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תושבות ותושבים יקרים
בחרתי לכתוב לכם מכתב אישי לאור הרוח רעה ששטפה את רמת הנגב וזעזעה את כולנו ובעיקר פגעה בליבה
ונשמתה של ילדה ומשפחה מתוכנו .המועצה וקהילה קטנה ומיוחדת נמצאים בעיצומו של אירוע שטרם הסתיים
ובתוך זה תקשורת שכדרכה לטוב ולרע מחפשת סיפור.
מרגע היוודע האירוע אני וכל אנשי המועצה הרלוונטיים פועלים סביב השעון במישור הטיפולי ,הקהילתי ,החברתי
והמבצעי יחד עם משטרת ישראל ,צה"ל וכוחות בטחון נוספים .ביום שני לאחר הגשת התלונה התקיימה ישיבת
עדכון עם מזכירי היישובים והרבשצ"ים בנוכחות המשטרה ,מפקד האוגדה המח״ט ונציגי כוחות בטחון נוספים.
בעקבות הפגישה הוקם צוות חקירה מיוחד שהצליח תוך פחות משבוע! לשים את ידו על בני הבליעל בשיתוף
פעולה מלא של קב"ט המועצה וכוחות נוספים (חלק משמעותי מהצלחת המשטרה לתפוס את החשודים נבעה
מכך שהאירוע לא פורסם בתקשורת והחולייה חשבה שהיא יכולה לפעול באין מפריע וכעבור פחות משבוע
החולייה נתפסה .לאחר תפיסת החולייה עדכנתי את חברי מליאת המועצה באירוע באספת המליאה המשודרת
בלייב בעמוד הפייסבוק של המועצה( .הסרטון שהופץ באמצעי התקשורת של ישיבת המליאה צולם על ידינו
ונמצא בעמוד שלנו גם עכשיו).
קיימנו שיחות עם כלל יו"ר הצח"י על האירוע ובתיאום עם המחלקה לשירותים חברתיים ,הצענו לקיים מפגשי
תושבים ביישובים או בקבוצות קטנות כולל התייחסות מיוחדת לנוער ודרך התיווך לילדים .ואכן במהלך השבועיים
הללו מתקיימים כמעט מידי ערב מפגשי תושבים איתי ועם המשטרה בהם יש שיח פתוח על המקרה ועל מגמת
הפשיעה הגוברת.
המועצה מכירה את מגמת העלייה בפשיעה בכל רחבי הנגב ובמועצה בפרט ,ופעלה עוד בטרם אירוע לתגבור
נוכחות והרתעה בנוסף להפעלת לחץ על השר לביטחון פנים ומשטרת ישראל ולהגברת הנוכחות באזור .מאחר
ומשטרת ישראל לא מצליחה בכוחות הקיימים ובתקציביה לתת מענים לכלל צרכי המועצה ,כל שנה המועצה
מעבירה ליישובי המועצה למעלה ממיליון  ₪לטובת נושאי בטחון כגון מצלמות ,תגבור סיירים בתקופות רגישות,
הצטיידות ועוד .המועצה מתגברת כוחות ואמצעים יחד עם עשרות מתנדבים תושבי המועצה ומתנדבים מארגון
"השומר החדש" .כמובן שהמחלקה לשירותים חברתיים תומכת ומלווה מתחילת האירוע את הילדה והמשפחה
עם התערבות של מוסדות החינוך בהם לומדים הילדים ומלווה גם משפחות שמרגישות בחרדה מאז המקרה.
מאחר ונמתחה עליי ביקורת באמצעי התקשורת וגם מקרב תושבי המועצה (ביקורת לגיטימית ,אך מרביתה
מבוסס על חצאי עובדות ומניפולציות תקשורתיות) ,חשוב לי להסביר שהניסיון לצמצם את החשיפה התקשורתית
היה בראש ובראשונה פונקציה של טובת הילדה והמשפחה ,לבקשתם ולבקשת היישוב .שאר השיקולים כגון
פגיעה בחקירה (המשטרה ביקשה ככל שניתן למנוע את הפרסום) ,פרנסת תושבים ,תמכו בכך ולא להיפך.
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מרגע שהמשפחה החליטה לצאת לתקשורת ,אנחנו מגבים אותם בעניין ומסייעים מול אמצעי התקשורת ככל
שניתן.
ובכל זאת ,גם בעתיד ,אני מבטיח שאמשיך לעשות הכל לטובת תושבי רמת הנגב וכל אדם או משפחה
שעוברת גהינום מסוג זה .אני שלם עם החלטתי לפעול לטובת המשפחה ולא לספק לתקשורת את ליטרת הבשר
שלה .השיקול המרכזי שעמד לנגד עיניי לאורך כל האירוע שטרם הסתיים ,זו טובת הילדה והמשפחה גם במחיר
של ביקורת ציבורית עליי .בסוף ,לא שכחתי שהסיפור האמיתי הוא לא מה דווח לתקשורת ומה לא ,אלא משפחה
שעולמה חרב בלילה.
הטיפול בפשיעה הוא יומיומי ומאתגר ואנחנו מתמודדים איתו יומם וליל .אני נחוש שתושבי רמת הנגב יחיו פה
בבטחה לא רק שיש רעש תקשורתי או שפוליטיקאים מזדעזעים באמצעי התקשורת ,אלא לאורך זמן .לכן אנו
פועלים בטווח המיידי ,הבינוני והארוך .דרישותיי ממפקדי ממשטרת ישראל לעבור לפעילות יזומה והתקפית
ולהפסיק להיות במגננה .לצערי בהעדר ממשלה מתפקדת וללא תקציב מדינה ,אני תולה תקוות קטנות שמשהו
בטווח המיידי ישתנה אבל אני נחוש לשנות את המצב ונעשה זאת באמצעים של המועצה עם כל המשמעויות
הנגזרות מכך.
אני מודע לחלק מן התחושות שהאירוע גרם והמועצה ממשיכה לתחקר את עצמה על מנת להפיק לקחים
וללמוד.
אני מזמין אתכם לפנות אליי באופן אישי אם אתם מרגישים צורך או לכל דבר אחר050-5545502 .

שלכם ולימים טובים יותר
ערן דורון
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