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 תקציר 

הסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב היא משימה לאומית שבשני העשורים האחרונים הייתה על  

יומה של כל ממשלות ישראל החל מדו"ח גולדברג, דו"ח פראור, מתווה ח"כ השר לשעבר  סדר 

 בני בגין   וכלה בהקמת והפעלת הרשות להסדרת ההתיישבות הבדואים. 

רמת הנגב רואה את החשיבות הלאומית בהסדרת ההתיישבות ועל כן התגייסה להיות שותפה  

 שוב עב'דה.   עם הרשות להסדרת הבדואים לתכנון והקמה של היי

הקמת הישוב עבדה כחלק ממועצה אזורית רמת הנגב הוא המעשה הנכון לתושבים הבדואים  

והיהודים בהר הנגב. הצלחת ההקמה תהיה מודל לפתרונות ברשויות אחרות, ולכן נדרשת  

 התמיכה בהצלחתה. 

גדול בפני  במדד החברתי כלכלי מציבה אתגר  1קליטה של ישוב ותושבים הנמצאים באשכול 

התושבים ובפני רמת הנגב, ונדרש מאמץ משמעותי להצלחת התהליך. סביר שבשנים הראשונות  

המועצה לא תגבה מיסים מהישוב, וגם כאשר תתחיל לגבות, אחוז ההנחה יהיה מאוד גבוה. לכן  

 יש לשפות את המועצה על ההשקעה שתדרש בשירותים השוטפים. 

מינהלת   קמת ועד מקומי ומוסדות בישוב, ובמועצה:נדרשת התארגנות אירגונית בישוב: ה

 מלווה ומתן שירותים לאוכלוסייה חדשה ושונה.

לאחר בחינת מבנה העלויות של רמת הנגב, תוך השוואה למועצות אזוריות בהן יש שיעור גדול  

  9.3-של תושבים לא יהודים, נמצא שעלות השירותים השוטפים הנוספים עבור עבדה תהיה כ 

 מיליון ₪ בשנה.  1- בשנה, ולזה יש להוסיף תקציב הצטיידות והקמה של כמיליון ₪ 

מאחר ועם כניסתה של עבדה כישוב ברמת הנגב מוסדות הממשלה יראו את הישוב כחלק  

, יש להעביר החלטה מיוחדת שרמת הנגב תוכל לגשת לקולות קוראים  6ממועצה באשכול  

 . 1באשכול ותכניות המיועדות לתושבים הבדואים כאילו היא 

בנוסף יש לדרוש את פיתוח התשתיות הציבוריות אל ובתוך הישוב, את מבני הציבור בישוב,  

 להוסיף קווי תחבורה אליו, ולהביא תשתיות תקשורת מודרניות. 
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מתן התנאים והתקציבים הנדרשים להקמת ישוב בדואי חדש ברמת הנגב יתאפשרו קליטה  

התושבים, ושילוב נכון של ישובים יהודיים  מוצלחת, שיפור משמעותי ברמת החיים של  

 במועצה מעורבת, שיהווה מודל לרשויות אחרות בנגב.  םובדואי

 

 תוכן העניינים

 2 .............................................................................................................................. תקציר

 4 ................................................................................................................................. רקע

 5 .................................................................................................... הנגב רמת אזורית מועצה

 5 ..................................................................................................................... דמוגרפיה

 6 ................................................................. הנגב רמת האזורית במועצה בדואים -" עבדה"

 10 ..........................................................................................................המועצה הכנסות

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ....................................................................... עצמי מאזן

 11 .................................................................................. מעורבות אזוריות למועצות השוואה

 12 ................................................................................ הפוטנציאלית ההכנסה הפסד שיערוך

 13 ........................................................................................................ הצעה: ישוב נהלתמי

 13 ................................................................................................... המקומי הועד: בישוב

 15 ................................................................................................. ישוב מינהלת :במועצה

 16 ................................................................................... עבדה עבור שוטףה התקציב הערכת

 18 ................................................................................... עצמאי כישוב לעבדה איזון מודל

 18 ..................................................................................................... ראשונית הצטיידות

 19 ..................................................................................... עבדה הקמתל מהממשלה דרישות

 20 ............................................................................................................................ סיכום

 

 9 ................................................................... הנגב ברמת הבדואים התושבים מקבצי: 1 טבלה

 12 ................................ כלליים נתונים - הערבית ומהחברה מעורבות אזוריות מועצות: 2 טבלה

 17 ..................................... לעבדה שוטפים שירותים עבור הנגב לרמת הנדרש התקציב: 3 טבלה

 

 6 ........................................ 2005-2018 בשנים הנגב ברמת והתלמידים התושבים מספר: 1 איור

