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שלום רב,

דוח סטאטוס לידיעת היזמים בעידן הנגב מספר 011104

מזה חודש שעלה לאוויר אתר האינטרנט של עידן הנגבwww.idnh.co.il-

האתר הינו מקיף

ונותן תמונה מלאה המתעדכנת מידי יום ביומו בחדשות מהאתר ומשטחי עידן הנגב.
אני קורא לכם להוסיף את כתובת האתר ל"מועדפים" שלכם וכך להתעדכן מפעם לפעם בהתפתחות
אזה"ת.
באתר ניתן למצוא גם גלריית תמונות מגוונת מראשית ההקמה ועד בכלל..
לוח המודעות האינטרנטי שבדף הבית מאפשר לכל מפעל להעביר אלינו מודעות "לתלייה" על הלוח
לצפייה ולשימוש יתר דיירי הפארק.
כל מפעל שיחפוץ יוכל להתפרסם דרך האתר ,נשמח להעמיד קישור מדף הדיירים לאתרי האינטרנט
שלכם.
אנו רואים באתר כלי עבודה חשוב ולצד הקשר האישי בינינו גם אפשרות לקשר באמצעותו.
בנוסף ,עם עליית האתר לאוויר תרגמנו לשפה הערבית את עמוד ה"אודות" ,כחלק מהתפיסה של
אזה"ת וממנו אף ניתן להגיע לעמודים אחרים באתר.
קצת מתוך החדשות שפורסמו באתר-
*  -.1..7.0.70הושלמה בניית תחנת המשנה לחשמל והיא "חושמלה".
*  -.1..7.0.70נסללו כבישים בעידן הנגב.
*  -.1..7.0.70נערך סיור של מעצבי דעת קהל בשטח ובו הם שמעו עלינו ולמדו על התפתחות עידן
הנגב.
*  -70..7.0.70הזמנו את היזמים (הזמנות רשמיות תשלחנה בהמשך) ליום עיון אותו עורך בנק
הפועלים לגבי מימון עסקים קטנים .יום העיון יתקיים בבאר שבע בתאריך
ה 00..0.0.70ואנו מזמינים את כולכם להשתתף בו.
*  -71..7.0.70הנהלת עידן הנגב אישרה את תכנית העבודה לשנת  0.70והיא מפורסמת באתר.
*  -01..7.0.70התחלת עבודות להכפלת כביש הכניסה אלינו ולעיר רהט ,כך שיקל את הנגישות
לאזה"ת.
*  -.0..0.0.70השתתפנו ודיווחנו על ההפגנה בצומת להבים-רהט בעד האצת בניית המחלף
בצומת להבים-רהט.

*  -.1..0.0.70שני יזמים נוספים העבירו את תכניותיהם לוועדה לתכנון ובניה של בני שמעון לקבלת
היתרי בנייה ,סה"כ נמצאים בוועדה כ 71-מגישי תכניות.
*  -.0..0.0.70התקיים סיור עיתונאים זרים באזה"ת מתוך רצון ללמוד על קשרי השותפים
והתפתחות האתר .זהו ביקור שני של קבוצת עיתונאים מחו"ל בשטח אזה"ת.
*  -.1..0.0.70צוות העבודה המכין את החומר לצוות ההיגוי הציבורי להקמת מכללת "עתיד הנגב",
סיים את עבודתו ויציג בפני הצוות הרחב את סיכום העבודה בישיבה שתתקיים
ב.71..0.0.70
*  -.1..0.0.70רשות מקרקעי ישראל החליטה על מימון מלא לשינויים נדרשים בתב"ע.
*  -.1..0.0.70סיום עבודות הכשרת הקרקע בשטח של כ 7..-דונם המיועד להקמתו של מפעל
קרגל.
מתוך הדיווחים השוטפים הללו עולה כי כמעט מידי יום יש לנו חדשות לספר לכם ואני שב ומזמין
אתכם לעקוב ולהתעדכן.

עד כאן להפעם.

משה פאול
מנכ"ל עידן הנגב

