
 הקדמה - "נעים להכיר"

מועצה אזורית מגילות היא מועצה קטנטנה... משפחתית כמעט. באופן טבעי נדמה שכולם 

רכזי הענפים, עובדי המועצה, המורים שגרים פה ומופקדים על חינוך  הםמכירים את כולם כי "כולם" 

( והתיירות )קומראן( ובקיצור בכירים יותר או פחות, יש תחושה קלה AHAVAילדינו, עובדי התעשייה )

של אקוואריום, עיר נמלים אם תרצו, ביוטופ המייצג מערכת סגורה שהאורגניזמים בה הם אלו המוכרים 

 ביותר והדומיננטיים ביותר בהשפעתם על המתרחש בה. 

גלה אך ורק כלפי חוץ. עד עם זאת, מסתבר שבתוך המערכת, ישנן מספר אבני חן שיופיין נ 

כמה אתם מכירים את האנשים במועצה? עד כמה אתם יודעים על ההשפעות שיש לתושבי המועצה 

על העולם החיצון? מסתבר שמסתובבים בינינו לא מעט אנשים עם סיפור לא מסופר וכשאני אומר 

יה. אנשים שהייתם "סיפור" אני לא מתכוון ל"אמיל והבלשים" אלא לעשייה שהייתם שמחים לדעת על

על פועלם אז אולי המועצה הייתה נצבעת שמחים להכיר כי הם שכנים שלכם ואם רק הייתם יודעים 

 בעיניכם באור קצת אחר. 

אז אני מתכבד להציג בפניכם טור חדש בשם "נעים להכיר". בטור זה אביא סדרת ראיונות עם  

שבילים ועם זאת העשייה שלהם ראויה תושבי המועצה שגרים כאן אבל שמם נשמע פחות בשיחות ה

להכרה והערכה. אנשים שהייתם רוצים להתגאות בהיותם שכנים שלכם אבל אתם עדיין לא יודעים את 

 זה. 

 

 ראיון ראשון:

 אריאל צלקושם: 

 אבנתיישוב: 

 מנהל בית ספר לנוער חרדי נושר בביתר עיליתתפקיד: 

 

הפסטורלי ביותר במועצה. אפילו עבודות הפיתוח  בבוקר ליישוב שהוא ללא ספק 09:00אני מגיע ב 

להקמת שכונת הקבע הראשונה לא מצליחות להרוס את תחושת האינטימיות והבראשיתיות שהמקום 

 –משרה. אני חונה ליד הקראוון וממתין קצת בחוץ מול הנוף בזמן שאריאל מסיים להתעורר )בכל זאת 

 הנדנדה הזו. כמה יופי יש במקום הזה.  חופשת פסח התחילה(. מקווה שהראיון יתקיים על

  



 

מעיין, הבן הבכור מקבל את פני בסוג של סקרנות נונשלנט. בוחן אותי ותוך כדי מתווך ביני לבין אבא 

שעוד מתארגן בתוך הבית. בסוף אריאל יוצא אליי ומזמין אותי פנימה. יושבים על כוס קפה שחור בסלון 

 לא מודעת של זאטוטים מסביבנו.  –ומדברים תוך כדי התערבות מודעת 

 

 בוא נתחיל בהצגה כללית של המשפחה

ילדים.  4, יש לנו 38והיא בת  39אני נולדתי במעלה אדומים, יעל מטירת צבי, אני בן , צלקו אריאל ויעל

 . 2בת לאה ורוני  5, כרמל ישראל בן 7, זיו אברהם בן 9מעיין נחמן בן 

 

 

 מתי הגעתם לאבנת?

