
 

 

 2015 ספטמברב 16 רביעי יום                                                                                           

 ,שלום רב

 20152/דוח סטאטוס לידיעת היזמים בעידן הנגב מספר 

 אני מוצא לנכון לתאר בפניכם את התמורות שחלו בעידן הנגב של שנה עברית חדשהתחילתה עם 

 בחודשים האחרונים.

אני מעריך כי שלושה מפעלים  2015מפעלים קיבלו היתרי בנייה ורובם בונים בשטח. עד לסיום שנת  13

 נוספים יחלו בבנייה. 

 

 

 

 

 תי!יצומח פה משהו אמ שבאמתגדרות מוקמות, בניינים צומחים והתחושה הכללית היא 

 -ולעוד עדכונים

 ר קבלן זוכה שיחל בעבודתו בהקדם. מכרז התשתיות האחרון לאונה הצפונית הסתיים ונבח

 וכל לעבור לאחריות עידן הנגב ממשרד הכלכלה שאמון על בנייתות תהצפוני ונההא ,עם סיומה

 .של אזור התעסוקה

  לאחרונה קיבלנו אישור מהחברה הלאומית לדרכים לכך שהם יציבו על הכבישים הסמוכים

 שילוט לאזה"ת עידן הנגב.

  לראות את האור בקצה  מחלפים השונים מתקדמים ואפשרוה 6עבודות הפיתוח של כביש

אנו מצפים  המנהרה ואת שחרור הפקק בשלב זה בצומת בית קמה ובעתיד גם בצומת להבים.

 התכנון של מחלף לאזה"ת רהט והביצוע יקודם ויושלם בהקדם! כי שלב

  תכנית השינויים לתב"ע )אונה דרומית( עברה את שלב הוועדה המקומית לתו"ב ותועבר לאחר

 תהה לנו תב"ע מתוקנת ומאושרת.החגים לטיפול בוועדה המחוזית. אני מניח כי בתוך שנה 

 )וזו תובא  2016ת הכנת תכנית העבודה לשנת ימנו איס צוות עידן הנגב )עאדל, ענת ואנוכי

הנהלת עידן הנגב. בתכנית מספר אתגרים חשובים ונפרסם חלקים ממנה עם בלדיון ולאישור 

 אישורה בהנהלה.

  .כן מתווה גז, לא מתווה גז, אצלנו מתקדמת תכנית הנחת הצנרת שתוביל גז לשטח אזה"ת

באזור לחתום על הסכמים לחיבורם  )חברת החלוקה( מצפה ממפעלים "נגב גז טבעי"חברת 

 לצנרת. כל מי שמתעניין יכול לפנות אליי ואנחה אותו בנושא.

  חברת החשמל היא אולי חברה שבעת קרבות או אירועי שלג ויודעת להסתער על עמודים

ולחדש במהירות אספקת חשמל אך לא כך אנו חווים לגבי חיבור עידן הנגב ומפעליו לרשת 

לא לעומדים חדרי הטרפו מיותמים, שרוולים שהונחו על ידנו עדיין ם החשמל. חודשים רבי

כבלים ואף מפעל לא יכול לקבל אספקת חשמל סדירה לא לשלב ההקמה ואיני בטוח כלל 

באשר לשלבי ההמשך! מאמץ של דירקטוריון עידן הנגב יופנה ע"י היו"ר, טלאל אלקרינאוי, 

חברת החשמל כיוון שאת יתר הדרכים והלחצים  וסיגל מורן ראשת מ.א בני שמעון לעבר מנכ"ל

 כבר מיצינו!



 

 

  להקמת בית עידן הנגב והסדרנו את העברת הכספים מהבעלים לאחרונה בחרנו אדריכל

 .2016)הרשויות( לטובת בניית הבית, אני תקווה כי נעבור לביתנו החדש בתום שנת 

 משוטטים הוא  ועדרי כלביםת והאדם אך כאשר הוא מצטרף לחבור להכלב הוא ידידו הטוב ש

מהווה איום ומפחיד את באי הפארק. בחודש האחרון, בעזרת וטרינר הרשות ולוכד כלבים 

חוק ע"י הרשויות כמקצועי, הרחקנו מהשטח עשרות כלבים למכלאות. פעולות אלו נעשות 

עלית המצמצמת תופעה זאת ע"י הסבר פהמוסמכות והמיומנות לכך. נדרשת גם פעולה פנים מ

מרים ולעובדים, לקשור את הכלבים הפרטיים ולא להאכיל את הכלבים "האורחים" והבלתי ושל

 רצויים. נושא זה דורש טיפול אזורי יחד עם עריית רהט ואני עוסק גם בכך.

 קיון לצדי הדרכים בתוך עידן הנגב נעשה בימים אלו. בעזרת כלים אנו מפנים את עשבי ימבצע נ

ד נביטת עשבי החורף. עם מכרז הגינון ניטע השנה עצים, שיחים הקיץ ולקראת החורף נרסס נג

 ופרחים לפי קצת התפתחות האתר.

 עובדים במפעל סודהסטרים ובהחלט אנו מצפים להרחבת היקף  1100-כבר היום מועסקים כ

המועסקים הן בסודהסטרים והן במפעלים הנוספים ובכך להגביר את קליטת העובדים 

הנשים הבדואיות. זהו אתגר גדול ומשימה חשובה ביותר לקראת המקומיים ובעיקר ממגזר 

למפעל המתכת שבו וברכות להם  4עם כתיבת שורות אלו קיבל המפעל טופס  השנה החדשה.

 על כך.

ושב ומזמין אתכם להתעדכן מעת לעת דרך אתר  אני מאחל לכולם שנה טובה ומועדים לשמחה

 דן הנגב.האינטרנט המעודכן שלנו ודף הפייסבוק של עי

 

 בברכה,      

 משה פאול    

 מנכ"ל עידן הנגב

 

 

 


