יום רביעי  52בדצמבר 5102

שלום רב,

דוח סטאטוס לידיעת היזמים בעידן הנגב מספר 835102
מים רבים זרמו לכיוון נחל גרר באירוע הגשם האחרון ,מערכות התשתית שחלקן הושלמו וחלקן עדיין
לא ,נפגעו בחלקן .הטיית מי הניקוז הזורמים מכביש  04פעלה כראוי ואילו המערכות הנמצאות בתחומי
הכבישים הפנימיים שעדיין לא נסללו קרסו בחלקן .קבלן התשתיות החל לשקם את המערכות לאחר
שחברת הביטוח שלו אמדה את הנזקים ואישרה את תיקונם .בהקדם נתחיל בסלילת שכבה ראשונה
של אספלט בכביש הכניסה וכבישים נוספים ובכך נבטיח פעולת כלל המערכות באופן מיטבי.

בשעה טובה אתר האינטרנט של עידן הנגב שכתובתו  www.idnh.co.ilיעלה ב 4..4...0-לאוויר
ויספק מידע ושירותים ליזמים באז"ת ולמתעניינים חיצוניים .עידן הנגב תעשה כל מאמץ שהאתר יהיה
מעניין ונגיש .אני מזמין אתכם להשתמש באתר באופן פעיל כולל פרסום של נושאים שונים על גבי לוח
המודעות שבו .נשמח ונודה לכם על תגובות והצעות לשיפור האתר ובפתיחתו אנו מאפשרים ערוץ
תקשורת נוסף ביננו לבינכם.
חברת החשמל סיימה את הקמת תחנת המשנה הזמנית באז"ת .ברכות להם כמי שעמדו בהתחייבותם
לספק חשמל למפעלים עוד לפני פתיחתם.

מאמץ גדול אנו משקיעים בניסיון להביא להחלטה במשרד התחבורה לקדום מהיר של הטיפול בצומת
להבים והפיכתו למחלף שיקל בצורה משמעותית על התנועה .בדעתנו יחד עם הרשויות הקשורות
ורשויות הנגב האחרות להתחיל גם בלחץ ציבורי פעיל והשתתפותכם כמי שישתמשו בצומת זו בכל יום
ויום נחוצה רצויה ונדרשת.
השבוע פורסם מכרז ע"י רמ"י (רשות מקרקעי ישראל) לשטח המסחרי הגדול ( ...6דונם) התחושה
שיש התעניינות משמעותית ורצינית ע"י גורמים מסחריים במכרז זה ולא נותר לנו אלא לחכות
לתוצאותיו לכשיסתיים .הקמת אזור מסחרי משמעותי באז"ת הוא נדבך נוסף בהשלמת המרקם הכולל
של תעשייה ,מסחר ,שירותים ,בריאות והשכלה המתוכננים יחד ומשולבים בתכנון כלל הפעילויות
באז"ת.
בוועדה לתכנון ובניה בבני שמעון הונחו  .0תכניות לקבלת היתרי בניה לכולן יצאו דרישות מהוועדה
וחלק מהיזמים משתהים במתן התשובות .הוועדה עושה כל מאמץ להגיב מהר ואני מצפה שגם כל
אחד מכם יעשה הכל על מנת לקדם את התוכנית ועם קבלת היתרי הבניה יחל בבנייה.
אני מוצא לנכון להזכיר כי במכרז שערכנו באמצעות החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי
לאבטחת האז"ת זכתה חברת ש.ע.ל שתחל את עבודתה מיד עם הפעלתו של המפעל הראשון .אנו
ממליצים לכל מפעל להתקשר עם חברה זו גם לשמירה מפעלית וגם להפעלת לחצני החירום .רשת
מלאה של אבטחה המרוכזת בחדר בקרה אחד ,בחברה ,ייתן מענה נכון ומערך אבטחה כולל וטוב יותר.
פרטי ההתקשרות עם חברת ש.ע.ל-
תומר יונה מנכ"ל ש.ע.ל טלפון40-.00..66 :
אני מוצא לנכון להזכיר כי לעידן הנגב עניין בכך שהמפעלים יפעלו ,יעסיקו עובדים וייתנו פרנסה לתושבי
האזור .יזמים שמסיבות שונות לא מקדמים את הקמת המפעל פועלים בניגוד לאינטרס הציבורי של
האז"ת .בתום התקופות המאושרות לכל יזם לבנות את המפעל ,נפעל במנהל אזורי פיתוח וברמ"י

לביטול העסקאות .רשימת המתנה ארוכה נמצאת בידנו ונפעל ככל שנוכל שהמקום יאוכלס ככל המוקדם
ויענה על צרכי האזור.
אנו עומדים לסייע לכם בכל בעיה או בקידום פתרונות לצרכים שמועלים על ידכם ככל שנוכל.

עד כאן להפעם.

משה פאול
מנכ"ל עידן הנגב

