
 מגישי מועמדות
לוועד מנהל

תקוע תש"ף



בחירות לוועד מנהל תש"ף | מועמדים
>

>
>

ד 
ד

מו
ת

מ
ה

ת 
א

ר 
כ

ה
 >

>
> צורי פרומן

גיל: 35  מספר שנות מגורים בתקוע: 34

מצב משפחתי: נשוי+5

אזור מגורים: תקוע ב'

עיסוק: מחנך בחטיבת הביניים

מה אתה אוהב בתקוע? אוהב את הרוח שמנשבת פה לאורך השנים.

ציין פרוייקט נקודתי ומוגדר שהיית רוצה להוביל ולקדם. הייתי רוצה לקדם 

חינוך מותאם לתקוע בראייה כוללת, מגן עד י"ב, ואולי גם הלאה..

שהיתה  חושב  שאתה  האחרונים  מהוועדים  באחד  שהתקבלה  החלטה 

האומנים  במרכז  שמח  פה,  שקורים  דברים  הרבה  אוהב  תקוע?  לטובת 

שתופס תאוצה ובהתעוררות של היער והחווה.

איזה כישורים יש באמתחתך שיוכלו לסייע לך בתפקיד? גדלתי פה ועודי 

גדל פה עם ילדי, כך שאני מכיר את השינויים שהישוב עובר לאורך השנים. 

חושב שיש לי יכולות לקדם דברים ממקום קשוב, אנושי, ענייני ולא מתלהם.

משהו שהיית רוצה להגיד לקהילה לקראת הבחירות... מנסיוני הקצר בוועד 

מנהל, חשוב לבחור ועד שיוכלו לעבוד טוב יחד כצוות.
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גיל: 39 מספר שנות מגורים בתקוע: 8

מצב משפחתי: נשוי

אזור מגורים: נוף הרודיון א'

עיסוק: מנהל כספים, עמותת תורה מציון

מה אתה אוהב בתקוע? את המרחב, הנפשי והפיזי שהקהילה והנוף נותנים.

תכנית כלכלית  ציין פרוייקט נקודתי ומוגדר שהיית רוצה להוביל ולקדם. 

ארוכת טווח.

שהיתה  חושב  שאתה  האחרונים  מהוועדים  באחד  שהתקבלה  החלטה 

לטובת תקוע? קידום פרוייקטים של אזור תעשייה ומרכז מסחרי עתידי.

ניסיון  שנות   4 בתפקיד?  לך  לסייע  שיוכלו  באמתחתך  יש  כישורים  איזה 

כחבר וועד, 8 שנים עובד כמנהל כספים בעמותה, תואר שני במנהל עסקים.

לכהן כחבר  זכיתי  רוצה להגיד לקהילה לקראת הבחירות...  משהו שהיית 

וועד ב-4 השנים האחרונות. חושב שהצלחנו לקדם הרבה נושאים חשובים 

ושהניסיון המצטבר יכול לשמש לטובת המשך עשייה משמעותית

עמנואל אלשטיין יאיר קורן

גיל: 40 מספר שנות מגורים בתקוע: 7

מצב משפחתי: נשוי

אזור מגורים: כניסה

עיסוק: עורך דין

מה אתה אוהב בתקוע? את האנשים

ציין פרוייקט נקודתי ומוגדר שהיית רוצה להוביל ולקדם. תשתיתיות וחזון 

ליישוב שיהיה בעוד עשר שנים.

החלטה שהתקבלה באחד מהוועדים האחרונים שאתה חושב שהיתה לטובת 

תקוע? התחלת הארגון מחדש של המרכז המסחרי היחיד שקיים לנו ביישוב.

אני בעל משרד  איזה כישורים יש באמתחתך שיוכלו לסייע לך בתפקיד? 

גופים  היתר  בין  ושמייצג  התעבורה  הפלילי  בתחום  שמתמחה  דין  עורכי 

דומים.  וגופים  לי הכרות עם סדרי מנהל  יש  מוסדיים בתחום המוניצפאלי. 

אני מאוד אוהב כדורסל... כדי שאוכל לממש את אהבה הזו אני צריך לסייע 

בקידום אולם ומתחם ספורט כדי להדביק גם אחרים ובינהם ילדיי לתחום.

משהו שהיית רוצה להגיד לקהילה לקראת הבחירות... קודם כל- חבריי הוועד 

היוצא. תודה רבה שהענקתם לנו מזמנכם ומרצכם. אתם ראויים לכל הערכה. 

הייתי שמח שלא לקחת על עצמי תפקיד כל כך כפוי טובה ומחייב, ואני מאוד 

מקווה שאם אבחר אצא עם ארסנל חברים ומכרים גדול ואיתן יותר. הכלל הוא 

שמי שלא עושה לא טועה- ואני מקווה שכולנו נלמד לתקן ביחד.
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גיל: 46  מספר שנות מגורים בתקוע: 10

מצב משפחתי: נשוי

אזור מגורים: ותיקה

עיסוק: מתכנת

מה אתה אוהב בתקוע? חופש

ציין פרוייקט נקודתי ומוגדר שהיית רוצה להוביל ולקדם.

בריכה

שהיתה  חושב  שאתה  האחרונים  מהוועדים  באחד  שהתקבלה  החלטה 

לטובת תקוע?

מס' נוער

איזה כישורים יש באמתחתך שיוכלו לסייע לך בתפקיד?

חשיבה אנליטית ונחישות

משהו שהיית רוצה להגיד לקהילה לקראת הבחירות...

אי פתיחת הבריכה העונה גרמה לי להבין שעדיף לעשות במקום לקטר.

בריכת תקוע מרוויחה כל שנה קרוב ל 200 אלף שקל.

אני רוצה שרב רווחי הבריכה ישמשו לפיתוח הבריכה וכרזרבה לעתות משבר.

ואולי אפילו  יותר מפותחת  הייתה הרבה  היה המצב, הבריכה שלנו  זה  אם 

מקורה ופועלת כל השנה.

אשמח אם תצביעו לי ואנסה להוציא את הרעיון הזה לפועל.

יבגני מרגוליס

גיל: 29  מספר שנות מגורים בתקוע: 25

מצב משפחתי: נשוי

אזור מגורים: עלות השחר

עיסוק: מהנדס מכונות באנג'ל

מה אתה אוהב בתקוע? לא מסבירים אהבה

ציין פרוייקט נקודתי ומוגדר שהיית רוצה להוביל ולקדם.

חיזוק השכונות.

שהיתה  חושב  שאתה  האחרונים  מהוועדים  באחד  שהתקבלה  החלטה 

לטובת תקוע?

שקיפות של החלטות ופעולות הוועד ושיתוף הציבור.

איזה כישורים יש באמתחתך שיוכלו לסייע לך בתפקיד?

ראש פתוח ואוזן קשובה.

