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הצגת תכðית עבודה     2023ת"ע   1

  2023ותכðית תקציב 
התכðית הוצגה במלואה. התכðית אושרה פה אחד  

בכפוף להערות והתיקוðים שðיתðו. התכðית המעודכðת  
  תישלח לחברי הוועד. 

  שוטף  מזכירות 

- טכðולוגיה   2
איðטרðט  

  מהיר

סיימה את פריסת הסיבים וחיבורם  XFIBER חברת   חיבור סיבים 
באופן סופי. כעת החל שלב חיבור הבתים לתשתית.  
יש לקחת בחשבון שבזק מערימה קשיים על כðיסת 
החברה ליישוב וישðם חבלי לידה עד שהטכðולוגיה  

תתייצב ותהיה מיטבית. האיðטרס היישובי היא לקבל 
  רווחת התושבים. טכðולוגית סיבים מתקדמת ל

  שוטף  מזכירות 

מðהלת   3
  צמיחה 

קידום אשכולות 
בהיבטי תכðון, 
הðדסה, חיðוך 

  וקהילה 

בוצעה פגישה של הוועד עם מðהלת צמיחה במועצה. 
החלומות והשאיפות הוצגו בכלל החתכים. לאור 

הפגישה תוצג תכðית מוסכמת "י המועצה להמשך 
  קידום היישוב וצמיחתו. 

  שוטף  מזכירות 

המשך   4
  פיתוח 

 7פיתוח ובðיית 
  68-75שטחים 

והמשך פיתוח 
  הרחבה 

  -   -   המשך קידום הפרויקטים מול היזמים והמועצה. 

תשתיות    5
  גבעה 

 בגבעת היישוב קיימות תשתיות חשמל ומים יישðות  תשתיות מתיישðות  
שלא עומדות בעומס ובפגעי מזג האוויר. היישוב 

מוגבל במקורותיו המשאביים לשדרג את התשתיות  
מאחר ולא קיימת קרן לשדרוג תשתיות ותיקות  

(המוזðת בעיקרה מהקמת בתים חדשים). היישוב  
יעלה את הðושא מול המועצה ויעשה כמיטב יכולתו 
על מðת לבצע את התיקוðים ההכרחיים הðדרשים על  

  ðת לאפשר רמת מחייה ðאותה.מ

  שוטף  מזכירות  

זמיðות   6
  מים

חיבור מקורות  
  לחברת החשמל 

היישוב יזם פðייה לחברת מקורות על מðת לקדם  
חיבור בריכת מקורות לחברת החשמל על מðת לðתקה 

מצובר היישוב ולמðוע את הפסקות המים בזמן של  
ðפילת תשתית החשמל בגבעה. התכðית ðמצאת  

בשלבים מתקדמים. כמו כן מתוכðן בהמשך השðה 
להציב גðרטור חירום במתקן מקורות על מðת לתת  

  בחירום ובזמן הפסקות חשמל.מעðה 

  שוטף  מזכירות 

שמות    7
  רחובות

אישור תכðית קריאת  
שמות לרחובות 

  היישוב 

הועד המקומי וועדת השמות מאשרים פה אחד את  
העבודה שהוצגה בפðיה וממליצה למועצה לאשר את 

  תכðית שמות הרחובות בהתאם למה שהוצג. 

  שוטף  מזכירות 
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ותועלה להצבעה.    2023מתוכððת אסיפת חברים בה תוצג תכðית העבודה והתקציב של שðת  20/02/23-ב  .א

 אðו מבקשים להגיע, לקחת חלק ולהיות שותפים לעשייה היישובית. 

מתוכðן ביקור חשוב של תורמים ביישוב. מטרת היישוב להמשיך ולקדם מיזמים קהילתיים בתחומים    .ב

 שוðים ביישוב.  

מזכירי הר חברון עם בכירי המועצה על מðת לתקף ולגבש מחדש את אמðת השירות הדו רבדי   בוצע כðס של  .ג

  בהר חברון. בהמשך האמðה תופץ ע"י המועצה. 

  בברכה,                                                                                   

   מקומיועד                                                                                                                     


