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 ?  בתכנון שותפים היו  הבדואים   האם:  שאלה 

כן. צוות התכנון והאדריכל קיימו מספר מפגשים עם תושבי הר הנגב )אספות תושבים ופגישות אישיות עם  

 משפחות( על מנת ללמוד את הצרכים שלהם.  

מרכז העשרה  כיום התכנון כולל קווים כללים של היישוב ומרכז השירותים שיכלול: קופת חולים, טיפת חלב, 

לימודי לנשים, שירותים מוניציפאליים כגון רווחה, שירותי משרד ועד, קמפוס חינוך שכולל מעונות יום, גני  

 ילדים, בית ספר יסודי )בעתיד גם תיכון(, מתנ"ס. מרכז מסחרי, ומרכז תיירותי. 

הקורונה וחוסר תקציב   נכון להיום, הסתיימה טיוטה לתכנון של מרכז השירותים. התהליך התכנוני נפסק בשל 

את טיוטת התכנון ניתן למצוא באתר המועצה תחת שיתוף  מדינה. התכנון אמור להתחדש בחודשים הקרובים. 

 ציבור בנושא עבד'ה. 

   

  כל עם  כה עד חרוץ כישלון  נחלו המדינה מוסדות כל שבו במקום   לפעול תצליח   נגב רמת  איך :  שאלה 

 ?  לזה  שהוקצו  המשאבים 

מאד קשה לנהל יישוב מרחוק/מלמעלה מבלי להכיר את הפרטים. רמת הנגב פועלת להסדרת היישוב תוך  

חברתי שהפזורה עוברת כחלק מתהליך ההסדרה  -שיתוף תושבי הר הנגב והינה חלק מהתהליך הקהילתי 

וני ללא תשומת לב  והקצתה פרויקטור ייעודי לעניין )יוני שריר(. עד היום כל ההסדרה התמקדה בחלק התכנ

 לתהליכים הקהילתיים והחברתיים שעל הפזורה לעבור כחלק מתהליך ההסדרה. 

 

  יותר  טובות   תשתיות  נכללו האם?  בתוכניות העתידי  האוכלוסיה   הגידול את בחשבון  ניקח  איך שאלה:  

 ?  גרועים  הם  שכרגע ,  אינטרנט / סלולארית  תקשורת   בנושא

 לפני כחמישה חודשים התבצע שדרוג של תשתיות תקשורת בעבד'ה על מנת לספק תנאים טובים לתושביו.  

 

  בערים תקפה  הזו  העבודה  הנחת האם  - בפשע  ירידה=   והסדרה חינוך  לפיה  המוצא   הנחת:  שאלה 

  האינ  המשטרה   בהם  וערים  פשיעה  מוקדי  - רהט ,  חורה , שבע תל ,  שלום   שגב?   בדרום   שהוסדרו  אחרות

 המציאות   במבחן עומדת  לא   הזו  העבודה   הנחת .  וכיוב חינוך עם , מוסדרות ערים ספק ללא. לפעול  מסוגלת

בעלת מאפיינים  ה אחרת ילא נכון להשוות בין הרשויות שהוזכרו לתושבי הר הנגב כיוון שמדובר באוכלוסי

 אחרים.  

ערבים שהגיעו  ה לא בדואית )לדוג':  יאוכלוסיה הבדואית עם יברשויות שהוזכרו לעיל, יש ערבוב של האוכלוסי 

 ( לעומת פזורת הר הנגב שמורכבת מבדואים בלבד.  מהשטחים. 

   בנוסף, אנו מאמינים כי על ידי ניהול תקין של החינוך והאכיפה של הרשות אכן תהיה ירידה בפשיעה.

 

 ?המוסדרים  האזורים  לכל יעברו  שהם   לכם  מבטיח מי  שאלה:

רשויות  אין הבטחה כזאת ולכן אנו רוצים לנהל את היישוב, על מנת שהאכיפה תהיה באחריות שלנו ולא של 

 .  אזוריות אחרות

לא נאפשר לבנות  ו  תרחש בצורה הדרגתיתאנו מאמינים כי פינוי נקודות ההתיישבות הנוספות מחוץ לעבד'ה ת

 חדשים. 
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  מוסדר יישוב  גם  יהיה שבסוף או ? להסדרה לעבור  הזו   האוכלוסייה של   בכלל נכונות יש האם  שאלה:

 ? נרחבת חוקית  לא התיישבות  וגם( חלקית מיושב )

והם מעוניינים בהסדרה. לגבי התושבים בשאר ריכוזי    ה כבר מתגוררים כיום בעבד'הימהאוכלוסי 60%

 יה, חלקם מעוניינים לעבור וחלקם מתנגדים. יהאוכלוס

יה באופן מדורג  יכפי שענינו בשאלות קודמות. ההסדרה תלווה באכיפה ומעבר הדרגתי של כלל ריכוזי האוכלוס 

 לעבד'ה. 

