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. ק  שזה  במקום  קצין"הייתי  סמל  ראשון  נושא  דרגות  במ.  יום  אחד  במילואים  הגעתי  לשרם

יצא  מן "  תחזיק  רגע  את  הטלפון:  "אמר  לי.  מפקד  שרם,  פ"נכנסתי  למפקדה  ודיברתי  עם  המ

 . שבוע נשארתי לפקד על העיר והמרחב. החדר וחזר אחרי שבוע

לא  מכבר  יצאה .  שכונות  שכונות  היו  בה,  ור  בירושלים  וירושלים  אז  עברנו  מחופית  לג1970ב

עיר  שחוברה  לה "ממלחמת  ששת  הימים  ורגע  אחרי  שעברה  ממצב  של  חצי  עיר  מנומנמת  ל

אני  זוכר  ששנתיים  שלוש  לאחר  מכן  תכננו  אותה  לתשע  מאות .  אשר  נבאו  לה  גדולות,  "יחדיו

היום  יש  בה ,    חשבתי  שזו  מגלומניהאז.  אלף  תושבים  בעוד  שהיו  בה  פחות  משלוש  מאות

אנחנו  בחרנו  לא .  בירושלים  היו  בוחרים  מקום  לגור  בו  לפי  טיב  השכונה.  קרוב  לשמונה  מאות

לא  היה  לנו  די  כסף  כדי .  אלא  לפי  איכות  בית  הספר,  לא  לפי  איכות  האנשים,  לפי  יפי  הבתים

ית  הספר  טוב ב,  האנשים  טובים,  שכונה  שבה  הבתים  יפים,  לבחור  בשכונה  טובה  ממש

שכונת  קטמון  שבה ,  ולכן  בחרנו  בשכונה  פחות  טובה,  כמו  רחביה  או  בית  הכרם,  ן  יקר"והנדל

בקטמון  הישנה  גרו  מפוני  העיר  העתיקה  ובקטמונים  עולים  חדשים  כורדים .  גרו  העניים

יסד  אותו .  כי  המחיר  היה  בהישג  ידינו  ולבית  הספר  יצא  שם  טוב?  למה  דווקא  שם.  ומרוקאים

בית  ספר  שיהווה  קהילה  למוריו .  עזב  קיבוץ  ורצה  להקים  בית  ספר  קהילתי  בעירמורה  ש

עבר  לגור  בקטמון  בדירת  שיכון  קטנה  על  הגבול  שבין  קטמון .  רצה  ועשה.  תלמידיו  והוריהם

תחילה  בבתים  הנטושים  אשר  בשכונת  קטמון .  לקטמונים  והקים  את  בית  הספר  אליו  שאף

בית  הספר  שבו  הילדים  מקבלים .  בית  ספר  קהילתיזה  היה  .  ואחר  כך  נבנה  לו  שם  בנין

אולי יש עוד . בעצמם, אחריות  על  חלק  מן  התפקידים  ומנהלים  חלק  מן  העניינים  הנוגעים להם

כשהגענו  לשם  כל  זה  היה .  מי  שזוכר  את  הספר  זקני  בית  הספר  בוילבי  שם  תואר  דבר  כזה

ידיאליסט  וצוות  מורים ובכל  זאת  עמד  שם  בית  הספר  ולו  מנהל  א"  כמעט  עבר"בגדר  של  

בית  ספר  סאלד  היה  שמו  והוא  עומד  על  תילו  בקטמון  לא  רחוק  מן  המקום  שבו  הייתי .  נהדר

 . גר

גלילה  למדה שם בבית ספר עילית הספון .    גרנו  בוושינגטון  אשר  בארצות  הברית1980בשנת  

ם  לבית אוטובוסים  צהובים  היו  אוספי.  בבית  קוביה  ענק  נטול  חלונות  הנראה  מבחוץ  כמבצר

, בתוך  בית  הספר  הדבר  היחידי  הקבוע.  קאונטי'  ורג'הספר  תלמידים  מכל  רחבי  פרינס  ג

משם  היה  הולך  ללמוד .  המקום  שבו  נועל  את  חפציו.  היה  הלוקר,  מנקודת  הראות  של  הילד

