
 

 

 

 2016 ספטמבר 8 חמישייום 

 שלום רב, 

 20163/דוח סטאטוס לידיעת היזמים בעידן הנגב מספר 

ימי סוף הקיץ ולקראת החגים, חג הקורבן וחגי תשרי, אני מוצא לנכון לעדכן במספר נושאים המקודמים 

 בעידן הנגב. 

 פרסוםהצעות, לאחר  7מכרז רמ"י שיצא לשטח המסחרי הגדול שבאונה הצפונית הסתיים עם הגשת 

ברים כרגע ברשות התגלו בעיות בקשר עם תביעות בעלות שעדיין לא הוסדרו. הד התוצאות והזוכים

מקרקעי ישראל ואני תקווה שימצא לכך הסדר הוגן והגון גם עם הזוכים וגם עם המשפחה שבתביעת 

 בעלות. 

שמדרום ומערב לעידן הנגב על מנת בימים האחרונים נעשו פעולות נמרצות להסדרת סוללות האדמה 

באדמה וכן עצים מסוגים  יםטמונלהיערך לחורף המשמש ובא. נשתלו צמחי כיסוי על משטחי פלסטיק 

של עבודות נוף בצד  בעיקר לכיוון מפעל קרגל. כרגע אנו בעיצומןשונים, זאת על מנת למנוע סחף 

 המערבי של המתחם.

 זקופים.  חדקונית הדקל, תולעת המחסלת עצי דקל במבצע מיוחד רוססו כל הדקלים בשטח כנגד 

 

 



 

 

כאלו ואחרים של בנית המפעל. אני מצפה שעד סוף מפעלים נמצאים בשלבים  26אני שמח לבשר כי 

 מפעלים נוספים.  5-פתחו כי 2017פתח לפחות מפעל אחד ובמהלך י 2016

מקיימים בחסות משרד נגב גליל ומשרד החקלאות יריד/שוק חשיפה של עידן  בחול המועד סוכות אנו

ם להכיר" ומיועד לעובדי המפעלים ושל יזמי תיירות וסחר באזור, היריד בסימן " נעישל המפעלים  ,הנגב

לחשוף את המפעלים והיזמויות מהאזור תוך יצירת מוקד חיכוך  . מטרת האירועולמשפחות מהאזור

משעות אחה"צ ועד הערב  18.10חיובי בין האוכלוסיות. אני מזמין כל אחד ואחת מכם ביום שלישי 

 להשתתף ביריד. 

המתקדם בין כל מפעלי עידן הנגב קיבל  סטריםמפעל סודה

בימים אלו את כל רישיונות העסק שלו למכלול המפעלים תהליך 

לאכלוס. ברכות  4עם קבלת טפסי רק לא קצר שיכול להתחיל 

 ך והצלחה כמפעל מוביל בעידן הנגב.להם על כ

 עובדים ועובדות.1500כבר היום מועסקים בסודהסטרים  

עבודה באתרי בניה מדירים שינה  ימים עצובים של תאונות  

מעיני. פניתי לכלל היזמים, המתכננים, הקבלנים ומנהלי 

העבודה במכתב נפרד להקפיד על שמירת התקנות והחוקים 

 באשר הוא אדם. ולשמור על חיי אדם 

צוות עידן הנגב עוסק בימים אלו בין השאר בהכנת תכנית 

החברה שתובא לאישור דירקטוריון  2017העבודה לשנת 

מפעלים רבים בשטח, אחריות  אכלוסלקראת סוף השנה. האתגר הגדול יצירת נהלי עבודה וביסוס עם 

 הדדית להתפתחות האזור וליחסי הגומלין בין המפעלים. 



 

 

 

ענת לוי צבי מזכירת החברה ומחזיקת תיקי לקוחות חוזרת לעבודה מלאה לאחר חופשת הלידה, ברכות 

יפה אותה בנאמנות בחצי השנה האחרונה ואאחל לה הצלחה בהמשך לה. אודה לביאן ג'בור שהחל

 דרכה. 

 

 אסיים באיחולים לחג הקורבן ולחגי תשרי ואברך את כולם בהצלחה ושגשוג.

 בברכה,

 

 משה פאול                                                                                                               

 עידן הנגב מנכ"ל                                                                                                         

 


