
 אלישיב,

אין לי אלא להביע אכזבה גדולה מכך שלא טרחת לברר את העובדות שעליהם ביקשת לבסס את 

טורך האחרון בנוגע לרמת הנגב וירוחם. לצערי מי שנפגעו הם בראש ובראשונה קוראי העיתון, שזכו 

 לקבל דיווח מסולף וחד צדדי.

ותיקה והמסורה אדוה חמור מכך בעיני היא העובדה שביקשת וקיבלת תגובה מדוברת המועצה הו

הגם שהיא הכחישה כמובן את הטענות  -לויד, אך לא פרסמת ולא מילה מהמידע שהעבירה לך

גוף הממומן בסתר על ידי  -השקריות שהובאו לך בשם תושבי ירוחם )או ״הפורום לצדק חלוקתי״ 

 עיריית ירוחם, אליבא ד׳ציניות(.

או כתגובה למידע המסולף שפורסם בטור בסופו למען הסר ספק אנו דורשים כי העובדות הבאות יוב

 של דבר:

. כפי שכבר כתבה לך הדוברת, רמת הנגב משלמת לירוחם את מלוא אגרת תלמידי חוץ, בהתאם 1

להנחיות משרד החינוך, כפי שאנו עושים לגבי בתי ספר אחרים בהם לומדים תלמידים תושבי 

 ימודים של אלו. המועצה, ובוודאי שעיריית ירוחם אינה מממנת את הל

ס בירוחם הוא ביה". לגבי האמירה כאילו המועצה אינה מדווחת אמת לגבי תלמידי כפר רתמים: 2

בניגוד  -מזרם דתי השונה מחלק נרחב מתלמידי היישוב ולכן נוסעים אלו לבאר שבע ולא לירוחם

 לנטען במפורש בטור. רמת הנגב ידועה בניהול המסודר שלה וזו האשמה חמורה שאין לה כל בסיס!

בים, . תושבי רמת הנגב אינם בשום צורה ודרך עשירי קיסריה אלא אנשים ערכיים, מתייש3

מלח הארץ. אין וילות מפוארות ברמת הנגב והתושבים  -המתפרנסים רובם מעבודת כפיים 

מתמודדים עם בעיות הנגזרות מהמרחקים הרבים בין היישובים, מהיותם מלכתחילה בפריפריה, 

ומקרבת חלקם לגבול. אלו הם ממשיכיו של בן גוריון וצר לי שהפכת אותם בטורך ל״רעים״ בסיפור. 

אך אתה לא  -האזורית משקיעה הרבה על מנת לאפשר את החיים הקשים והמאתגרים בנגב המועצה

 טרחת כלל לברר זאת מעבר למידע המסולף שהוגש לך על מגש כסף.

. עיריית ירוחם יכולה הייתה כבר מזמן לטפל בתקציבה החסר )לטענתם( לו היו פועלים בשיתוף או 4

מות, כמו זו שקבעה כי יש לגבות ארנונה מהמפעלים דושים את מימושן של מסקנות וועדות קוד

כבר. אך לצערנו  2112מיליון ש״ח מידי שנה(, שמסקנותיה אושרו ב 11-21ברמת בקע לטובת העיר )

המנהיגות המקומית בעיר מעדיפה להשקיע בחרחור ריבים למטרות פוליטיות ולא בקידום האזור 

בית הכנסות הארנונה מעיר הבהדים, שמוקמת ברמת כולו. זה המקום לציין כי ביוזמת רמת הנגב מר

הנגב בזכות פועלו הנמרץ של ראש המועצה שמוליק ריפמן, יועברו לעיריית ירוחם וגם ממרבית 

 מקומות התעסוקה שיווצרו בזכות הבאת הבסיס לאזור ייהנו דווקא תושבי העיר.

 מה שנקרא "אל תבלבל אותי עם העובדות".

לפרסום המסולף, ובוודאי שלתגובת המועצה באשר לנושא מימון  אבקש התייחסותכם המהירה

 החינוך, שלא זכתה לשום יחס!

