית הספר היא לשמר את הקשר עם התלמידים ,ולשמר
במידת האפשר שגרת לימוד.
אנו עומדים בפני ימים מורכבים ,ולפיכך לשמירת השגרה יש חשיבות רבה עבור ילדינו וגם עבורנו .עלינו
כהורים מוטלת החובה והאחריות להוות עמוד תומך עבור ילדינו בעת זו .משמעות הדברים היא יצירת שגרה
חלופית לשגרת בית הספר ,הקפדה על ביצוע המטלות הלימודיות כקשר עם בית הספר ,אבל בעיקר מתן
תחושת ביטחון לילדינו בתוך אי הוודאות בה כולנו שרויים.
מה אנחנו יכולים לעשות?
ראשית ,לשים לב .לשים לב לילדינו ולילדים של השכנים והחברים מהכיתה .לשים לב לילדים שנמצאים בקצה
המעגל החברתי ,ופחות מעורים.
ניתן לארח חברים ללימוד משותף או לחוויות לימודיות חלופיות ,ליצירה ,למשחקים ספורטיביים או לכל רעיון
אחר היכול להעשיר את עולמם של ילדינו.
לבסוף – להקפיד על ההנחיות של משרד הבריאות ,לדאוג להיגיינה לפעול בהיגיון וברוח טובה ולהיות ערבים
זה לזה.
לסיום ,להלן תמצות ותרגום של מאמר שכתב רופא בשם ד"ר עבדו שרקאוי ,מומחה למחלות זיהומיות:
"מזה עשרים שנים שאני עובד מול חולים במחלות זיהומיות מסוגים שונים .עבדתי בבתי החולים
העניים ביותר באפריקה ,ונחשפתי לצהבת  , Bאיידס ,סארס ,דיפטריה ומחלות רבות אחרות במסגרת עיסוקי.
מעט מאד אירועים הותירו אותי בתחושת חשש או פגיעות.
אינני פוחד מהקורונה ,ה  . COVID-19אני מודאג מקצב ההתפשטות ,ודואג לאוכלוסיות החלשות והפגיעות ,אך
איני פוחד מהקורונה.
מה שמפחיד אותי הוא אובדן ההיגיון ושיקול הדעת .אני מודאג מאגירה מיותרת של מצרכים ,מודאג מגניבת
מסכות וציוד רפואי אחר מבתי חולים ,ומהשימוש המיותר והמלחיץ במסכות במקומות ציבוריים .אני מודאג
מעומס על בתי חולים.
אני חושש שהגבלות התנועה יגרמו לביטול חתונות ,אירועים משפחתיים ,קשרי מסחר ושיתופי פעולה בין
אנשים .כן ,אני אפילו קצת מודאג שהאולימפיאדה תבוטל...
אבל הדבר שאני מוטרד ממנו יותר מכל הוא איזה מסר אנו מעבירים לילדינו בהתמודדות מול איום .במקום
היגיון ופתיחות מחשבתית ודאגה לזולת ,אנו משדרים להם פאניקה ,חששנות ,חשדנות ודאגה רק לעצמנו.
הקורונה רחוקה מסיום .בשלב כלשהו הנגיף יפגע באדם קרוב אליכם .היו מוכנים לכך .אל תגיבו בחרדה או
בהפתעה כאשר זה יקרה .בהיגיון ,באכפתיות ובדאגה לזולת נוכל להתמודד.
התבססו על עובדות ולא על חששות .שיטפו ידיכם .פתחו לבבכם .ילדינו יודו לנו על כך" .
בתקווה לבשורות טובות ובתפילה לימים בריאים יותר
מיקי בירנבאום ,בשם ועד הורי אח"י – החטיבה הבוגרת.

 10תקועיתון § כ״ג באדר תש״ף 19.03.2020

 11תקועיתון § כ״ג באדר תש״ף 19.03.2020

בס"ד

מה כבר קיץ?
לא ,אבל אנחנו כאן בשבילכם כשאתם בבית!
ולכן הנה זה מתחיל:
חידון התנ"ך על ספר שמואל ב'
המועצה הדתית גוש עציון מזמינה את תלמידי בתי הספר להשתתף בחידון מתוקשב
(באמצעות האינטרנט) על ספר שמואל ב' במהלך הימים הבאים ועד אסרו חג
הפסח.
החידון מיועד לבנים ולבנות תלמידי כיתות ד' עד ח' ,הגרים ביישובי המועצה
האזורית גוש עציון.
החידון יחל ביום רביעי ,כ"ב באדר תש"ף ,18.3.20 ,ויסתיים באסרו חג פסח כ"ב
בניסן תש"ף .16.4.20
כל שבוע מימים א' עד ו' בשעה  8:00בבוקר יעלה לאתר חידון חדש על הפרק
שיילמד באותו יום .החידון ייסגר בסוף היום בשעה  .23:00החידון של יום שישי
ייפתח ביום שישי בשעה  8:00וייסגר במוצ"ש בשעה  .23:00לפני או אחרי זמנים
אלו לא יהיה ניתן לענות על החידון.

פוסט
מתעדכן

רשימת הפרקים היומיים ,פרטים נוספים וטופס השתתפות תמצאו באתר
האינטרנט של המועצה הדתיתwww.baitisraeli@co.il :
כותב ועורך החידון :הרב אורי סמט – מגדל עז
ניהול החידון :ראובן ורבר – כפר עציון
החידון נערך באדיבות אולפנת נוה חנה – אור תורה סטון

המועצה הדתית גוש עציון

חפשו את
הציור שלכם
גם בפיסבוק
שלנו...