 7 ................................................ הנגב רמת 40 כביש לאורך הבדואים התושבים מיקום: 2 איור
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 7 .......................................................... ופריסה הרכב: הנגב בהר הבדואים אוכלוסיית: 3 איור

 8 ................................................................................................... נוכחי מצב: עבדה: 4 איור

 10 ................................................ מדבר ונווה הנגב רמת של הדמוגרפי הפילוג וואתהש: 5 איור

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. .............................. 2005-2018 בשנים לתושב הכנסות: 6 איור

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. .......................... 2005-2018 בשנים לתושב עצמי מאזן: 7 איור

 

 

 רמת הנגב: הקמת הישוב הבדואי "עבדה" מועצה אזורית  
 

 בחינה כלכלית  
 

 רקע

 

המועצה האזורית רמת הנגב והרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב הציגו   2018בשנת 

המרכז לבדואים הגרים במועצה  "עבדה", שיהווה את  -תזכיר להקמת ישוב בדואי חדש 

למגורים, תיירות, תעסוקה ושירותים. בעבדה קיים כיום מרכז שירותים הכולל בית ספר יסודי  

  40המופעל באמצעות מועצה אזורית נווה מדבר ומרפאה. בתחומי המועצה לאורך כביש  

 יותר.   בדואים כאשר הריכוז הגדול הוא בעבדה, וישנם ריכוזים קטנים 1,300-מתגוררים כ 

 

רמת הנגב בוחנת את השאלה מה יהיה הנטל הכלכלי של הקמת הישוב החדש על התפקוד  

השוטף שלה, במטרה לדרוש את ההוצאות השוטפות כחלק מהצעת מחליטים. בנוסף, יש לדרוש  

בהצעת המחליטים תנאים נוספים שיגדירו את המעמד היחודי של עבדה, כך שלא יישפט כישוב  

 בי המועצה. כאחד מיישו "רגיל"

 

מטרת העבודה היא בחינה כלכלית של השירותים השוטפים שתושבי עבדה יקבלו מרמת הנגב,  

 כך שההוצאה הנוספת לא תיפול על התושבים והיישובים הנמצאים כיום במועצה.
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הבקשות לתקציבים לפיתוח עבדה כיישוב חדש, הקמת תשתיות לראש השטח, תשתיות   ויודגש:

 ומבני ציבור בתוך הישוב הן מחוץ למסגרת העבודה הזו. ציבוריות 

 

 מועצה אזורית רמת הנגב

 

רמת הנגב היא המועצה האזורית הגדולה ביותר בשטחה מכלל המועצות האזוריות בארץ. שטח  

משטח השיפוט הממוצע של מועצה אזורית.   10-קמ"ר, יותר מפי 4,096השיפוט שלה כולל 

  2ישובים. 15-הגרים ב 1תושבים   8,136בים רמת הנגב מונה לעומת זאת, מבחינת מספר התוש

 3ק"מ.  17ממוצע המרחקים בין הישובים  

 

 דמוגרפיה

 

השנים האחרונות, וכן   5תושבים לשנה במהלך  350-ברמת הנגב גדלה בקצב של כ ההאוכלוסיי 

 4מספר התלמידים גדל בהתאם כפי שהאיור להלן מציג: 

 

 
 2020יוני  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, "אוכלוסיה במועצות אזוריות" מקור הנתונים: 1
 המועצההישוב שיזף טרם קיבל סמל ישוב, אך בפועל הוא קיים ולכן נספר כחלק מישובי  2
 2018לסטטיסטיקה, קובץ רשויות מקומיות מקור הנתונים: הלשכה המרכזית  3
 2018-2005הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, קובצי רשויות מקומיות בשנים  מקור הנתונים: 4
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 2005-2018: מספר התושבים והתלמידים ברמת הנגב בשנים 1איור 

 

 בדואים במועצה האזורית רמת הנגב  -"עבדה" 

 

בשנים האחרונות כתוצאה מפעולות הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב והמועצה  

  40כביש האזורית רמת הנגב, רוב הבדואים שהתגוררו במרחבי המועצה עברו לגור לאורך 

 5באזור שדה בוקר ומצפה רמון, כמתואר באיורים להלן. 

 
 המועצה האזורית רמת הנגב מקור האיורים: 5
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 רמת הנגב 40: מיקום התושבים הבדואים לאורך כביש 2איור 

 

 : אוכלוסיית הבדואים בהר הנגב: הרכב ופריסה 3איור 
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 נוכחי : עבדה: מצב 4איור 

 

תושבים במספר מקבצים, כאשר "עבדה" הסמוכה לתל עובדת   1,300-לאורך הציר גרים כ

 מכילה את המקבץ הגדול.

