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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

פארק סוכת דוד המחודש

ליצחק פריד, 
ברכות על מינוייך לסגן ראש המועצה ומ"מ ראש המועצה.

מאחלים לך עשייה מבורכת למען גוש עציון.
תושבי תקוע

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

אסתר גבאי ז”ל 
אמא של יהודית עמיחי.

משתתפים בצער המשפחה
בית תקוע

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

לארי מנדל ז”ל 
אח של סט מנדל.

משתתפים בצער המשפחה
בית תקוע

הודעה מהמועצה למי שעדיין לא נרשם לגן
תושבים יקרים שלום!

לאחר בקשות רבות, תקופת הרישום לגנים 
הוארכה בעוד שבוע עד לתאריך 7/2.

לאחר תאריך זה השיבוץ ייעשה על בסיס 
מקום פנוי בלבד, מהרו להירשם!
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חברים יקרים,

לאחר אי אישור התקציב באסיפה שהתקיימה השבוע, חשוב לנו להביא 
בפניכם את ההשלכות לכך לפי תקנון האגודה.

בזמן הקרוב נזמן אסיפה נוספת לאישור התקציב )הודעה על כך תצא בנפרד(.
עד לאישור התקציב, כלל הפרויקטים היישוביים מושבתים, ביניהם שיפוץ 
המחלבה לנוער, קידום הקרקעות והיער, כפר האומנים, כביש סוכת דוד, 

שדרוגים מתוכננים בבריכה ועוד ועוד ועוד.
בנוסף, ובהתאם לנדרש, צוות המזכירות מבצע כעת עבודות שוטפות 
והכרחיות בלבד וכל פעילות שאינה קריטית להפעלת היישוב לא מתבצעת.

מובאות להלן ההשלכות במידה והתקציב לא עובר בשנית: 

תקנה 4 של "תקנות האגודות השיתופיות – רשויות האגודה" מפרטת את 
הנושאים החייבים להיות מובאים בפני האסיפה הכללית השנתית.

תקנת-משנה 4)ה( מתייחסת למצב בו סירבה האסיפה לאשר דו"ח מאזן 
שנתי או הצעה לתקציב שנתי, שהובאו בפניה.

הצעד עליו מורה הסעיף הינו מינוי חוקר לעסקי האגודה, לפי סעיף 43 
לפקודת האגודות:

"לא אישרה האסיפה הכללית השנתית את המאזן ואת חשבון הרווח 
וההפסד או את התקציב השנתי של האגודה, יצווה הרשם על עריכת 
חקירה על-פי סעיף 43 לפקודה ויעביר את ממצאי החקירה לידיעה ודיון 

בפני האסיפה הכללית."
מדובר בצעד דרסטי בעל עלויות והשלכות רחבות היקף.

הוועד המנהל

 

חשוב לציין שהליך זה לא נעשה אוטומטית עם הפלת התקציב וייתכן ונוכל 
להימנע ממנו או לעכב אותו ע"י אישור באסיפות נוספות בתוך פרק זמן 

סביר ו/או ע"י העברת תקציב זמני למספר חודשים.
 

במצב-הביניים שעד לאישור תקציב שנתי כהלכתו )מצב בו אנו מצויים 
כעת(, יש לאתר ולאבחן תשלומים מתחייבים לפי דין או לפי חוזה, לרבות 
תשלומי משכורות לעובדים ותמורות לספקים ולנותני-שירותים. האגודה 
חייבת למנוע נזקים בלתי-הפיכים מעצמה עקב הפרת חובות-תשלום. 

הא ותו לא.
למותר לציין שאם אכן ימונה חוקר, אזי ההקפאה יכול להימשך לכל אורך 

חודשי החקירה.

הוועד המנהל כפוף כמובן לרשם האגודות ויעשה ככל אשר יורה.
כאמור, בקרוב תצא הודעה בדבר אסיפת חברים נוספת לאישור התקציב. 

חשוב להגיע ולהצביע!
במקביל הוועד יוציא תגובה מסודרת לכל הטענות וההערות שהושמעו ע"י 

החברים וכמובן יציג את התקציב אותו אנחנו מביאים לאישור.