משהו שהיית רוצה להגיד לקהילה לקראת הבחירות... הוועד הקודם הצליח 

לדחוף מספר רב של פרויקטים, צריך ועד רציני שידאג שהדברים מבוצעים, 

במקביל צריך לראות שהשכונות הקיימות מתפתחות ומתקדמות

 חנינא זינגר
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גיל: 32  מספר שנות מגורים בתקוע: 15

מצב משפחתי: נשואה + 4

אזור מגורים: מדורגים

עיסוק: מנחת סדנאות בישול. סמנכל שיווק  ותפעול בחברת אופנה

והתאהבתי.  כקומונרית.   18 בגיל  לתקוע  הגעתי  בתקוע?  אוהבת  את  מה 
ברור  לי  היה  הצגות.  בלי  לגמרי,  אני  בו  להיות  יכולה  שאני  מקום  גיליתי 
מהרגע הראשון שאין כזה מקום בעולם. התחברתי לערכים ולמדבר, לאנשים 

וליצירה.

חשוב לשמור  ומוגדר שהיית רוצה להוביל ולקדם.  צייני פרוייקט נקודתי 
 850 מעל  מונה  שהיישוב  להבין  יש  זאת,  עם  יחד  תקוע,  של  הייחודיות  על 
משפחות, אך ממשיך להתנהל כאילו חיות בו רק 50. עבודת הניהול הבלתי 
מאמינה  אני  לכן  ביישוב.  פוגע  וזה  מתנדבים,  על  נופלת  הזאת  אפשרית 
שצריך לשנות את שיטת הניהול של תקוע. ברור לי שמדובר בתהליך שיקח 
זמן ובדיקת עומק, אבל זה משהו שחייב לקרות. בזהירות רבה. ותוך שמירה 

על הקהילה על כל גווניה.

שהיתה  חושבת  שאת  האחרונים  מהוועדים  באחד  שהתקבלה  החלטה 
אחת  החלטה  הזמן.  כל  מתקבלות  וטובות  רבות  החלטות  תקוע?  לטובת 
שראויה להערכה בעיני היא ההחלטה להתקדם עם תב"ע דרום. בכדי לתת 
מענה לתושבים שמחכים שנים רבות לבניית ביתם. ומתוך לקיחת אחריות 

על הסיכונים הצפויים.

עלי  אומרים  בתפקיד?  לך  לסייע  שיוכלו  באמתחתך  יש  כישורים  איזה 
שאני בן אדם של אנשים. אני מקווה שזה נכון. מה שכן, זה שאני לא מאמינה 
במלחמות. אני חושבת שהרבה מאוד דברים יכולים להיפתר בדרכי נועם. אני 
תמיד מנסה להשפיע ממקום חיובי וטוב, כי כשמצליחים לתקשר עם אנשים, 

הלב שלהם פתוח לשמוע ולא נסגר בהתגוננות.  
אני מכירה את הישוב על כל גווניו ומאמינה שהכרות רבת השנים תהייה לי 
לעזר בעשיה למען הווה ועתיד טוב יותר. בתשומת לב לכל השכבות.  והבנת 

הצרכים לעומקם בתחומים השונים.

אלינור רחמים

את  אוהבת  אני  הבחירות...  לקראת  לקהילה  להגיד  רוצה  שהיית  משהו 
היישוב. מתוך אהבה זו ודאגה כנה להתפתחותו הבריאה, התנדבתי בועדות 
שונות לאורך השנים. כשהיה משבר חמור בין ועדת ביקורת לועד המנהל , 
נרתמתי למאמץ והובלתי את ועדת ביקורת. בתקופה זו גישרנו על הפערים 
בין הועד לועדה, ופעלנו ככל יכולתנו על מנת להפוך את תקוע למקום שקוף 
של  הפה  האני  הרגשתי  ההיא  בתקופה  פניות.  ללא  יותר  טוב  ומנוהל  יותר 
קהילתית  נכונים  המנהל  ועד  של  שהמהלכים  כשוידאנו  בעיקר  התושבים, 

וחוקית, ועושים לטוב לישוב. אני מקווה שהצלחנו. 
אבל בואו נודה, לועדת ביקורת אין הרבה שיניים. אני מרגישה שאני יכולה 
מקווה  אני  לועד.  לרוץ  החלטתי  התלבטות,  המון  לאחר  לכן,  יותר.  לתרום 

שתתנו בי אמון, כמו שאני מאמינה במקום המופלא הזה.

ֲאֻגָּדה ִׁשּתּוִפית -

־ֲאֻגָּדה ִׁשּתּוִפית ִהיא ַהְגָּדָרה ִיְׂשְרֵאִלית ְלַתֲאִגיד ַהְּמַהֶּוה ִמְסֶּגֶרת ִלְפִעילּות ַּכְלָּכ

ִלית ְלַצד ֲהִיְבֵטם ִאיִׁשִּיים ְוִׁשּתּוִפִּיים. ִרּׁשּום ָהֲאֻגּדֹות ַהִּׁשּתּוִפּיּות ְמֻפָּקח ַעל ְיֵדי 

ַרַּׁשם ָהֲאֻגּדֹות ַהִּׁשּתּוִפּיּות ְּבִמְׂשַרד ַהַּכְלָּכָלה ְוַהַּתֲעִׂשָּיה.

גילעד נוקד
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גיל: 30  מספר שנות מגורים בתקוע: 10

מצב משפחתי: נשואה + 5

אזור מגורים: אדירים

עיסוק: ניהול שיווק ותוכן, מכון אבולעפיה.

מה את אוהבת בתקוע? רב-גוניות, האחווה והדאגה בין כלל התושבים

אמא  בתור  ולקדם.  להוביל  רוצה  שהיית  ומוגדר  נקודתי  פרוייקט  צייני 
לילדים,  ביישוב  מרכזיות  ודרכים  כבישים  הנגשת  נושא  כל  קטנים  לילדים 
בעלי מגבלויות ועגלות לוקה בחסר. נתינת תשומת לב גם לשכבת הגיל הרך.

שהיתה  חושבת  שאת  האחרונים  מהוועדים  באחד  שהתקבלה  החלטה 
לטובת תקוע? תנופת הבנייה הקיימת וזו שעתידה להיות אחרי לא מעט זמן 

וציפייה רבה.

יכולת הקשבה,  איזה כישורים יש באמתחתך שיוכלו לסייע לך בתפקיד? 
אכפתיות ותשומת לב לקהילה המגוונת.

משהו שהיית רוצה להגיד לקהילה לקראת הבחירות... את תקוע אני מכירה 
מעל עשור, עוד כשהיתה כפרית וקטנה יותר.

אני שומעת קולות שונים, אלו ששמחים בגידול הדמוגרפי שקרה פה בעשור 
שכולם  ולעובדה  המשפחתיות  לתחושת  יותר  שמתגעגעים  ואלו  האחרון 
מכירים את כולם. היום אני מרגישה מוכנה להשמיע את אותם הקולות, לתת 

את הבמה הראויה ולהשתדל להתייחס לכל פרט בקהילה המגוונת שלנו.
בתקוע  אצלנו  דווקא  הבנייה  ולמינוף  התקציבי  לפיקוח  שמעבר  חושבת  אני 
 הכרחי להכניס לסדר היום של הועד גם תשומת לב לשכבות הקיימות השונות:

לדאוג לפעילויות מותאמות לילדי הגנים והחטיבה הצעירה בבית הספר, לפקח 
על גיוס כח אדם מהימן וראוי למסגרות הגיל הרך.

להיות קשובים ולתת מענה לצרכי הנשים והגברים כאחד, ברגעים המשמחים 
ולהבדיל במצבי קושי שונים.