 עומרי גל

 יועץ תקשורת בכיר

 פאר & לוין תקשורת

 

 

 

 

 

 



 אדון עומרי גל הנכבד

 דבריך מכילים כל כך הרבה קשקושים שאני לא יודע מאיפה להתחיל:

שהמועצה האזורית רמת נגב  -וה לויד א. קרא שוב את הטור. כתבתי במפורש את דבריה של אד

אבל הוספתי שמדובר בסכום שלא מכסה אפילו מחצי עבירה תשלום של אגרת תלמידי חוץ מ

ש"ח לשנה והעלות של כל תלמיד היא  056העלות של תלמידי רמת נגב! אגרת תלמידי חוץ היא 

של רמת נגב ועם  בין אלף לאלפיים לשנה!. )גזבר מועצת ירוחם מר מוטי דהן ישב עם הגזבר

 מנהל אגף החינוך ולדבריו הם אישרו בפניו את התחשיב המדובר(. 

ב. אדון "יועץ תקשורת בכיר", בניגוד אליך אני מכיר את תושבי רתמים ויודע בדיוק היכן הם 

לומדים )עם הילדים שלי בבית הספר בירוחם(. תלמידי רתמים לא נוסעים לבאר שבע! מאיפה 

 הקשקוש הזה?

תלמידים בגיל תיכון ולכן זו חוצפה מזה, קרא שוב את המאמר שלי. כתבתי שאין להם וחוץ 

אני לא חוזר בי מאף מילה. . לכתוב שהם צריכים הסעות עבור תלמידי התיכון שלהם לבאר שבע 

אני כמובן גם בררתי את הדברים עם חבריי, תושבי רתמים, לפני אין תלמידי תיכון ברתמים!. 

כדאי שגם אתה תכיר קצת את הישוב רתמים לפני שאתה רץ להגן עליו  שכתבתי את הטור.

 במסגרת תפקידך כיועץ תקשורת. 

כתבתי במפורש שהמכתבים  ולא נגד התושבים.ג. כל הטענות שלי הם נגד מועצת רמת נגב 

 נוסחו על ידי המועצה ולא על ידי התושבים וגם אתה יודע זאת. )דבר מביך כשלעצמו(

המגוחכות על התנהלותה של מועצת ירוחם, מצ"ב קובץ עם המכתב ששלח  ד.לגבי הטענות

ובה התייחסות לכל הטענות הממוחזרות שלכם ראש מועצת ירוחם בנושא לתושבי רמת נגב 

  4שמופיעות אצלך בסעיף 

 ה. לקינוח הנה מייל שקיבלתי אמש, מתושבי הישוב רתמים. לא שיניתי בו אף מילה: 

 "שלום

בטור שלך בעניין המכתב שיצא מרתמים. אתה צודק בכל מילה. מצאת אחד ראית מה שכתבת 

 ממקומות חרפתנו.

 התביישתי וזעמתי כשראיתי את המכתב, וביקרתי אישית את המחבר.

שמה  יש אצלנו בעיה של נאמנות יתר למוסדות בכלל, ואישית לריפמן. אני רק שמח שהביקורת שלך 

 כלפי היישוב ספציפית".בחזית את הביקורת כלפי המועצה ולא 

בניגוד למועצת רמת נגב שיש לה משאבים רבים להעסיק "יועצי תקשורת בכירים"  -ועוד משהו 

 שיכתבו מכתבים "בשם התושבים", אצלנו בירוחם מדובר בתושבים פעילים שנאבקים

תתפלא, אבל בפורום התושבים שלנו חברים גם תושבים שאינם  בהתנדבות להשגת צדק חלוקתי. 

נמנים על מחנהו הפוליטי של מיכאל ביטון וזאת העדות הכי טובה שהמאבק אצלנו הוא מאבק 

אותנטי, אמיתי שבא מהשטח, ולא מאבק ממומן שבו המועצה ויועציה מחתימים תושבים על 

 מכתבים. 

 בות הבאות. לסיכום, אני מציע שתשקיע קצת יותר בתגו

 בברכה

 אלישיב רייכנר 

 

 



 

 

 

 אלישיב,

 צר לי על תגובתך המתלהמת, אין צורך בכל ההדגשות למיניהן.

