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הפנינג משפחות בחוות ספר המדבר

אינה קנוביץ' היקרה,
אין כמוך בכל העולם כולו!

תודה על כל הטיפול המסור שקיבלנו ממך 
בשנותייך בטיפת חלב ובמרפאת מכבי!

בהצלחה בתפקיד הבא.
באהבה, כל המטופלים 
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חברי תקוע היקרים,
ביום ראשון, בשבוע שעבר, התקיימה אסיפת תושבים לאישור התקציב 
ולצערנו הוא לא אושר ע"י הנוכחים. לאור כך, נתכנס ביום ראשון הקרוב 

לאסיפה נוספת ובה הוועד יציג מחדש את התקציב.
 

לאור מספר רב של שאלות וטענות שהועלו באסיפה, אנו מבקשים להבהיר 
את עמדתנו בצורה מסודרת וכן להציע חלופות מסודרות יותר לעניין מס 

הנוער.
חשוב לציין שרוב הטענות שהועלוו אינן קשורות לתקציב באופן ישיר 

ועוסקות בעניינים אחרים, אך גם עליהן ננסה לענות.
 

ראשית דבר
הוועד המנהל נבחר ע''י תושבי היישוב לפני כשנה וקיבל את הסמכות לנהל 
את היישוב, להתוות מדיניות ולקדם פרויקטים לפי הבנתו את טובת היישוב. 
אחד הכלים המרכזיים של הוועד בניהול היישוב הינו תקציב שנתי. חלוקת 
המשאבים של התקציב השוטף והפיתוח משקפת את סדרי העדיפויות 

שהוועד ראה לנכון לקדם.
חברי הוועד אינם חכמים יותר משאר התושבים )אם כבר- הפוך, הם הרי 
התנדבו לתפקיד הזה...(, אבל מכורח תפקידם, יש להם מעורבות והיכרות 
עם מגוון רב של תחומים ונושאים שהיישוב מתעסק בהם. חברי הוועד 
נפגשים כמעט כל שבוע למשך כ-4 שעות ודנים במגוון רחב של נושאים. 
הם שומעים סקירות מהצוות המקצועי של המזכירות, נפגשים עם בעלי 

תפקידים במועצה, מתעדכנים ונפגשים עם חברי הוועדות השונות ועוד.
בסופו של דבר החשיפה שלנו לכמות ולמגוון הידע עוזרת לנו לקבל החלטות 
מושכלות ומאוזנות. בניית התקציב ותיעדוף פרויקטים של בנייה ופיתוח 
לא נעשו בהינף יד או בתור גחמה, אלא לאחר בחינת כל החלופות ודיוני 
עומק. כמובן שגם הוועד יכול לטעות, אבל היכולת לנהל 'דיון ציבורי' על 
נושאים מורכבים היא מוגבלת מאוד, מכיוון שהרוב המוחלט של הציבור 
לא מכיר את כל הפרטים הרלוונטיים ובלתי אפשרי להעביר את הכל 
במייל או באסיפת חברים של שעתיים וגם כיוון, שכפי שכולנו חווים, דיון 
באסיפת חברים או במייל איננו יעיל )בלשון המעטה(, והצבעה חפוזה 
של מי ששרד עד סוף הערב )או בעלי אינטרסים( איננה משקפת בצורה 

אמיתית את כלל התושבים.
מהותה של שיטת הדמוקרטיה הייצוגית היא שהוועד קיבל את אמון הציבור 
לייצג את האינטרסים שלהם ולהוביל את היישוב, בין השאר ע"י בניית 
התקציב. אם התושבים לא סומכים על הוועד בבניית תקציב היישוב, אנו 

רואים בכך הבעת חוסר אמון בוועד ונפעל בהתאם.
 

כאמור, באסיפה עלו מספר עניינים ספציפיים שנתייחס אליהם כעת.
זה יהיה ארוך, אנא סבלנותכם...

 

הוועד המנהל

מס נוער
לאור הסתייגויות שהועלו ע"י תושבים רבים, אנו נפתח את סעיף מס הנוער 

להצבעה באסיפה הקרובה, כאשר יוצגו 3 חלופות:
תוספת מס של 5 ש"ח שתיגבה מכל משפחה ביישוב. 1
תוספת מס ייעודי של 5 ש"ח שתיגבה עבור כל ילד בכיתות ד'-י"ב. 2

)הורה אשר יצהיר שילדיו לא משתתפים בשום פעילות יהיה פטור ממס זה(
לא תיגבה תוספת מס ותקציב הנוער יישאר ללא שינוי )למעט עלייה . 3

קטנה שתוכננה ממילא(
 

חלוקת האחריות )והתקציב( בין המועצה ליישוב
תושבים רבים העלו טענה כי דברים שלכאורה נמצאים באחריות המועצה, 
כגון טיפול בתשתיות )תאורה, כבישים(, נקיון וחינוך לא פורמאלי לא 
מקבלים מענה ראוי ועל כן היישוב 'נאלץ'  לבצע אותם עצמאית, על חשבון 
מיסי היישוב, דבר שמעלה את נטל המס של התושבים שמחוייבים הן 
בתשלום ארנונה והן במיסי היישוב. עלתה קריאה למצות את "מה שמגיע 

לנו" מהמועצה ולא ללכת לפתרון ה'קל' של העלאת מיסי תושב.
 

ראשית נציין שאין מחלוקת עובדתית על כך שהמועצה לא מספקת את 
השירות בכמות ובאיכות הנדרשת. עם זאת, בעניין זה תקוע איננה מופלית 
לרעה ביחס ליישובים אחרים שגם הם סובלים מבעיות דומות. כידוע, 
מועצת גוש עציון נמצאת בגירעון משמעותי ומבצעת מעין 'קיצוץ רוחבי' 

של כל השירותים בכל היישובים.
אמנם תמיד ניתן ללחוץ יותר, אבל בניגוד לעבר, תקוע אכן מקבלת תקציבים 

ותמיכות שתואמים )פחות או יותר( את הגודל היחסי של היישוב.
 