אחרי שהתחתנו, עברנו לגור במצפה רמון על שפת המכתש. אחרי שנה שגרנו שם הציעו לי עבודה עם 

שנים שבמהלכן  5נוער בירושלים, חיפשנו יישוב באזור ירושלים ומצאנו את עצמנו במצפה דני. גרנו שם 

 נוכימרכז חיעבדתי בארגון "מניפה" בהתחלה הייתי רכז סדנאות שטח ולאחר מכן התחלתי לנהל 

ואז בגלל עיכובים באישורי בנייה  הייתי מנהל אזורי של מספר מרכזים חינוכיים.כשבסופו של דבר 

 שנים ממצפה דני.  3עברנו לכאן לפני כ והתנהלויות אחרות שהיו לנו בעייתיות התחלנו לפזול החוצה. 

 מתי התחלת לעבוד בחינוך?



 שנים 10-11לפני 

 פה?ואיך בסופו של דבר מצאת את עצמך 

נסעתי עם היועץ הטיפולי של יצאנו לסיור מנהלים מטעם משרד החינוך בין בתי ספר של נוער בסיכון. 

לסיור שחלק ממנו היה ביקור בבית ספר יפתח באבנת. למרות שהכרתי את יפתח ושכל  ארגון "מניפה"

אורך השנים, טיילתי פה המון לוילדותי )בתור מי שגדל במעלה אדומים(  נוףהאזור הזה הוא בעצם 

הגענו לכאן ו"נגנבתי לגמרי". השילוב של הים והאנרגיות שיש פה הכה בי חזק. בביקור הזה פגשתי 

)מקים יפתח( והחלפתי אתו כמה מילים. הייתה לנו איזו היכרות מוקדמת על  אריאל סוקולוףגם את 

פור עליכם" וקלטתי בסיס אישי. פתאום היועץ שנסע איתי אמר לי: "אתה יודע... המקום הזה ממש ת

שהוא צודק. גם לאור העובדה שבדיוק התחילו לתכנן אז את הקמת שכונת הקבע. סיימנו את האירוע, 

שמאד דיבר אליי בשפה החינוכית, וכשחזרנו הביתה יעל יצאה לקראתי ושאלה "איך היה?" וסיפרתי 

 לה שהיה ממש יפה. פתאום היא אמרה לי "בוא נעבור לשם" והכל התחבר...

 אינטואיציה נשית במיטבה! באיזה חודש זה היה?

 אתה בעצם שואל אם זה היה בקיץ? ...לא יודע

 אם אתה לא זוכר אם היה לך חם אז זה כנראה היה בחורף 

לאאא.. חום לא עושה רושם... לא עליי ולא על יעל. בטח לא אם הוא יבש. שים אותי בתל אביב וכבר 

 מעלות אני סובל.  20ב 

 ז בוא תספר קצת על התפקיד שלך היום... האם הגעת לכאן בעקבות תפקיד מסוים?או קיי, א

לא. כשעברנו עוד עבדתי באותה עבודה, אבל אחרי כמה זמן היה שינוי מערכתי בעייתי מבחינתי וגם 

ביקש ממני להצטרף לעמותה )תימורה(  וי בתפקיד. בשלב זה אריאל סוקולוףאני הגעתי לסוג של מיצ

, על מנת להכיר את בית הספר מבפנים, לשמש כמדריך ברוטציה שמבחינה היררכית זה וביקש ממני

התפקיד הכי נמוך בבית הספר. זה היה לי כיף גדול. מגע פשוט וישיר עם הילדים ועם הכי פחות 

אחריות. שחררתי. נתתי לעצמי להיות מנוהל ע"י צוות צעיר, וגם השתלבתי והעברתי חוג ג'יו ג'יטסו 

במקביל עסקתי בקידום קשרי חוץ בעמותה. חיבור לגורמים נוספים העוסקים בתחומים דומים  לילדים.

 ולקדם את ההיכרות עם "יפתח". 

תוך כדי התפקיד אריאל פנה אליי לגבי הצעה שהגיעה ממישהו חרדי מביתר עילית להקמת מרכז 

רדים לא יתנו למישהו חיצוני עירוני שכולל בתוכו בית ספר. אני אמרתי לו שאין סיכוי שזה יקרה ושח

להתערב להם בקהילה. בטח לא לחינוך. אחרי כמה חודשים קיבלנו תשובה שהפרויקט יוצא לדרך. 