בברכה,
מזכירות היישוב והוועד המנהל

תושבים יקרים,

במטרה להקל על העברת דברי 
הדואר לתאי החלוקה הנכונים 

במהירות ובדייקנות, וכדי שדברי הדואר יגיעו אליכם כשורה,

נודה לכם על עדכון מספר תא החלוקה, על פי הדוגמא המצורפת 
להלן, לכל מי ששולח אליכם דברי דואר, כגון: חברות כרטיסי אשראי, 
חברות תקשורת, חברות ביטוח, קופות גמל, קרנות השתלמות, קופות 

חולים, חברת החשמל, בנקים וכדומה(.

ברי לנו כי עדכון כזה מצריך זמן הטמעה, ועל כן במהלך שלושת 
החודשים הראשונים, תמשיך חברת דואר ישראל להפנות אל תא 
החלוקה שבשמושכם גם דברי דואר הנושאים עליהם את מענכם 
בצורה לא מושלמת. לאחר מועד זה, מכתבים ללא כתובת או ציון 

מספר תא חלוקה יוחזרו לשולח. 

לפניכם דוגמה למתכונת תקינה של רישום המען, אותה יש להעביר 
לכל המתכתבים עמכם, כל אחד לפי מענו: 

לכבוד:
ישראל ישראלי  

תא חלוקה  1111
מיקוד 9090800

שלוחה לכם בזאת התנצלותנו הכנה על אי הנוחות הזמנית הכרוכה 
בביצוע שינוי הכרחי זה ותודתנו העמוקה על שיתוף הפעולה שלכם 
להצלחת המהלך, אשר בסופו של דבר עשוי לשפר את השירות הניתן לכם.

לשירותכם בכל עת.
מנהל העברות דואר ביו"ש

עלפי  אבי
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ברצוננו לשתף תמונות ולהגיד תודה רבה על החוג הנפלא של החיות שמעבירה 
דפנה גולדמן הנפלאה! 

בכל יום שלישי, בשעה 16:00, ילדים מתוקים והוריהם נוהרים לפינת החי ללמוד 
בצורה חווייתית ומרתקת על עולם החי. נפגשים עם ארנבונים, זחלים, גוזלים, 

מיני  תוכונים, 
ועוד...  ציפורים 
תענוג!!  ממש 
תודה רבה לדפנה, 
ליוחאי העוזר היקר 
הילדים  ושאר 
הגדולים המתוקים 
שמסייעים לדפנה! 
רבה,  בהערכה 

משפחת מרקס 

תודה מכל הלב לנשות חב'"ד שארגנו ערב נשי מעצים לכבוד הילולת 
חיה מושקה שניאורסון. ערב מתוק מאוד על אוכל, זוגיות ותקשורת. 
לאחר מכן, נשות קהילת חב'"ד פינקו את נשות תקוע והסביבה במרקים 
טעימים ודברי מתיקה נפלאים! זכינו למפגש מקסים ומטעין בכוחות.

תודה רבה לכל מי שסייע בארגון הערב הנפלא! 
רחלי מרקס
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בני עקיבא

סיכום שבוע בסניף 
בשבוע שעבר יצאנו כ-207 חניכים ומדריכים לטיול ט״ו בשבט המחוזי! 

נושא הטיול היה ״כי האדם עץ השדה״.
צוות ההדרכה העביר לחניכים המתוקים הדרכות בנושא: כיצד נוצר מעיין 
ואיך זה קשור לנפש האדם? מה אנחנו יכולים ללמוד מאבקת הצמחים 

על חיינו? ועוד. 
טיילנו בשביל ישראל באזור גמזו, ולבסוף התכנס כל מחוז ירושלים בפארק 
ענבה להופעה ומשחק בנושא משפחה בין אזורי המחוז. כמובן שאזור גוש 

עציון ניצח במקום הראשון ); 
סניף תקוע זכה במקום הראשון כסניף המצטיין של המחוז בתפעול 
יישר כח למדריכים האלופים!  מעולה, הובלה והעברת ההדרכות. 

ולחניכים המקסימים!