אני חוזר וטוען כי כל הכספים המגיעים לירוחם כחוק ממועצת רמת הנגב מועברים אליהם כחוק, ואת 

 התגובה הזו לא פרסמת. רמת הנגב ידועה בניהולה התקין לאורך שנים ארוכות )וירוחם?(.

 – זהו מעשה מאוד לא אתי לפרסם טור שכזה בלי לרשום שאתה תושב ירוחםחשוב מכך, 

ות לקוראים. הנה, משלב שגיליתי פרט זה אני מבין הרבה יותר טוב את המסקנות בבחינת גילוי נא

 שאליהן הגעת ואת המידע המגמתי שאליו נחשפת.

ולסום, אם אתה חושב שירוחם, או העומד בראשה, לא משלמים ליועץ תקשורת ממולח שינהל 

)ולא נניח  ותושביהגב עבורם קמפיין הכחשות בדבר "צדק חלוקתי", המכוון כל כולו כנגד רמת הנ

, שהייתה מייתרת את 2112-למען מימוש מסקנות וועדת החקירה על שטחים גליליים ברמת בקע מ

או שאתה חושב שאני תמים. יש יועצי תקשורת לעירייה, יש גם לעומד  –כל הוועדות(, אתה תמים 

"קם מעצמו"  בראשה, וגם הפורום שעליו אתה מדבר ממומן על ידי בעלי עניין בעירייה ולא

 מהתושבים או ממומן על ידם.

 בברכה,

 

 

 

 עומרי שלום

 הנה, לבקשתך, תגובה "רגועה", בלי התלהמות ובלי הדגשות:

א. כתבתי שרמת נגב מעבירה תשלום אגרת תלמידי חוץ עבור תלמידיה, בדיוק כפי שנאמר לי על ידי 

 ה ברור מאליו.הדוברת. לא החסרתי דבר. אני לא צריך לכתוב "מועבר כחוק". ז

ב. אתה כנראה לא נמנה על קוראי העיתון 'מקור ראשון'. הטור המדובר שבו הופיעו הדברים הוא טור 

אישי שנכתב בו כבר עשרות פעמים שאני תושב ירוחם. אני לא רואה צורך לציין זאת שוב ושוב בדיוק 

אתהמוזמן לקיים סקר כפי שאמילי עמרוסי לא טורחת להזכיר בכל טור אישי שלה שהיא מתנחלת. 

 אקראי בין קוראי מקור ראשון ולשאול אותם היכן אני גר. אשמח לקבל את התוצאות.

, )אם תרצה אשלח לך כתבות קודמות(. 2113ג. אני כותב על נושא הצדק החלוקתי כבר משנת 

הרבה לפני בחירתו של מיכאל ביטון לתפקידו. הכתבות הראשונות שלי בנושא היו על מאבקם של 

ראשי עיריית דימונה וערד נגד המועצה האזורית תמר וגם שם נקטתי עמדה אוהדת כלפי דימונה 

 וערד, ללא כל קשר לירוחם שלא הייתה אז במאבק מול רמת נגב.

ד. צר לי אבל אתה ממש לא מכיר את פורום התושבים של ירוחם לצדק חלוקתי. הוא דווקא כן קם 

בו גם תושבים שלא נמנים עם מחנהו הפוליטי של ראש  מהשטח, ושוב אני טורח לציין שחברים

המועצה. מה לעשות, אבל המציאות שאתה מכיר מרמת נגב, בכל הקשור למעורבות התושבים 

במאבק, היא לא המציאות בירוחם. )ואני מסופק מאוד עד כמה אתה מכיר גם את המציאות ברמת 

 נגב(

מרכז עזריאלי. זה יועיל גם לייעול התגובות אני מזמין אותך לרדת לשטח, ממרומי המשרד שלך ב

 שלך בהמשך.