 

 40:6להלן מציגה את מספר התושבים והמשפחות במקבצים השונים לאורך ציר  1טבלה  

 

 משפחות נפשות (2018) ריכוז עיקרי

 41 185 רמת ציפורים

 103 505 עבדת

 30 173 נחל חווה

 32 180 נחל אריכא

 
 המועצה האזורית רמת הנגב מקור הנתונים: 6
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 44 225 7ריכוזים נוספים

 250 1,268 הכל-סך
 : מקבצי התושבים הבדואים ברמת הנגב1טבלה 

 

בעבדה קיים כיום מרכז שירותים קטן ובו בית ספר יסודי ומרפאה, כאשר המועצה האזורית  

נווה מדבר אמורה לספק את השירותים המוניציפאליים. מתוך מגוון השירותים נווה מדבר  

מספקת הסעות לבתי הספר, בעוד שכבר כיום רמת הנגב הציבה כלי אצירה לאשפה, ומפנה  

 אותם ברמת שירותים נמוכה. 

 

כלכלי. מכאן שהתושבים  - במדד החברתי  -הנמוך ביותר   - 1תושבי נווה מדבר מדורגים באשכול 

 הבדואים ברמת הנגב מדורגים באשכול הנמוך ביותר. 

 

ו כתושבי רמת הנגב, הפילוג הדמוגרפי של המועצה ישתנה  כאשר התושבים הבדואים ירשמ

ויהיה צעיר יותר. האיור להלן מציג את הפילוג בקבוצות גיל של רמת הנגב כיום ושל נווה  

 מדבר:

 

 
 (70) (,מצפה רמון5) (, סדן10) (,רמק11) (,רמת דבשון50(, עיד אבן דרג')20(, שרייקי )15מון )(, מחנה ר15נחל עבדת ) 7
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 : השוואת הפילוג הדמוגרפי של רמת הנגב ונווה מדבר5איור 

 

 הכנסות המועצה 

 

ירד   2017. בשנת הבאות לאורך השנים גדולה  תנודתיותצפויות לההכנסות לתושב ברמת הנגב 

  וכתוצאה מכך הכנסות המועצה ממיסי ארנונה של משרדי הממשלה נפגעו. 8מעמד "עיר עולים" 

מיליון ₪. לאחר ביטול    82 – הסתכמו ב הכנסות המועצה קודם לביטול מעמד "עיר עולים" 

הארנונה   האיור להלן מציג את הכנסות מיליון ₪.   40 – נונה צנחו ל המעמד, הכנסות האר 

וכן את תקבולי הארנונה מהקרן לצמצום פערים אשר ייפסקו לחלוטין בשנת    2026החזויות עד  

2025 . 

 

 
ממס הארנונה שהוטל על נכסי  100%רשויות במדינה, כאשר לרשויות אלו המדינה שילמה  60-"עיר עולים" היה מעמד שניתן לכ 8

והמדינה מעבירה לכל  הכנסת ביטלה את מעמד "עיר עולים" 2017מהמס שהוטל. בשנת  30%המדינה. ליתר הרשויות המדינה שילמה 
 מהמס המוטל. כחלק מהסדר הורדת התשלום, המדינה פרשה את ההורדה על פני מספר שנים. 30%הרשויות 
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 2026 - 2016המועצה מארנונה : הכנסות 6איור 

 

 השוואה למועצות אזוריות מעורבות 

 

.  15%יהודיים עולה על - מועצות בהן אחוז התושבים הלא 5מבין המועצות האזוריות ישנן 

מועצות   4המועצות הן הגלבוע, זבולון, מטה אשר, מנשה, מרום הגליל ומשגב. בנוסף להן ישנן  

מרג', ושתיים  -אזוריות שכל תושביהן מהחברה הערבית, שתיים בגליל: אל בטוף ובוסתן אל 

 ואל קסום בנגב.   בנגב: נווה מדבר

 

ניתוח כלכלי של המועצות הללו יוצר בסיס השוואה לפיו ניתן להעריך מה יהיו ההוצאות  

הנוספות של רמת הנגב כאשר הישוב עבדה והתושבים יכללו כחלק מהישובים ותושבי המועצה.  