 מה לא. הכינו אותנו לגרוע מכל. אמרו לנו שיכול להיות שנחטוף מכות, שיפנצ'רו לנו את האוטו...

התגבשה תכנית להקמת מרכז יום ומרכז לילה ז"א פעילות לימודית ביום ופעילות חברתית  לאט לאט

 בלילה לבנים בלבד.

 באיזה תפקיד התחלת?

אחראי על המרכז יום. הבנתי שאני חייב לגרום להם ללמוד. להכניס להם סדר לחיים. לימדתי בפועל. 

'ה מקומיים שקשורים לנוער בעבותות של גם ריכזתי את המרכז וגם לימדתי אותם פרונטלית. יש חבר

מבחינה  אהבה ושטיפלו בהם לפני שבאנו. אמנם הם לא ידעו איך לתת להם את המענה הכי נכון

אבל הייתה בהם המון אכפתיות והם הצליחו להביא אותם אלינו. הצוות שנבנה היה עירוב  מקצועית

ים את המקום, להביא לשם את בני של חבר'ה מבפנים ומבחוץ, חבר'ה מקצוענים שפעלו יחד להר

הנוער המתאימים ולהחזיק את המתאימים שיישארו. כמובן שגם העבודה מול הרשות המקומית הייתה 

מאתגרת. לא עבר הרבה זמן עד שהבנו שצריך להפוך את המרכז לבית ספר ממש, רשמי, מוכר על 

הספר ואני השתלבתי בתור  אז הוחלט שעמותת תימורה היא זו שתקים את בית ידי משרד החינוך.

מנהל בית הספר הרשמי. התחלנו לבנות בית ספר מאפס. צוות מורים, מערכת שעות, יעדים לימודיים, 

 כללים, חזון, גיוס ושימור תלמידים, קשר עם ההורים, עם הרווחה, עם המשטרה לפעמים...

 ם?תגיד לא היה לך מוזר לקפוץ כך בין אוכלוסיות? מדתיים לאומיים לחרדי



המכנה המשותף מאד פשוט בעיניי. הם בני אדם שנשרו מהמסגרות הנורמטיביות שהקהילה שלהם 

הציעה להם. אני עבדתי גם עם ערבים בלוד. המנגנון הוא אותו מנגנון. הסיפור כאן הוא יותר קשה כי 

עוין בפוטנציאל. ההחזקה הקהילתית היא מאד  –ברגע שאתה לא לבוש נכון אתה מוגדר כאאוטסיידר 

קיצונית שם. מעבר לכך, ילד שיוצא מהמסלול הנורמטיבי מאד משפיע על כלל המשפחה. ילד שלא 

מתלבש נכון יכול לפגוע בשידוך של אחותו. הפיצוץ שהחבר'ה האלה יצרו הוא פיצוץ עם המון עוצמה. 

יש  חרדים.ני לא רואה את עצמי כמי שבא לעבוד עם יש לי סוג של דפקט בעיניים. א –בסופו של דבר 

להבין אותם ויש קודים שרלוונטיים רק לאותו מגזר אבל המנגנון הרגשי  קודים חברתיים שאני מנסה

הנפשי הוא אותו מנגנון. הראייה האחידה באה לי באופן טבעי אבל יש אנשים שהמראה החיצוני ישר 

 זורק אותם להפרדות ושיוכים קבוצתיים.

ישנו משפט שמשתמשים בו הרבה בהקשרים פוליטיים בעיקר "עניי עירך קודמים". אתה לא 

 מרגיש שהיית רוצה לנתב את העשייה שלך למגזר שלך?

