יום שלישי  10ינואר 2017
שלום רב,
דף מידע על התקדמות והתפתחות פארק התעסוקה עידן הנגב 1/2017
שנת  2016מאחורינו ואנו ניצבים בראשית שנת  2017שבה אישר דירקטוריון עידן הנגב את תכנית
העבודה והתקציב לשנה החדשה.
בשנה הקרובה ,נעמיק ונבסס את ליווי המפעלים בבנייה בשטח ,נחדד את הטיפול בשטח הציבורי
ובמפעלים ,בנושא חוקי הבנייה וחוקי העזר ונבסס את התחזוקה בשטח ,נוי ,שילוט ,ניקיון ועוד.
שבעה מפעלים יחלו את עבודות הייצור בשנה הנכנסת והסיכוי להגיע להעסקה של כ 2000-עובדים
השנה ,ריאלי למדי .כ 35-מפעלים מחזיקים בהיתרי בנייה ורובם כבר בונים במרץ.
חברת אמ .אס .דנטל סיסטמס בע"מ קיבלה טופס  4וכבר בשבועות הקרובים יחלו לייצר במקום.
גם בקרב בעלי הקרקעות הפרטיים קיימת תנופת רישוי ובנייה ובשישה מגרשים שאוחדו לאחד כבר
החלה הבנייה .ברכות לפוזאן אלעטאונה שדוחף את הקמת המפעל כחלוץ בעלי המגרשים הפרטיים.

התעניינות רבה יש לעידן הנגב .בכל שבוע אנו מארחים קבוצות ויחידים המגיעים ללמוד על שיתוף
הפעולה ו"הסיפור" של עידן הנגב .התגובות מצוינות ונותנות הרבה כוח ורוח גבית להמשיך ולפעול.
לאחרונה ביקר אצלנו מבקר המדינה ,שלעניות דעתי ,התרשם עמוקות מהנעשה בשטח .לצד המבקר
הגיע גם ח"כ אורי אריאל הלוא הוא שר החקלאות ופיתוח הכפר ,וגם ראש מנהלת ההסדר ,יאיר מעיין.
בנוסף התקיים ביקור לימודי מקבוצה שפועלת בשת"פ יהודי-ערבי מהצפון ,קבוצות נוספות של מורי
דרך ורבים אחרים.
לאחר הגשמים האחרונים נראה כי תשתיות המתחם כולו ,כולל סוללות העפר הדרומיות ,שלהן שיפוע
גדול במיוחד ,עומדות במשימה .קבלן התשתיות סיים למעשה את העבודות ויצא מהשטח .כעת אנו
מצפים למכרז חדש שיצא ממשרד הכלכלה ,לנושא ריבוד הכבישים ,מדרכות ,שערים וביתן שומר.

הנהלת ודירקטוריון עידן הנגב אישרו לאחרונה הקמתו של מצפור "חזון התעשייה" על שם שמעון פרס
ז"ל .פרס ,בתפקידו כשר לפיתוח הנגב והגליל ,נרתם להקמת אזה"ת ואף העמיד את הסכום הראשוני
לתכנון.

מפגש עדכון ושמירת קשר עם מר שמעון פרס ז"ל מאי 2015

בדעתנו לייצר נקודת תצפית סמוכה למקום בו עמדנו יחד והתקבלה ההחלטה להקים את עידן הנגב.
מקום ממנו נראים שני חלקי הפארק ובו יוכלו מבקרים לקבל הסבר על הפארק ופעילותו .אנו במגעים
עם מרכז פרס לשלום לקביעת ההכרה בתהליך ההנצחה ,היקפה ומהותה.
בתאריך  21.02.2017צוותי המל"ג והות"ת ,הגופים שצריכים להחליט על הקמת אוניברסיטאות בארץ,
יבקרו אצלנו וננסה לקדם את ההחלטה על תקצוב התכנון וההחלטה העקרונית על הקמת עידן הנגב
כמכללה אקדמית.
רבות דיווחתי על בית החולים וההחלטה להקים בית חולים שני בנגב בבאר שבע .גם בנושא זה אנו
בדברים עם הנהלת משרד הבריאות לבחינת שימוש בשטח שהוקצה לבית החולים .נדווח עוד כאשר
יתבררו הדברים.
נושא הגז הטבעי בעידן הנגב מתקדם וככל הנראה על פי כל התכניות ,הגז הטבעי יגיע לאזה"ת
בחודשים הקרובים .אני מאיץ במפעלים המעוניינים וכאלו שבוחנים את הנושא ,לקדם חשיבה והחלטות
וליצור קשר עם חברת "נגב גז טבעי" ישירות או באמצעותנו.
אני שב וקורא ליזמים להשלים את התאום והתשלום לחברת חשמל עבור החיבור למגרש .תהליך זה
ארוך ובסוף אף גורם לעיכוב בחיבור .זהו נתון קריטי להפעלת המפעלים!

מזכיר לכם כי אנו מעלים באופן קבוע נושאים ועדכונים לאתר האינטרנט שלנו  , www.idnh.co.ilלדף
הפייסבוק וכן סרטונים לערוץ היוטיוב שלנו ,מזמינים אתכם להיכנס ולהתעדכן.
אני מאחל לכולנו שנה אזרחית טובה בה נקדם ונעמוד בתכניות העבודה המפעליות והכלליות שלנו.

בברכה,

משה פאול
מנכ"ל עידן הנגב

