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 2021ינואר  04

 ' טבת תשפ"אכ          
           

 לכבוד
 תושבי מדרשת בן גוריון

 

 הנדון: עדכון בנוגע לתשתיות בישוב מדרשת בן גוריון ועבודת המועצה בנוגע לכך
 

בהמשך לישיבות משותפות עם נציגי ועד הישוב ברצוננו לעדכן אתכם בעבודותנו הנוגעות 
 לתשתיות בישוב ובסביבתו: 

 
 תשתית מים

 תשתית מקורות במרחב :
 חברת מקורות משקיעה בתחום המועצה מאות מיליוני שקלים בשדרוג מערכת המים.

נמצא בביצוע. בריכה התחנה הראשית היא במשאבי שדה, היא מוכפלת בימים אלו, בפרויקט שכבר 
נוספת מוקמת והמשאבות מוכפלות. הביצוע מתקיים בימים אלה. הביצוע הוא ארוך וצפוי להמשך 

 לפחות עוד שנה.
 ממשאבי שדה יצא קו מים נוסף לכיוון שדה בוקר, קודם היתר, והפרויקט לקראת ביצוע.

חדשה שאושרה, יש היתר, והם בעבודות להכפלת גודל  יש תב"ע –תחנת השאיבה של שדה בוקר 
 התחנה. 

–הקטע האחרון הדורש שדרוג הינו בין תחנת השאיבה בשדה בוקר לכיוון מרחבעם ולכיוון המדרשה 
 שדרוג זה אינו על הפרק לביצוע כרגע בתוכנית העבודה.

 
 תשתיות מים בתוך המדרשה

 שונים:ספקי מים  שלושהישנם בישוב 
 מדרשת שדה בוקר המספקת מים לשכונות בלב הישוב ולמוסדות הציבור של התאגיד,תאגיד 

שכונות נווה בוקר  אוניברסיטת בן גוריון.וכן מי רמת הנגב המספק מים לשכונות נווה צין ונווה בוקר 
 ונווה צין מוזנות מקווי מים שונים ונפרדים מהקו של התאגיד ולב הישוב.

 
 לגבי לחץ המים:

 וכןו מים חדש מבריכת מקורות לישוב. לקדם קות נענית לפניית ראש המועצה ערן דורון, חברת מקור
 מה. טעכבר סיור בנושא עם מתכנן מ קיימה

נבדקת האפשרות להתחבר לקו מקורות רמון ובכך תשתיות ישנות בלב הישוב   בבשל החשש למצ
  להעלות את הלחץ לשכונות עד להקמת הקו החדש.

 
 אינטרנט

 הוט ובזק. –כיום בשכונות נווה בוקר שני ספקים אפשריים 
בנווה צין ובלב הישוב רק בזק נמצא כתשתית. המועצה בוחנת אופציות של אספקת רשת מהירה 

 יותר לשכונה על ידי ספק אחר. 
 כל תושב יבחן את האפשרויות בין הספקים השונים.  –בנווה בוקר 

 
 חשמל

 יאה אשר מתקבלים מתושבים בגין הפסקות חשמל. המועצה מנהלת מאגר של טפסי קר
ממיפוי הטפסים עולה כי קיימות בעיות ברשת החשמל, אך הן בעיות זהות לכלל הישובים ברמת 

 הנובעות מכמה סיבות:הנגב, ובעיקר הפסקות קצרות 
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 אורך קווי החשמל במרחב המועצה הוא הארוך ביותר במדינה ולאורכו מיעוט של צרכנים.
 פרטורות ולחות בין היום ללילההפרשי טמ

 תנועה מחוץ לכבישים על ידי ג'יפים אזרחיים ורכבים צבאיים המעלים אבק, וכן ציפורים
כל אלה מוכרים על ידי חברת חשמל, אשר מכירה בבעיות ומתכוונת לקדם פתרונות מול הרגולטור 

 )רשות החשמל(. 
 

 ביוב
סוכם כי יש להפעיל בדיקה כלכלית של הכללת הישוב כצרכן  של קו הקולחין שיגיע מכלא נפחא לכיוון 

 שדה בוקר על מנת להפחית בעלויות ההשקיה הציבורית ולהשתמש במים המטוהרים.
 
 
 

אנו פועלים יחד עם ועד הישוב ומזכירת הישוב בשיתוף פעולה מלא, ואתם מוזמנים להמשיך ולדווח 
את הבעיות, על מנת שנוכל לעמוד עם נתונים עדכניים לגבי תקלות שקורות, ובשיחות  ולמפות

 שוטפות מול ספקי התשתיות השונים. 
 
 

 בברכה,
 שירה מוריוסף

 מהנדסת המועצה 
 

 העתקים:
 ראש המועצה -ערן דורון

 ליתמנכ" –הילה קפלן 
 ותשתיות באגף הנדסה GIS רכז  -ברני רוזנפלד
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