באופן כללי לחזק את הביחד ולהמשיך לשים את הקהילתיות בסדר העדיפויות.
אני שמחה במגורים שלנו פה וגאה לגדל כאן את ילדיי ולבנות את ביתי.

ציפי קוזוכוביץ

גיל: 32  מספר שנות מגורים בתקוע: 6

מצב משפחתי: נשוי + 3

אזור מגורים: מעיינות

עיסוק: משרד ראש הממשלה

מה אתה אוהב בתקוע? השילוב שבין צבעוניות וגיוון בקהילה לבין היכולת 
לחיות את חייך כרצונך מבלי לחשוש מביקורת.

בגידול  תמיכה  ולקדם.  ומוגדר שהיית רוצה להוביל  נקודתי  ציין פרוייקט 
התחשבות  תוך  הכלכליים  בהיבטים  המשתמע  כל  על  היישוב  של  הטבעי 

מתמדת בקהילה ובפרטים המתגוררים ביישוב.
ושילוב הקהילה בהחלטות  לקידום שקיפות אמיתית  ואבחר אפעל  במידה 

משמעותיות.

שהיתה  חושב  שאתה  האחרונים  מהוועדים  באחד  שהתקבלה  החלטה 
לטובת תקוע? קיום ערבי שולחנות עגולים לטובת הנגשת המידע לתושבים 

ושיתוף הקהילה בהחלטות משמעותיות.

הנעת  יכולת  בתפקיד?  לך  לסייע  שיוכלו  באמתחתך  יש  כישורים  איזה 
פרויקטים החל משלב הרעיון ועד למימוש בפועל.

בשנים  לתחושתי  הבחירות...  לקראת  לקהילה  להגיד  רוצה  שהיית  משהו 
מניהול  שנבעו  החלטות  התקבלו  לעיתים  המבורך  הגידול  בשל  האחרונות 

היישוב כעסק כאשר טובת הקהילה והפרט לא קיבלו את היחס הראוי !
כחבר ועד מנהל אפעל לקידום ופיתוח פרויקטים תוך מציאת האיזון שבין 

טובת הפרט והקהילה לניהול כלכלי אחראי.
בהחלטות  הקהילה  ושילוב  העשייה  בשקיפות  עליונה  חשיבות  רואה  אני 

משמעותיות ככל הניתן.
כאחד,  וצעירים  ותיקים  הקהילה,  כלל  את  אייצג  היישוב  בן  שאינו  כתושב 
שאינם  אינטרסים  קידום  מתוך  ולא  בלבד  ענייניות  החלטות  קבלת  מתוך 

מייצגים את טובת הכלל.

יאיר גולן
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גיל: 36 מספר שנות מגורים בתקוע: 8

מצב משפחתי: נשוי + 4

אזור מגורים: עלות השחר

עיסוק: עמית מחקר בפורום קהלת בתחום מדיניות החינוך

מה אתה אוהב בתקוע? את הפתיחות וההכלה, ואת היזמות והיצירה שקיימות 
פה במנות גדושות. לא משעמם פה.

ציין פרוייקט נקודתי ומוגדר שהיית רוצה להוביל ולקדם. תשתיות ובטיחות 
בדרכים. על אף שאנחנו למודי אסונות בנושא, אני חש שלא הפקנו מספיק 
את הלקחים ושאנחנו לא פועלים בנחישות מספקת למנוע את האסון הבא. 
בסמיכות  דרכים,  לא  דרכים  מיני  בכל  הספר  לבית  ונוסעים  הולכים  ילדים 
לאתרי בנייה, על מדרכות לא טובות ומעברי חצייה לא טובים. מאמץ רעיון 
לרווחת  אופניים  הליכה/  שבילי  יותר  פה  לתכנן  קורן(-  מיאיר  )ששמעתי 
התושבים ולהפרדה מכלי רכב. יהיו לכך השלכות גם על בטיחות האנשים, 
ובפרט הילדים. בנוסף לפתרונות תשתיתיים, נדרש גם פרויקט של העלאת 
מודעות לבטיחות בדרכים, כי אני חש שרבים מבני הישוב לא מקפידים על 
כללים שנכתבו בדם. 70% מהתאונות הקטלניות מתרחשות קרוב לבית, וחיי 

אדם קודמים לכל.

שהיתה  חושב  שאתה  האחרונים  מהוועדים  באחד  שהתקבלה  החלטה 
לטובת תקוע? היום זה נראה מובן מאליו, אבל ההחלטה לסגור את המכולת 
ומאוזן  נכון  באופן  לדעתי  והתבצעה  הכרחית,  היתה  במקום  סופר  ולפתוח 
היישוב  את  ששירתו  המכולת  למפעילי  הנזק  את  לצמצם  כנה  ניסיון  תוך 
במשך שנים ארוכות. אני עוד זוכר מהלך דומה שנעשה בישוב בו גדלתי, ושם 
מנהל  וועד  קשות.  השלכות  לכך  והיו  פה  שננקטה  הרגישות  בלי  נעשה  זה 
נדרש לעיתים קרובות לפתור התנגשויות בין אינטרסים ציבוריים ואינטרסים 
לעמוד  צריכים  הציבוריים  האינטרסים  אם  וגם  היישוב,  בני  של  פרטניים 

בראש מעיינינו, חשוב לעשות זאת בשום שכל ובאורך רוח.

אברום תומר

ניתוח  יכולת  בתפקיד?  לך  לסייע  שיוכלו  באמתחתך  יש  כישורים  איזה 
ותכנון, יכולות גישור וניהול סכסוכים, אמינות ושקיפות.

שנות   8 לאחר  הבחירות...  לקראת  לקהילה  להגיד  רוצה  שהיית  משהו 
מגורים בתקוע, אני מציע עצמי לוועד המנהל מתוך רצון לתרום את חלקי 
להתפתחות היישוב. אין לי אינטרס אישי ספציפי אותו חשוב לי לספק ואני 
לא חש שגריר של קבוצה מסוימת ביישוב, אלא כי הישוב יקר לי ואני רואה 
בו שמורת טבע אנושית וקהילתית שחשוב לשמור עליה ולדאוג שתשגשג. 
לי  וחשוב  טובה,  עבודה  עשו  שבעיני  האחרונים  לוועדים  תודה  מוקיר  אני 
לשמור על המשכיות. כגודל הפוטנציאל של היישוב כך גדולים גם האתגרים 

שמלווים אותו, בתשתיות, בחינוך ונוער, בעסקים ובתרבות.

ְוַעד ְמַנֵהל -

ְקבּוָצה ֶׁשל ְׁשַנִים אֹו יֹוֵתר ֵמַחְבֵרי ָהֲעֻמָּתה ֲאֶׁשר ְמַנֲהִלים ֶאת ְּפִעילּות ָהֲעֻמָּתה. 