להן מציגה תיאור כללי של המועצות הללו, תוך השוואה לרמת הנגב לפני ואחרי הקמת   2טבלה  

 עבדה: 
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שטח   שם  הרשות
 )קמ"ר(

אחוז  תושבים 
תושבים 
 יהודים 

אשכול 
חברתי 
 כלכלי 

אשכול 
 ' פריפ

ריבוי 
טבעי לא' 
 תושבים 

מס' 
 ישובים 

 32 13.8 3 5 61 30,069 252 הגלבוע 

 14 10.8 5 6 68 13,436 62 זבולון 

 32 11.0 3 7 84 29,269 216 מטה אשר

 24 11.1 5 7 83 20,277 112 מנשה

 24 17.0 3 5 84 15,346 178 מרום הגליל 

 35 12.8 3 7 74 28,515 163 משגב

 15 18.4 2 6 93 7,816 4,096 רמת הנגב

רמת הנגב 
 כולל בדואים

 9,116 80 5   16 

 4 28.3 3 1  11,674 33 נווה מדבר

 7 34.3 3 1  14,915 39 אל קסום

 4 20.5 3 2  7,860 4 בטוף-אל

-בוסתן אל
 'מרג

9 7,817  2 4 17.1 4 

 נתונים כלליים  -: מועצות אזוריות מעורבות ומהחברה הערבית 2טבלה 

 

 שיערוך הפסד ההכנסה הפוטנציאלית 

 

משלמים כיום מיסי ארנונה על נכסי מגורים, וגם קשה להגדיר את  התושבים הבדואים לא  

הפחונים או האוהלים בהם הם מתגוררים כ"נכסי מגורים". עם זאת, הציפיה היא שלאחר  

שתהיה הסדרה סטטוטורית של עבדה והריכוזים הקרובים תחל בניית בתי קבע, להם יפותחו  

 תשתיות ציבוריות. 

ו מיסים לרמת הנגב, ולא מומלץ שהמועצה בכלל תערוך  עד אז לא סביר שהתושבים ישלמ

מדידות ושומות, בכדי ליצור אמון ויחסים טובים בין המועצה לתושבים. לכן לא צפויה למועצה  

הכנסה מהתושבים למימון שירות כלשהו. יתרה מכך, השירותים שהמועצה תדרש לספק יהיו  

 ת חיים מערבית.רבים, עם השקעת משאבי ניהול, זמן וכסף להבאתם לרמ

מ"ר.    26כאשר בוחנים את שטח המגורים לתושב המועצות הבדואיות בגליל מתקבל ממוצע של  

 בהנחה שגם תושבי הנגב יבנו סביב הממוצע הזה, משוערך סך חיוב הארנונה למגורים: 
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 1,300מספר תושבים:  

 ( ₪2020 למ"ר )צו הארנונה של רמת הנגב,   42.88תעריף הארנונה למגורים: 

 מ"ר 33,800שטח לחיוב: 

 אלף ₪  1,449סה"כ חיוב ארנונה:  

 

עקב מצב כלכלי, המועצה   70%מתוך זה סביר שההנחה הממוצעת לתושבים הבדואים תהיה  

אלף ₪   1,014אלף ₪ בשנה, וההפסד הקבוע יהיה  435צפויה לגבות לאחר שיעברו לבניית קבע: 

 בשנה. 

 

  1.5-שוב עבדה בתחום השיפוט שלה הוא כ ההפסד הפוטנציאלי של רמת הנגב עם הקמת הי

 מיליון ₪ בשנה עד שיבנו בתי קבע. 

 

 מיליון ₪ בשנה.  1- ההפסד הקבוע של רמת הנגב בשל המצב הכלכלי של התושבים יהיה כ 

 

 מינהלת ישוב: הצעה 

 

 בישוב: הועד המקומי 

 

הראשונה, ולפחות עד  עם קבלת סמל ישוב תהיה אפשרות לבחור ועד מקומי. סביר שבתקופה 

, ימונה ועד ע"י המועצה ובאישור משרד הפנים. בהתאם לסעיף  2023לבחירות הקרובות בסוף 

מספר חברי הועד נקבע לפי   -  1958בצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח  96

 מספר התושבים הרשומים במרשם האוכלוסין ביום הקובע: 

 חברי ועד   5-7 תושבים  1,500עד 
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 חברי ועד   9-11 תושבים  1,500מעל 

כתושבים   2023מספר התושבים הקובע יהיה מספר הרשומים במרשם האוכלוסין לקראת סוף  

 בעבדה עם סמל הישוב החדש. לגבי בדואים שאינם תושבי עבדה תדרש קבלת החלטה: 

 

 ליאה. לרשום אותם כתושבי עבדה, ואז הם זכאים לבחור ולהבחר לועד המקומי ולנציג הישוב במ .א

לרשום אותם כאזור עודף, ואז הם זכאים לבחור רק לראשות המועצה, ובמידה ויוחלט, לבחור את נציג האזור   .ב

 העודף במליאה. 

 

להחלטה מי מהאפשריות תבחר יש השלכה גם על מספר חברי הועד המקומי. מאחר ולפי  

, ואז  1,500 תושבים, יתכן שבמועד הקובע מספרם יעלה מעל  1,300האומדן ישנם כיום מעל  

 מספר חברי הועד המקומי גדל. 