לאומי עשה תהליך מטורף בהתייחסותו לנוער הקצה שלו. המקומות  –אני חושב שהמגזר הדתי 

מדברים הרבה יותר את השפה החינוכית  לאומיים –המיינסטרימיים של המוסדות החינוכיים הדתיים 

הפנימית. יש שם המון מענים לא קונפורמיסטיים אז מהבחינה הזו אני רגוע. מעבר לכך אני חייב להגיד 

 לאומי... –את עצמי כדתי  רשאני לא בטוח שאני מגדי

 או קיי... יש מצב שהתשובה שלך הייתה צריכה להתחיל בציון עובדה זו 

לאומי והמשפחה  –י על עצמי בתור כפוף להגדרה. אני בא מבית מסורתי ולא דתי אף פעם לא הסתכלת

שלי היא בליל של אנשים חילוניים עד חרדים ולא משייכים אותי לאף זרם. אני חושב שבגלל זה יותר 

קל לי. אני יודע שאני ביישוב דתי... הילדים שלי הם כבר חלק מערבוב כי הם בבית ספר חילוני... אני 

מתייפיף ומחפש להיות מוגדר כאינדיבידואליסט פלורליסטי. לא אכפת לי שיגדירו אותי כדתי לא 

 לאומי...

 יעל אתך בעניין ה"אין הגדרה"?

תראה, שלא ישתמע מפה שאנחנו "רחפנים אידיאולוגיים". יש לנו תפיסות אידיאולוגיות מאד ברורות, 

 . באופן מובהק ך אותנו עם מגזר מסוייםחלקן אפילו רדיקאליות אבל אני לא חושב שניתן לחתו

 

**בשלב זה הילדים כבר מתחילים לגשש מתי מסתיים הריאיון ואפשר יהיה להתחיל לממש את חופשת 

 פסח )לגרור את אבא ליום כיף(***

 

חוצמזה, מבלי להיגרר לדרמטיות יתר... אני באמת ובתמים מאמין שנכון להיום, הציבור הנזקק ביותר 

ישראלית זה המגזר החרדי. יש סטטיסטיקות כמעט מפחידות לגבי נפח החרדים  –ית בחברה היהוד

בחברה הישראלית בתוך כך וכך שנים ואני תוהה, מי מטפל באוכלוסייה הזו ובהשתלבות שלהם 

 במדינה?

 אתה מאמין שיש סיכוי לגעת בהם לא רק דרך הקבוצה ה"נושרת" בשולי החברה?

תמיד דרך הקליפה. הנוער הנושר הוא הקליפה. קצת יותר מחוספס,  אני חושב שהמגע עם הפרי עובר

קצת פחות נח, אבל הוא שייך לאותו הפרי. אם אתה דופק בו ביס... אתה מגיע פנימה. ברור לי שאנחנו 

טכנולוגיים, שזו גם ההגדרה לבית הספר  –משפיעים. אני בקשר עם המון מנהלי בתי ספר חרדיים 

ה. יש מהפכה תפיסתית מטורפת בפתיחות לעולם. אני חושב שהצעד ה"יאיר שלנו. אני רואה מה קור

לפידי" רק הורס את זה באיזה שהוא מקום. הם נכנסים למגננה. אם היינו משחררים אותם הם היו 

עושים הרבה כדי להיפתח לעולם. מגיעים לבקר אותי במשרד כל מיני הורים / עסקנים / תחמנים 

אני יהודי כשר. אני יושב ומתחקר אותם בחזרה. מעניין אותי להכיר אותם שבאים לבדוק מי אני. אם 

ואת העולם שלהם. הם עטופים באילוזיה דקה ששומרת אותם בתוך הקהילה הסגורה שלהם אבל היא 

שברירית. הם יודעים שיש שם משהו לא לגמרי בסדר. אני שואל אותם שאלות כמו "למה לא לעבוד" 

, לא שכלתניות ואפילו זיזים את הכתפיים אבל אין להם תשובות מובהקותאז הם מקמטים את האף ומ

 לא תורניות המצדדות בזה. זה תהליך חברתי מרתק.



