
 

 

 2016 נובמבר 2 חמישייום 

 שלום רב, 

 20164/דוח סטאטוס לידיעת היזמים בעידן הנגב מספר 

חודש החגים מאחורינו ועם חזרת כלל המערכות לתפקוד אנו מצפים לתקופת פעילות אינטנסיבית 

 באתר עידן הנגב.

במסגרת פעילות  "קסם המדבר"בחול המועד סוכות התקיים הפנינג "נעים להכיר" באמצעות עמותת 

הרשות לפיתוח הנגב והגליל, שבוע פעילות לחשיפת הכלכלה הבדואית ו משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 בנגב, היוצרים, האומנים והעסקים הקטנים.

משתתפים, יהודים וערבים בסימן "נעים  2000-עידן הנגב נטלה חלק באירוע פתיחת הפסטיבל עם כ

להכיר", בו נחשפו הפעילויות למען היכרות עם הצד האחר, הסרת חששות ויצירת נקודות חיכוך חיוביות 

 בין האוכלוסיות.

ועל כך תודתי להם, לגבי נגר המנכ"ל ולכל הצוות שסייע  קרגל מפעלהאירוע המוצלח התקיים בחצר 

 בהתארגנות.

מהמשתתפים הביעו את הרצון לקיים אירועים כאלו גם בעתיד ואנו רואים זכות גדולה לקדם  רבים רבים

 מפגשים ולחשוף את התעשייה בעידן הנגב ובאזור לכלל האוכלוסייה.

 

בני שמעון השני", כנס אקדמי  -רהט -עוד זה כבר מאחורינו ואנו לקראת אירוע נוסף "כנס אג'יק

שיעסוק השנה ב"הזדמנויות שוות בנגב" בתחומים שונים. גם כנס זה מתקיים אצלנו באזה"ת עידן 

 .כאןלחצו בבוקר וכולם מוזמנים! להרשמה לכנס  09:30מהשעה  17.11.2016-הנגב בתאריך ה
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נקיים טכס רשמי לחשיפת עידן הנגב ולאמירת תודה לכל המעורבים  15:00במסגרת הכנס בשעה 

בהקמתו של פארק התעסוקה המשותף. נודה לממשלה, למערכת התכנון ולמבצעים השונים שיחד 

 יצרו את היצירה שאנו מתגאים בה.

 

ה ושגרתית של יצירת נהלי, כללי עבודה והתנהלות במרחב כל הטוב הזה מתרחש לצד פעילות רב

 הציבורי בתחומי: פסולת, ניקיון, חניה, שילוט, שמירה, תאורה וכדומה.

ייצור האנו רואים בפארק התעסוקה מבנה ארגוני, מעשי הנותן לעסקים את המרחב לעסוק בפעילות 

ים בשטח העצום של המרחב שלהם ואילו אנו נותנים את המעטפת המאחדת בין המפעלהעסקית 

 הציבורי.

במספר מקרים נכנסו כוחות מג"ב לשטח  כפי שצוין מעלה, לאחרונה, ,תוך הקפדה על מכלול נושאים

אישורי עבודה. השב"חים, שאנו מתנגדים  שוהים בלתי חוקיים ללא  ,בנים ומצאו בכל הפעמיםמול

 מועמדיםלהעסקתם, נלקחו מהאתר, נרשמו בתחנות המשטרה וגורשו, ואילו חלק מהמעסיקים כבר 



 

 

תביעות בגין העסקת שב"חים. התרענו על כך בעבר ואני קורא לכל אחד מכם להעסיק אך ורק ל

 קבלנים ועובדי קבלן להם אישורי עבודה ושהייה.

את תשומת הלב של כל אחד מאתנו. נקיטת זהירות בעבודה  הבטיחות באתרי הבנייה דורשגם נושא 

עם כלי עבודה, בעבודה בגובה, וביתר התחומים מחייבת התייחסות, חיי אדם אינם הפקר ואיכות 

אזור התעסוקה בעיניי נבחנת גם בהשקעה ואכיפה של חוקי הבטיחות בענף הבנייה, כמו גם 

 .וביתר הנושאים בכבישי אזה"תבהתנהלות הנהגים 

ישית להבטיח שכל אני פונה אליך, היזם הבונה, אל תעביר את "הבעיה" לאחריות הקבלן, פעל א

 פיד על הנהלים, החוקים והבטיחות!קקבלן וכל עובד י

לקראת תקופת החורף, על כל יזם לדאוג לקשירת חפצים מתעופפים, לחיזוק גדרות ומניעת פיזור 

 זאת למניעת התעופפות חפצים ברוח העזה הפוקדת אותנו מעת לעת.פסולת בנייה ו

אנו צפויים השבוע לשני מפגשים חשובים. האחד, סיור מנהל נפת באר שבע של חברת עוד אספר כי 

וצוותו להיכרות עם עידן הנגב. בסיור נחשוף בפניהם את הקשיים השונים וננסה לקדם  החשמל

. המפגש השני הוא עם מפקד תחנת מפעליםיציב וקבוע ל חיבורי חשמל למפעלים ואספקת חשמל

כיבוי אש באר שבע וצוותו במטרה ליצור נהלי עבודה ברורים כולל לוחות זמנים והבנת חשיבות 

הקשר וקידום הכלכלה המקומית ע"י זירוז ופישוט הטיפול בהנחיות ובאישורי כיבוי אש למפעלים 

 בנוהל מסודר ברור ושקוף.לא מדובר בהקלות אלא  באזה"ת.

. התכנית רואה בשנת החברה תכנית העבודה של עידן הנגב הוצגה ואושרה בדירקטוריוןלידיעתכם, 

התכנית מאתגרת  .מפעלים הפעלתו נהלים, זירוז וסיוע לסיום בניית שנת ביסוס והטמעת 2017

 הנגב ומפעליו.בהיכרות עם עידן האזור מעורבות האוכלוסייה  אותנו ליצירת

וכן  הפייסבוקלדף ,  www.idnh.co.ilאנו מעלים באופן קבוע נושאים ועדכונים לאתר האינטרנט שלנו 

 שלנו, מזמינים אתכם להיכנס ולהתעדכן. היוטיוב ערוץסרטונים ל

 

 בברכה,

 

 משה פאול                                                                                                               

 עידן הנגב מנכ"ל                                                                                                         
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