 

בכל אופן יש להקים ועד עוד לפני ההכרה הפורמאלית והעברת כתובות במשרד הפנים, לאתר  

 את הכוחות המובילים ובעלי ההשפעה, ולרתום אותם להנהגה.

 

המועצה תדרש לאשר כתב האצלת סמכויות לועד המקומי עבדה, ולשקול האם להאציל  

 יתר הישובים, או ליצור כתב האצלה מיוחד ליישוב. סמכויות כמו 

 

חברי הועד המקומי הם מתנדבים, ואינם זכאים לקבל שכר או להיות עובדי הועד המקומי. יש  

שאלה האם הם זכאים לקבל החזר הוצאות, ונדרשת עמדת היועץ המשפטי לכך ככל שהנושא  

 יעלה. 

 

להערכתי בשלבים הראשונים לא יהיה    נדרשת גם ועדת ביקורת, ובאחריות המועצה למנותה.

 פשוט לגייס מתנדבים לכך, ונדרש לקבל ויתור למספר שנים ממשרד הפנים.
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  30%הועד המקומי רשאי להטיל מיסים, ומשרד הפנים מגביל שמיסי הועד המקומי הם עד 

משיעור הארנונה של המועצה האזורית. בכדי להטיל מיסים נדרשת הטלה ראשונית, ובהמשך  

ון צו מדי שנה. להערכתי ולהמלצתי, בכדי ליצור בסיס יחסי אמון בין המועצה לתושבים  עדכ

בשנים הראשונות, אין להטיל מיסים נוספים על התושבים הבדואים. מומלץ לומר להם שכל  

 המיסים שהם ישלמו, כאשר ישלמו, יוחזרו לועד המקומי למתן שירותים בכפר. 

 

כאשר אופן קבלת העובדים ותנאי העסקתם זהים   הועד המקומי רשאי להעסיק עובדים,

למשרה דומה במועצה. מומלץ שמנהלת משאבי אנוש של המועצה תלווה את הישוב בכל תהליך  

 העסקת עובדים. העובדים שמומלץ שהועד המקומי יעסיק הם: 

 ה בחצי משרה לקבלת תושבים וקשר עם המועצה \מזכיר .1

 והתשתיות בישוב ת תחזוקה לתפעול המתקנים  \איש  .2

 

מעבר לכך ממליץ שיהיה "רכז מוניציפאלי" שיועסק ע"י המועצה, וירכז את כל הפרויקטים  

 והקשר עם המועצה וגורמים נוספים, מעין "מזכיר ישוב". 

 

מינהל תקין: הועד המקומי נדרש למנות בעלי זכות חתימה, רואה חשבון, ולנהל את המערך  

הכספי בחשבון בנק יעודי ובמערכת הנהלת חשבונות התואמת להנחיות משרד הפנים. יש להגיש  

הצעת תקציב לקראת השנה החדשה, ודו"ח כספי לאחר צאת השנה. תפקידו של הרכז הוא לנהל  

 להנחיות.  במנהל תקין בהתאם 

 מומלץ:

 הרכז יהיה בעל זכות חתימה להבטיח שתקציב יוצא אך ורק בהתאם לנהלים.  .1

 בקרה של המועצה על הניהול הכספי )לשקול האם לנהל את חשבון הועד המקומי כחו"ז בתוך ספרי המועצה(.  .2

 

 מינהלת ישוב  במועצה:

 תים שוטפים.  מומלץ להקים במועצה מינהלת ישוב עם שני פנים: פיתוח פיזי ושירו 
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 פיתוח פיסי:   .א
 

פיתוח תשתיות הישוב, השגת תקציבים לפיתוח )במסגרת החלטת הממשלה( ודחיפת הביצוע.  

 מומלץ במחלקת הנדסה עם שיתוף הישוב וגורמים נוספים. 

 שירותים שוטפים:  .ב
 

מינהלת אותה מוביל בכיר במועצה )אפשרי מנכ"ל( ובה משתתפים כל הגורמים הנותנים  

חינוך )גיל רך, יסודי, עי"ס(, מרכז קהילתי, רווחה, תיירות, ביטחון, נציגי   שירותים לישוב: 

הישוב, ועוד. מעבר לכך, לרוב התכניות שהמועצה תגייס לכפר החדש תדרשו להקים מינהלת  

 ייעודית בהרכב דומה. 

 הערכת התקציב השוטף עבור עבדה 

תוך השוואה והתייחסות למועצות בקבוצת   על בסיס ההוצאות העצמיות השוטפות של המועצה,

הייחוס, נערכה הערכה לתקציב השוטף הנדרש לשירותים השוטפים בישוב החדש עבדה, תוך  

 9התייחסות לכלל התושבים הבדואים במרחב הר הנגב. 