 בברכה

 אלישיב



 

 

 .רייכנר אלישיב לידידי מכתבך את קראתי

 בידי ממומן לא התושבים פורום: אחת בטענה רק אתמקד, לדבריך להגיב מה הרבה כמובן יש

עבודות . המפגש מארח חשבון על הוא ועוגות לתה הפורום של המימון. בידיה הוקם ולא המועצה

 שהושג כסף מעט יש. זוטרים לא אפילו. בכירים תקשורת יועצי לנו ואין בהתנדבות נעשות המחשב

 עבורשעתיים שכר לעלות שווה להערכתי עלותם. מעטפות וקניית מכתבים הדפסת שמימן מתרומה

 .בכיר תקשורת יועץ של עבודה וחצי

 של במחנהו פעיל הייתי האחרונות ובבחירות ביטון מיכאל של תומכיו עם נמניתי לא מעולם עצמי אני

. משאבים עלחלוקת מאבק היא שפוליטיקה הזה במובן פוליטי הוא מיכאל של המאבק. אביסרור מוטי

 בבחירות במיכאל תמך שלא תושב בתור. פוליטי הוא ריפמן של המאבק שגם בסוד לך ארמוז

 .צודקיותר באופן המדינה משאבי חלוקת על הצודק במאבק לגמרי תומך אני, האחרונות

 שהוא אומר אביסרור מוטי. תימוכין לה אין הנגב לצומת דים"הבה עיר את הביא שריפמן טענתך

 כןשמאה וכמו הנגב לצומת דים"הבה עיר את להעתיק, 2113-ב שרון אריק הממשלה ראש את שיכנע

 אחוז של חודו על הבחירות את שנה באותה הפסיד אביסרור מוטי. לירוחם תהיה מהארנונה אחוז

 משרד סגרעם הוא בהמשך. 41-01 תהיה שהארנונה אלמקייס ברוך עם לסגור כדי זאת ניצל וריפמן

 בתמורה( הפורום של האינטרנט באתר פירוט ראה) דרסטי באופן יקוצץ הארנונה שסכום הביטחון

 מכמעט 01%תקבל שירוחם כלומר. שפכים טיהור מתקן נגב רמת עבור יבנה הבטחון שמשרד לכך

 שהכל שלו האמירות את תואמת ממש לא ירוחם כלפי ריפמן של המופגנת נדיבותו על הטענה. כלום

 .אינטרסים רק זה

 .נכלולית היא ירוחם מול שלו שההתנהגות וברור מ"והמו הפשרה הצעות כל את דחה כמובן ריפמן

 קוראי עם נמנה שאינך ברור,. שנה עשרים מזה ירוחם תושב שהוא הסתיר שרייכנר טענתך בעניין

 מי ברורשכל כי( יהדות' ונרג פיוס צו אתר דוגמת מפרסם הוא בהם המקומות ושאר) ראשון מקור

 תלונות שמעתי לפעמים. בגוגל זאת תקיש אם די. ירוחם תושב שריכנר יודע בקביעות שקורא

 .זה בעניין שלו ההדגשה עם שמספיק

 מוכן אתה אם) איתנו להפגש שתבוא אשמח אבל, לפורום חברי עם התייעצתי לא אומנם אני, אגב

 .אנחנו מי לראות כדי( לך שישלמו בלי לנגב לרדת

 כספם על מדובר מקרה בכל. בירוחם כאלה גם יש, נגב ברמת כאלה יש, המפוארות הוילות בעניין

 .המקומית הרשות כספי לא. הבונים של הפרטי

 פיקאר אבי ר"ד

 ישראל ארץ ללימודי המחלקה

 אילן בר אוניברסיטת

 ירוחם, 4 שועלים נחל

 

 

 

 

 

 

 



כתבת הרבה דברי הבל במכתב לריכנר )מעניין אותי אם אי פעם דיברת עם מי מתושבי רתמים לפני 

שכתבת שרובם מזרם דתי אחר ולכן הם לא שולחים את ילדיהם לבית הספר בירוחם( אבל אחד 

מהם מכעיס במיוחד, השימוש הציני שלך בבן גוריון, שמכתבך נכתב ביום פטירתו )הלועזי, 

1112123.) 