ְוַעד ְמַנֵהל ַּבֲעֻמָּתה ַמְקִּביל ְּבַתְפִקידֹו ַלִּדיֶרְקטֹוְריֹון ַּבֶחְבָרה. ַחְבֵרי ַהַּוַעד ַהְּמַנֵהל 

ֲאֶׁשר  ָהֲעֻמָּתה  ֶׁשל  ַהִּמְתַנֶּדֶבת  ַהַּמְנִהיגּות  ֶאת  ְמַהִּוים  ְוֵהם  ָׂשָכר,  ְמַקְּבִלים  ֵאיָנם 

ְמִדיִנּיּות  ֶאת  ִלְקֹּבַע  ַהְּכָלִלית,  ָהֲאֵסָפה  ַהְחָלטֹות  ֶאת  ְלַיֵּׂשם  ַהֶּיֶתר  ֵּבין  ַּתְפִקיָדּה 

ָהֲעֻמָּתה ְּבָכפּוף ְלַהְחָלטֹות ָהֲאֵסָפה ַהְּכָלִלית.
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גיל: 41 מספר שנות מגורים בתקוע: 7

מצב משפחתי: נשוי+4

אזור מגורים: השכונה הוותיקה

עיסוק: יועץ עסקי ומסחר בינ"ל

מה אתה אוהב בתקוע? קודם לכל - האנשים הנפלאים שמרכיבים את הנוף 
החברתי המגוון של תקוע, הקירבה בין התושבים ותחושת הביטחון האישי 

והמשפחתי בתוך הישוב.

ציין פרוייקט נקודתי ומוגדר שהיית רוצה להוביל ולקדם. בהכירי את תחום 
משאבים  לישוב  ולהביא  ליזום  רוצה  הייתי  במדינה,  המתקצבים  הגופים 
ותקציבים מן החוץ, לטובת פיתוח הישוב ותמיכה בתושבים הכל כך מוכשרים 

שלנו, במטרה להגדיל את העשיה של כל אחד ואחת בתחומם.

בנוסף, אקדם פתיחה של מרכז מוסיקה לילדים ונוער בתקוע.

שהיתה  חושב  שאתה  האחרונים  מהוועדים  באחד  שהתקבלה  החלטה 
לטובת תקוע? הקמת מרכז אומנים בישוב.

יכולת ארגונית,  איזה כישורים יש באמתחתך שיוכלו לסייע לך בתפקיד? 
הנעה לפעולות נושאות פרי, ידע וניסיון משפטי רב במערכות מורכבות, לצד 

ניסיון  כמנהל בתחום החינוך הבלתי פורמלי )בגילאי ויסודי(.

משהו שהיית רוצה להגיד לקהילה לקראת הבחירות... הגיעה העת שתקוע 
בתקציבים  לב,  בתשומת  לה  המגיע  את  תקבל  הרבים,  גווניה  על  שלנו, 

ובניהול מקצועי.

ועד שייבחר, שיישמר את הטוב שעשו קודמיו וישפר את מה שטרם נעשה, 
יוכל להביא לכך.

בני דיל

גיל:  63 מספר שנות מגורים בתקוע: 11

מצב משפחתי: נשוי

אזור מגורים: תקוע ב'

עיסוק: הייטק

הנוף  החברתי,  המרקם  הישוב,  של  ההטרוגניות  בתקוע?  אוהב  אתה  מה 
המדהים הנשקף מכל פינה.

ציין פרוייקט נקודתי ומוגדר שהיית רוצה להוביל ולקדם. שיפור פני הישוב, 
פיתוח והרחבת פעילות ספורטיבית, פתרון לבעיות בטיחות.

שהיתה  חושב  שאתה  האחרונים  מהוועדים  באחד  שהתקבלה  החלטה 
לטובת תקוע? החלטות הנוגעות להרחבת הישוב ופיתוח אזורים ירוקים.

וניהול  ;יזמות  בתפקיד?  לך  לסייע  שיוכלו  באמתחתך  יש  כישורים  איזה 
חברות בתחום ההייטק, ניסיון עסקי בינלאומי עשיר;

ניסיון מוניציפלי )כיהנתי 5 שנים כחבר מועצה וסגן ראש מועצה בגבעת זאב(,
 1987-1988 השנים  )בין  גבעתי  חטיבת  של  העמותה  כיו"ש  שנים   9 מכהן   
הייתי מג"ד בחטיבה(, העמותה העוסקת בין היתר בהנצחה, הנחלת מורשת, 

קשר עם משפחות שכולות, חיילים בודדים ומשפחות נזקקות; 
ניסיון של 5 שנים כחבר בהנהלה הציבורית של מכון היצוא הישראלי.

מעורבות,  תגלו  הבחירות...  לקראת  לקהילה  להגיד  רוצה  שהיית  משהו 
חשוב לבחור חברי ועד עם ניסיון חיים מוכח, בתפקידים משמעותיים.

יצחק לויט
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גיל: 35 מספר שנות מגורים בתקוע: 13

מצב משפחתי: נשוי

אזור מגורים: תקוע א

עיסוק: מנהל חטיבת תשתיות וטכנולוגיה

מה אתה אוהב בתקוע? את הרוב

תחום  קידום  ולקדם.  להוביל  רוצה  שהיית  ומוגדר  נקודתי  פרוייקט  ציין 

החינוך. קידום והקמת עסקים נוספים ביישוב באופן מהיר ואיכותי.
ניתן לבצע שינויים משמעותיים )מכולת,  הוכחתי בעבר בתפקידי בוועד כי 

קופ"ח, בניית מבני ציבור( ובכוונתי להוכיח זאת שוב.
חשוב לי גם קידום תחום הבריאות והספורט, בין היתר הקמת מגרש כדורגל 

דשא סינטטי ואולם ספורט, בניית קאנטרי )שיכל להבנות מזמן(.

שהיתה  חושב  שאתה  האחרונים  מהוועדים  באחד  שהתקבלה  החלטה 
לטובת תקוע? הרחבת קופת החולים ושירותים נוספים לתושבים.

איזה כישורים יש באמתחתך שיוכלו לסייע לך בתפקיד?

יכולות ניהול, הבנה ארגונית, יחסי אנוש, יכולת להניע ולשנות.

משהו שהיית רוצה להגיד לקהילה לקראת הבחירות... תקוע נמצאת בצומת 
מידי  קטן  נשאר  אבל  התושבים  במספר  גדל  היישוב  משמעותית,  דרכים 

בתחומים רבים, במיוחד בכל מה שקשור לשירותים לתושב. 
גדולים  וניהול תקציבים  הניהולי, הבנה  הניסיון  בוועד הקודם,  הניסיון שלי 
מה  זה   , גדולים  תהליכים  ולהוביל  להתקדם  לשנות,  והיכולת  הרצון  לצד 

שתקוע זקוקה לו כרגע.
אם אתם רוצים שינוי חשיבה וחושבים שהוועד הוא זה שצריך לנהל ולהוביל 

ללא פחד וללא "מעורבות זרה" בהחלטותיו אז אתם חושבים כמוני.
גם  וללחוץ  לדאוג  יש  הרשויות  מצד  מספיק  רצינית  התייחסות  בהעדר 
הרחבת  בכבישים,  ותאורה  סלולארית  קליטה  כמו  יומיים  יום  בנושאים 

המחסומים, בורות וכבישים פגומים ועוד.
בכל אלו ועוד צריך לטפל )כבר מזמן(.