במקביל, בשנים האחרונות ישנו תהליך חיובי ומבורך שבו המועצה תוקעת 
כאן יתדות ומשקיעה יותר משאבים )בעיקר שווה כסף(- המתנ''ס לקח 
על עצמו אחריות על נושאי הקייטנות, גיל הזה''ב וחוגים )כפי שמקובל 
בגוש המערבי( ובעצם פותח שלוחה מזרחית בתקוע. גם המועצה פותחת 

בקרוב שלוחת קבלת קהל בתקוע.
מדובר בתהליך איטי, אבל בהחלט ניתן לראות שיפורים. המצב רחוק מאוד 
מלהיות מספק, אבל אנחנו לא סבורים שפתיחת 'מלחמה'  מול המועצה 
תיתן תוצאות טובות יותר. איננו יח"צנים של המועצה ולא משלמים לנו 
כדי להגן עליה, אבל לדעתנו 'מלחמה' מול המועצה תהיה טעות טקטית 

ללא תוחלת והיא רק תזיק ליחסים שהולכים ומשתפרים ממילא.
חשוב לציין שההצעה לקזז את תשלומי המועצה שהיישוב גובה עבורה, 

איננה חוקית ואין אפשרות לבצעה.
אנו פתוחים לרעיונות כיצד לשפר את הנושא ונשמח לשותפות וסיוע של 

מי מכם בעניין.
בשולי הדברים נציין שליישוב ישנם 2 חברים במליאת המועצה )שאחד 
מהם גם סגן ראש המועצה( והם יהיו חלק מתהליך קבלת ההחלטות של 
המועצה בעתיד. בהחלט ניתן לפנות אליהם כדי להציף את הטענות לגבי 
אמנת השירות )החלקית מדי( של המועצה. למותר לציין שאנו נמצאים 



3תקועיתון  § ב׳ באדר א׳ תשע״ט 07.02.2019

בקשר עם חברי המליאה ואף נפגשים איתם באופן שוטף על מנת לקדם 
נושאים שעל הפרק.

 
תיעדוף פרויקטים - קאנטרי מול מרכז קהילתי

התוכנית הנוכחית של המרכז הקהילתי תוכננה וקודמה לפני שנים רבות 
ע"י תולי שיינפלד, המזכיר דאז. התכנית תאחד את מבנה הפיס לנוער 
ואת האמפי למבנה אחד שיהווה מרכז קהילתי יישובי. המבנה ייתן מענה 
למגוון צרכים קהילתיים- הרחבת הספרייה, אולם כינוסים גדול שיוכל 
להכיל כ-400 איש )הן לשימושים קהילתיים והן לאירועים פרטיים(, חדרי 

חוגים נוספים, ג'ימבורי לילדים ועוד.
למותר לציין שמבנה כזה איננו 'כלכלי' ואין צפי שהוא יחזיר את ההשקעה 
הכספית, אבל כמו הוצאות נוער ותרבות, אלה צרכים קהילתיים שהיישוב 

חייב לספק לתושבים.  
במקביל, עלתה יוזמה מצויינת של ועדת בריכה לשדרוג בריכת תקוע 
ל'קאנטרי' מלא שיכלול חדר כושר, חדרי חוגים ועוד. נציגים של הוועד 
קיבלו סקירה מעמיקה של יזם שמתמחה בתחום. בנוסף מצגת מפורטת 
שפרשה את התכנית הכלכלית של המיזם הועברה לכלל חברי הוועד. 
השקענו שעות רבות )לא מגזימים...( במספר דיוני עומק ספציפית על 
הנושא הזה כדי להבין את התכנית ואת ההשלכות שלה. התכנית מציגה 
קומפלקס 'קאנטרי' שמצריך השקעה ראשונית גדולה מאוד ואמורה, אחרי 
כמה וכמה שנים, להחזיר את ההשקעה. כדרכן של תוכניות עסקיות, תוכנית 
זו אינה מושלמת וכוללת ריזיקה מסויימת. עם זאת התרשמנו שהתוכנית 

טובה ויש לה היתכנות להצלחה.
2 התכניות הנ"ל הינה משמעותיות מאוד, הן מבחינת ההשקעה הכספית והן 
מצד ההשפעה על הקהילה, בטווח הקרוב והרחוק. אולם, מכיוון שתקציב 
הפיתוח של היישוב לא מאפשר את ביצוע שתי התוכניות האלה במקביל, 
נאלצנו לתעדף ביניהן. ההכרעה לא היתה פשוטה. מתוך ראייה רחבה של 
כלל צרכי הקהילה, הגענו למסקנה שהמרכז הקהילתי ייתן מענה לצרכים 
'בסיסיים' ונצרכים יותר, בעוד הקאנטרי הינו בגדר 'מותרות', שיכולים 

לחכות עוד כמה שנים למימוש.
כמובן שניתן לטעון גם טענות נגדיות. אין כאן תוכנית 'טובה' לעומת תוכנית 
'רעה', אלא תעדוף בין 2 תכניות טובות. זוהי סמכותו של הוועד המנהל 

להכריע, להציע ולהעלות להצבעה את התקציב.
נציין שבניגוד לנאמר בפרסום במייל, ועדת בריכה אכן ביקשה לקבל הסבר 

לגבי השיקולים של הוועד בתיעדוף הפרויקטים.
 

השקעה במבני ציבור ופרויקטים גדולים
עלתה טענה שהוועד משקיע את כל כספי המיסים השנתיים לבנייה של 
מבנה ציבור שאין בו צורך, כאשר היה ניתן לצמצם משמעותית את נטל 
המיסים במקום זאת. ראשית נבהיר שישנם שני תקציבים מקבילים: תקציב 

הניהול השוטף ותקציב פיתוח.
התקציב השוטף של היישוב, כפי שפורסם, עומד על כ-12 מיליון ש"ח. 
מיסי היישוב מהווים 16% מסך ההכנסות השנתיות שלנו. פירוט השימושים 

הופיע בדפים שחולקו בתיבות הדואר של כל התושבים.
תקציב פיתוח הינו תקציב נפרד, אשר מיועד לפיתוח מבני ציבור. התקציב 
הזה מגיע בעיקרו מדמי הכניסה של תושבים חדשים וממס מבני הציבור 

שמשלמים רוכשים של מבנים חדשים בתקוע. בדומה לשנים האחרונות, 
בשנה הבאה צפוי שיווק של פרוייקטי בנייה רבים ולכן צפויה הכנסה גבוהה 
בתקציב הזה. עם זאת, 'תור הזהב' הזה מוגבל מאוד, שכן בזמן הקרוב נגיע 
לניצול מקסימלי של שטחי הבנייה ביישוב וכבר לא ייכנסו סכומים גדולים 
)עם זאת, בניגוד למה שנטען, כמובן שתקציב פיתוח 2019 איננו ממצה את 
כל ההכנסות מפרויקטים לבנייה(. יש לנו אחריות להשקיע את הכספים 
בהשלמת מבני הציבור החסרים. במילים אחרות, השנים הקרובות הן 

'השנים הטובות'. מה שלא נצליח לפתח עכשיו כבר לא יקרה...
תקציב פיתוח, כשמו כן הוא. עיקר מטרתו פיתוח עתידי של היישוב.