אתגר הקורונה יללדים

בימים של הסתגרות ,ריחוק וחוסר ודאות
החלטנו לצאת לאתגר קירוב לבבות בקהילה.
 .1אתם מציירים ציורים או כותבים מכתבי עידוד
למשפחה אחרת בתקוע.
 .2אתם מצלמים את הציור או המכתב בפלאפון
ושולחים אותו אלינו לוואצאפ.0539863811 -
 .3אנחנו מדפיסים לכל משלוח שיוצא מהסופר,
ציור או מכתב למשפחה מתקוע שתקבל אותו
ותרגיש את החיבוק הקהילתי.
 .4בין המשפחות והילדים המשתתפים יוגרלו
חבילות עידוד נחמדות .השתתפות שלכם באתגר
תעזור לנו ליצור חיבוק קהילתי כאן בתקוע.
בוגרים,
חממו מנועים,
ביום א' יוצאים
עם אתגר
בשבילכם!
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הצטרפו לאינו...

לוח תקוע
בכפר אלדד ,בשכונה החדשה ,בית פונה
לנוף 5 ,חדרים ,כניסה בקיץ  .2020לפרטים:
רויטל052-5304857,
---------------------------------------דירה בת  2חדרי שינה נפרדים  +מטבח עם פינת אוכל,
 50+מ"ר ,מסודרת ,מרפסת גדולה 3 ,כיווני אוויר,
 2250ש"ח ,כולל ארנונה .לפרטים052-6776205 :
---------------------------------------דירת  3חדרים ,כולל מזגן 2 ,קומות :אורן,
050-9945999
----------------------------------------

בית פרטי ,בלי מדרגות 1980000 ,ש"ח ,במרכז היישוב,
 100מ"ר  +אפשרות בנייה של  120מ"ר נוספים ,מגרש
גדול :תמר -תקוע תיווך054-5988839 ,
---------------------------------------בית משפחתי 180 ,מ"ר ,קרוב למרכז ,שטח גדול,
 2קומות :תמר -תקוע תיווך054-5988839 :
---------------------------------------בית מחולק ל 2-דירות מניבות 4 :חדרים מרווחים
 +גינה;  3חדרים ומרפסת מפנקת ,מצויין להשקעה:
תמר -תקוע תיווך054-5988839 ,
---------------------------------------בתקוע ב' ,בית  200מ"ר ,עיצוב מודרני ,חם ונקי,
כחדש ,מפלס אחד  +יחידת דיור ,פרגולה גדולה,
גינה :תמר -תקוע תיווך054-5988839 ,
---------------------------------------בית יפה 6 ,חדרי שינה ,גינה מושקעת 2 ,קומות,
קרוב למרכז ,אפשרות ליחידת דיור :תמר -תקוע
תיווך054-5988839 ,
----------------------------------------

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

פיזיותרפיסטית רצפת אגן מקבלת בקליניקה
בתקוע ד' או בדרך חברון ,הטיפול לנשים ,הסדר
עם כללית מושלם .מוזמנות ליצור קשר :גילי
טובולסקי052-6926200 ,
---------------------------------------נפתחת סדנא בחינוך ילדים' ,אחים ללא יריבות'-
נעזור לילדים לחיות יחדיו ,בהנחיית אילנה מזוגי:
052-6540499
---------------------------------------שיעורים בציור :נלמד לפתח את היכולת לאייר
ולצייר בעיפרון ,פחם ,ולבסוף בצבעי שמן; להשוות
את היחסים בין האובייקטים השונים; את היסודות
של הפרספקטיבה; את המורכבות של אור וצל; כיצד
להשיג שליטה על היחסים בין הצבעים בציור שמן
בקנבס;  65ש"ח לשיעור053-4248284 :
---------------------------------------חדש בתקוע!! מכונות סוכר ופופקורן מקצועיות
להשכרה לכל אירוע -ימי הולדת ,בר/בת מצוות
ועוד :יהושע קסוביץ054-337126 ,
----------------------------------------

מחפש לשכור /לסאבלט יחידה בעלת חדר עד 2
חדרים ,החל מ 1.4-ואילך :שילה1)587(8735410 ,
(ווטסאפ בלבד)( 052-6621360 ,שיחות טלפון
ומסרונים)
Single man looking to rent/ sublet a 1-2
room apt. from April 1st and on: Shilo,
1(587)8735410 (whats app only), 052-6621360
)(phone calls and text messages
---------------------------------------השבת אבידה:
נמצאה על הכביש מחוץ לסטודיו בת שבע שרשרת
כסף /זהב לבן עם תליון .לפרטים,054-6423797 :
ציפורה
----------------------------------------

גמ"ח תקוע
משאירים את התרומה בקהילה
ניתן לתרום לגמ"ח במגוון אפשרויות:
>> תרומה באמצעות אתר J-GIVE

בתי הכנסת סגורים לתפילה במניין

(תרומה מוכרת לפי סעיף )46
>> תרומה באמצעות אפליקציית Pay Box

>> תרומה באמצעות אפליקציית :BIT
ניתן לשלוח תרומה לאלעד מאיר
במספר .052-8646335
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מקווה נשים
שעות פתיחה
ימים א-ה20:00-21:30 :
ערב שבת/חג 40 :דקות
אחרי כניסת השבת/החג
מוצ״ש20:00-21:00 :
חדש! ניתן לשלם
באשראי במקום.
למידע נוסף:
www.tekoa.co.il

