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 331026דוח סטאטוס לידיעת היזמים בעידן הנגב מספר 

 

תם חודש הרמדאן, ואנו מצפים על פי התוכנית להאצת עבודות התשתית בכל האונה הצפונית. עד 

 התקדמו העבודות יפה, אך על פי התכנון יש להגביר את הקצב, וזאת נעשה. ,כה

 בדיקה חודשית שאנו עורכים, נמצאים בשלבי תכנון המפעלים, וגם להם אנירבים מהיזמים, על פי 

א לתם, הויעפב קורא להשלים תכנון ולעלות לשטח. אזור תעסוקה, בו המפעלים מוקמים ומתחילים

הוא זה שיאפשר לנו לתת שירותים ברמה גבוהה לעסקים, ליזמים ולקהל שיבוא המטרה העיקרית. 

 בשערנו. 

ההנהלה על קונספט השילוט, על פי אחת מהצעות גליה ארז וראובן רום. אני מצרף לאחרונה סיכמה 

, הלוגו ייכנס לתוקפו בימים לכלל השילוט באתר תאת הלוגו החדש של עידן הנגב כתמונה מייצג

 . הקרובים

 

 

 

 

 

 

 

 

היזמים, בעת בניית המפעלים, ליצור אתנו קשר באשר לשילוט הפנים מפעלי,  כםאני מזמין את

החיצוני והפנימי "ידברו באותה שפה", דבר שיגביר את האחידות והמראה ים כי השילוט ומציע

 המשותף לכל האזור.

זאת במטרה לצאת מתחום הדרך  ,הסטה של הקו הראשי באזור צומת להבים תמקורות מבצעחברת 

 של הצומת ולאפשר הרחבתה. עדיין לא תמו הדיונים עם משרד התחבורה על מתכונת ההרחבה ועל

 מופעל לחץ על המשרד להניע פתרון לאלתר.  ,מועד ביצועה, אך בהובלת ראשי הרשויות

גם החיבור הקבוע של עידן הנגב לרשת הארצית של מקורות יתבצע בהקדם, לאחר שהתמ"ת העביר 

 . זהכסף לחיבור 

נחל גרר  קק"ל בחבל דרום ביקרו באזור, וסוכם על ביצוע נטיעות משני צידי -נטיעות בדופן נחל גרר

העבודה ותיחום בין האז"ת לשטחים שמחוצה לו.  בתחום האז"ת , דבר חיוני לייצוב מורדות הנחל 

 .4102תתבצע, ככל הנראה, בשנת 

בהקמת ועתה עוסקת חברת החשמל  ,בתחום האז"ת הושלמו למתח עליוןהחשמל  יעבודות קוו

תחנת משנה במגרש שמיועד לכך. כמו כן, אנו עוסקים בהקמתם של שני חדרי שנאים שיספקו חשמל 

 למגרשים.
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אור, הושלמה, כחלק מהיתר -תוכנית אב לתברואה לכלל האזור, שבוצעה על ידינו בעזרת חברת בר

סולת והפרדתה לזרמים שונים. במקביל, אני מזכיר הנחיות ליזמים לגבי טיפול בפ והבניה גם יינתנ

לפנות לתאגיד מחזור ולהסדיר את מחזור האריזות לכם כי על כל מפעל, מעל היקף הקבוע בתקנות,  

אחד ששמו ת.מ.י.ר. חשוב ללמוד את חוק האריזות מחזור אריזות שהוא מייצר כרגע. קיים רק תאגיד 

 מי שאינם עומדים בתקנות חוק זה. על מנת להימנע מקנסות כבדים שיוטלו על

 קצת תמונות מהשטח:עוד לכל מי שזקוק לעזרתנו.  ,אנו מוכנים לסייע בקשר 

  

 

זיאדנה, מהנדס עידן הנגב. אשוב לעבודה לאחר ראש אני יוצא לחופשה, ובהיעדרי יחליף אותי עאדל 

 השנה.

 

 

 עד כאן להפעם,                                             

 

 משה פאול    

 מנכ"ל עידן הנגב

 


