
 

 

 2018 באוגוסט 1 רביעייום 

 שלום רב, 

 8/2012 דף מידע על התקדמות והתפתחות פארק התעסוקה עידן הנגב

השטח הצפוני של אעדכן כי הושלמה העברת  בראשית .שמח לשוב ולעדכן על הקורה בעידן הנגב

פארק התעסוקה המשותף עידן הנגב מהמועצה האזורית בני שמעון לתחום המוניציפלי של עיריית 

מבחינת היזמים יורגשו שינויים קלים בהתנהלות  .ווחנו במכתב מפורט ליזמיםי, זאת כפי שדרהט

בי גל ונה כפי שהיו נהוגים בבני שמעוןעיריית רהט אימצה את כל חוקי העזר לרבות צו הארנ כאשר

 .אזה"ת המשותף

ועדת התכנון ומרחב התכנון נותרו בבני שמעון ובעצם ההתנהלות הכללית מלווה על ידינו כחברת 

 הניהול של הפארק. אתם מוזמנים, לפני כל פניה לרשויות )בני שמעון או רהט(, לפנות אלינו לסיוע.

 עדכונים נוספים:

 י בניית שלד לבית עידן הנגב הושלמה! אנו צופים כי עבודות הגמר אני שמח לשתף כ

, אז יועברו משרדינו לבית עידן הנגב, יפתחו 2019של שנת  3יימשכו לא יאוחר מרבעון 

ז להעצמת כרכיתות הלימוד והאודיטוריום לשימוש הציבור וכמובן שתפתח גם פעילות המ

החל פעולתו בשיתוף פעולה עמנו.  האישה והמשפחה הפועל תחת מכון טריגובוף שכבר

כמו כן, יפתחו אולמות ייצור למפעלים בתחילת דרכם על מנת לסייע להם לצבור ניסיון 

יושכרו שטחים  ,ולהתעצם לקראת יציאתם להקמת מפעל גדול ומשמעותי. לשם כך

למפעלים בגדלים שונים בתוך המבנה ואנחנו מזמינים אתכם לפנות ולהפנות אלינו יזמים 

 ומי התעשייה לשיחה ובירור האפשרויות.בתח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  מנכ"ל משרד הכלכלה ורשות ההשקעות פעלו לסייע במשיכת מפעלים  -4.49חוזר מנכ"ל

ליישובי הבדואים והעמידו תקציב משמעותי לכך. אני מזמין אתכם להיכנס ולקרוא את 

 ( ולבחון פניותיכם לקבלת זכות לסיוע מהמשרד.4.49הוראת מנכ"ל ההוראה )

https://www.gov.il/he/Departments/policies/economy_dgi_instructions_04_49


 

 

  לאחרונה בוטלו מספר עסקאות עם יזמים שלא עמדו באבני הדרך ולא בנו במגרשם מעל

פר מגרשים למאגר המגרשים הפנויים וכעת אנו שש שנים. בעקבות ביטולים אלו חזרו מס

בוחנים בקשות שהוגשו אלינו להקצאות קרקע על מנת לבחון את הקצאת המגרשים 

מחדש בהליך של פטור ממכרז. רק יזמים ו/או מפעלים מתאימים יופנו על ידנו להמשך 

 תהליך.

 ם )שבעה( כפר מפעלים שקיבלו היתרי בנייה נמצאים בשלבים שונים של בנייה. חלק 40-כ

ם לקדם את עובדות ועובדים. אנו ממשיכים לעודד את היזמי 2250-פועלים ומעסיקים כ

 .לייצור הבנייה ופתיחת המפעלים

  הציבורית יוצבה ופועלת לשביעות רצוננו. מערכת במערכת המדידה הרציפה למי השפכים

הטיפול המוקדם אני קורא לכל המפעלים לטפל בשפכים לפי ההנחיות ובעיקר לבצע את 

הנדרש )היכן שנדרש( על מנת שמערכת הטיפול בשפכים תוכל לתפקד באופטימיזציה. 

ם מעת לעת את ה"תוצרים" וכך גם נדרש כל מפעל לעשות ולהעביר אלינו את יאנו בודק

 תוצאות הבדיקות.

 ,ם חופשת קיץ נעימה ולחברה הבדואית אאחל לקראת החג הקרב גםאני מאחל לכול

 דחא שמח.עיד אל א 

 בברכה,

 

 משה פאול                                                                                            

 עידן הנגב מנכ"ל                                                                                       