יצחק זרמון

גיל: 68 מספר שנות מגורים בתקוע: 42

מצב משפחתי: נשוי

אזור מגורים: השכונה הוותיקה

עיסוק: פנסיונר מועצה אזורית גוש עציון

מה אתה אוהב בתקוע? תקוע בשבילי זה קהילתיות וזה גם הדבר האהוב עלי 
ביישוב. הקהילה מגוונת, תומכת ותורמת ומתגייסת לכל צורך ובקשה.

ציין פרוייקט נקודתי ומוגדר שהיית רוצה להוביל ולקדם.  רווחת הפרט

שהיתה  חושב  שאתה  האחרונים  מהוועדים  באחד  שהתקבלה  החלטה 
לטובת תקוע? בנייה לבנים ממשיכים ומשפחות וותיקות וכן, טיפול בצרכי 

הקהילה והפרטים בה בתקופת משבר הקורונה.

יציאתי  לפני  בתפקיד?  לך  לסייע  שיוכלו  באמתחתך  יש  כישורים  איזה 
לפנסיה עבדתי 37 שנים במועצה  האזורית. מעבר לקשרים הטובים שיש לי 
עם מוסדות המועצה והעובדים בה, יש לי יכולת לניהול כלכלי ואדמינסטרטיבי 
נרחב בתחומים השונים וכן הבנה מעמיקה בהקמת מוסדות ציבוריים שונים 
)גנים, בתי ספר וכו'(. בזמן משברים ביישובים כפר אלדד ומיצד בשנות ה-2000 
כיהנתי כחבר ועד ממונה, יחד עם חברי בוועד הבאנו את היישובים לצמיחה 
ולתחילת אישורי תב"ע ובניית קבע זאת תוך היכרות מעמיקה עם התושבים 

הקיימים באותם יישובים והתאמת התהליך לקהילה בה. 
תקוע.  גמ"ח  של  פיננסי  כמנהל  מתפקד  אני  האחרונות  השנים   25 במשך 
כיום בקהילה בהלוואות במתן סיוע כלכלי ללא החזר. כחלק  הגמ"ח תומך 
ליציבות  להגיע  להן  לסייע  מנת  על  משפחות  מלווה  אני  בגמ"ח  מעבודתי 

ועצמאות כלכלית.  

משהו שהיית רוצה להגיד לקהילה לקראת הבחירות... לכו להצביע, תנו בי 
אמון ואני אשתדל להשתמש ביכולותי ובניסיון הרב שצברתי במשך השנים 

לטובת הקהילה והיישוב.

אלי בש
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גיל: 51 מספר שנות מגורים בתקוע: 11

מצב משפחתי: נשוי

אזור מגורים: נוף הרודיון

עיסוק: טלקייק

דתיים  בין  החיבור  מבחינתי,  אמיתי  גלויות  קיבוץ  בתקוע?  אוהב  אתה  מה 

לחילונים, בין עולים לותיקים, החיבור לאנשים, הנוף המשגע.

ציין פרוייקט נקודתי ומוגדר שהיית רוצה להוביל ולקדם.

קנטרי קלאב ) בבריכה (

שהיתה  חושב  שאתה  האחרונים  מהוועדים  באחד  שהתקבלה  החלטה 

לסופר  שקשור  מה  בכל  ההחלטה  התקבלה  הקודם  בועד  תקוע?  לטובת 

תקוע, החלטה נבונה שמטיבה ומשדרגת את החיים לתושבי תקוע.

איזה כישורים יש באמתחתך שיוכלו לסייע לך בתפקיד?

היכולת לחבר בין אנשים

משהו שהיית רוצה להגיד לקהילה לקראת הבחירות... מי שמכיר אותי יודע 

שזמן זה הדבר היחיד שאין לי, אבל שמחתי מאוד לתת מהזמן שאין לי בוועד 

היוצא, בטוח שאני יכול לתרום גם בוועד הבא.

דוד שאולובחיים טלקר

גיל: 34  מספר שנות מגורים בתקוע: 5

מצב משפחתי: נשוי + 2

אזור מגורים: שכונת כניסה

מנהל תכנית לאומית "סל מדע" בחינוך הא-פורמאלי בכל הרשויות  עיסוק: 
מיליון   50 של  בתקציב  תומך  אני  זה  תפקידי  במסגרת  בארץ.  המקומיות 
המדעים  בתחומי  עבודה  תכניות  ביצוע  עבור  המקומיות  ברשויות  ש"ח 

והטכנולוגיה, משרד המדע והטכנולוגיה.

הפסיפס  ואת  הקהילתיות  את  הפסטורליות,  את  בתקוע?  אוהב  אתה  מה 
של  ראוי  לשילוב  ומופת  דוגמא  הוא  בעיני  תקוע  והמגוון.  הפשוט  האנושי 
מגזרים, אשר חיים אחד עם השני בצורה טבעית, מכילה ואוהבת. ודבר אחרון, 
הפשוטה  בצורה  אותנו  שמכניס  המדברי,  הנוף  על  מת  הנגב,  של  איש  אני 

ביותר לפרופורציות הנכונות של החיים.

ציין פרוייקט נקודתי ומוגדר שהיית רוצה להוביל ולקדם. 1. מרכז אומנים. 
2. קידום בנייה עבור הזוגות הצעירים מחוסרי הדיור. 3. גיוס וקידום משאבים 

מצד הרשות המקומית גוש עציון.

שהיתה  חושב  שאתה  האחרונים  מהוועדים  באחד  שהתקבלה  החלטה 
לטובת תקוע? קידום פרויקטים למגורים לטובת משפחות בישוב )נוף לואדי, 

ליד הפארק ומבואות(

בניהול  ניסיון  בתפקיד?  לך  לסייע  שיוכלו  באמתחתך  יש  כישורים  איזה 
תקציב מדינה, היכרות מעמיקה ומצוינת עם עבודת הממשלה, קשרים עם 
אנשי ציבור ומקבלי החלטות, היכרות מצוינת עם התחום הקהילתי, הובלת 

וניהול פרויקטים, היכרות בעבודה מוניציפאלית.

חכמנו  אמר  פעם  הבחירות...  לקראת  לקהילה  להגיד  רוצה  שהיית  משהו 
'מרטין לותר קינג' - "אדם לא נמדד במקום בו הוא עומד ברגעים של נוחות 
ובטחון אלא ברגעים של אתגר ומחלוקת". קהילת תקוע המדהימה והמיוחדת, 

כולי תקווה שאזכה לשרת כל אחת ואחד מכם בקדנציה הבאה בוועד.



>
>

>
ד 

ד
מו

ת
מ

ה
ת 

א
ר 

כ
ה

 >
>

>
בחירות לוועד מנהל תש"ף | מועמדים

>
>

>
ד 

ד
מו

ת
מ

ה
ת 

א
ר 

כ
ה

 >
>

>
בחירות לוועד מנהל תש"ף | מועמדים

גיל: 47  מספר שנות מגורים בתקוע: 3

מצב משפחתי: נשוי + 3

אזור מגורים: תקוע ב

ומנכ"ל הקרן לקידום הארכיאולוגיה בישראל,  ארכיאולוגיה: מייסד  עיסוק: 
ומנהל פרויקט סינון העפר מהר הבית; מערכות מידע: חבר הנהלה  מייסד 

במ.י.ה. אנליטיקס נציגת SAS  בישראל.