ספרות  בכתתו  של  המורה  לספרות  וציור  אצל ,  מתמטיקה  בכיתתו  של  המורה  למתמטיקה

כיתה  לא  במובן  של  חדר  קבוע  ולא  במובן  של  קבוצת  ילדים לא  היתה  שם  .  המורה  לציור

לכל  מקצוע  הוקדשו  מספר  רב  יחסית .  בכל  שנה  היו  לומדים  מספר  קטן  של  מקצועות.  קבועה

בסוף  כל .    מקצוע  אחר,  בשעות  האלה,  של  שעות  וכשגמרו  ללמוד  מקצוע  מסוים  עברו  ללמוד

על  הדוח  היינו  צריכים ,    הילדהישגשבוע  קיבלנו  הביתה  דוח  שבועי  מודפס  ובו  הערכה  של  הי



, בסוף  השנה  קיבלנו  הערכה.  אם  היו  בעיות  גם  הן  הוזכרו  שם.  לחתום  ולהחזירו  לבית  הספר

כתוב  על  נייר  רשמי  וחתום  על  ידי  הפרינציפל  אוף  דה ,  ובה  צוין  שהילדה  במאיון  העליון

 . קאונטי

. דולה  והמענינת  הזאתהילדה  החרימה  את  הארץ  הג,  במשך  כל  שנת  מגורנו  בארצות  הברית

סיים  את ,  גם  הוא  לא  מצא  בה  עניין  רב  ובתום  חצי  שנה  חזר  לארץ,  אז  בסוף  התיכון,  בננו  שי

אני  עבדתי  ומצאתי  סיפוק  בעבודתי  ורבקה  ניהלה  אותנו  ותכננה .  התיכון  והתכונן  לצבא

היא ,  גלילה  לא  השתתפה  בכל  אלה.  ואירגנה  את  הבילויים  ואת  הטיולים  בסופי  השבוע

 .כתה לדוור שיביא לה מכתב מחברותיה בארץחי

 

שי .  ששכן  סמוך  לבית  הספר  היסודי  בו  למדה  לפני  הנסיעה,  גלילה  לתיכון.  חזרנו  לארץ

יום  אחד  בערב  הרגישה .  אותה  כבר  לא  אהבה,  התגייס  לצבא  ורבקה  חזרה  לעבודתה  בבנק

ית  חולים  שערי נסענו  לב.  למחרת  התקשתה  להזיז  את  הרגל.  כאילו  נמלים  הולכות  על  רגלה

היתה  שם  מחלקה  נאורולוגית .  צדק  ושם  תוך  יום  היתה  משותקת  מכף  רגלה  ועד  צווארה

אבל  היא  לא ,  הוא  ערך  בה  בדיקות  שונות.  צעירה  יחסית  וראש  המחלקה  צעיר  ומבטיח

אני  הייתי  נוסע .  מסטניה  קבע  לבסוף.  התאימה  היטב  לאף  אחת  מן  המחלות  המועמדות

תופש  אוטובוס  לשערי ,  חוזר  באוטובוס  אחר  הצהריים,  ה  בבית  דגןבבוקרו  של  כל  יום  לעבוד

שם  על  השולחן  מצאתי  מכתב  רשמי  מבית  הספר .  מבקר  את  רבקה  וחוזר  הביתה,  צדק

" לילדה  שלושה  ציונים  שליליים  ולכן  אינה  יכולה  להמשיך  בבית  ספרנו"והפעם  היה  כתוב  בו  

רתי  את  עצמי  לוועד  ההורים  והתחלתי בח,  דיברתי  עם  המורה,  ניסיתי  לדחות  את  רוע  הגזירה

במשך  הזמן  התיידדתי .  דבר  שעד  אז  היה  בעיקר  עניינה  של  רבקה.  להתעניין  בנעשה  בכיתה

. אמרה,  האנגלית  וגיאוגרפי,  בספרות"  ?במה  כשלה:  "שאלתי  אותה.  עם  מחנכת  הכיתה

 קוראת ספרות קוראים והיא אכן, הילדה חושבת כמוני שספרות לא לומדים, בספרות: חשבתי

הרי  רק  עכשיו  שבה  מארצות  הברית  היא  יודעת  אנגלית  ויש  לה  על ,  באנגלית.  ספרים  רבים