ניצול כספי פיתוח לטובת השוטף, כמוהו כלקיחת משכנתא ולעשות איתה 
קניות בסופר. לכמה שנים טובות זה נוח מאוד ויש המון כסף בעו"ש, אבל 

בסוף נשארים בלי בית.
 

בפועל תקציב הפיתוח מנוצל בעיקרו לטובת מבני ציבור שאין להם היתכנות 
למימון חיצוני. כמה פרויקטים לדוגמה שבוצעו או שיש רצון לבצע: מועדון 
נוער, פארקים, מרכז קהילתי, הצבת עמודי תאורה חדשים, כפר אומנים, 
משרדי מזכירות, פארק כלבים, הרחבת הספרייה, שיפוץ סניף בנ''ע, חדרי 
חוגים ועוד ועוד. לכל הדעות, מבנים כאלו הם באחריותו הבלעדית של היישוב 
ולצערנו אין מישהו אחר שיבנה אותם עבורנו )כמובן שככל שניתן לגייס 
מימון חיצוני חלקי לטובת פרויקט נקודתי, זה נעשה. לא נולדנו אתמול...(.

מבני הציבור נבנים על פי תוכנית אב למבני ציבור שנעשתה על ידי האדריכל 
מיילס ועודכנה לאחרונה לפני כשנה. בזמנו התוכנית הופצה בתיבות הדואר 
של התושבים וקיבלה את אישור אסיפת החברים )ועל כן הטענה כאילו 

יש כאן חוסר שקיפות תמוהה בעינינו(.
 

השכונה הוותיקה
נבקש להבהיר כי בתקציב פיתוח 2019 הוקצו כספים לטובת סלילת קטע 

הכביש הקיים והסדרת המדרכות של רחוב עוזיה-סוכת דוד בלבד.
כפי שהובהר גם בפגישות עם התושבים, רחוב זה, כפי שהוא היום, מהווה 
סכנה ממשית, ועל כן ראינו לנכון להסדיר אותו אחת ולתמיד. כל שאר 
המחשבות לגבי הסדרת כבישים, חניות ומדרכות בשכונה הוותיקה לא 
כלולות בתכניות של 2019 ואנו מחכים לסיום תהליכי הבירור מול תושבי 
השכונה כדי להגיע לתכנון שתואם לצרכים ולרצונות שלהם. למותר לציין 
שגם לאחר שנגיע להסכמה על התוצר הרצוי הסופי, עדיין נעמוד מול 

האתגר של מימון העבודות, אבל דיה לצרה בשעתה...
 

לסיכום
ביום ראשון הקרוב נתכנס שוב לאסיפת חברים בעניין התקציב. אנו מפצירים 
בחברי האגודה להגיע ולהצביע. בשונה מהאסיפה האחרונה, לאסיפה 
הקרובה פרסמנו לוח זמנים ואנו בהחלט מתכוונים לעמוד בו, כך שלא 
יווצר מצב שאנשים מבקשים להגיע ולהשפיע ולא 'שורדים' שעות רבות 

של דיונים וחילופי דברים.
 

בברכה,
הוועד המנהל אג"ש תקוע



תקועיתון  § ב׳ באדר א׳ תשע״ט 07.022019 4

תושבים כותבים- יאיר מימון
תקוע נמצאת בצומת מכריע לעתידה: יישוב חזק, מפותח ואמיד או 

יישוב נטול משאבים חלש ושורד.

בפתח דברי אני רוצה להביע את הערכתי הכנה לחברי הוועד המנהל 
שעובדים בהתנדבות בשביל כולנו ומשקיעים מזמנם ומכוחם כדי שנחיה 
פה טוב יותר. בחרנו דווקא בהם כדי שיובילו אותנו למקום טוב יותר 
וכך הם פועלים מדי יום. ראוי גם לציין כי התברכנו במזכיר מהטובים 

שראיתי בתקוע, שעושה את עבודתו על הצד הטוב ביותר.
אני מודע לפוטנציאל הנפיץ שיש לדיונים קהילתיים, ולכן חשוב לי בשורות 
הבאות להעלות דיון מתוך כבוד ומתוך אכפתיות. אינני בא להקניט או 

להפחית מערכו של אף אדם.
תקוע הגיעה לנקודה קריטית שבה ראוי לעצור ולשאול את עצמנו האם 
אנחנו בדרך הנכונה. ההחלטות הניהוליות היום, ישפיעו על עתידנו ועל 

עתיד ילדינו שיבחרו לחיות ביישוב.
תקוע סובלת מאפליה אמיתית וארוכת שנים מצד המועצה האזורית, 
אפליה שברובה באה לידי ביטוי ברמת השירותים הנמוכה לה אנו זוכים 
לעומת יישובי מערב הגוש. איני בעל תפקיד ביישוב ואיש לא חייב לי דין 
וחשבון. הנתונים שאפרסם כאן הם נתונים שאספתי מהיקב ומהגורן. 
יכולים להיות בהם סטיות ואי דיוקים ועל כך אני מתנצל מראש, אך 

אינני רוצה שהדיון ייסוב סביב הנתונים, שהרי הם רק טיפה בים בקשר 
הלא הוגן שבין המועצה ליישוב.

במשך שנים, התמודדה תקוע עם מחסור בשירותי המועצה ע"י גיוס 
אנשים טובים למזכירות. הגענו למצב בו עובדים כיום במזכירות 32 
אנשים בהיקף של כמעט 23 משרות מלאות )לעומת 11.5 משרות באלון 
שבות(. תקוע מחזיקה מחלקת שפ"ע. כידוע, גם במועצה יש מחלקת 
שפ"ע. לנו המחלקה הזו עולה 1,590,000 ש"ח בשנה. אם נחשב את עלות 
המשרות )פחות עובדי מח' שפ"ע שהוזכרו( לפי שכר ממוצע של 5000 

ש"ח, נקבל מעל למליון ש"ח נוספים בשנה המוצאים על משכורות.

המועצה האזורית גוש עציון כתבה אמנת יחסי גומלין בה היא מגדירה 
את אחריותה על השירותים השונים הניתנים לתושבים.