בינתיים צוותי נחשון מהמחוזות הדרומיים בארץ, וביניהם צוות נחשון 
תקוע כמובן, עברו יום משמעותי ואיכותי של טיול באזור דרום הר חברון, 

פריצת שביל ושיפוץ מעיין.
והכל בשמחה בחריצות ובטוב לב! התגובות של תושבי אביגיל, סוסיא 
וגורמים ממועצת דרום הר חברון הראו עד כמה העשייה של הצוותים 

הייתה משמעותית להם ! 

בשבת שעברה יצאנו סגל הסניף )צוותי נחשון והדרכה( לשבת צוותים 
ייחודית בחוות עמק איילון על יד מבוא חורון.

נושא השבת היה ״שמים דגש על כל אחד״. התעמקנו בנושא וגם שמענו 
שיחה מרתקת של שלמה שוב על אימוץ ילד עם תסמונת נדירה ללא עצמות 

פנים )כמו אוגי בסרט פלא(.
וכמובן חזרנו עם כוחות מחודשים! 

*ניפגש בשבת בשעה 15:45 למפקד!* 

אמני השבוע: 
 דוד ודוידה ולאמן

מהי האמנות שלכם?
אנחנו מציירים על כמה שכבות 
של זכוכית וכך יוצרים תמונות 
תלת מימדיות. אבא שלי )ז׳אן-

פייר ווייל( פיתח את הטכניקה 
הזו לפני כ-25 שנים, ובעשור 
האחרון אחותי ספירה, דוד 
ואני הצטרפנו לסטודיו שלו. כל אחד מאיתנו מביא עולם שונה של 
רעיונות וכישורים גם בתחום האמנותי וגם בתחום העסקי. יוצא לנו 
למכור עבודות בעיקר לחו"ל, דרך גלריות בירושלים, תל אביב וצפת, 

שם תיירים נחשפים לאמנות שלנו.

איך הגעת לזה?
גדלתי בסביבה של אמנים- שני ההורים שלי אמנים, סבא שלי היה 
שחקן וסבתא שלי סופרת והבית שלנו היה מלא ביצירה. העיסוק 
באמנות היה חלק מחיי מאז שאני זוכרת את עצמי. אחרי שעליתי לארץ, 
התחלנו למכור את הציורים של אבא שלי ביריד בצלאל בירושלים 
ובפסטיבל חוצות היוצר. לפני מספר שנים ההורים שלי עלו לתקוע 

ואחותי ליפו. עם עלייתם, העברנו את הפעילות של הסטודיו של אבא 
שלי ארצה ועכשיו עיקר העבודה נעשית כאן בתקוע.

מה הצעד הבא שלכם?
בחודשים האחרונים עיצבנו את הסטודיו מחדש והפכנו אותו למרחב 
נעים ומזמין. הרעיון הוא לעבוד יד ביד עם מרכז האמנים של תקוע 
וליצור מרכז מבקרים שבו אנשים יוכלו להכיר אותנו, לקבל הצצה 
אל מאחורי הקלעים של תהליך היצירה בסטודיו וליהנות מתצוגה 
מרהיבה של הציורים שלנו. ביום שישי הקרוב, ב-10:00, יתקיים 

אירוע השקת הסטודיו המחודש. מוזמנות ומוזמנים :(
)הסטודיו שלנו צמוד לסטודיו מירי(

כיצד תקוע משפיעה על היצירה שלכם?
תקוע משפיעה לנו הרבה שקט ומרחב. בנוסף יש אור מיוחד בתקוע 
שיוצר צבעוניות ומנעד רחב של גוונים.  וכמובן שהיצירה שלנו מושפעת 
באופן ישיר מהקשרים בינינו. החלום שלי הוא להתפתח ברמה האישית, 
מבחינת היכולת להקשיב ולהגיב לאחרים מתוך מודעות, לחזק את 
הקשרים הבין אישיים בסטודיו, ומתוך זה להרחיב ולהעמיק את 

היצירות שלנו ואולי אף להעביר סדנאות פה.

טיפ ממכם לאמן המתחיל:
שריינו לכם זמן ליצירה בכל יום, אפילו אם זה רק לכמה דקות.  

