
 

 

 2016אפריל  11יום שני 

 שלום רב, 

 1/2016דוח סטאטוס לידיעת היזמים בעידן הנגב מספר 

 החורף כבר מאחורינו ועת האביב הגיע. 

כפי שכל אחד יכול לראות אנו עסוקים בשיפור הנראות והחזות של אזה"ת אם ע"י הקפדה על חזיתות 

 הקירות לכלל המפעילים ואם בנטיעות שתילים ועצים לצד גמר עבודות להקמת קיר ברוכים הבאים. 

 מפעלים נמציאם בשלבי בניה שונים ולמרות קצב מעט איטי צומחים המפעלים והמקום נראה 20-כ

 בתנופה אמתית. 

 

 

 

 

 

 

תתחיל חברת שמירה מוקד ח.א.ש לתת שירותי שמירה לאחר שזכתה במכרז  01/05/2016בתאריך 

שניהלה עבורנו חברת משק וכלכלה. תפקידה של החברה והשומר לפקח על הנעשה בשעות בהן אין 

חווינו בד"כ עד פעילות ועל הנעשה בשטחים הציבוריים. נאחל להן ולנו תקופה רגועה ושקטה כפי ש

 היום. 

המכרזים הבאים שאליהם נצא בזמן הקרוב הם לקריאה מרחוק של מדי מים וקבלת נתונים בכל רגע 

נתון על אובדני מים, מכרז אחזקה לנוי ולשטחים הציבוריים ומכרז תחזוקה לכלל המערכות שעם סיום 

 העבודות יועברו מקבלני ההקמה לאחריותנו. 

, 37אני שב ומזכיר כי קו אוטובוס מנתיבות לתחנת הרכבת בלהבים, קו 

נכנס לעידן הנגב מספר פעמים ביום, ואני ממליץ לידע את העובדים 

 בכך. 

 ללוח זמנים מעודכן לקו 37, לחצו כאן.

לאישור קו חשוב הרבה יותר שיצא מרהט, יעבור בעידן הנגב  אנו מחכים

 וישוב לרהט. קו טבעתי שישרת את הבאים ונחוץ כבר היום. 

עקב שימוש ללא אפשרות פיקוח על פתיחת מגופים לכיבוי אש 

)הידרנטים( בשטחים הציבוריים, קנינו מתקני הגנה לכל ראש ברז כזה, 

 כדאית. בינתיים פעולה זו מוכיחה את עצמה כ

 

 

 

http://bus.co.il/otobusimmvc/Line_Travels/1010/37_10031_50472707?
http://bus.co.il/otobusimmvc/Line_Travels/1010/37_10031_50472707?


 

 

משרד הכלכלה ועם התאחדות  –בצהריים )הזמנה מצורפת( נקיים יחד עם מעוף  13/04/2016בתאריך 

התעשיינים כנס בנושאים חשובים לכל מפעל ומפעל. חברת סודהסטרים נאותה לארח אותנו בחדר 

יום  ההכשרות וההדרכה שלהם ואני מצפה שנציגות רבה תשתתף בכנס. עשו פסק זמן מטרדות היום

 ובואו לשמוע, נתונים חשובים יימסרו במפגש. 

Save the day 

בשעות הבוקר נקיים טכס בהשתתפות ראש הממשלה לפתיחת אזור  24/05/2016בתאריך 

 התעסוקה. אנא שריינו מועד זה ביומנים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכת אביב נעים לכולם

 והמשך פריחה והתחדשות

 

 

 משה פאול                                                                                                               

 עידן הנגב מנכ"ל                                                                                                         