 בוא נדבר קצת על המועצה. עד כמה אתה מחובר כאן לאנשים? –או קיי 

מבחינתי אני אחד הילדים הראשונים של המועצה הזו. כל מי שגר ומסתובב פה, מסתובב לי בחצר 

משפחות  30אחורית של הבית. בתור ילד שנולד וגדל במעלה אדומים, שהסתובב יחף בהרים, חלק מ ה

שלי. זה השטח שלי.  מגרש המשחקיםשאכלסו את מעלה אדומים, אני מרגיש שקומראן והקידרון זה 

 אני מרגיש פה בן בית. 

צה אתה מכיר שאינם נחמד. אבל תן לי לכוון אותך בשאלה יותר נוקבת. כמה אנשים החיים במוע

 מאבנת?

 ***צלקו מהסס ומתחיל לחשוב על תשובה קורקטית***

 תראה, קודם כל יש לי פה חבר מורד יריחו שלמד איתי בבית הספר.

 אחד? אתם בקשר?

 שגם הוא במקור ממעלה אדומים... ויוסי כהןמבית הערבה  מתן הראללא יום יומי אבל חברים... ואת 

 אתה סתם זורק לי שמות של אנשים שאתה יודע שגרים פה?אתה בקשר איתם או שסתם 

אני חושב שמבחינה חברתית אנחנו לא במצב של להשקיע זמן ומשאבים ביצירת מעגלים חברתיים. 

בשלב בחיים בו אנחנו נמצאים היום )קריירות, ילדים( דועכים לנו קשרים עם חברים טובים  –להיפך 

 מהעבר...

 ר עם משפחות של חברים מהילדים הוא מאד חשוב ומאד חזק בעיניי. מצד שני הקשר סביב בית הספ

 אתה שמח שהם לומדים בבית ספר מעורב?

 כן! מאד! 

 אם הייתה פה אלטרנטיבה?

בית ספר בו יאהבו ויכבדו את הילדים שלי כתנאי בסיסי. לא במובן השטחי אלא במובן אני מחפש 

שאני מוצא כאן בבית הספר. בתור מנהל בית ספר אני ה עצמית. אלו דברים כשייתנו להם הערהפנימי. 

מסתכל הרבה פעמים על מערכות היחסים בתוך הצוות. איך הם מתייחסים אחד לשני. אני רואה 

במגילות את התקשורת בין אנשי הצוות ואת הסולידריות שלהם עם בית הספר וזה ראוי להערכה 

צת חבל לי שהוא במגמת גדילה אבל ברור שזה בעיניי. אני שמח על בית הספר שהם הולכים אליו. ק

 גם תהליך חשוב וחיובי.

 היית רוצה שאבנת תגדל?

אחד החסרונות של אבנת הוא חוסר הגיוון הגילאי כאן. הייתי רוצה הייתי רוצה מאד שאבנת תגדל. 

 שכבר יהיו פה סבים וסבתות. יש משהו לא מאוזן בחתך אוכלוסייה הומוגני לגמרי.

 עצמך מזדקן כאן?אתה רואה את 

 תמיד יעל ואני צוחקים על זה שכשנזדקן נעבור לשהם שהיא עבורנו סמל הבורגנות.

 אתה יודע שבכל צחוק יש רצינות...

תשמע... גרנו שנה על קצה המכתש במצפה רמון. אחד המקומות היפים שיש. אין על זה ויכוח, ועדיין 

הנוף של ההרים של מדבר יהודה הוא הנוף אף פעם לא הרגשנו שם בבית. כאן אני מרגיש בבית. 

 האמיתי שלי. החצר האחורית של הבית שלי. 

 ***הילדים מתחילים לגרום לנו להרגיש שאנחנו קצת מגזימים ואוכלים להם את היום כיף***

 מה אתה מאחל לאבנת?

היו לי אנחנו מתעתדים לבנות כאן את הבית שלנו. אני מרגיש שזה כרוך בוויתור על כמה חלומות ש

בהקשר לבית שלי, כמו למשל מטע זיתים שהיה לי בבית במצפה דני. גם עם צורת הבנייה פה קשה 



לי. האקרשטיינים והחניות הפרטיות, החוסר במרחב ציבורי שקט ובטוח, כל אחד בקונכייה שלו... סגנון 

אין הרבה אנשים אמריקאי ומאד רחוק מאופי האנשים והמקום... מצד שני הנוף הנשקף פה הוא נדיר. 