 בבסיס ההערכה עמדו הנקודות הבאות: 

השירותים השוטפים מרמת הנגב,  יש ליצור אמון בקרב התושבים, במיוחד קריטי בשנים הראשונות לקבלת  •

 לכן יש להגביר את ההשקעה בשנים אלו. 

 התושבים לא ישלמו מיסים בשנים הראשונות, ועד לבניית בתי קבע.  •

נדרשת הדרכה צמודה בתכנון הבתים, דבר שהם לא עשו מעולם, בכדי שילמדו כיצד מתכננים, מהו תקציב   •

 תכנון והקמת בית. 

ושירותי התברואה אקראיים. נדרשת הסברה וחינוך, ויצירת הרגלים לחיים   כיום אין פינוי פסולת מסודר,  •

 בכפר מסודר. 

 חלק מהתכנון הוא לפתח את החקלאות, וכן לעסוק בתיירות חקלאית, לכך נדרשת השקעה ראשונית.  •

ת,  הפער בחינוך גדול מאוד, וחיוני לגשר עליו בשנים הראשונות, דבר שיגרור השקעה רבה יותר בתכניות שונו •

 וכן בהשתתפות המועצה. 

החוסר בשירותי רווחה גדול, והם כמעט ולא מקבלים שירותי רווחה כיום. כאשר המועצה תכנס צפויה עלייה   •

 משמעותית בכמות הפניות. 

 
התקציב השוטף הוא מתוך ההכנסות העצמיות של המועצה, ולא כולל העברות מיועדות של משרדי הממשלה השונים כמו חינוך  9

 ורווחה.
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בהתאם לנקודות אלו הוערכה ההוצאה העצמית הצפויה של רמת הנגב לשנים הראשונות של  

 קבלת התושבים הבדואים.

תלמידים. הטבלה להן מציגה את הערכת התקציב.   485- תושבים ו 1,300 ההערכה מבוססת על 

העמודה הראשונה היא פרק ההוצאה בהתאם להוצאות במאזן העצמי של רמת הנגב לשירותים  

מקומיים וממלכתיים. העמודה השנייה מציגה את ההוצאה העצמית לתושב לכל סעיף. העמודה  

ית לתושב כך שיותאם למועצות הייחוס,  השלישית מראה מקדם הכפלה של ההוצאה העצמ

 והעמודה הרביעית מציגה את דרישת התקציב: 

 

 שקל 1לפי מאזן עצמי רמת הנגב  פרק שירות
 לתושב

 1,300ל דרישה  מקדם
 ₪( )אלף תושבים 

 656 0.6 842 תברואה

 146 0.5 224 שמירה וביטחון

 254 0.4 489 תכנון ובניין עיר

 79 1.2 50 נכסים ציבוריים

 11 2.0 4 חגיגות, מבצעים ואירועים

 2,098 1.5 1076 שירותים עירוניים שונים

 140 0.9 119 פיתוח כלכלי 

 100  4- שירותים חקלאיים

 2,966 1.2 1901 חינוך לתלמיד 

 432 1.5 222 רווחה

 149 1.5 76 בריאות

 102 4 20 תרבות

 102 4 20 דת

 1,520 1.7 688 מפעל הביוב

 416 1.6 200 איכות הסביבה 

 9,171   סה"כ

 : התקציב הנדרש לרמת הנגב עבור שירותים שוטפים לעבדה 3טבלה 

סעיף השירות העיקרי והגדול הוא החינוך, בו חייבים לתת דגש להעלאת רמת הלימודים החל  

מגני הילדים ועד לסיום החטיבה העליונה, תוך הבאת הבוגרים ליכולת השתלבות בחברה  

הישראלית. הסעיף השני בגודלו הוא העברה לתקציב הועד המקומי "שירותים עירוניים  
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י לבצע פעולות ולתת שירותים בישוב, כולל משרות המזכירות  שונים", שיאפשר לועד המקומ 

 והתחזוקה המתוארים בפרק הקודם.  

 

רוב התקציב לשירותי הרווחה אמור להתקבל ממשרד העבודה והרווחה, והמועצה נדרשת  

להשלמה בהתאם להסכמים שבין השילטון המרכזי למקומי. הושאר סכום יחסית גבוה  

חוס(, מאחר וזו אחת מפעולות המועצה שהתושבים יראו בה  לתברואה )ביחס למועצות היי

שיפור מידי, וכן יהיו בקשר עם המועצה והועד בכל דרישה, ולכן חשוב שרמת השירות תהיה  

 גבוהה, כחלק מיצירת האמון בין התושבים והמועצה. 

