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01.03.22 

 קול קורא להצטרפות לצוות מלווה לבחינת צירוף היישוב עבדה ליישובי רמת הנגב.

 

רמת הנגב מקדמת מספר שנים  .אמבהתאם להחלטת מדינת ישראל להסדרת הפזורה הבדואית בהר הנגב, 

בשיתוף הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואית את הסדרת היישוב עבדה ובוחנת את האפשרות לצרף אותו 

 כחלק מיישובי המועצה.

 

  תהליך ההסדרה:

 . לקראת סיום התהליך צפוי להימשך כחמש שניםתהליך הסדרת ותכנון היישוב עד להפקדת התב"ע 

שות משרד הפנים אשר תדון בשיוכה המוניציפלי של עבדה ובה תציג מ.א רמת וועדת גבולות בראתתכנס 

 בהתאם להחלטת מליאת המועצה.הנגב את עמדתה 

ת הפנים, אך נהוג שמשרד הפנים אינו /היא של שר של עבדה ילשיוך המוניציפל חשוב לציין כי ההחלטה

 .ה במאפייניו משאר יישובי הרשותהיישוב שונ כאשר"כופה" אחריות יישוב על רשות מקומית, בוודאי 

 

כחלק מתהליך שיתוף הציבור, בימים אלו מוקם צוות מלווה לתהליך, אשר ייבחן את השפעות מתן 

 לעבדה וצירופם כתושבים. םהשירותים המוניציפליי

הצוות ייבחן מודלים שונים לקשר והאחריות בין מ.א רמת הנגב ותושבי עבדה וייתן את התרשמותו 

 למליאת המועצה.והמלצתו 

 

 תהליך הליווי יכלול: 

 .מפגש חודשי של אנשי הצוות 

 4 .סיורים יומיים להיכרות עם אוכלוסיית עבדה, האוכלוסייה הבדואית ומועצות אזוריות מעורבות 
 

 : הצוות יורכב

 נציגי ציבור. 6-ודמוגרפיה ומ בטחוןאנשי מקצוע בתחומים: חינוך, רווחה, תכנון ובניה,  5-מ

, ונציגי הציבור ייצגו במידת האפשר את הפסיפס האנושי הרחב של תושבי רבגוניותהנגב מאופיינת ברמת 

 המועצה. נשתדל לשמור בצוות על איזון מגדרי ונציגות למגוון רחב ככל הניתן של היישובים. 

 דרישות התפקיד:

 תושב המועצה למעלה מחמש שנים-היכרות מוקדמת .1
 מהפגישות אשר יתקיימו בנושא.  90%זית של התחייבות לנוכחות פי -זמינות .2
 הבדואית  ההצגת ניסיון והיכרות עם האוכלוסיי-ניסיון .3
 מדוע הנך רוצה להצטרף לצוות המלווה.  חצי עמודכתיבת כ –מוטיבציה  .4

 .2022יתחייבו לכלל תהליך הליווי עד סוף נציגי הציבור 
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מוזמנים לשלוח פרטים לשירה,  להתחייב לכלל התהליךומוכנים תושבים המעוניינים להצטרף כנציגי ציבור 

 .2203.51.עד לתאריך  shiraa@rng.org.il דוברת המועצה למייל: 
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