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. 
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יפתח את הפינה:
נתנאל זגורי- קליניקת אייר תקוע/ ירושלים:

אלטרנטיבי-
 alternativ משמעות משעשעת אפשר למצוא בהגייה הלועזית: 
)אלתר נתיב( אם הדרך המוכרת לא מובילה לכיוון המטרה הרצויה, 

אז אתה מאלתר נתיב אחר.
בכתבה הפותחת לטור החדש העוסק בתחום הרפואה הטבעית אשמח 
לעסוק באחת התופעות המאפיינות לא מעט מהמטופלים הפונים אל 
הרפואה האלטרנטיבית והיא הציפייה מאיתנו, המטפלים, להישאר 
בתפקיד "רופא האליל" של שנות 2000,  להיות בעלי יכולת פלאית 
לגאול אותם בן רגע מחוליים לאחר שהתייאשו מהרפואה המערבית 

"הרציונלית והקרה" שהשאירה אותם מול הסבל ללא מענה.
כמי שעוסק כ-10 שנים בדיקור סיני ובתזונה וכיום לומד מחקר 
במדעי הרפואה, אני מבין שהדרך הנכונה למצוא מרפא היא לא לחפש 
אלטרנטיבות, אלא להיות מודע לאופי ודרגת החולי ולהתאים עבורו את 
הטיפול הנכון. ישנם תחלואים שיכולים להירפא על ידי שינויים נכונים 
בתזונה, נטורופתיה, דיקור, שיאצו וכו', וישנן דרגת חולי המחייבות 
התערבות תרופתית או כירורגית, בדרך כלל במקרים בהם מנגנוני 
המחלה עברו את נקודת האל חזור ותהליכי הריפוי הטבעיים יכולים 

לתת מענה מוגבל או במקרים שהזמן לא לטובת המטופל חלילה.
נדרשת המיומנות לדעת באיזה כלי להשתמש ומתי, לא להשתמש 
בתותחים כבדים לדברים עדינים ולהימנע בכל מחיר משימוש בכלים 

כבדים, גם כאשר הם המוצא היעיל ביותר.
הבנתה העמוקה והמפורטת של הרפואה המערבית את מנגנוני הגוף 
המכניים והביוכימיים היא הבסיס לגישתה הטכנית וההתערבותית. 
היא עושה זאת על ידי מספר טכניקות כמו סילוק הגורם המפריע, 
השלמת חוסרים, וכאשר כלו כל הקיצין- אפילו דיכוי מערכות חיוניות 

על מנת לעצור ביטוי של מחלה.
סיפר לי פעם רופא מיילד שבתקופת ההתמחות שלו, המליץ לו בחום 

רופא זקן מנוסה להיכנס ולראות סוגי לידות רבים על מנת להכיר מנעד 
רחב של התפתחויות טבעיות של לידה. כיוון קורה שכאשר שרופאים 
נקראים לחדר הלידה, מסלול הלידה הטבעית סוטה והופך במהרה 

להיות בעל אופי התערבותי. 
הרפואה הטבעית יוצאת מנקודת הנחה שהגוף והנפש בריאים כל עוד 
הם מצליחים למצוא בסביבתם את מה שהיה דרוש להם לבריאותם. 
הופעת החולי היא עדות לכך שמשהו בסביבה הפנימית או החיצונית 
השתנה ועל הרופא להיות מיומן לזהות זאת לפני שהמצב "יחמיר". 
'יחמיר' מלשון 'חומר', כי יש חולאים שמקורם בנפש- ברוח, והם 

הולכים ומשנים "מצב צבירה" מרוח לחומר- גוף.
רבים שואלים אותי אם אני מוצא קשר בין השפות הרפואיות התשובה 
שלי שאין קשר, אבל יש גשר. ישנן נקודות הכרעה בהן חשוב לדעת 
לבחור בין הנתיבים על מנת להתאים את הרפואה למכה ולא את 

המכה לרפואה.

פינה זאת היא מקום 
בשבילכם לשתף ידע 
בריאותי ולהיראות. 

כי בסופו של דבר, הכי 
חשוב זה הבריאות... 

מוזמנים לשתף את הטיפ 
שלכם במייל:

 ,iton@tekoa.co.il
עד יום שלישי בבוקר, 

בצירוף שם מלא.