 גובתך לאלישיב ריכנר כתבתבת

תושבי רמת הנגב אינם בשום צורה ודרך עשירי קיסריה אלא אנשים ערכיים, מתיישבים, המתפרנסים 

מלח הארץ. אין וילות מפוארות ברמת הנגב והתושבים מתמודדים עם בעיות  -רובם מעבודת כפיים 

ה, ומקרבת חלקם לגבול. אלו הנגזרות מהמרחקים הרבים בין היישובים, מהיותם מלכתחילה בפריפרי

 הם ממשיכיו של בן גוריון וצר לי שהפכת אותם בטורך ל״רעים״ בסיפור.

חשוב להגיד, אין לנו שום דבר נגד תושבי רמת נגב, שותפינו הבכירים בישוב הנגב. כל הטענות 

מופנות להנהגה הפוליטית של המועצה האזורית רמת נגב, שמדברת לכאורה בשמם של התושבים 

ם כי רבים מהם לא שותפים לזה כלל. יעידו כל המכתבים מהישובים השונים המנוסחים בשפה א

 אחידה.

 בעניין בן גוריון, אומנם איני יועץ תקשורת בכיר אך נראה לי שבנושא זה אני מבין מעט.

בן גוריון האמין כל חייו בתפיסה שוויונית. לאחר הקמת המדינה הוא תמך ממעבר ממפלגתיות 

לממלכתיות על מנת למנוע הטבות מקבוצה מסויימת, גם אם זו הקבוצה שלו. הוא דאג לשמר את 

פערי השכר בין בעלי המשכורת הגבוהות ביותר לבעלי המשכורות הנמוכות ביותר לרמה נמוכה מאד 

י ארבע, זאת למרות שביתות של אקדמאים נגדו בשנות החמישים. הוא כעס מאד על אנשי של עד פ

 התנועה הקיבוצית על יחסם המנוכר לעולי ארצות האיסלם )נאום "אני בוש ונכלם"(.

בן גוריון, אני מעיז לנחש, היה רואה בחומרה את הנסיון להשתמש בשמו כדי להצדיק פערי הכנסה 

 הפערים בהכנסה ממתקנים לאומים בין ירוחם לרמת נגב. –אפס מליון ש"ח מול  33של 

אחד ממקורבי בן גוריון תיאר את המצב ששורר לדעתו בארץ כיום כ"קפיטליזם חזירי" )נשיא 

 המדינה, אם הביטוי לא מוכר לך(.

אבל הסיטואציה בה רמת נגב דוחה כל פשרה מול ירוחם, עושה טריקים של חלוקת ארנונה מצד אחד 

דת הארנונה לאפס מצד שני, איננה קפיטלזם חזירי. קפטיליזם הוא מצב שבוא לאנשים מסויימים והור

יש רווחים כתוצאה מעבודה קשה או מהון עצמי, ובזכות רווחים אלו הם מגדילים את רווחיהם עוד 

 ועוד.

חקלאי רמת נגב הם ללא ספק אנשי עבודה ועמל. אולם נכנסיה של המועצה האזורית רמת נגב 

עליהם נסובה המחלוקת כיום, לא נצברו כלל על ידי עמל. אלו הם נכסים שניתנו לה על ידי המדינה 

בתקופה שההכנסה מתוכם הייתה שולית וזניחה. אם הזמן ההכנסה מהם הלכה וגדלה ויצרה מצב 

שבו המדינה של כולנו חילקה לגוף אחד תרנוגלת המטילה ביצי זהב ולגוף אחר צריפים דולפים. 

עקשות להמשיך להחזיק בנכסים אלו כאשר המדינה שחילקה אותם רוצה לחלק אותם מחדש, ההת

תוך שימוש בטקטיקות נלוזות של השמצת אנשי ירוחם, זרה מאד לרוחו של בן גוריון. זה לא 

 קפיטליזם חזירי. זה סתם חזירות.

ון לא רק ברמת במשך שנים עבר עיוות זה מתחת לרדאר ואף אחד לא פעל לשנותו. הדבר היה נכ

 נגב אלא במועצות רבות אחרות.