 

 

 מיליון ₪. 9.1- המועצה נדרשת בשוטף להשקעה נוספת של כ

 

 

 כישוב עצמאימודל איזון לעבדה 

לשם הבדיקה, נבחן המצב בו עבדה מוכרת כישוב עצמאי, ונערכה סימולציה של מודל האיזון  

בהתאם לנתוני היישוב. הסימולציה בתנאים הרגילים של מודל האיזון מראה שעבדה היתה  

 אלף ₪.   3,311זכאית למענק איזון בגובה של 

ת של ארנונה ממגורים, ומתחשב בכך  מודל האיזון מניח שלכל רשות תהיה הכנסה נורמטיבי

כחלק מההכנסות הנורמטיביות של הרשות. מאחר וברור שלפחות בשנים הראשונות לא תהיה  

הכנסה מגביית ארנונה ממגורים, מודל האיזון נבחן גם ללא גביית הארנונה. במצב זה מענק  

 אלף ₪. 4,698-האיזון עולה ל

 דרשת מהמועצה לשירותים שוטפים.תוצאת מודל האיזון דומה לחישוב ההשקעה הנ 

 הצטיידות ראשונית 

הקמת ישוב חדש, במיוחד באזור בו עבדה וריכוזי הבדואים נמצאים, דורשת הצטיידות הן  

 במועצה והן בישוב לצורך הקמת המשרדים ומרכזי השירותים. 
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ם  רכבי שטח לצורך נגישות לריכוזים, במיוחד אלו הרחוקי 4ההצטיידות הראשונית כוללת:  

, מחשבים, תקשורת ותוכנות לועד המקומי, ציוד משרדי בסיסי, מכשירי קשר  40מכביש 

 לביטחון.  

 

 
 מיליון ₪.   1 ההערכה להצטיידות ראשונית:

 

 

 דרישות מהממשלה להקמת עבדה 

 

הקמת ישוב חדש היא אתגר לכל מועצה אזורית, מלווה בהתרגשות של החידוש וההתחדשות.  

לתושבים בדואים בנגב היא מעשה ציוני ואנושי מהמעלה הראשונה, בו רמת  הקמת ישוב חדש  

הנגב לוקחת על עצמה מטלות לא פשוטות, אפילו אם מדובר באחוז בודד מכלל הבדואים  

 המתגוררים בנגב. 

בהקמת הישוב נדרשות השקעות ראשוניות של תשתיות, שהן מחוץ למסגרת המסמך הזה, וכן  

לפחות בשנים הראשונות לצורך יצירת אמון בין התושבים  תמיכה בשירותים השוטפים 

 והמועצה. 

רמת הנגב נמצאת במצב יחודי בו הכנסות המועצה הולכות ויורדות עקב ביטול "עיר עולים",  

. מעבר לכך, באופן  2025והשיפוי בצורת מענק מיוחד שהממשלה מעבירה צפוי להתאפס בשנת  

ההתייחסות אליו תהיה כאל כל ישוב אחר במועצה,  רגיל, כאשר עבדה יהיה ישוב ברמת הנגב,  

ואז המועצה עלולה להפסיד יכולת השתתפות בתכניות חינוך, רווחה, שיכון ועוד המיועדות  

כלכלי של תושביה גבוה, וההכנסה לנפש,  -לתושבים הבדואים. זאת מאחר והמעמד החברתי

 אפילו עם הוספת התושבים הבדואים, תהיה גבוהה.

בו היא   6כלכלי מאשכול -הבדואי עשויה להוריד את רמת הנגב באשכול החברתי הוספת הישוב 

. המועד בו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תתחשב בתושבים  5מדורגת כיום, לאשכול 

 שנים אחרי שהם ירשמו במרשם האוכלוסין.  3-הבדואים ברמת הנגב יהיה כ 
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 בכך: לכן יש לדרוש מהממשלה להוסיף בהצעת המחליטים התחשבות  

 . 4הכנסת המועצה למכרזים המוגבלים לאשכול  .1

 . 1יכולת המועצה לגשת לקולות קוראים למגזר הבדואי כאילו היא באשכול  .2

מיליון ₪ להקמת השירותים. יש   1מיליון לתקציב שוטף, ועוד  9.1מימון שוטף כפי שהוצג בפרק הקודם:  .3

 הפנים מדי שנה. להצמיד את התקציב השוטף למקדם העלאת הארנונה של משרד 

 מענק ראשוני מיוחד לצורך הצטיידות והוצאות הקמה של ישוב חדש במועצה.  .4

 פיתוח תשתיות ציבוריות לראש שטח ובתוך הישוב, כולל מבני ציבור לפי מודל משרד הבינוי והשיכון.  .5

 בתדירות שתאפשר שימוש.  - תחבורה ציבורית נאותה לישוב  .6

 במיוחד חיבור מהיר לאינטרנט.  הבאת תשתיות תקשורת מודרניות לישוב: .7

 פתרון ביוב במימון מלא.  .8

  40סיום התכנון, ושווק מגרשים לבניה לתושבי המקום. הגדרת "תושבי המקום" ככלל המתגוררים בציר  .9

 בהר הנגב. 

