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בועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים במינהל התכנון (הולתנ"ע) הוחלט ב-

2019 על הקמת ישוב בדואי בעבדה לטובת 1300 התושבים המתגוררים כיום בין

שדה בוקר למצפה רמון, בנובמבר 2021 הוחלט על ידי הממשלה להקים ישובים

חדשים לבדואים בנגב (החלטה 579), זאת לאחר שבמשך שנים ארוכות המדינה

גררה רגליים במציאת פתרונות. 

ההחלטה הובילה את המועצה לבחון מהלך לצירוף הישוב. תכליתו של מהלך שכזה

לאפשר משילות ויכולת השפעה על המצב וההשלכות שלו, אל מול החלופה של

שיוך הישוב למועצה איזורית נווה מדבר או חלופות אחרות שיוצעו. עקב מורכבות

הנושא החליטו ראש המועצה וחברי המליאה על הקמת ועדה ציבורית שתגבש

המלצה אותה תציג לחברי המליאה. 
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ועדה המשלבת נציגי ציבור ובעלי תפקידים שתקיים תהליך למידה של כחצי שנה

ובסופו תוגש מטעמה המלצה לחברי מליאת המועצה. 

לאחר מכן, מליאת המועצה תגבש את החלטתה הסופית בנושא.

נציגי הציבור בוועדה הם מתנדבים שנבחרו בתהליך גיוס שפורסם בכל ישובי

המועצה.

כנציגי הציבור מונו תושבים מישובים, מגדרים, מגזרים שונים ודעות שונות: 

אבי עטר, 

בועז רוטשילד, 

בקו ביסמוט, 

עומר רותם 

ועפרון בר.
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את הועדה מלווים אנשי מקצוע חיצוניים לטובת יצירת תהליך חשיבה מובנה וכאלה

שהם בעלי היכרות מעמיקה עם הנושא בו הוועדה עוסקת.

בעלי תפקידים החברים בועדה: 

אילן גמליאל- יועץ חיצוני, אלעד פאר- מלווה תהליך מארגון 'מעוז', דוד בן לולו- סגן

ראש המועצה ונציג המליאה בועדה, הילה קפלן- מנכ"לית המועצה, ורד חדידה-

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, חן רודומין- עוזרת מנכ"לית המועצה, יוני

שריר- פרויקטור הסדרת היישוב עבד׳ה, אדר' יוספה דברה- ניהול תכנון סטטוטורי

של ישובי המועצה, מוטי זאנא- קב"ט ומנהל מחלקת הבטחון, דר' ספי מלכיאור-

מנהלת אגף חינוך וקהילה, עידן דרור- עוזר ראש המועצה ושלומית ולרשטיין- סגנית

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים.
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אילן גמליאל שנתן סקירה על היסטורית על האוכלוסיה הערבית בנגב. 

יוני שריר שנתן סקירה על האוכלוסיה הבדואית בהר הנגב.

אדר' יוספה דברה שהציגה בפנינו את התהליך התכנוני שהחל במקביל

להחלטת הולתנ"ע ולשמחתנו, במעורבות מקצועית של המועצה האיזורית.

תוכנית העבודה של הוועדה נבנתה על ידי מנכ"לית המועצה, הילה קפלן, ומשלבת

למידה היקפית ורחבה של הסוגיה. זה המקום להגיד תודה לארגון מעוז על

ההירתמות להנחייה ובניית תהליך הלמידה. 
 

עד כה קיימנו שני ימי למידה. בראשון עסקנו בהכרות ותאום ציפיות לעבודת הועדה,

ביום השני צללנו ללמידת הסוגיה עם שלוש הרצאות מרתקות: 

בשלבי הלמידה הבאים נעמיק בנושאים הקשורים ל:חינוך, רווחה, ביטחון, תיירות

ותעסוקה. 
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https://www.maoz-il.org/
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חשוב לנו, חברי הועדה, שתושבי

המועצה יהיו מעודכנים בתהליך ואף יהיו

מקור ללמידה על הסוגיות והמורכבויות

העולות ממהלך אפשרי שכזה.

לצורך העניין הוקם תת צוות לשיתוף

ציבור במטרה להעביר עדכונים על

עבודת הוועדה ובהמשך גם על פעולות

שיאפשרו לכלל תושבי המועצה להציע

נושאים. 

 אנו מזמינים אתכם להעביר אלינו

פניות בתיבה ווירטואלית, כולל

שאלות, מחשבות והצעות. 

מוזמנים למלא את הטופס המצורף

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz5ZpNWBmAuE9pUxGfYqNhbv_MhX5v_wJJHtKqFWFvwU4-JQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz5ZpNWBmAuE9pUxGfYqNhbv_MhX5v_wJJHtKqFWFvwU4-JQ/viewform