אולם בחמש עשרה השנים האחרונות החל הנושא להוות מרכז התעניינות. ראשי מועצות אזוריות 

הגונים רבים הבינו את העוול ופנו מיוזמתם לשכניהם על מנת להביא לחלוקה שוויונית יותר. לא כן 

נת לשמר את מצב אי השוויון, כולל מסע ההכפשות שולחך אדון ריפמן. אין טריק שהוא לא נקט על מ

 וההשמצות האחרון, ועוד בשמו של בן גוריון.

אתם רוכבים על סוס מפסיד. בכל הארץ כבר ברור שחלוקה לא הגונה שכזו חיייבת להשתנות. 

 השאלה היא כמה תצליחו למשוך את המרוץ הזה וכמה תתבזו בדרך.



מנוחה. הוא הרי היה מתבייש בכך שהמדברים בשמו שכרו חברת עזוב את בן גוריון וזכרו ב –בנתיים 

 יחסי ציבור ממגדלי עזריאלי.

 ד"ר אבי פיקאר

 המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

 אוניברסיטת בר אילן

 חבר פורום תושבי ירוחם למען צדק חלקתי

 

 

 ,שלום לך

 

כתב לך ידידי, ד"ר אבי פיקאר, כי רבו טענותיך וכמוהו אני עושה ומתייחס רק לזאת שהפנת אל 

 ."בק למען צדק חלוקתי"פורום תושבי ירוחם למא

כמו ד"ר פיקאר, גם אני לא תמכתי במיכאל ביטון, בבחירות האחרונות, אלא במוטי אביצררור. אבל, 

יום לאחר היבחרו, ברכתי את מיכאל והעמדתי עצמי לרשותו, בכל פעילות ציבורית שימצא לנכון, 

 .בהתנדבות כמובן

-עוול שנעשה להורי ולי )הגיענו לירוחם באחד הדגלים, אליהם נקראתי ע"י מיכאל, הוא נושא ה

( ולאלפי התושבים, מאז חולקו אדמות הארץ הזאת בין המועצות האזוריות. לא אכנס ל"מנהרת 1530

הזמן" ולא אלאה אותך במה שהיה כאן, בירוחם, בשנים ההן )מסופקני אם זה בכלל מעסיק אותך, 

 .(יפמןללמוד את הרקע והעבר של הנושא בו אתה מתקשר עבור ר

הנה לך, יועץ תקשורת בכיר, שיעור קטן בהתנדבות למען קהילה. כמורה ומחנך )גימלאי משרד 

החינוך( ראיתי תמיד לנגד עיני את טובת הקהילה בה אני חי. על כן, כשמיכאל קרא, מיהרתי 

 .להצטרף

החקירה של אין לך מושג איזה גל עצום של גאווה שטף אותי כשהבטתי ביושבים, סביב שולחן וועדת 

פרופ' רזין וגיליתי שמכל היישובים הנוגעים בדבר, פורום התושבים שלנו היה הגוף היחידי שכולו 

דרך( כל חברי, השכירים, לקחו יום -נבנה ממתנדבים!! זאת ועוד, לבד ממני )הגימלאי. אני גם מורה

אך כל מי שראיתי חופש מעבודתם, על חשבונם!! מנגד, חיפשתי מישהו מתושבי ר"נ, מתנדב כלשהו 

היו נסמכים, כאלה ואחרים, על צלחתו הציבורית של ריפמן. מקבלי שכר בכירים, יושבי משרדים 

במגדלים, שדי במשכורתו של אחד מהם כדי לממן פרוייקט חינוכי אחד, למשך מספר חודשים, באחד 

 .מבתיה"ס, בירוחם

י הייעוץ שאתה מזליף באוזניו של אז, יועץ תקשורת בכיר, אם אתה רוצה שנתייחס ברצינות לדבר

ריפמן, הכן שיעוריך קודם שתפתח פיך על תושבים מתנדבים הנאבקים למען צדק. הרם את הכפפה 

  .ובו להכיר אותנו, בירוחם. ולהבדיל משולחנו של ריפמן, אצלנו הכיבוד ימומן מכיסנו הפרטי

 .קשה לי לאחל לך בהצלחה, אבל אאחל לך בריאות טובה

 ,ירוחםלהתראות ב

 זקן-אבי בן

 .תושב ירוחם

 

 