 

 סיכום

הקמת הישוב "עבדה" כחלק ממועצה אזורית רמת הנגב היא מעשה חשוב ממדרגה ראשונה, בו  

ניהול טובות לוקחת על עצמה את כל האחריות לתושבים. ההקמה מתחילה  רשות עם יכולות 

כמעט מאפס, ממקום בו יש הרבה כוונות טובות, אבל מעט שירותים, ולכן המועצה נדרשת  

להקמה של כלל השירותים והתשתיות מהתחלה. הצלחת המועצה תהיה מודל לרשויות אחרות  

 ליצור את התנאים להצלחה.בנגב לפתרונות דומים ככל שניתן, ולכן חשוב  

רמת הנגב היא המועצה האזורית הגדולה בארץ מבחינת השטח, אך בין הקטנות מבחינת  

האוכלוסיה. המשמעות היא שהישובים קטנים ומפוזרים בשטח גדול, מה שגורר הוצאות  

- למתן שירותים. התושבים הבדואים שיכנסו למועצה יהוו כ גבוהות ביחס למועצות אחרות

 ל התושבים, בפרופיל דמוגרפי צעיר, המבטא גידול טבעי גדול. מכל  14%

המיקום המרכזי של מקבצי הבדואים הוא עבדה, המהווה כחצי מתושבי הפזורה. ישנם עוד  

 מספר מקבצים גדולים, ועוד ריכוזים נוספים, שתדרש עבודה נוספת לפתרונם. 
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ן בתהליך ירידה עקב ביטול  לרמת הנגב הכנסות גבוהות לתושב יחסית למועצות אחרות, אך ה 

והחלטות של ועדות גאוגרפיות. יש לשקלל את ההכנסות הגבוהות גם מול   מעמד "עיר עולים"

 השטח העצום של המועצה, והחיסרון לקוטן במספר התושבים ובפרישת היישובים.  

בשנים הראשונות לא צפוי שהתושבים הבדואים ישלמו מיסי ארנונה, ולעומת זאת צפוי  

ת המועצה יהיו גבוהות בעיקר במתן שירותים ברמה גבוהה ליצור את האמון בין  שהוצאו

התושבים לממסד, ולהביא לכך שהם יגשו לבניית בתי קבע בהתאם לתכנון. גם בהמשך, שנים  

אחרי ההקמה, ככל שרמת החיים לא תעלה, ההנחה במיסי ארנונה לתושבים תהיה בסדר גודל  

מיליון ₪, שכאמור לא ייגבו בשנים   1.5-ארנונה הוא כ   . פוטנציאל חיוב מיסי70-80%של 

 מיליון ₪ בשנה.  1-הראשונות, ובהמשך ההפסד הקבוע של המועצה עקב הנחות יהיה כ 

עם ההכרה בישוב יש למנות ועד מקומי בהתאם לצו, ובמקביל להקים מינהלת לפיתוח הישוב  

 הן מהבחינה הפיסית והן לשירותים שוטפים.  

עצמית של רמת הנגב בשירותים השוטפים, תוך השוואה והתייחסות למועצות  ניתוח ההשקעה ה

מיליון ₪ בשוטף השנתי לצורך מתן   9.1-הייחוס, מוביל לצורך של המועצה בתקציב של כ 

מיליון ₪ להקמת מוסדות הישוב   1- השירותים ליישוב החדש, וכן לתקציב הצטיידות של כ

 ואמצעים במועצה. 

, ומאחר שעד שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תכלול את  6אשכול מאחר והמועצה מדורגת ב

תושבי עבדה ברמת הנגב בחישובי מדד עתידי יעברו מספר שנים, יש לדרוש מהממשלה כהחלטה  

, ולראות את עבדה  4אדמיניסטרטיבית לאפשר לרמת הנגב לגשת למכרזים המוגבלים לאשכול 

 לצורך קולות קוראים למגזר הבדואי.  1באשכול  

וסף יש לדרוש מהממשלה לפתח את התשתיות לראש הישוב, ואת התשתיות הציבוריות  בנ

 בתוכו בהתאם לתכניות, ולהוסיף תחבורה ציבורית למרכז השירותים. 

מתן התנאים והתקציבים הנדרשים להקמת ישוב בדואי חדש ברמת הנגב תאפשר קליטה  

כון של ישובים יהודיים ובדואי  מוצלחת, שיפור משמעותי ברמת החיים של התושבים, ושילוב נ

 במועצה מעורבת, שיהווה מודל לרשויות אחרות בנגב. 
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 בברכה, 
 

 ערן דורון 
 ראש המועצה 
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