באוכלוסייה,  הגיוון  את  האנשים,  של  הרוח  את  בתקוע?  אוהב  אתה  מה 
קהילתיות.  ביוזמות  זה  ואם  בעסקים  זה  אם  כאן,  שיש  הרבה  היזמות  את 
החרות  ואת  שלהם  בדרך  לחיות  לעצמם  לוקחים  פה  שאנשים  החרות  את 
שהמקום נותן להם להגשים את עצמם. אני רואה בתקוע מקום שמסמל את 
כל הטוב של ספר המדבר - מקום על הגבול של הממסדים החברתיים. לא 

מחוצה להם אך גם לא שקוע ומקובע בתוכם.

בבעיית  לטפל  ולקדם.  להוביל  רוצה  שהיית  ומוגדר  נקודתי  פרוייקט  ציין 
כשרון  לי  יש  הדיור.  למחירי  ועד  הגבוהים  מהמיסים  החל  המחייה,  יוקר 
להיכנס  שאוכל  מאמין  אני  ולכן  ארכיאולוג...(,  )אני  משמע  תרתי  לחפור, 
לעומק הפרטים של פעילות המזכירות והבינוי, ולמצוא היכן אפשר לחסוך 
ובכך להוזיל את החיים כאן. לצערי הרב, תקוע הולכת בכיוון של  בעלויות 
יישוב שרק עשירים יוכלו לרכוש בו בית או אפילו לשכור בו דירה סבירה. אני 
אומר זה בתור אחד שלא חסר לו כסף, ובכל זאת לא הייתי רוצה לגור במקום 

שכל השכנים שלי הם אנשים אמידים כלכלית.

שהיתה  חושב  שאתה  האחרונים  מהוועדים  באחד  שהתקבלה  החלטה 
 , הנוכחית  התב"ע  פי  על  דרום  תקוע  פרויקט  עם  להתקדם  תקוע?  לטובת 
ובאופן  שאפשר  היכן  להתקדם  הייתה  ההחלטה  בה.  שיש  הבעיות  למרות 
חלקי, ולהשאיר את תיקון הבעיות לעתיד. אני מאמין בגישה שלפעול עם מה 

שיש, במקום גישה משתקת של הכל או כלום.

צחי דבירה

איזה כישורים יש באמתחתך שיוכלו לסייע לך בתפקיד? 1( אידיאולוגיה - 
אני קודם כל שם את הערכים לפני קידום האינטרסים שלי. מאמין שערכיות 
נובעת מתוך נכונות לשלם מחיר. לא אקדם עניינים שהם באינטרס של הישוב 
יודע   - 2( פתרון בעיות  זה בא על חשבון מישהו אחר באופן לא צודק.  אם 
מהיסוד.  אותה  ולפתור  הבעיה  שורש  את  לאתר  הפרטים,  לעומק  להיכנס 
בהרס  במאבק  עסקתי  בהן  הרבות  השנים   - פוליטיים  גופים  בין  תמרון   )3
כיום המדינה אוכפת  בין השאר,  העתיקות בהר הבית )שנשא פירות רבים: 
שם את חוק העתיקות( והקמת פרויקט סינון העפר מהר הבית הקנו לי ניסיון 
גופים  שונים,  פוליטיים  גופים  של  אינטרסים  בין  ובתמרון  בהתמודדות  רב 
ממשלתיים ומערכות בירוקרטיות, חברי כנסת ומשרדי ממשלה. צריך לזכור 
שהר הבית הוא האתר בעל הרגישות הפוליטית הגבוהה ביותר בעולם, ולהזין 
בו אבן נחשב לדבר כמעט בלתי אפשרי. 4( יזמות ויצירתיות  - אשתי יכולה 
ותוך  בעיה  מזהה  אני  חדש.  לסטרטאפ  רעיון  לי  יש  בשבוע  שפעם  להעיד 
זמן קצר מוצא שיטה מקורית לפתור אותה מהיסוד. לצערי הרב, אני רק בן 
אדם אחד. הלוואי והייתי יכול לממש את כל הרעיונות הללו. 5( גיוס תרומות 
מגורמים  תרומות  בגיוס  רב  ניסיון  צברתי  האחרונות  בשנים   – ומשאבים 

פילנתרופים בחו"ל, קרנות, מימון המונים ובעיקר מול משרדי הממשלה.

משהו שהיית רוצה להגיד לקהילה לקראת הבחירות... כפי שציינתי, המטרה 
רבות  התלבטתי  בתקוע.  המחייה  יוקר  להורדת  לפעול  היא  שלי  המרכזית 
מתגוררים  אנחנו  כאשר  בוועד  לחברות  מועמדותי  את  שאציג  ראוי  האם 
כאן ביישוב רק שלוש שנים. זה מרגיש לי קצת חוצפה לנסות להשפיע על 
הכוון של היישוב כאשר אתה תושב חדש יחסית. בנוסף, אני אישית מאמין 
אם  שמח  והייתי  הזקנים,  מוסד  של  המקראית  לשיטה  לחזור  שצריך  גדול 
בתקוע הייתה מן "מועצת זקני היישוב" שהיתה יכולה להטיל וטו על החלטות 
הועד.  מאידך, אני חושב שחשוב מאד שתהיה בוועד גם נציגות של תושבים 
חדשים ושל ציבור שוכרי הדירות. כמו כן, כאדם שאינו מגדיר עצמו דתי )אני 
מגדיר את עצמי כ"אמוני"( וכתושב תקוע ב', אני מקווה שאוכל גם לייצג את 

התושבים שאינם דתיים ואת התושבים שאינם מתקוע א'.
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גיל: 57 מספר שנות מגורים בתקוע: 28.5

מצב משפחתי: נשוי + 5

אזור מגורים: אשקוביות

עיסוק: תשתיות מיחשוב במינהל התכנון

מה אתה אוהב בתקוע? מגוון האוכלוסיה והסובלנות לאחר

הקמת תשתית  ציין פרוייקט נקודתי ומוגדר שהיית רוצה להוביל ולקדם. 

wifi ישובית לצורך הוזלת העלויות לתושבים ושיפור התשתיות גם בשכונות 

הותיקות.

שהיתה  חושב  שאתה  האחרונים  מהוועדים  באחד  שהתקבלה  החלטה 

לטובת תקוע? 

פתיחת הבריכה למרות אי הודאות.

איזה כישורים יש באמתחתך שיוכלו לסייע לך בתפקיד? שכל ישר, היכולת 

להקשיב ולהתייעץ ולקדם דברים לרווחת הציבור.

משהו שהיית רוצה להגיד לקהילה לקראת הבחירות... יש לנו יישוב מקסים, 

עם פוטנציאל גדול ועם רצון של תושבים לתרום,  בואו ניתן לכל אחד מקום.

אשר וקנין

גיל: 40 מספר שנות מגורים בתקוע: 13

מצב משפחתי: נשואה למיכאל אמא ל4 מתוקים עדן, נעה, יונתן וקרן.

אזור מגורים: נאות הרועים-תקוע ב'

עיסוק: עו"ס - פיקוח ארצי במשרד הרווחה

מה אתה אוהב בתקוע? הגיוון החברתי

בין  חיבור  ולקדם.  להוביל  רוצה  שהיית  ומוגדר  נקודתי  פרוייקט  ציין 

הקבוצות השונות שיש בקהילה.