מרכיבי הביטחון
באמנה: המועצה תדאג לאחזקת מרכיבי הביטחון הקיימים ביישוב 
ובכלל זה גדרות, תאורה, שערים, כריזה, ביתני שמירה, נגררי כיבוי אש 
ואמבולנסים. תגייס המועצה משאבים ממשרדי הממשלה ומתרומות, 

עבור פרויקטים בתחום הביטחון ועבור מרכיבי ביטחון.

בתקציב: היישוב מקצה 413,000 ש"ח להקמת מרכיבי ביטחון.

המועצה מממנת בחסר גדול את תאורת הביטחון. למעשה, היישוב 
משלם כמעט את כל עלות התאורה. בשל העלויות הכבדות של תאורה זו, 
הוחלט להחליף את כל הנורות בין תקוע א' לתקוע ב' בנורות לד, פרויקט 
שעלה כ-40,000 ש"ח לתקוע. המועצה שילמה רק את עלות העבודה.

הקמת השער החדש: פרויקט שעלה מעל חצי מליון ש״ח. המועצה 
השתתפה בסכום של 100 אלף ₪ בלבד. 

מוסדות דת
באמנה: "המועצה הדתית תפעל להשגת תקציבי ממשלה להקמת בתי 

כנסת...  תסייע במימון אחזקת בית הכנסת היישובי..."
בתקציב:  היישוב מקצה 174,000 ש"ח בשוטף ובהקמת בתי כנסת

כבישים ומדרכות
באמנה: המועצה אחראית על אחזקת כבישים ומדרכות בתוך היישובים.
בתקציב: היישוב מקצה 540,000 ש"ח לטובת סלילת כבישים וחניות.

אין לי ספק שהיישוב קיבל את ההחלטה להשקיע כספים אלו מתוך 
אחריות והבנה שהמועצה לא תבצע את הנדרש ולכן, לטובת התושבים, 
היישוב בחר לקחת אחריות. אך ליישוב תקוע אין את הפריבילגיה לממן 

את המועצה. 

כספי הפיתוח
לפי התקציב, לתקוע יהיו בקופה 7.8 מליון ש"ח שרובם ממכירת השטחים 
ותשלום דמי הכניסה של מבואות תקוע ב'. ראוי לציין כי אלו השטחים 
האחרונים למכירה בתקוע. נכון שיהיו עוד הכנסות )מדברים על 25 
מליון ש״ח נוספים שהפרויקט יכניס(, אך ללא ספק אפיק רווח זה נמצא 
בדימדומיו. מכאן, שעל תקוע להשקיע את כספה ביצירת מקורות הכנסה 
נוספים. מקורות אלה יכולים להיות: מרפאת שיניים, אזור ספא בבריכה, 
חדרי אירוח, אולם שמחות, WeWork וכדו'. ההחלטה היכן להשקיע 
את הכסף צריכה להתבצע לאחר הצגת מספר תוכניות אלטרנטיביות 
עם מכלול השיקולים, בהם: רווחת התושבים, עלויות, פוטנציאל כלכלי, 

יכולת גיוס של מימון חיצוני ועוד.

מימון מבני הציבור
באמנת המועצה: "המועצה תפעל לאגם משאבים לבניית מבני ציבור 

ממקורות ממשלתיים ופנים מועצתיים."

4,365,000 ש"ח לטובת בניית ושיפוץ מבני  בתקציב: היישוב הקצה 
ציבור מכספי הפיתוח. איני יודע אילו משאבים הקצתה המועצה לטובת 

פרויקטים אלו.

עלינו לדרוש את השתתפות המועצה בכל מבנה ציבור שנבנה ביישוב. 
על המועצה לסייע בתקציב פנימי או ממשלתי, בדיוק כמו שהתחייבה.

על תקוע לצאת למאבק בו היא דורשת מהמועצה לעמוד בהתחייבויותיה 
שלה מול התושבים. תקוע צריכה להשקיע את כספה פחות בתשתיות 

אותן המועצה צריכה לספק ויותר בהשקעות מניבות, כאלו שיאפשרו 
לתקוע אפיק כלכלי בטוח לטווח הרחוק ויאפשרו לנו, התושבים, ליהנות 
מיישוב טוב יותר- יותר כבישים, יותר פיתוח סביבתי, יותר חינוך, יותר 
תרבות, יותר פנאי, ובקיצור איכות חיים טובה יותר. תקוע כמו שאנו 

חולמים אותה.
אם לא נשכיל להתנהל נכון מול המועצה ומול כספי הקופה שלנו, נמצא 
את עצמנו תוך שנים ספורות יישוב עני, ללא כסף בקופה, ונטול כל יכולת 

להתמודד עם אתגרים לא צפויים וסיפוק צרכי התושבים.
 

בשל הדברים שציינתי, אני קורא לוועד המנהל להכניס שינויים כבר 
בתקציב 2019. ברור לי שלא נוכל לתקן את האפליה ברגע, אבל עלינו 
להעביר את המסר הברור שתקוע מפסיקה להתנדב לממן את התשתיות 
והשירותים המגיעים לה מהמועצה. השינוי חייב להתחיל אצלנו. רק לאחר 
מכן הוא יחלחל מעלה, אל מקבלי ההחלטות במועצה, ששמחים שבזמן 
שהיישוב עסוק ברוח תקוע, החומר הגשמי של תקוע עובר ליישובים 
אחרים. בימים הקרובים תפורסם הודעה על אסיפת חברים בה נדון על 
הדברים שנכתבו כאן. זו אינה אסיפה לעומתית, חלילה, אלא כזו בה אנו 
מבקשים באמת ובתמים להשפיע על כיוון הספינה שהיא ביתנו- תקוע.
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תושבים יקרים,
העברת  על  להקל  במטרה 
החלוקה  לתאי  הדואר  דברי 
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

קול קורא:
ועדת ונשמרתם קוראת לכל מי שהבטיחות בדרכים זורמת בעורקיו להצטרף אליה...

תחומי עיסוק הוועדה:
הרמת פרויקטים חברתיים לקידום הבטיחות ביישוב.

קידום שיפור התשתיות מול המועצה והיישוב.
pnim@tekoa.co.il :לפרטים

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

רחל אישרן ז”ל 
אמא של עזרא אישרן.

המשפחה יושבת שבעה ברחוב המדרגות 32, בשכונת נחלאות, ירושלים.
משתתפים בצער המשפחה

בית תקוע

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

מריון מיטווך ז”ל 
אמא של הדסה פרומן.

משתתפים בצער המשפחה
בית תקוע

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

יצחק גיספאן ז”ל 
אבא של איתיאל גיספאן.

המשפחה יושבת שבעה ברחוב יאיר שטרן 26, גבעת החרסינה, קרית ארבע. 
משתתפים בצער המשפחה

בית תקוע

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

יהודה קסוס ז”ל 
אבא של אורלי שכטר.

משתתפים בצער המשפחה
בית תקוע

אתי מלכא / רכזת פנים
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ב'קהילה לומדת' הקודמת, שענתה לשם "זמן מסך תכל'ס", יצרנו מעגלי 
שיח בתחומים שונים בהם אנחנו מתמודדים עם אתגרי המסך )אני מול 
עצמי, זוגיות, חינוך ילדים צעירים, חינוך ילדים מתבגרים(. הרעיון היה 

לייצר עבור כל נושא רשימת טיפים פרקטיים בהם נוכל להיעזר.
 

להלן מסקנותיכם, משתתפי הערב הנהדרים, מוגשות אל כלל התושבים 
המעוניינים ולוואי ומי מהקוראים יפיק ויתחדש לו דבר מה!

בהצלחה לכולנו באתגרי השעה והדור וניפגש ב"קהילה לומדת" הבאה 
)בעוד כחודש(.

אני מול עצמי
'לשכוח' את הנייד מידי פעם בכוונה תחילה בבית או בעבודה, ככל הניתן	 
לצאת מקבוצת וואטסאפ אחת שאנחנו יודעים שנסתדר בלעדיה )והיא 	 

תסתדר בלעדינו(
להחליט על זמן קבוע ביום בו אנחנו ללא הנייד )ואז לשים אותו במגירה 	 

בחדר אחר על שקט(
לקנות שעון מעורר כדי לא להיות מול המסך מיד כשקמים בבוקר	 
לדחות עד כמה שניתן את החשיפה אל הנייד בבוקר )למשל, רק 	 

כשנכנסים לרכב או כדומה(
אפליקציית Quality Time מאפשרת לתכנן "הפסקה" בתיפקוד של 	 

חלק מהאפליקציות או בזמינות הנייד בשעות מסויימות )וגם נותנת פידבק 
חיובי אם התלבטת ובכל זאת הצלחת להשאיר את ההפסקה בזמנה(

עיון מידי פעם באפליקציות שמשקפות לנו כמה זמן או כמה פעמים 	 
ביום אנחנו ניגשים אל המסך )אזהרה: לרוב המסקנות מטרידות ביותר(

להיות בלי פייסבוק בנייד או בלי אפליקציה אחרת שניתן לעבוד עליה 	 
במחשב ולא הכרחי להיות פנויים אליה כל היום. לפחות לבטל את 

ההתראות מהפייסבוק שמגיעות אל הנייד
להתנתק, בתור תרגיל, לתקופה מסוימת מפונקציות מסוימות ואז 	 

לחזור ולראות אם הנוכחות שלנו שם הכרחית 
לשקול התקנה של סינון תוכן בנייד/ במחשב האישי והביתי	 

זוגיות
לעשות תיאום ציפיות בנושא ולייצר שיח פתוח )כמו כמעט כל נושא 	 

בזוגיות(
הקצאת זמן ביחד בערב על כוס קפה בלי ניידים )גם לא על רטט. 	 

אפילו רבע שעה!(
הגדרת דייט בו אין ניידים באזור )חוץ מזמינות אם צריך לבייביסיטר(	 
ליהנות משימוש בנייד לטובת מחוות של אהבה וחיזור	 
לייצר שעות של שקט בבית בהן לא שומעים צלצולים )גם אם נשארים 	 

זמינים(
לייצר זמן משותף מול מסך כאשר בוחרים יחד במה לצפות ולא כל 	 

אחד צופה בעולם שלו לבד
לא להכניס ניידים לחדר השינה או למיטה )לפחות בלילה(	 

ילדים קטנים
דוגמא אישית- אם אנחנו כל הזמן מול המסך בזמן שלנו עם הילדים, 	 

אין שום סיבה שהם לא ירצו לעשות בדיוק אותו הדבר
לייצר תיאום ציפיות וכללים בבית על מנת להפחית כעסים או רוגז בנושא	 
כשיש חברים- אין מסך	 
ביום שיש בו חוג, לא צופים במסך	 
יצירת תחליפים לניצול הזמן והנאה- מוזיקה, סיפור, משחקים שאינם 	 

וירטואליים
יצירת תחליפים דיגיטליים- מצלמה דיגיטלית שהיא לא בטלפון הנייד, 	 

מחשבון ישן שילדים יכולים לשחק בו, ניידים ישנים למשחקי תפקידים 
של הילדים וכדו'

מיקום המחשב במרחב הציבורי	 
להוריד סרטונים/ סדרות שמתאימים לנו. לא להראות לילדים קטנים 	 

סרטים ביוטיוב )אף פעם אי אפשר לדעת מה יעלה אחרי שהפרק יסתיים(
הדרכה לתשומת לב וזהירות מותאמת גיל- אם רואים משהו מפחיד 	 

או מוזר או שונה וכדו', מיד לסגור את המסך ולקרוא לאמא ואבא. בלי 
הפחדה, רק הוראות מה עושים

לא להתקין משחקים על הנייד של המבוגרים כדי למנוע ויכוחים	 
לאפשר צפייה בתור 'פרס' או עידוד על ביצוע משהו באופן חיובי	 

ילדים מתבגרים
הדוגמא האישית שלנו כהורים היא דרמטית. אם אנחנו כל היום זמינים/ 	 

הרבה מול המסך/ מול המסך יותר משהיינו רוצים, אל לנו לצפות 
מהילדים שלנו למשהו אחר!