אלטרנטיב
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למכבי שירותי בריאות בתקוע 
דרושים:

לוקח/ת דמים בשירות המעבדה הסניפית
בעל/ת רישיון לקיחת דמים ממשרד הבריאות

בעל/ת תודעת שרות גבוהה 
יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת

העבודה בהיקף של 3 בקרים בשבוע
sharbaf_o@mac.org.il :קו"ח לאסנת בדוא"ל

אח/ות מוסמך/ת למרפאת טיפת חלב
בעל/ת תואר ראשון בסיעוד 

עבודה מאתגרת עם אפשרות פיתוח מקצועי
העבודה במשרה חלקית

תנאים מצוינים למתאימים
sentsov_a@mac.org.il :קו"ח לאנה בדוא"ל

משחקי קופסא בספריה
לילדי יסודי!

בהנחיית רבקה יורב-רפאל
יחד עם מתנדבים

שבת, י“א אדר א‘, 16/2
בין השעות 15:30 - 14:00

לילדי כיתות ב‘-ו‘

בואו במצב רוח מתאים,
מוכווני כיף וגם קצת תחרותיות :)

ועדת חינוך

משחקי מילים בספריה

בהנחיית רבקה יורב-רפאל
יחד עם מתנדבים

יום ראשון, ה' אדר א‘, 10/2

בתכנית: משחק חופשי במשחקי מילים: טאבו,
בלאנקו, ארץ-עיר, ולאחריו - שעשועון מילים תחרותי.

מומלץ להתארגן בקבוצות של ארבעה משתתפים.

16:30 - 18:00
סבב ילדים

לכיתות ב‘-ו‘

20:30 - 22:00
סבב מבוגרים

בואו במצב רוח מתאים,
מוכווני כיף וגם קצת תחרותיות :)

ועדת חינוך
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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

למידע נוסף:
www.tekoa.co.il

אוהל יעקב יוסף - ד׳טללי אורות - ב׳נוף אלירזקרליבךאוהל מנחםברסלבאבני קודשסוכת דוד

חול

6:00שחרית
שישי 7:00

א, ג, ד, ו 6:00
א-ה 5:506:30ב, ה 5:45

8:15ו׳ - 7:30
6:15

ו׳ 8:15
ר״ח וצום 6:00

דף יומי 6:005:15
שחרית 6:00

16:5516:3516:5016:40מנחה

20:3017:3517:2520:4520:30ערבית

שבת

מנחה 
16:5716:4013:00וק. שבת

17:00
קבלת שבת 

17:45
20 דקות לאחר 

15 דקות 16:52הדלקת נרות
לפני השקיעה

20 דקות לאחר 
הדלקת נרות

6:30שחרית
8:30

5:45
לימוד 8:005:309:158:00

8:30שחרית 8:45
ותיקין:

30 דק׳ לפני הנץ
מניין שני: 8:30

ברכו 9:00

16:1513:00מנחה
תהילים ילדים 15:4515:4516:0016:1515:15

16:00מנחה 16:15

צאת שבתצאת שבת17:4617:46מוצ״ש17:5217:5018:00ערבית

מיידי. לפרטים:  א',  3 חדרים, בתקוע  דירת 
050-8558179

--------------------------------------
2 חדרי שינה + סלון ומטבח, 60 מ"ר, קומת קרקע: 

050-7954244
--------------------------------------

דירה, 66 מ"ר, רחוב הרב שג"ר, בית 15, קומת 
קרקע,  בלי מדרגות, 3 חדרים: 050-5486412, מיכאל

--------------------------------------
דירה, 100 מ"ר, רחוב הרב שג"ר, בית 15, קומה 2, 

4 חדרים + מטבח,  מרפסת, מרפסת שרות:
050-5486412, מיכאל

--------------------------------------
דירת 4 חדרים, עם גלריה ענקית, משופצת ומרוהטת 
חלקית, 80 מ"ר, קומה ראשונה, כניסה מיידית. 

לפרטים: 050-5383033, חנה
-------------------------------------- 

בתקוע א׳, ברחוב עמוס, דירת 4 חדרים, כניסה 
נפרדת, מרפסת, סורגים, מזגן, פנויה מאפריל.