 

  כדי אצלנו אחרת  עושים מה   שלי השאלה   הצליח  לא זה  שהוזכרו  האחרות הערים  שבכל  ספק אין:  שאלה 

 . שבטי  על משהו על כשמדובר בייחוד, יצליח  כן שזה 

יה מבחוץ )לא יישוב על  ייה הגרה כיום בהר הנגב ללא אוכלוסי נקדים ונאמר כי מדובר ביישוב של האוכלוס

יישובים אחרים הוא כי  שבטי(. השוני המשמעותי ביותר שקיים בהסדרת הפזורה של הר הנגב לעומת 

 ההסדרה נעשית בשיתוף והידברות עם האוכלוסייה הבדואית למציאת פתרונות המתאימים לשני הצדדים. 

 

 ?הפעם אחרת  שיהיה   למה.  צלח   לא וזה  'בדאג בביר שלמות   שכונות  פיתחו הרי   שאלה:

נעשה בשיתוף ובהידברות עם תושבי הר הנגב באופן אישי ופרטני על מנת שיתאים   תהליך התכנון בעבד'ה 

 לביצוע. 

 

  על, המועצה   של עתידה   על כזו  להחלטה  שיהיו וההשלכות נגב רמת   למועצת החיבור   היא  השאלה:.  שאלה 

  את   לקחת עשוי  לחילופין  או  2030-2050 אתגרי עם  שמתקדם  בוקטור  לפעול   היכולת , האופי,  שלה   הצביון

  שכיום  סוגיות , ועוד  ופלילים שיטור , בטחון,  רווחה   של לאזורים   העשייה  את   שתסיט  להתמודדות  המועצה

 . מאד  נמוך  במינון  קיימות

על פי  המועצה תצרף את עבד'ה כאחד מיישובי המועצה אך ורק במידה והמדינה תקצה משאבים ותקציבים  

וב שונה ומורכב מבלי לפגוע בהתפתחות והשירותים  הקמת ייש על מנת שנוכל להתמודד עם  , הערכה שלנו

 שהיישובים והתושבים מקבלים כיום מהמועצה.  

 

 ? ה' עבד היישוב   את להרכיב שאמורות   הפזורות של   נציגות  קיימת האם :  שאלה 

  רישוי, בניה  לחוקי  מחויבות ?   נגב  רמת של  המוניציפליים החוקים   תחת לחיות מוכנה   הזו  הנציגות  האם 

 ?  המשטרה  עם  פעולה  שיתוף ,  עסקים

כיום הפרוייקטור מטעם המועצה עבוד עבד'ה מקיים קשר שוטף עם נציגים מהיישוב לפי משפחות, אזורי  

 מגורים ולפי נושאים. בהמשך, כאשר היישוב יקום, יקום גם ועד יישוב שהתושבים יבחרו.  

ת הנגב, תוך הבנה כי מדובר בתהליך  נציגות היישוב רוצה ומוכנה לחיות תחת החוקים המוניציפאליים של רמ

 להסדרת היישוב, המבנים, העסקים וכו'.  

 

  כאזרחי  שלהם  החובות  עם  מה .  הזכויות  לפני  עוד, חובות   הרבה  לנו  יש, חוק  שומר   אזרח  ככל: שאלה 

 ? כביכול, המדינה

נערים ונערות   15השנה הקמנו מסלול לשירות לאומי אליו נרשמו ככל אזרח במדינת ישראל, תושבי הר הנגב 

 ויש רצון להרחיב את המסלול ויש ביקוש בקרב בני נוער.  
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   ומסלול גיוס לצבא וללוחמי האש. בינואר הקרוב תתחיל תוכנית "אחרי לצבא"  

 

 ? חשמל חשבון ,  למנהל,  ארנונה  שישלמו  מאמין  מישהו:    יואב

המועצה, תושבי עבד'ה חוברו למערכת מים זורמת בבתים, וכיום יש לכל בית אב   לפני כשנה, הודות לפעולות

 שעון מים ועל פיו הוא משלם.  

אנו צופים כי בשנים הראשונות, אחוזי תשלומי הארנונה יהיו נמוכים מאד, ויעלו במשך השנים ככל שייבנו  

 ביישוב בתי קבע ורמת ההכנסה למשק בית תעלה. 

 

 ? עלינו מקובל זה  אם ,  המועצה   תושבי,  אותנו שאל  מישהו :  שאלה 

 ההכרעה על צירוף עבד'ה כאחד מיישובי המועצה יבוא להחלטת מליאת המועצה. 