יצירת אמנה משפחתית- כללים משותפים למרחב הציבורי )למשל, 	 
אין ניידים בסעודה וכדומה(

יצירת כללים לשימוש המתבגר, בהסכמה	 
לדחות ככל הניתן קניית נייד אישי. אפשר לקנות טלפון לא חכם בתור 	 

התחלה
התקנת סינון תוכן מובנה	 
צפייה משותפת בתכנים פופולריים בקרב בני נוער תוך צפייה ביקורתית 	 

משותפת )האם כך זו אהבה במציאות? האם בנים/ בנות אכן נראים 
כך בגיל ההתבגרות? וכו'(

הכוונה להתמודדות עם לחץ חברתי	 
 אם יש צורך, להתקשר למוקד 105- מוקד ארצי המופעל 24/7 ע"י 	 

המשטרה בשיתוף אנשי טיפול ועוסק בהתמודדות עם פגיעות, איומים 
ובריונות ברשת

יצירת שיח של הכוונה ולא הנחתה, אחרת מייצרים התנגדות. לשתף 	 
בהתמודדויות )אולי גם שלנו, המבוגרים(, להדריך לזהירות שיש לנקוט, 

לחשוב יחד איך מתנהלים מול סכנות ברשת
צפייה ביחד בתכנים שהם הנושא עצמו- טיפים להתמודדות עם 	 

התמכרויות למסכים/ פורנוגרפיה וכו' )באופן מותאם לנער/ה ולהורה, 
כמובן(

שימת לב למצב ילדינו: האם הם מסוגרים בבית ומול המחשב יותר ממה 	 
שמרגיש בריא? האם הם נשארים ערים עד מאוחר מאוד בלילה מול 
המסך? האם הם מחזיקים קשרים חברתיים שאינם רק וירטואליים?

יצירת מפגשים משפחתיים שאין בהם פן וירטואלי	 

רננה קלימן / רכזת חינוך

טיפים לניהול המסכים בחיים שלנו )או: אנחנו ננהל את המסך ולא הוא ינהל אותנו( 
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 יום לימוד בנושא  
 בהלכה ובחסידות, בגמרא" ברכת המזון"

 !בואוו –חופש אז קחו 

 (12.2.19)' אדר א' ז, שלישייום 
 ד תקוע"חבבית כנסת 

08:30 – 14:00 

 הישוב רב – בלידשטיין אבי מהרב שיעור
 "המזון ברכת" בסוגיות ושיעור עיוני סדר

 משותף חסידות לימוד
 ...ועוד

 ה"יום הולדתו ופטירתו של משה רבינו ע -אדר ' לכבוד ז

 כניסה חופשית
במקוםוארוחת צהריים כיבוד   

 
 chikski75@gmail.com 0503647483צביקה : לפרטים 
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אמנית השבוע: 
 קרן ארמון

מה האמנות שלך?
וקווילינג  אני אמנית פסיפס 
אמנות  שזו   ,)quilling (
גלגולי נייר שהתחילה בתקופת 
הרנסאנס ואיתה יוצרים עיצובים 
דקורטיביים, קישוטים לכרטיסי 
ברכה, תמונות, אמנות מופשטת, 

פרחים, דיוקנאות ועוד.

איך הגעת לזה?
תמיד הייתי יצירתית. לא הייתה תקופה בחיי שלא יצרתי, אבל בהתחלה 
לא חשבתי שאני יכולה להיות אמנית בכלל, כיוון שלא ידעתי לצייר. 
לפני 7 או 8 שנים, הכנתי חנוכייה מפסיפס לבן שלי. ופתאום, תוך 
כדי ההכנה, מצאתי את האמנות שלי. לא עשיתי מעולם אף קורס, 
פשוט התנסיתי בכל מיני סוגים שונים של פסיפס. במהלך עבודות 
היצירה שלי, מצאתי את עצמי מציירת דוגמאות לפסיפסים, וכנראה 
שאפילו שאני לא הכי טובה בציור, אני גם לא הכי רעה... יום אחד, 
בשיטוטים שלי באינטרנט למצוא עוד רעיונות לפסיפסים, מצאתי 

טכניקה ליצירה שקוראים לה קווילינג. התחלתי להתעסק באמנות 
הזו וליצור מלא תמונות ועיצובים. אני אוהבת את העבודה הקטנה 
על הפרטים. אני גם מציירת לפעמים בנקודות, מה שאחרים קוראים 
עבודת נמלים. זה בעיקר מה שאני עושה היום, אבל אני יכולה להתעסק 

גם בדברים אחרים. 

מה מניע אותך ליצור?
אני לא יכולה שלא ליצור. הידיים שלי תמיד עסוקות במשהו- ציור, 

קיפולים, הדבקות. גם כשאני לא יכולה לישון בלילה, אני יוצרת. 

כיצד תקוע משפיעה עלייך?
הנוף, הילדים, החיים.

טיפ ממכם לאמן המתחיל:
 :carpenters-ליצור, ליצור, ליצור... יש שיר באנגלית של להקת ה
 Sing, sing a song. Don't matter if you're not good"

enough for anyone else to hear, just
sing" - "תשיר, תשיר שיר. לא משנה אם אתה לא מספיק טוב כדי 
שאחרים יקשיבו לך, רק תשיר." אז אני אומרת: "תיצור, לא משנה 

אם אתה לא מספיק טוב, אם זה בא מבפנים, רק תיצור."

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. 

והשבוע: לימור חלמיש- מטפלת בצמחי מרפא ודיקור
עולם צמחי המרפא מתגלה אלינו בעונה זו במלוא הדרו. אם רק נביט 

ונצא אל מחוץ לפתח ביתנו, נגלה את השפע ממש מתחת לאפינו.
רפואת הצמחים קיימת משחר ההיסטוריה. האדם משתמש בצמחים, 
בפירות, בריחות לכל צרכיו. הנה, אך נתכופף לעלה ונרחרח או נמולל 

ונגיש לאף ונברך 'בורא מיני בשמים', נגיש לפה ונברך 'בורא פרי...'
כיום אנו חווים יותר ויותר את הרצון של האדם לחזור אל "הטבעי", 

לגלות מחדש את הסגולות והיופי שבעצים, בפרחים ובתבלינים.
כל הרפואה היום מתבססת לחלוטין על עולם צמחי המרפא. נגזרות 
התרופות הקיימות היום והממשיכות להתפתח בכל חברות המחקר 
מתבססות על בידוד החלק הפעיל של צמח הידוע כמשפיע, רק שכיום 
האדם מבודד את החומר הפעיל למיגור חולי מסוים, שהוא רק נגזרת 
של צמח שלם. מאחר שהאדם לקח רק חלק אחד והצליח לשכפל אותו 
בצורה סינטטית והמונית, המון חלקים פעילים של כל הצמח עדיין לא 
ידועים לו, ולכן מכלול ההשפעה של הצמח לא יכול להיות מועתק ואז 

מתגלות תופעות הלוואי של התרופות.  
אני התחלתי את דרכי הטיפול שאני משלבת כיום, כשזכיתי והריתי 
לראשונה לפני כ-15 שנה. חיפשתי ומצאתי פתרונות, קודם כל מהורי 
שהרעיפו עלי מאכלים ומשקאות ובהם מיני הקלות על בחילות ושאר 

