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  10 רמספ -אגודה   וועד הðהלהפרוטוקול ישיבת סיכום 
  

  . היישוב  במזכירות ת אגודההתקיימה ישיבת ועד הðהל 30/01/23בתאריך  .1

ויוðי    דודי אזולאי  –  ולא ðכחיוðתן לðיאדו.    –מזכיר  .  , חיים עגיבמורן בלשאיאורי ברבי,    –ðכחו: חברי ועד    בישיבה .2

 .  וייסמן

   :בישיבה ההשתתפ .3

 מðהלת תחום רכזי קהילה מתð"ס.  – קרן לפאייר    .א

 :להלן הðושאים שðדוðו בישיבה .4

 . 2023הצגת ואישור תכðית העבודה והתקציב לשðת   .א

 .סטאטוס חובות תושבים  .ב

  . סיבים אופטיים חיבורהצגת סטאטוס   . ג

  .הצגת ðושאי סדר ציבורי  .ד

 . הצגת סטאטוס מבðה ארזים וסטאטוס מכרז להשכרתו  .ה

 .סטאטוס מול אמðה, ארזים/אורון ðדל"ן בðוגע להמשך פיתוחהצגת   .ו

 סטאטוס החלפת בעלי תפקידים באגודה.   .ז

 להלן סיכום הישיבה וההחלטות שהתקבלו:

  תג"ב  אחריות   החלטה   פירוט  ðושא מס"ד
הצגת תכðית עבודה     2023ת"ע   1

  2023ותכðית תקציב 
אושרה פה אחד   התכðית הוצגה במלואה. התכðית

בכפוף להערות והתיקוðים שðיתðו. התכðית המעודכðת  
  תישלח לחברי הוועד. 

  0/02/23  מזכירות 

סקר מדד    2
  קהילתי

הצגת ðתוðי סקר 
  המדד הקהילתי

ðתוðי הסקר יוצגו באסיפת חברים קרובה. בהמשך 
יתוכðן ערב חברתי קהיתלתי לעיבוד הðתוðים וגיבוש  

 תכðית עשייה ועבודה להמשך 

  מזכירות 
מוביל 
  חברתי

  שוטף

- טכðולוגיה   3
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 
  טכðולוגית סיבים מתקדמת לרווחת התושבים. 

  מזכירות 
XFIBER  

  שוטף

מðהלת   4
  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 

מוביל חברתי, חיðוך   איוש בע"ת  5
  וðוער 

אðו מקדמים בברכה את רביד כץ, המוביל החברתי,  
חיðוך וðוער ביישוב. רביד מגיע עם רקע עשיר בתחומי 
חברה, חיðוך וקהילה. ברצוððו להודות לגילה אלמעלם 
על תפקידה המסור ותרומתה הרבה ליישוב בתפקידה 

  כמובילת חיðוך וðוער. 

 -   -  

מבðה   6
  ארזים

כרז  הוצאת מ
  להשכרתו

סוכם הזוכה במכרז. המבðה הושכר לגו מרקט ע"מ 
לפתוח מחדש מכולת ביישוב. אðו מאחלים הצלחה 
לכל השותפים ומקווים שהמכולת תישאר ביישוב  

  לאורך זמן. 

 -   -  

המשך   7
  פיתוח 

 7פיתוח ובðיית 
  68-75שטחים 

והמשך פיתוח 
  הרחבה 

  שוטף  מזכירות   המשך קידום הפרויקטים מול היזמים והמועצה. 
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שמות    8
  רחובות

הגשת בקשה למיסוד 
שמות הרחובות מול  

המועצה ומשרד 
  הפðים 

בשðה האחרוðה התקיים תהליך קהילתי של בחירת 
שמות לרחובות היישוב. התהליך בוצע ע"י הצבעה של  
תושבי היישוב  על שמות הרחובות. השמות אושרו   
ע"י ועד היישוב וכעת הðושא יעבור למועצה ולמשרד  

  בהתאם לðוהל הסדרה של שמות הרחובות.הפðים 

  שוטף  מזכירות 

  

 

 : ðוספיםעדכוðים  .5

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

כמו כן יועמדו תושבים חדשים למועמדות לחברות באגודה. 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.  

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

 בהר חברון. בהמשך האמðה תופץ ע"י המועצה.  

 

  

  

  בברכה,                                                                                   

 ועד אגודה                                                                                                                      