שזה הנוף שנשקף להם מהבית. לאבנת אני מאחל יישוב גדול יותר. הססמוגרף האנושי פה מאד רגיש. 

ומשפיעה מאד. הייתי רוצה מקום עם יותר  כל תנועה הכי קטנה של בנאדם מרעידה פה את הסביבה

מאחל לנו תושבים  תושבים שירגיע את ההשפעות של כל פרט ביישוב. זה נותן תחושת יציבות. הייתי

שכל הזמן נמצאים בתנועה, לא קופאים על השמרים, תושבים שמטילים ספק ולא הולכים בצורה עיוורת 

 אחרי כלום, מבררים ומחפשים את מה שנכון להם. 

***אני מנסה לפייס את הילדים שמתחילים להיות כבר ממש חסרי סבלנות לעובדה שאני גונב להם זמן 

 פסח***אבא בימי חופשת 

 יאלללה, שאלה אחרונה: מה אתה מאחל למועצה?

קודם כל היו כבדים עליי כל הסיפורים האחרונים שסוקרו בתקשורת. הייתה תחושה של דיכאון שורר. 

 הייתי מאחל תקופות רוגע ושלווה לכל המעורבים בעניין. 

באיזה צעצוע מרעיש ****הילדים כבר עושים כל מאמץ שאעוף משם... מנגנים בפסנתר... מתקתקים 

 ומעצבן... הכל!!!***

 אני גונב להם זמן אבא...

 

יש קטע שאני מרגיש מאד חזק במילואים... יצירת בועה חברתית של אנשים ששומרים אחד על השני 

בלי קשר לשום דבר אחר מלבד ההשתייכות הקבוצתית הבסיסית הזו. זו תחושה חזקה. יצירת עולם 

שני ללא תנאי. קבוצה שדואגת לחבריה. אני חושב שיש כאן את של אנשים אוהבים אחד את ה

הפוטנציאל הזה. אני מאחל למועצה את התחושה הזו כלפי העולם שבחוץ. היכולת לגבות זה את זה 

ולתמוך זה בזה רק בגלל החיבור הבסיסי הזה שאנחנו מכאן. גאוות יחידה. תחושת שייכות שאינה 

 מגזרית. 

 יפה. דבר אחרון לסיכום?

דבר נוסף שאני רוצה לאחל לאבנת הוא ביטוי לזוהר הפנימי של המקום. יש פה התרחשות תת קרקעית 

"כור גרעיני" שעוד לא נתן את האור שהוא אמור לתת לעולם... צנטרפוגות רוחניות מוחבאות שעובדות 

ים עם המון מה ולא באות לידי ביטוי. ברצף שבין עוז לענווה המקום הזה נמצא ביתר ענווה. יש פה אנש

 לתת כלפי חוץ והייתי שמח מאד אם האפקט היה מתחיל לצאת החוצה. 

  



 

 המראיין:סיכום 

 לא יכולתי לבחור אדם יותר מתאים לפתוח אתו את הטור הזה.  -
 אם הייתי נשאר עוד דקה הילדים כבר היו יורים בי -
הפעם, כששאלתי באופן קבוע אשתדל לקבל מהמרואיינים המלצות לגבי המרואיין הבא.  -

את צלקו לגבי המרואיין הבא הוא היסס ובזמן שהוא היסס התערב אחד הזאטוטים 

אלא חבר( ואמר: "אני מכיר מישהו מתאים  –שהסתובבו לו בין הרגליים )דווקא לא שלו 

אבל אני לא יודע איך קוראים לו". אחרי הגיחוך הראשון המתבקש תחקרתי אותו עוד קצת 

דווקא יש אני מכיר אותו. א של איתמר זיו, תלמיד כתה ב' מאלמוג. ומסתבר שמדובר באב

 . נתראה בעיתון הבא. מצב שזו הפנייה מתאימה
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