מכאובים. מלכתחילה הם שלחו לי את כל הדברים החשובים שעלי 
לאכול בשביל הדור הבא, פלא הבריאה שהופרה וצמח בתוכי. בלידה 
ואחריה, חיפשתי ומצאתי פתרונות לגופי, שעבר טלטלות הורמונליות 
עולות ויורדות במקצב המעגל הנשי, ולמשפחתי, כי הרי כולנו דואגים 

מעל לכל לצאצאינו ולמשפחתנו, יותר מאשר לעצמנו.
ככל שיותר ויותר למדתי במכללות השונות, מצאתי יותר ויותר כי בכל 
אחד מאיתנו טמון ידע עצום שעובר מדור לדור. רק לפתוח את התנ"ך 
וכבר שם לגלות את כל הסודות: "הצרי אין בגלעד אם רפא אין שם, כי 
מדוע לא עלתה ארוכה בת עמי?” )ירמיהו, ח’,22(. ”ומן בני הכוהנים 

רוקחי המרקחת לבשמים” )דבה”י א’, ט’, 30(.

הכי הפתיע אותי שאני באמת יכולה רק לצאת מפתח ביתי ולגלות 
שכל מה שהכי נצרך עבורי קיים כאן, בספר המדבר.  

כמה טיפים ממני אליכם:

סירופ שמכינים בבית מאגסים בשלים ומעט קינמון ודבש- ממש 
מרגיע את השיעול פלאים.

סמבוק הוא פלא של בוסטר ויטמיני C, נוגד שיעול ומרגיע גם שיעולים יבשים.
מרתח של עלי טימין- נפלא לשיעול! 

כל שבוע נחשוף פה נישה אחרת בתחום בריאות הנפש 
והגוף. פינה זאת היא מקום בשבילכם לשתף ידע בפני 
הקהילה שלנו ולחשוף את מגוון המטפלים שיש לנו 
ביישוב, כי בסופו של דבר, הכי חשוב זה הבריאות...
 ,iton@tekoa.co.il :מוזמנים לשתף את הידע במייל

עד יום שלישי בבוקר, בצירוף שם מלא.
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הקרנת הסרט >>

מועדון
הסרט הטוב

יום חמישי, ט’ אדר א’ 14/2

מפי
בא

 20
:30

במאי ויוצר: מתן יאיר
לאחר הסרט יתקיים שיח הורים ונוער | הכניסה מגיל 12 ומעלה

מנוי> 25 ₪ 10 ₪כניסה>

אשר עובד בעסק המשפחתי של פיגומי בניה, במקביל להיותו בן עשרה בתיכון. 
בעיני מילו אביו (יעקב כהן) הוא מבזבז את זמנו בבית הספר, בהיותו היורש 
הטבעי לעסק. אשר מוצא ברמי (עמי סמולרצ’יק), המורה החדש לספרות 
בבית הספר, מודל לחיקוי ודמות אב חילופית ושונה, ומציג בפניו אפשרויות 
חדשות ורגשות שלא הכיר בעצמו. דרמה רגישה המבוססת על חוויותיו 

של הבמאי בחיים האמיתיים עם אשר לקס, שהיה תלמידו.

פיגומים
פרס הסרט הטוב ביותר 2017

פרס שחקן 
המשנה 

הטוב ביותר
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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

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:
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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

שחרית
א, ג, ד 6:00

ב,ה 5:45
ו׳ 7:00

א, ג, ד, ו 6:00
5:506:308:15ב, ה 5:45

6:15
ו׳ 8:15

ר״ח וצום 6:00
דף יומי 6:005:15

שחרית 6:00

17:1016:4016:5016:40מנחה

20:3017:4017:2520:4520:30ערבית

שבת

מנחה 
17:0416:4513:00וק. שבת

17:00
קבלת שבת 

17:45
20 דקות לאחר 

15 דקות 17:04הדלקת 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 16:0015:4516:0016:1515:45

16:00מנחה 16:30

צאת שבתצאת שבת17:4617:57מוצ״ש17:5718:0018:00ערבית

דירה גדולה, עם מרפסת גדולה, 4 חדרים, 140 מ"ר, 
קומה 2, בבנה ביתך, כניסה מיידית, 4500 ש"ח, 
כולל ארנונה, ללא חיות מחמד: 052-3803546, אינה
----------------------------------------
3 חדרים, בתקוע א', מיידית. לפרטים:  דירת 

050-8558179
----------------------------------------

דירת חדר קטנה, בנוף הרודיון, מזגן, כיור כפול, נוף, 
גינה, כניסה פרטית: 050-4889365, ברוך

----------------------------------------
מיידי, דירה גדולה, 90 מ"ר, 3.5 חדרים, כניסה 

פרטית. 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, 5 חדרים, יפה ומתוחזק היטב, שכונת בנה 
ביתך, גמיש, מיידי. לפרטים: 050-8558179

----------------------------------------
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(, 4 חדרי שינה, תקרות גבוהות: 

תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
----------------------------------------
בית של 3 יחידות: יחידה של 110 מ"ר, 4 חד', חצר 
ונוף + 2 יחידות של 50 מ"ר כל אחת: תמר- תקוע 

תיווך, 054-5988839
----------------------------------------
במרכז היישוב, בית משפחתי, בלי מדרגות, חנייה 
מול הבית, גינה גדולה, 2 קומות, 5 חדרי שינה, סלון, 
חדר אוכל, פינה משפחתית, מרפסת: תמר- תקוע 

תיווך: 054-5988839
---------------------------------------- 
בית יפה, 6 חדרי שינה, גינה מושקעת, 2 קומות, 
קרוב למרכז, אפשרות ליחידת דיור: תמר- תקוע 

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

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

בלב תקוע, בית גדול, בלי מדרגות, 6 חדרי שינה, סלון 
מרווח, גינה גדולה: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
----------------------------------------
למגורים  היישוב,  במרכז  השכרה,  או  למכירה 
או השקעה, בית פרטי, 100 מ"ר, על חצי דונם, 
4 כיווני אויר: חגית,  אפשרויות הגדלה, ממוזג, 

058-7654455
----------------------------------------

לבית הכנסת נוף אלירז דרוש/ה 

מנקה אחראי/ת ורציני/ת 

לניקיון בית הכנסת באופן קבוע.

לפרטים: נעם, 054-5324920

חברים וחברות,
אנו שמחים לשתף ולהזמין את מי 

שמעוניין/ת: 
השבת, פרשת תרומה, תתקיים 'שירת 

הבקשות', כמנהג בני עדות המזרח 
בשבתות חורף, בשעה 20:30, אצל 

משפחת יחזקאלי, ברחוב אדירים פינת 
המידה השנייה.

החרוצים והחרוצות ייהנו לצאת מהבית 
בערב שבת קודש קר, לשם שירה 

וזמרה עתיקת יומין שמתחדשת כעת 
ומשתדלת לחבר אותנו לגאולה. 

שבת שלום!

הספרייה מחפשת איש צוות! 

דרוש/ה ספרן/ית 
למ"מ בחופשת לידה

דרישות התפקיד:

יחסי אנוש מעולים, תודעת שירות 	 

גבוהה, אהבה לספרים ולסדר, 

יכולת עבודה עצמאית ובצוות.

שתי משמרות בשבוע, כולל אחה"צ. 	 

תחילת עבודה: סוף פברואר. 	 

לפנייה ולשליחת קו"ח: 

sifriya@tekoa.co.il
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כ״ח בשבט תשע״ט, 03.02.2019

הודעה על אסיפת חברים
אסיפת חברים תתקיים ביום ראשון

10 בפברואר 2019
באמפי של היישוב, בשעה 19:30.

 
במידה ובמועד האסיפה האמור לא יהיה קוורום חוקי,  
תתקיים "אסיפה נדחית" באותו היום ובאותו המקום, 

בשעה 20:00, בכל קוורום שיהיה נוכח.
על סדר היום:

20:00 פתיחת האסיפה ע"י יו"ר הוועד המנהל.. 1
20:05 בחירת יו"ר לאסיפה ומזכיר/ת לאסיפה.. 2
20:10 בחירת ועדת קלפי.. 3
20:15 דברי ביאור והסבר ע"י מזכיר היישוב.. 4
20:45  הצגת דברים ע"י מי שביקשו לשאת דברים . 5

מבעוד מועד, בהתאם לבקשת קבוצת החברים 
 אשר ביקשו לכנס אסיפה בעניין. 

* חברי אגודה המבקשים לשאת דברים הקשורים 
לתקציב, באופן מסודר ולא יותר מ-3 דקות, יודיעו על 
כך למזכירות הישוב במייל: pnim@tekoa.co.il עד 

יום חמישי, 07.02.19, בשעה 14:00.
21:00 הצבעה על אישור תקציב פיתוח 2019 ותקציב . 6

שוטף לשנת 2019, הכולל מיסי יישוב, כדלקמן:
מס תושב 195

אגרת בטחון 150
קרן מבני ציבור 40

מים מחיר קבוע 20
גמ"ח תושבים 2.5

גמ"ח אוכל 2.5
 ניתן להביא ייפוי כח של בן זוג או חבר הנמצא 

בחו"ל בלבד.
 

21:20 הצגת דוח ועדת ביקורת.. 7
21:35 הסבר על מס הנוער ע"י נציג הוועד המנהל.. 8
21:40 הצבעה על חלופות בנושא מס נוער.. 9

א. חיוב בתשלום 5 ש"ח עבור כל ילד מכיתה ד' - י"ב.
ב. חיוב בתשלום 5 ש"ח עבור כל בית אב  - 

הצגת הנושא ע"י הוועד המנהל.
ג. לא להטיל מס.

בחירת ועדת קלפי לבחירות לחברות באגודה.. 10

בברכה,
ועד המנהל

מזכירות אג"ש תקוע

מכתב לציבור מוועדת מוגנות 

תושבים יקרים.
בימים ובשעות האחרונות נפוצות כתבות שונות אודות 

אילן לוי-נוימד מחוות הסוסים.
אירוע מסוג זה המתחולל ביישוב קהילתי כמו זה שאנו גרים 
בו מעורר רגשות עזים שונים כמו גם שאלות אודות תחושת 
המוגנות בה כל משפחה מנהלת את חייה במרחב היישובי.
ועדת מוגנות עומדת לרשות כל מי שמרגיש כי הוא צריך 

סיוע של תמיכה או הכוונה לגורמי טיפול רשמיים.
אין ברשותנו האפשרות לשתף אודות שמועות שונות 
שהגיעו אלינו בעבר ובפעולות שנקטנו בעקבותיהן. כן 
נוכל לומר כי כל פעילות הוועדה מלווה על ידי גורמי 

המקצוע במועצה ובכפוף לחוק.
אירוע בתחום המוגנות שקורה קרוב הוא הזדמנות לעורר 
שיח אמיתי, נוקב ומצמיח על נורמות קהילתיות וגישות 

חינוכיות אישיות, משפחתיות וקבוצתיות.
אל תוך השיח הזה אנו מגישים את הנקודות הבאות:

אנו חוזרים ומעודדים אנשים ונשים אשר חשו כי   .1
נפגעו בעבר על ידי כל אדם, לפנות לבקשת עזרה ובמקרה 
הצורך להגיש תלונה לגורמים המוסמכים )משטרת ישראל, 
מרכז הגנה בית לין, המחלקה לשירותים חברתיים במועצה. 
להתייעצות ניתן לפנות ליחידות הסיוע בטלפון: 1202/3(.
מהספרות המקצועית עולה כי הרוב המוחלט של   .2
הפגיעות מתבצע ע"י אדם קרוב/ מוכר. כהורים ישנה 
חשיבות רבה להיות מודעים לנושא ובמקביל לעודד שיח 
פתוח בין הילד להורה. אנו רואים באירוע זה, הזדמנות 

לקיים שיח בנושא עם הילדים. 
ילדכם  את  לרשום  נוספת  פעם  ממליצים  אנו   .3
למסגרות וחוגים המופעלים ע"י המועצה או כל גורם 
הדורש ממעבירי החוגים להמציא אישור משטרה על 

שלילת עבר של עבריינות מין.
בעלי דירות: עליכם לגלות אחריות ולוודא שהשוכרים   .4

עברו את ועדת הקליטה היישובית.

חוסנה ובריאותה של קהילה הם ביכולתה להתמודד עם מצבי 
כאב, משבר וצרה, כמו יכולתה לשמוח לגדול ולהתפתח.

אנו מאמינים בחוסנה של קהילת תקוע. 
ניתן לפנות אלינו:

אלי בירנבאום: 052-3847034
יעל סלומון: 054-3960628

ישי זינגר: 050-3466626
מתי בראון: 050-6223908

עדיה זכריה: 050-6213414