 

  נותנים לקבל אשמח  - ' וכו ביישובים כשכירים  עובדים  הנגב  הר   תושבי רוב  לפיה  האמירה  לגבי:  שאלה 

  אחוז  מה? רווחה  מטופלי  שיהיו   כאלו מוגדרים  כמה?  עובדים מהאוכלוסיה  כמה  -  הנושא  של בדוקים 

 ?   פלילי רישום   בעלי

 עצמאיים.  5%-10%-מתושבי עבד'ה שכירים, כ 70%-75% 20-60הערכה שלנו היא גברים בגילאי 

 שכירות.  15%-10%-כ 20-60ונשים בגילאי  

שיעה של תושבי  מכיוון שמדובר ביישוב לא מוסדר ללא סמל יישוב, למשטרה לא קיים רישום של נתוני הפ

 עבד'ה. על פי הערכות המשטרה, מדובר במספרים נמוכים. 

 

 ( עבדה) עבדת  בעין  ס"בביה  המורות   מי  וגם , שוב   תבדקו:  שאלה 

 עכו. השנה נכנסו שלושה מורים תושבי הר הנגב.  -רוב המורים הם ערבים מהצפון מאזור סכנין 

 

  את  בחשבון נביא אם  כולל האוכלוסיה   כמות את   כלכלית להחזיק  שיכול  כלכלי  מודל  יש האם  שאלה:

 ?   מכוונים אנו  שאליה  האוכלוסיה מצד  והרצון הידע,    המים, הקרקע הקצאת 

  הרוב   על מדובר  האם?    חקלאית  לעבודה   לעבור כדי  בפלילים  הרווחי   העיסוק  את תזנח  האולכוסיה   אם ה

 ?  שוליים   על או

עבד'ה כאחד מיישובי המועצה בשיתוף רון שני, כלכלן וראש  הבוחנת את צירופה של בנינו תוכנית כלכלית 

 ם.  יישובים בדואי 6יישובים , מתוכם  35מועצת משגב לשעבר, מועצה בעלת 

 ללחוץ כאן. ה בתוכנית מוזמנים ילצפי

 

 ?  ילמדו  שלהם  הילדים  ספר  בית  באיזה :  שאלה 

הם נוסעים ללמוד בביר הדאג' או   כבר היום ילדי עבד'ה לומדים בבית ספר ביישוב עצמו עד כיתה ט'. בתיכוון

 בשגב שלום. בעתיד, ייפתח תיכון בעבד'ה. 
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  נוכל לא . החדשים מהתושבים נראה לא  כנראה  ארנונה.  לרשויות  דיפרנציאלים   תקציבים אין  כידוע : שאלה 

  כזה  שישוב ברור . משתנות   ממשלה והחלטות  קוראים   מקולות  יציב לא תקציב  על זמן לאורך  להסתמך

  התושבים  של שהרווחה   לכך  מתכננת  המועצה  איך .  ורווחה  חינוך  בשירותי מאוד  גבוהים  משאבים יצרוך

 (. תקציב  שאין אומרים   הסעות   עוד כשמבקשים  היום  כבר? )תיפגע לא  הקיימים 

תשובה: המועצה הציבה למדינה מספר דרישות לקבלת כלים תקציביים וארגוניים על מנת שתצרף את עבד'ה  

עצה מבלי לפגוע בשירותים לתושבים הקיימים. במידה ולא נקבל את הארגז הכלים הזה,  כאחד מיישובי המו

 המועצה תתנגד לצרף את עבד'ה כאחד מיישוביה.  

 

 ?  שלנו  המס  הזיכויי יעלו  בכמה :  שאלה 

שני  . כבר היום יישובי רמת הנגב שונים אחד מהה אזורית ין יישובים שונים במועצהנחת מס אינה אחידה ב

 המס שלהם. הנחת באחוזי 

 

 ? המועצה  של בחוגים  ישתלבו הם  האם:  שאלה 

 יוקם מרכז שירותים שיכלול בתוכו מתנ"ס בו צפויים להתקיים חוגים.   בעבד'ה

 

  לתוך' הדאג  ביר תושבי  בהכנסת מושקעות   לא ה 'בעבד  שמושקעות מהאנרגיות   חצי  למה:  שאלה 

 פיתחה  שהמדינה  המגרשים

נווה מדבר והיא אחראית עליה. אחת הסיבות המרכזיות שאנו מעוניינים לקחת את   ביר הדאג' שייכת למ.א 

 ניהול עבד'ה תחת אחריותנו היא כדי שהיישוב הזה ינוהל בצורה שונה. 

 

 ? מהעניין  לסגת  אפשר  יהיה ? תצלח  לא  ההסדרה  אם  יקרה מה:  שאלה 

בה ייבחן השילוב של עבד'ה כאחד מיישובי  פנים היא "תקופת ניסיון" אחת מדרישות המועצה מול משרד ה

 המועצה והשפעתו. 

 

 ?  המועצה  תושבי של  יותר  רחבה החלטה   או  בלבד מליאה החלטת  תהיה   ההחלטה  האם:  שאלה 

 ההחלטה היא של המליאה. 

 

 

 

mailto:shiraa@rng.org.il