שהיתה  חושב  שאתה  האחרונים  מהוועדים  באחד  שהתקבלה  החלטה 

לטובת תקוע? תהליך שיתוף הציבור בעמצאות ועדה. דבר שאפשר ליצור את 

האיזון בין צרכי/רצון הקהילה לבין צרכי/רצון הנהלת הישוב.

עמוקה  הכרות  בתפקיד?  לך  לסייע  שיוכלו  באמתחתך  יש  כישורים  איזה 

עם תקוע, יכולת התווית מדיניות וישומה מבלי לשכוח אסרטיביות ורגישות 

לצרכים הכלל והפרט.

משהו שהיית רוצה להגיד לקהילה לקראת הבחירות...

If we can dream it we can do it (Walt Disney)

אביגייל וייס
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גיל: 37  מספר שנות מגורים בתקוע: 10

מצב משפחתי: נשוי + 5

אזור מגורים: שכונת הכניסה

עיסוק: סמנכל רשת עלה

מה אתה אוהב בתקוע? קהילה, קולות, שמחה, משפחה, מדבר, קסם.
בקיצור, אין כמו תקוע.

הרבה  לי  יש  ולקדם.  להוביל  רוצה  שהיית  ומוגדר  נקודתי  פרוייקט  ציין 
חלומות והרבה רצון לשמוע מהקהילה רעיונות לפרויקטים.

לצד כל החלומות והרעיונות אני מאמין שהדבר המרכזי שישפיע על איכות 
שמירה  עם  יחד  הקהילה  לגודל  התשתיות  התאמת  יהיה  בתקוע  החיים 

מתמדת על הקסם של תקוע.

שהיתה  חושב  שאתה  האחרונים  מהוועדים  באחד  שהתקבלה  החלטה 
יש המון החלטות טובות שנעשו אבל החלטה אחת מיוחדת  לטובת תקוע? 

בעיני זה ההחלטה לפתח את יער תקוע.
ההחלטה שילבה מעורבות של הוועד, הובלה של וועד קהילתית, שיתוף של 

אזרחים משוגעים לדבר, פיתוח הישוב ושמירה על הקסם.

איזה כישורים יש באמתחתך שיוכלו לסייע לך בתפקיד? הקשבה, חשיבה 
מחוץ לקופסה, יכולת הנעה של פרויקטים, עבודת צוות.

אהבה לשרת את הציבור .
לצד ניסיון רב בתחום העשייה המוניציפאלית.

משהו שהיית רוצה להגיד לקהילה לקראת הבחירות... קהילת תקוע היקרה,
הגשתי מועמדות לוועד המנהל מתוך רצון להקדיש את כוחי ומרצי לישוב 

שהוא ביתי.
יש בי רצון להיות חלק מהצמיחה וההתפתחות של הישוב והקהילה ולתת מה 

שאוכל למען משימה חשובה זו.
ורצון מרגש של תושבים לתת מעצמם  כך  זכינו שיש מועמדים ראויים כל 

למען הקהילה. מאחל לנו  שנזכה תמיד לבחור בין טוב לטוב.

משה סוויל

 מגישי מועמדות
לוועדת ביקורת

תקוע תש"ף



גיל: 55  מספר שנות מגורים בתקוע: 22

מצב משפחתי: נשוי לימית ואב ל-4.

משהו שהיית רוצה להגיד לקהילה לקראת הבחירות...

מאחר ואני מעורה בנעשה בישובינו, החלטתי להציג את מועמדותי לבחירות 

ועדת הביקורת וזאת כדי לקבל את אמונכם ותמיכתכם בי.

יש לי את כל היכולות לפקח, לבחון ולבדוק את:

בדיקת  זה,  ובכלל  האגודה  עוסקת  בהם  התחומים  בכל  האגודה  פעולות   -

רישום נכון ובזמן של הפעולות החשבונאיות.

- ניהול נכסי האגודה והתחייבויותיה.

- המבנה הארגוני של האגודה.

- תקינות פעולות רשויות האגודה והחלטותיה כולל ועדות משנה הנבחרות 

על-ידי הועד ובכלל זה, בדיקת תקינות ספרי הפרוטוקולים ומסמכים אחרים 

אשר האגודה מחויבת בניהולם עפ"י דין.

- בדיקה ופיקוח על יישום החלטות רשויות האגודה.

- שמירה על טוהר המידות של נבחרי האגודה ועובדיה.

- קבלת תלונות מחברי האגודה ובדיקתן.

ההוצאות  על  וצמודה  מלאה  ובקרה  מלאה  שקיפות  על  אקפיד  כן,  כמו 

שהתאגיד  זה,  ובכלל  האגודה  חברי  לכלל  המשותפת  הציבורית  מהקופה 

תקוע, כפר שיתופי בע"מ, ינוהל אך ורק כתאגיד ציבורי על כל המשתמע מכך, 

ויפעל עפ"י ההוראות המפורשות בפקודות ותקנות האגודות השיתופיות.

המידע/האינפורמציה  כל  את  שוטף  באופן  יקבלו  האגודה  שחברי  אקפיד 

המגיעה להם עפ"י חוק.

שקיפות מלאה מובטחת.

מספר שנות מגורים בתקוע: 4

מצב משפחתי: נשוי לשושי ואבא לעברי, ישי ואורי. 

משהו שהיית רוצה להגיד לקהילה לקראת הבחירות...

ומתוקף  המדינה,  בפרקליטות  האזרחית  במחלקה  כפרקליט  עובד  אני 

תפקידי מטפל בשלל תחומי המשפט האזרחי, בפרט בתחום המקרקעין. 

הזמן  שהגיע  חשבתי  הקרובות.  בבחירות  הביקורת  לוועדת  מתמודד  אני 

לתרום מעצמי לטובת הקהילה ואשמח לקחת חלק בתהליך קבלת ההחלטות 

ביישוב. כחבר ועדת ביקורת אבקש לוודא שתהליכי קבלת ההחלטות נעשים 

בצורה שקופה, יעילה והוגנת כלפי כלל התושבים בתקוע. 

וגם  גם מעניינת ומאתגרת  לי  נראית  ההזדמנות של חבר בוועדת הביקורת 

הולמת גם את כישוריי, ואני מרגיש שיש בי מרץ וכוח להתגייס למשימה זו. 

אשמח אפוא למלא את התפקיד.

ברק מימון יצחק רפאלי
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ְיִחיַדת "ַרַּׁשם ָהֲאֻגּדֹות ַהִּׁשּתּוִפּיּות", ִהָּנּה ָהֵרגּוָלטֹור ֶׁשל ָהֲאֻגּדֹות ַהִּׁשּתּוִפּיּות, 

ְועֹוֶסֶקת ְּבָכל ַמְעַּגל ַהַחִּיים ֶׁשָּלֶהן: ִמְּׁשַלב ָהִרּׁשּום ְוִאּׁשּור ַהַּתָּקנֹוִנים ֶׁשָּלֶהן, ֶּדֶרְך 

ֶׁשל  ְוַהֵּדמֹוְקָרִטית  ַהֶחְבָרִתית  ַהַּכְלָּכִלית,  ִהְתַנֲהלּוָתן  ַעל  ׁשֹוְטִפים  ּוַבָּקָרה  ִּפּקּוַח 

ָהֲאֻגּדֹות, ְוַעד ְמֹעָרבּות ַּבֲהִליֵכי ַהֵּפרּוק ֶׁשל ֲאֻגּדֹות ֶׁשָהְפכּו ְלִחְדלֹות ֵּפָרעֹון אֹו 

ִהִּגיעּו ַלּסֹוף ַּדְרָּכן. 

ַהִּטּפּול ַהּׁשֹוֵטף ַּבֲאֻגּדֹות ּכֹוֵלל ִּבּקֹורֹות ַעל הדו"חות ַהַּכְסִּפִּיים ֶׁשל ָהֲאֻגּדֹות, ִטּפּול 

ַּבַּבָּקׁשֹות ְלִמּנּוי ּבֹוְרִרים ְּבִסְכסּוִכים ֵּבין ֲחֵבִרים ָלֲאֻגּדֹות, ַהְסָּדַרת ַמֲעָמָדם ֶׁשל 

ַהֲחֵבִרים ַּבֲאֻגָּדה ְוִטּפּול ִּבְתלּונֹות ַעל ִהְתַנֲהלּות ָהֲאֻגּדֹות. ְּבִמְקִרים ָּבֶהם ֵיׁש ֹצֶרְך 

ְּבָכְך, ּכֹוֵלל ַהִּטּפּול ִּבְתלּונֹות ַּגם ִּבּצּוַע ֲחִקירֹות ּוְבִדיקֹות ַמֲעִמיקֹות יֹוֵתר ַעל ְיֵדי 

חֹוְקִרים ִחיצֹוִנִּיים ַהֻּמְפָעִלים ַעל ְיֵדי ָהֲאַגף.

ּוַבְּמַאְפְיִנים  ִּבְבָעיֹות  ָהֲאַגף  ְועֹוְבֵדי  ָהַרָּׁשם  ֶׁשל  ַהַּמֲעִמיָקה  ְוַהִהְתַמחּות  ַהֶהֵּכרּות 

ְוִלְהיֹות  ִלְתֹרם  ַלְּיִחיָדה  ְמַאְפְׁשרֹות  ַהִּׁשּתּוִפּיּות,  ָהֲאֻגּדֹות  ִמְגַזר  ֶׁשל  ַהִּיחּוִדִּיים 

ֻׁשָּתִפים ְּבִגּבּוׁש ַהְּמִדיִנּיּות ֶׁשל ַהִּמְׂשָרד ְוֶׁשל ִמְׂשְרֵדי ֶמְמָׁשָלה ֲאֵחִרים ְּכגֹון: ִמְׂשְרֵדי 

ַהּמֹוָעצֹות  ְּכגֹון   ׁשֹונֹות,  ִצּבּוִרּיֹות  ָרׁשּויֹות  אֹו  ְוַהִּמְׁשָּפִטים,  ַהָּפִנים  ַהַחְקָלאּות, 

ָהֲאזֹוִרּיֹות, ָרׁשּות ְמַקְרְקֵעי ִיְׂשָרֵאל ּוְרׁשּות ַהַּמִים, ְּבַהְרֵּבה ֲהִיְבֵטם ַהּנֹוְגִעים ְלַחֵּייֶהן 

ְוִהְתַנֲהלּוָתן ֶׁשל ָהֲאֻגּדֹות ַהִּׁשּתּוִפּיֹות.    

 

ָרַׁשם ָהֲאֻגּדֹות ַהִּׁשּתּוִפּיּות ּפֹוֵעל ִמּכֹוַח ְּפֻקַּדת ָהֲאֻגּדֹות ַהִּׁשּתּוִפּיּות ְוַתָּקנֹוֶתיָה, ֲאֶׁשר 

ְוֵרגּוָלטֹוִרּיֹות.  ִׁשּפּוִטּיֹות  ַסְמכּויֹות  ְלַרּבֹות  ִמּסּוִגים ׁשֹוִנים,  ַסְמכּויֹות  לֹו  ַמְקנֹות 

ְלַצִּוים ַהּמֹוְצִאים ַעל ְיֵדי ָהַרָּׁשם ְּבִמְסֶּגֶרת ַהַּסְמכּות ַהִּׁשּפּוִטית ֶׁשּלֹו, ֹּתֶקף ֶׁשל ַצֵּוי 

ֵּבית ִמְׁשָּפט ְמחֹוִזי. ְּבנֹוָסף ַלֲחִקיָקה, ּכֹוְלִלים ִּדיֵני ָהֲאֻגּדֹות ַהִּׁשּתּוִפּיֹות ַּגם ְּפִסיָקה 

ְּבַהְפָעַלת  ָהֲאַגף  ֶאת  ּוַמְנֶחה  ַהָּׁשִנים  ִעם  ֶׁשִהְצַטְּבָרה  ׁשֹוִנים  ִמְּמקֹורֹות  ְמֻגֶּוֶנת 

ַסְמכּויֹוָתיו ְוִׁשירֹוָתיו.
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 עציון שבתי

פרומן שיבי

קירשנבאום איתן

שרון אמיתי
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משפחות ששמם מתחיל מהאות  מ – ת 
ההצבעה תתקיים במועדון פיס לקשיש.

משפחות ששמם מתחיל מהאות א - ל 
ההצבעה תתקיים במועדון הפיס.

לכבוד חברי וחברות האגודה השיתופית תקוע,

הרינו להודיע בזאת על קיום בחירות
לוועד המנהל )7 חברים( ולוועדת ביקורת )3 חברים(

ההצבעה תיערך ביום שלישי | ח’ תמוז תש”פ | 30.06.2020

ההצבעה היא לחברי אגודה בלבד 

misrad@tekoa.co.il. :בדיקת זכאות ניתן לעשות באמצעות המייל למזכירות הישוב

להלן הנחיות לבוחרים:

ההצבעה תתקיים בין השעות 19:00-21:45.

< לאור הנחיות הקורונה לא תתאפשר כניסה לתוך האולמות, ההמתנה תהיה מחוץ למבנה.

< חובה להצטייד בתעודת זהות ובמסכה.

< יפוי כוח מותר אך ורק לבני זוג.

)שימו לב - הורים לילדים בצבא או שלא בישוב לא יוכלו להציג יפוי כח בשמם(

בברכת הצלחה, וועדת קלפי - שירה כהן, מתניה כהן, ברנדה למקוס

מצ”ב לעיונכם רשימת המועמדים:

אלשטיין עמנואל
בש אלי

גולן יאיר
דיל בני

וייס אביגייל
ועקנין אשר
זינגר חנינא 
זרמון יצחק
טלקר חיים
לויט יצחק

מרגוליס יבגני
נוקד גילעד
סוויל משה
פרומן צורי

קוזוכוביץ ציפי
קורן יאיר

רחמים אלינור 
שאולוב דוד

תומר אברום
דבירה צחי

סה"כ: 20 מועמדים

וועדת ביקורת:

מימון ברק 
עציון שבתי 
פרומן שיבי 

קירשנבאום איתן
רפאלי יצחק 
שרון אמיתי 

סה"כ: 6 מועמדים

וועד מנהל:


