
אקו- מודל  קידום  תוך  ירוקה  תפיסה  המקדמת 
בתחומי  פועל  פועלת  מעגלית,  וכלכלה  תעשייתי 

מהגדו סביבתית  הסביבה  להגנת  אגף  חובב  מנאות 
מהנ מעבדות,  הכוללת  בארץ,  והמקצועיות  מלות 

הראשונה  מהשורה  מובחרים  מקצוע  ואנשי  דסים 
אוויר,  בדיקות  וערב  השכם  מבצעים  אלו  בארץ. 

שפכים וחומרים מסוכנים כמו גם קרקע ומי תהום, 
תע בסימביוזה  נלאית  בלתי  השקעה  עם  מבשילוב 

אחד  מפעל  של  פסולת  במסגרתו  )תהליך  שייתית 
מהנושאים  לאחד  הנחשבת  אחר(  מפעל  משמשת 

הסביבתיים האקוטיים במרחב. 
כבירים  משאבים  מושקעים  שבו  נוסף  תחום 
במועצה הינו פיתוח תשתיות עבור המפעלים בכל 
מלאה  מעטפת  מספקת  שלנו  "המועצה  הרבדים. 
מכריז  הדרך",  כל  לאורך  המפעלים  ולבעלי  ליזם 
בדש. "אנחנו מלווים אותם החל משלב ההתעניינות 
לוועדה  ההגשה  דרך  הקרקע,  ובחינת  הראשונית 

מהמקומית לתכנון ובנייה של המועצה, ומשם לתה
ומנהל  הכלכלה  משרד  מול  הקרקע  הקצאת  ליך 
מקרקעי ישראל, וכלה בכל הליכי הבנייה עד אשר 
שאנחנו  לספר  המקום  זה  רגליו.  על  קם  המפעל 

לאכ נוספים  שטחים  להכשיר  מנת  על  מעובדים 
דונמים, לאור הביקוש  גודל של מאות  לוס בסדרי 
הפוטנציאל  את  המזהים  יזמים  מצד  וגובר  ההולך 

האדיר הקיים במרחב הנגב".

עם הפנים קדימה
מבקרים  מרכז  חובב  בנאות  חונכים  אלו  בימים 
לכימיה,  הורוביץ  אלי  ע"ש  מסוגו  וראשון  מודרני 
מ''ר.  כ-1100  של  כולל  בשטח  וקיימות  תעשייה 
הקרובים,  בשבועות  רשמי  באופן  שייפתח  המרכז 
עתיד להנגיש את פעילות המועצה לציבור הרחב, 
באמצעות ביתנים ייעודיים שבהם נציגי המפעלים 
מהמרכזים  באחד  מדובר  מרכולתם.  את  יחשפו 
עד  בכלל  ובארץ  בפרט  בנגב  שהוקמו  המושקעים 
לימוד  כיתות  עם  בשילוב  אדירה,  בהשקעה  היום 
אינטראקטיביות, שעתיד לארח כבר בעתיד הקרוב 
תלמידים מבתי ספר מכל רחבי הארץ. כמו כן הוא 
לזיקה  המחשה  המספק  כימיה  מוזיאון  בחובו  טומן 

בין כימיה, תעשייה וקיימות.
מטרת המרכז, כפי שמציין בדש, נועדה להנגיש 
במרחב,  הפועלות  והחברות  המועצה  פעילות  את 

יזמים ומשקיעים חדשים, לצד  מתוך כוונה לעודד 
הקניית חוויה תיירותית-חינוכית.

התעשייה  את  המובילה  כמועצה  אחר  בנושא 
מה שנבעו  העבר  לקחי  ולאור  בישראל  מהכימית 

סלמה ביטחונית באזור הדרום, הוקם במועצה אגף 
חירום.  בזמן  מיידי  מענה  המספק  וביטחון  לחירום 
והגורמים  המפעלים  עם  ישיר  בקשר  נמצא  האגף 
הביטחוניים הרלוונטיים אשר מוכנים לכל תרחיש. 
והתמודדות  ההיערכות  משדרוג  כחלק  בנוסף, 
תרגילי  המועצה  מקיימת   השונים,  האיומים  עם 
חירום משולבים עם כוחות כוחות הביטחון. "אנחנו 
עובדים בתיאום מלא מול כל גופי הביטחון, בראשם 
ההצלה.  גורמי  עם  יחד  ישראל,  ומשטרת  צה''ל 
אנחנו פועלים יחד במסגרת שולחנות עגולים, על 
עם  פעילות  מתקיימת  שבה  מועצה  היותנו  רקע 

כמויות משמעותיות של חומרים מסוכנים.

לת דגל  המהווה  כמועצה  העתיד?  לגבי  מומה 
המישורים,  בכל  לפיתוח  ומנוף  הישראלית  עשייה 
מצהירים קברניטי המועצה כי הם עמלים ללא הרף 
שיגיע  ואיכותי  מקצועי  אדם  כוח  לקדם  בניסיון 
של  בחינה  על  לאחרונה  הוחלט  כך  לצורך  לאזור. 
הקמת מרכז להכשרה מקצועית בפארק התעשייתי, 

משעתיד לעבוד בהלימה עם צרכי התעשייה המקו
מית ובמקביל יספק הזדמנות תעסוקתית לצעירים 

וצעירות מהנגב. 
כגוף  המועצה  שבה  לדרך  נוספת  דוגמה  "זוהי 

חזון לשנים ארו מעל חושב על עתיד האזור מתוך 
כות קדימה", מוסיף בדש. "כל הנושא של הכשרה 
זה  במדינה.  שנים  מעט  לא  במשך  הוזנח  מקצועית 
לא סוד שחסרים עובדים מיומנים בעשרות תחומים. 
עם כל הכבוד, לא כולם הולכים לעבוד בהייטק או 
באקדמיה. הקמת המרכז תאפשר לנו לעשות צעד 
נוסף בכיוון הנכון, ולהעניק אופק תעסוקתי וכלכלי 

מעבור אוכלוסיות מגוונות, ביניהן עבור תושבי המ
גזר והפזורה הבדואית וקהלים נוספים".

לשתי  משתמעת  שאינה  בצורה  מצהיר  בדש 
האזור  בפיתוח  תמשיך  בהנהגתו  המועצה  כי  פנים 
תעסוקה  המספקים  משגשגים  במפעלים  ובהשקעה 
את  ללוות  היא  שלנו  "המשימה  משפחות.  לאלפי 
הטובה  התשתית  את  להם  ולהעניק  כאן  המפעלים 
ביותר, כך שיוכלו להמשיך ולשרת כל המרחב. עצם 
הצד  מן  שירות  ונותני  אחד,  מצד  רגולטור  היותנו 
ומערכת  ייחודי  בקרה  תהליך  מאיתנו  דורש  השני, 

מדודה של איזונים ובלמים. 
צפויים  עוד  גדולים  שדברים  להעיד  יכול  "אני 

גורמי הת זה המקום להזמין את  חובב.  מלנו בנאות 
האזור  של  ההתפתחות  לתנופת  להצטרף  עשייה 
לאורך  בשבילם  שם  להיות  מתחייבים  אנחנו  כאן. 

כל הדרך ולסייע להם להצליח".

בשיתוף המועצה המקומית תעשייתית 
נאות חובב

ערים  תעשייה

סובלת "מ אינה  ישראל  דינת 
אם  בתוכה.  מדבר  מציאות 

המ את  תחסל  לא  מהמדינה 
לחסל  המדבר  עלול   - דבר 
אחר  לא  ידי  על  נאמרו  אלה  מילים  המדינה''.  את 
מראש הממשלה דוד בן גוריון, אי שם בשנת 1955, 
כחלק מקריאתו להפרחת השממה בנגב תוך קריאה 

המ של  הדרומית  בפריפריה  והתיישבות  מלקליטה 
דינה הצעירה. 

השנים עברו, ממשלות התחלפו, אולם על דבר 
מובן המילה  פורח במלוא  הנגב   - אין עוררין  אחד 
ומהווה הוכחה ניצחת כי צוואתו של בן גוריון אכן 
התממשה. אחת הדוגמאות החיות להצלחה המוכחת 
הזו מגולמת בתחומי המועצה המקומית תעשייתית 
נאות חובב, המהווה עוגן כלכלי, תעשייתי וחברתי 
עבור תושבי הנגב מזה למעלה משלושה עשורים.  
 1989 בשנת  רשמי  באופן  שהוקמה  המועצה, 
קילוממ  12 כ וממוקמת  חובב(  רמת  בעבר  -)נקראה 

טרים דרומית לבאר שבע, הינה למעשה אחת מבין 

)יחד  בארץ  היחידות  התעשייתיות  המועצות  שתי 
מעם המועצה המקומית תפן בצפון( המאגדת בתחו

ונחשבת שלא בכדי  מה פעילות תעשייתית ענפה, 
לבית עבור התעשיות הכימיות בישראל. 

אקו- פארק  כוללת  בשטחה  הכותרת  גולת 
שבו  דונם,  אלף  כ-80  פני  על  המשתרע  תעשייתי 
מפעלים  כ-40  של  משמעותית  פעילות  מתקיימת 

כי מפעלים  על  )בדגש  תחומים  של  רחבה  ממקשת 
ולתע לחקלאות  ודשנים  חומרים  המייצרים  ממיים 

תעסוקה  מספקים  אלו  פרמצטיקה(.  ומפעלי  שייה 
ונחשבים  בנגב  משפחות  אלף  מ-11  למעלה  עבור 

למושא גאווה יוצא דופן. 
בה  שהתבססו  הכימית  התעשייה  לענפי  פרט 
מיליארדי  בשווי  סחורות  ומייצאים  השנים  במרוצת 
לאפשר  היא  המגמה  כי  במועצה  מציינים  דולרים, 
ליזמים מענפים נוספים להצטרף וליהנות משירותיה. 
את  להגדיל  היא  שלנו  שהכוונה  סוד  לא  "זה 
כמות המפעלים בשנים הקרובות באופן משמעותי", 
זה  שנכנס  בדש,  ארז  הטרי,  המועצה  ראש  מכריז 

מכבר לתפקידו ומספק מניפסט משלו על הפעילות 
הרחבה של נאות חובב כאחד מהגורמים המרכזיים 
במרחב הנגב. "כבר היום קיים ביקוש שיא של קרוב 
מפעלים  להקים  שמעוניינים  חדשים  יזמים  ל-25 

שמ הצבאית  התעשייה  גם  כמו  המועצה,  מבשטח 
שבשטחנו,  בקע  לרמת  הארץ  ממרכז  מעבר  קדמת 
סוף  עד  להסתיים  שצפוי  ענק  גודל  בסדר  פרויקט 
העברת  של  לאומית  ממגמה  כחלק  הבאה  השנה 
הדרום.  למרחב  הצבאיות-ביטחוניות  התעשיות 
נוספות  משרות  מאות  לספק  עתיד  בלבד  זה  צעד 

וזוהי רק ההתחלה". לתושבי הנגב, 

מחבקים את הסביבה 
תע מקומית  מועצה  כאמור  היא  חובב  מנאות 

מסוגה  ושנייה  הישראלי  בנוף  ייחודית  שייתית 
לפקח  מוצהרת  במטרה  הוקמה  מראשיתה  בארץ. 
נעשית  היא  כי  ולוודא  התעשייתית  הפעילות  על 
השימוש  לאור  הנדרשים,  והכללים  החוקים  פי  על 
התכוף בחומרים מסוכנים. במקביל פועלת המועצה 

חיוניים  שירותים  ומתן  האזור  לפיתוח  לאות  ללא 
לפיתוח המפעלים והפעלתם.

מ"אנחנו בעצם מועצה מקומית תעשייתית שמ
פוסקת  בלתי  דאגה  תוך  למפעלים,  שירות  ספקת 
לאינטרסים של תושבי הסביבה והגנה על האינטרס 
בשלטון  עשיר  ניסיון  בעל  בדש,  מכריז  הציבורי", 
25 שנים, שנכנס לתפקיד לפני שבומ  המקומי מזה
גדי  עו''ד  קודמו,  את  מחליף  כשהוא  ספורים  עות 

במו הפנים  משרד  כנציג  גם  משמש  בדש  מאלפסי. 
עצה, וכחלק מהרכב הטרוגני הכולל בה גם שלושה 
נציגי רשויות סמוכות, שלושה נציגי מפעלים ושני 

נציגי ממשלה נוספים. 
כמו לפתחנו  שניצב  המרכזי  ''האתגר  מלדבריו, 

עצה ייחודית היה ונותר שמירה על איכות הסביבה 
כערך עליון. אלמלא מטרת על זו, אין למועצה שלנו 
תקציבים  משקיעים  שאנו  הסיבה  זוהי  קיום.  זכות 
ולהתייחס  הקרקע  טיב  על  לשמור  במטרה  גדולים 

לאיכות הסביבה על היבטיה השונים. זה בנפשנו".
מועצה  מהיותה  אינטגרלי  כחלק  מזאת,  יתרה 

תנופת התחדשות תעשייתית חסרת תקדים, מרכז מבקרים מודרני הקורם עור וגידים בימים אלה, וראש מועצה 
חדש המציג חזון פיתוח ארוך טווח. סיפורה של המועצה המקומית-תעשייתית נאות חובב, שמוכיחה כי עבורה 
גם השמיים הם לא הגבול. "הכוונה שלנו היא להגדיל את כמות המפעלים בשנים הקרובות באופן משמעותי", 

אומר ראש המועצה ארז בדש | גיא פישקין, בשיתוף המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב
ארז בדש: "אנחנו בעצם 

מועצה מקומית תעשייתית 
שמספקת שירות למפעלים, 

תוך דאגה בלתי פוסקת 
לאינטרסים של תושבי 

הסביבה והגנה על האינטרס 
הציבורי. האתגר המרכזי 
שניצב לפתחנו היה ונותר 
שמירה על איכות הסביבה"

ראש מועצת נאות חובב ארז בדש | צילום: אלעד מלכה

מסלול מהיר וסל הטבות 
למפעלים ויזמים חדשים 

בנאות חובב
הכ	  משרד  ידי  על  פיתוח  בדמי  מסבסוד 

לכלה.
כבי	  תשתיות  ואחסנה:  שינוע  מתשתיות 

שים מתקדמות, מסוף מטענים של רכבת 
ישראל, שירותי אחסנה ועוד.

חיבור לתשתית גז טבעי.	 
ליווי בתהליך הקצאות קרקע.	 
רישוי 	  ענייני  בקידום  וליווי  תמיכה 

המקומית  הוועדה  דרך  בנייה  והיתרי 
לתכנון ולבנייה במועצה.

לפרטים נוספים: מיכאל גולדברג, מנהל יחידת 
 michaelg@neho.org.il :פיקוח על הבנייה. מייל 

טלפון 08-6543109

griffin :מפעלים בפארק אקו תעשייתי נאות חובב | צילום

מדרום תבוא הבשורה: סיפור 
ההצלחה של נאות חובב
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