פרטים: 050-2182287 או 050-7725546
--------------------------------------

מיידי, דירה גדולה, 90 מ"ר, 3.5 חדרים: תמר- תקוע 
תיווך, 054-5988839

--------------------------------------
דירה חדשה, נוף מדהים, 3.5 חדרי שינה: תמר- 

תקוע תיווך, 054-5988839
--------------------------------------

דירה, 4 חדרי שינה, מרווחת, מתאימה למשפחה 
או לשותפים: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
--------------------------------------

פרסום לשבוע, עד 15 מילים, ניתן לשלוח עד יום שלישי ב- 10:00

לפרסום:
iton@tekoa.co.il

לוח תקוע

בית פרטי, 5 חדרים, בתקוע א', מיידי. לפרטים: 
050-8558179

--------------------------------------
בית בסטנדרט גבוה, שתי 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( של 4 חדרי שינה, תקרות 

גבוהות: תמר- תקוע תיווך: 054-5988839
--------------------------------------

בית של 3 יחידות: יחידה של 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 היישוב, אפשרות ליחידת דיור: תמר- 

תקוע תיווך, 054-5988839
--------------------------------------

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

--------------------------------------
בלב תקוע, בית גדול, בלי מדרגות, 6 חדרי שינה, 
סלון מרווח, גינה גדולה: תמר- תקוע תיווך, 

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

לפני כחודש נמצא סכום כסף באזור התעשייה. ניתן 
לקבלו ע"פ סימנים: 058-6633420, שושי

--------------------------------------
 4 גילאי  ג'סי,  למשפחתון  ההרשמה  נפתחה 
חודשים עד שנה וחצי, ימים א'-ה', 15:30-7:30, 
ימי ו'- פעמיים בחודש, עד  השעה 12:00, אפשרות 
 .268 רח' עמוס  כל השנה,  לבייביסיטר למשך 

לפרטים נוספים: 050-4600391
--------------------------------------
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תושבי תקוע היקרים,
במסגרת הרצון להרחיב את החסד והעזרה ההדדית כאן בישובנו, הקמנו את פרויקט 

"ארוחה חמה". במסגרת הפרויקט אנו יוצאים בגיוס כספים.

"פרויקט ארוחה חמה"- מה זה אומר? מבשלת אשר תיתן מענה מכובד למשפחות 
הזקוקות לסיוע בבישולים לתקופה קצרה או ארוכה, ותתוגמל בתשלום.

כמה תורמים? ככל אשר ידבנו ליבו.

למה שהמשפחה לא תבשל, זה הרי כל-כך קל? לא תמיד קל לבשל, למשל לאחר 
לידה לא קלה, ניתוח, זקנה, או משבר קצר/ מתמשך וכו'.

אז למה צריך גמ"ח? ועדות היישוב אינן מצליחות לתת מענה, בד״כ לאחר שבועיים. 
מדרך הטבע, למרות הרצון הטוב נגמרים כוחות הנתינה. וכאן יוכל הגמ״ח לתת גיבוי 

עבור המשפחה הנדרשת לסיוע.   

חשוב לציין- הסיוע יינתן למשפחה לאחר התייעצות וחשיבה משותפת עם ועדות 
רעות, חיבוק, וגמ"ח תקוע.

מעוניינים לתרום?

העברה בנקאית
בנק מזרחי סניף 454 
חשבון 112079 
גמ״ח תקוע
)נא לציין עבור "ארוחה חמה"(

דרך מיסי יישוב לגמ"ח תקוע.
פונים אל רותי בגזברות 

ומבקשים לתרום דרך המיסים 
לגמ״ח תקוע 

)נא לציין עבור "ארוחה חמה"(

ישירות 
לאלי בש  
או איריס זינגר
עבור "ארוחה חמה"

קרן גוש עציון החזר מס סעיף 46 
בכרטיס אשראי, הקליקו "תרום עכשיו" 

באתר קרן גוש עציון
או בטלפון: 02-9939917
בימים א-ה, 7:30-15:00

)נא לציין עבור גמ"ח תקוע, "ארוחה חמה"(

בברכה, עדי לויט וגמ"ח תקוע

יש כמה דרכים אפשריות:


