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 אגש"ח גבעות בר –ועד הנהלה 
 01/20פרוטוקול מס' 

 
 

 : אגודה שיתופית גבעות בר שם האגודה
 . 570042135: מס' האגודה

 15/01/20: תאריך הישיב 
 5:  מספר חברי וועד מנהל

 דויד אלבליה ,קידראושר  ,שני מסטר כספי: נצח בן חור, משתתפים
 עידן שילמן,  :חסרים

 יור' ועדת מסורת.  –, שי עזרן חבר מליאה –ירון בורובא  אורחים:
 נצח בן חור : יו"ר הישיבה 

 
 סדר יום:

 
 29/19אישור פרוטוקול  .1
 שני  -אישור פרוטוקול שמות הרחובות  .2
 דויד -אישור הקמת בית כנסת קבע  .3
 שני    -  ועדת קהילהמדכון ע .4
 נצח –עדכון לגבי העתירה המנהלית  .5
 נצח –עדכון לגבי תקציב הועד המקומי  .6
 ירון בורבא.  –עדכון בנושא הגדר ההתראתית  .7
 שי עזרן   –פגישה עם יור' ועדת מסורת   .8

 
 דיון והחלטות:

 
 עדיין לא אושר.  29/19פרוטוקול   .1

 
 שני הציגה פרוטוקול של אישור שמות הישוב.   .2

 הפרוטוקול מאושר. שני תמשיך בטיפול עד לקבלת הרחובות במשרד הפנים.  -החלטה 
 

 דויד עדכן כי חברי בית הכנסת החלו במסע גיוס תרומות לבנית בית כנסת קבע בישוב. .3
 הועד מברך על כך ומאשר זאת ויוציא מתכב בהתאם -החלטה 

 

 עדכון מועדת קהילה:   .4

 שני עידכנה כי בהעדר מבנה, אין אפשרות לקיים את מסיבת פורים השנה. מצד שני, מופעל לחץ גדול  .א
מהתושבים כן לקיים את מסיבת פורים. שני ביקשה לחזור ולפתוח את נושא קיום פעילויות הקהילה הבוגרת  

 במתחם החינוך מול ועדת חינוך ומול התושבים.  
 קיים שיח נוסף מול ועדת חינוך.   בשלב הראשון הועד ינסה ל –החלטה 

שני עידכנה כי הוועד אישר בתקציב הקהילה והתרבות תקציב גם להשקעות. התקציב הזה כנראה נעלם  .ב
 בשינויים הרבים שנערכו בתקציב אך הוא נדרש ויש להחזירו לתקציב האגודה כפי שכבר הוצבע עליו. 

 הסעיף התקציבי יוחזר לתקציב האגודה ויוסטו אליו כספים לפי היכולת התזרימית במשך השנה.   –החלטה 
 

 עדכון בנושא העתירה המנהלית: .5
צוות ההתנגדות, הועד והמועצה החליטו על הגשת עתירה מנהלתית כנגד צורת החיבור של השכונות החדשות של 

העתירה הוגשה. היתה פגישה ברשות להתישבות  שם. וכן כנגד מסוף האוטובוסים המתוכנן   310רהט לכביש 
כבר למעלה משנה, לייצג דואים בנגב ויש מצידם שיתוף פעולה. הועד פנה לעו"ד זיו מאירוב, שמלווה את התיק בה

 . זיו נענה וניר זמיר אישר זאת מתקציבי המועצה.  זו  עתירה את הישוב בתשלום ב
 ת כל השתלשלות העיניינים, שיצורף לפרוטוקול זה.  יצא מכתב מסודר לתושבים המסביר א -החלטה 
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 תקציב הועד המקומי אושר במועצה ביום שני לאחר שבוצעו השינויים שהועד דרש.  .6
 השינויים שאושרו: 

 קול קורא מהחטיבה להתיישבות( ע"ח אלף ₪ לטובת משכורות. ) 85קבלת תוספת של  .א

כ"כ סעיף מהנהלת החשבונות שקשור לועד   מהאגודה.ביטוחי מבנים ישולמו מתקציב הועד המקומי ולא  .ב
 המקומי. 

אלף ₪ בקרן החינוך במועצה לטובת יוזמות של ועדת חינוך/ קהילה למען כלל הילדים/נוער   20אושרו כ  .ג
 בישוב.  

 

בנושא הגדר   שבישיבה של ועדת ביטחון מול ראש המועצה, הגזברית והמנכ"ל, נערך דיון ירון בורבא עידכן  .7
 תב"רים שיש במועצה.  2 -תקציבע"י ראש המועצה מ הקמת הגדר אושרה  .ההתראתית

   –החלטה 
חבר מליאה, חברי ועדת  –מהועד, ירון בורבא  –הרב"ש, דויד  –קב"ט המועצה, חגי  –הועד מודה מאוד לנועם  א. 

 כל הישוב.. שעשו עבודה טובה בהצגת הצורך לגדר התראתית סביב ודורון אסף, ניקי, ויקטור  –ביטחון 
 ב. הועד מבקש לקבל לידיו פרוטוקול חתום של הישיבה המאשר את התקציבים מהתב"רים שהוחלט עליהם.  

 

 שי עזרן.  –פגישה עם יור ועדת מסורת  .8
 שי העלה את הצורך בבנית בית כנסת קבע בישוב, יציאה לגיוס תרומות ותחילת תכנון על שטח המיועד לכך.  

 906הדבר מצריך אישורי ועד, פתיחת חשבון בנק והצבעה על שטח יעודי בישוב, הועדה מבקשת שיאושר לה שטח 
 אין פתרון לקבורה לתושבי הישוב.  כ"כ עלה נושא שאין בית קברות בישוב והמיקום הנוכחי של בית הכנסת.  –

 החלטות:

 ועדת מסורת הינה חלק מועדות הישוב  והועד אישר כי שי עזרן הוא יושב הראש לה.  .1

 הועד יוציא מכתב שמאשר הקמת בית כנסת קבע לטובת תחילת גיוס תרומות. .2

 ה הרלוונטים.  הועד יוציא מכתב הסמכה לועדת מסורת לטפל בנושא בית קברות ביושב מול משרדי הממשל .3

הועד מאשר פתיחת חשבון בנק יעודי, תחת האגודה, לטובת גיוס התרומות לבית כנסת. חבר ועדת מסורת  .4
 יהיה חותם ראשון בחשבון זה.  

הסטטוס כרגע שסוכם מול המועצה הינו שטח חום במרכז הישוב שנמצא בתב"ע שלב ג'. ועדת מסורת תבחן  .5
 כן תפגש עם ועדת בינוי בנושא זה, ותחזור לועד עם המלצתה. ח ושוב את החסרונות והיתרונות של כל שט

הועד לא יאשר הזזת הנשקיה או הזזת חדר הכושר לצורך בנית בית הכנסת. לפחות לא  –למען הסר ספק 
 בשלב הזה שאין מבני ציבור אחרים בישוב. 

 
 
  

 שם וחתימת יו"ר הועד המנהל     חותמת האגודה:                    חתימת מזכיר האגודה :           
 נצח בן חור                      

             