תשבות ,  אם  תספר  על  כל  מה  שראתה  בכל  הארצות  שבהן  שהתה,  הבגיאוגרפי.  כך  תעודות

תלמידה ?  ואיך  היא.  כימיה:  אמרה?  שאלתי  את  המורה  מה  את  מלמדת  אותה.  הכיתה

היא  לומדת  בסדר  והמורה  המחנכת ,  ושה  מקצועות  לימודמסתבר  שמלבד  אותם  של.  מצוינת

עזבי  אותה  לנפשה  ואני  בטוח  שכאשר  יגיע  זמנה  תעבור  כל :  אמרתי  לה.  אפילו  אוהבת  אותה

זו ,  אם  אני  מאפשרת  לה  להשאר  בכיתה  עם  שלושה  שליליים.  אי  אפשר:  אמרה  לי.  בחינה

דה  לא  היתה  טלית  שכולה גם  היל,  טוב.  תהיה  אפליה  לטובה  ביחס  לילדים  האחרים  בכיתה

מסתכלת  על  כולם  כמי  שכבר "  בית  קטן  בערבה"סיפרו  עליה  שישבה  חבושה  בכובע  .  תכלת

עשתה ,  כשהוציאו  אותה  בחוץ.  משהו  היה  בנוכחותה  שהסעיר  את  כל  הכיתה.  הכול  ראתה

 .הביתה, בקיצור. אותו הדבר מול החלון והכיתה געתה



נשרפו  כל .  לא  היתה  לך  תקנה,  רכת  החינוךבאותם  ימים  אם  יצאת  מצינור  הביוב  של  מע

שאלתי ?  ליפתא.  הציעה  הילדה,  בית  הספר  הפתוח  בליפתא?  ומה  מלפנים.  הגשרים  מאחור

 . אמרה, מעשנים שם סמים, השמר לך כמו מאש, את חברתי שגרה שם

. ישב  מולי  פרופסור  לחינוך  מן  האוניברסיטה  העברית,  במטוס  שהטיסני  למילואים  בסיני

הם  מעשנים  שם :  חזרתי  אל  בתי  הסוררת  ואמרתי.  הזהר:  ענה  לי?  ה  אתה  אומרמ,  שאלתי

באוטובוס  הצהוב  שהוביל  אותנו  לבית  הספר  בוושינגטון  עישנו ,  ומה  אתה  חושב.  סמים

בבית  היו  איתנו  עוד  שתי  ילדות  חברות  של .  אם  זה  לא  דבק  בי  שם  לא  ידבוק  בי  כאן?  כלניות

 . בגלל סכסוכים עם הוריהןאצלנו " מקלט מדיני"גלילה שביקשו 

. משהו  יכול  להישבר,  אם  אלחץ  יותר.  הילדה  הזו  עשויה  מחומר  קשה  כמו  אימה:  חשבתי

 . בחרתי לוותר

ירדתי ,  עליתי  באוטובוס.  רעמים  ברקים  ורוח  זלעפות,  בחוץ  היה  גשם  סוחף.  קמתי  בבוקר

.   ליפתאבתחנה  המרכזית  והתחלתי  להתנהל  בדרך  לבית  הספר  הפתוח  אשר  בכפר  הנטוש

ירדתי  לוואדי  גדה  אחת  קודם  וכך  יצא  שירדתי  במורד ,  אולי  זה  הבלבול  ואולי  הגשם  אשם

הגעתי  רטוב  עד  לשד .  בגשם  שוטף,  וטיפסתי  במעלה  על  סלעים  חלקים  בין  שיחים  רטובים

מצאתי  ילדים  יושבים  ועומדים  סביב .  נכנסתי.  ראיתי  דלת  פתוחה  בבית  נטוש.  עצמותי

הזמינו ,  הם  ראו  בעוניי.  ןא'על  המדורה  היה  קפה  בפינג.  צע  החדרלמדורה  אשר  בערה  באמ

מצאתי  שאלה .  התחממתי  והקשבתי,  שתיתי,  ישבתי.    לשבת  והציעו  לי  קפה  חםיאות

נכנסתי  לחדר  המנהלת  והתחלתי .  תלמידים  ומורים  והם  מדברים  זה  עם  זה  כשאר  בני  האדם

: אמרה  המורה.  ף  דה  קאונטילספר  בשיבחה  של  בתי  וצרפתי  את  המכתב  מן  הפרינציפל  או

. חזרתי  הביתה"  ?אם  הילדה  שלך  כל  כך  טובה  למה  אינך  רושם  אותה  בבית  הספר  הניסויי"

חזרתי  לליפתא  ואז .  הכול  אטום,  ניסיתי  חזרה  לבית  ספר  רגיל.  היה  סתום,  ניסיתי  בניסויי

רת וועדה  שבה  חברים  הורים  מורים  ותלמידים  הבוח.  התברר  שהילדה  צריכה  לעבור  וועדה

חיכינו .  הלכה  הילדה  לוועדה  ושנינו  חיכינו  בחרדה.  את  המורים  ואת  התלמידים  החדשים

שבוע  והילדה  שלא  מכבר  היתה  מצטיינת  בבית  הספר  יוקרתי  מטופח  בוושינגטון  אשר 

זכתה  להתקבל  לבית  ספר  מוזנח  השוכן  במאורה  בוואדי  אשר  בפאתי  הכפר ,  בארצות  הברית

נודעו ,  אכן  למדה  וכאשר  לאחר  שבועות  אחדים,    והילדה.הוי  כמה  שמחנו.  הנטוש  בליפתא

לא  עברו  שבועות  אחדים  נוספים  והוועדה .  צורפה  לוועדה,  טוב  מזגה  וכוח  שכלה,  יושרה

והוזמנתי  גם  אני "  יתכן  והעץ  אינו  נופל  רחוק  מן  התפוח:  "ישבה  על  המדורה  והגיעה  למסקנה

  עצמי  בישיבת  מועצת  המנהלים  של דבר  הוביל  לדבר  ומצאתי.  אחר  כבוד  לכהן  באותה  וועדה

, מצאתי  שם  קבוצה  קטנה  של  הורים  שהיו  נפגשים  אחת  לחודש  באחת  הדירות.  בית  הספר

היו  ביניהם  שניים .  שהיתה  מביאה  בפניהם  המנהלת  חנה,  אוכלים  תופינים  ודנים  בעניינים

היא  היתה  כותבת  את  המכתבים  המניעים  את  התורמים ,  קצת  יותר  חרוצים  בעל  ואישה

, פרופסור  באוניברסיטה,  ב  לתרום  לבית  הספר  ולממן  את  חלק  הארי  מתקציבו  והוא"ארהב

הוא  ערך  את  המאזן .  רואה  החשבון,  והיה  שם  עוד  אחד  חרוץ  ונחוץ.  ר"החזיק  בשרביט  היו



ר  בידי  את  הטלפון "השתתפתי  במסיבתם  פעם  או  פעמיים  ואז  נתן  היו.  שלימים  חתמתי  עליו

 . ר לשנים אחדות"ונשאר בידי תפקיד היו" בתחזיק רגע תיכף אשו: "ואמר

 

בית  הספר  הפתוח  בליפתא  הוקם  ונוהל  על  פי  רעיונותיו  של  פרופסור  כספי  מבית  הספר 

ימים  רבים  לפני  שגלילה ,  אני  זוכר  אפילו  ערב  אחד.  לחינוך  אשר  באוניברסיטה  העברית

. רסיטה  העבריתשרבקה  גררה  אותי  לאסיפה  בבנין  מיזר  באוניב,  הגיעה  לבית  הספר  ליפתא

הוא  אמר  שאם  ינתן  לילד  ללמוד  כרצונו .  אסיפה  שבה  הרצה  פרופסור  כספי  על  שיטתו  בחינוך

, וכמה  שהחיים  האמיתיים  טפחו  פעם  אחר  פעם  על  פניה  של  חנה  המנהלת.  הוא  ילמד  המון

בבית  הספר  ליפתא  הילדים  בחרו  את .  היא  עדיין  היתה  דבקה  ללא  עוררין  בתיאוריה  הזו

לא  היו  בחינות  ולא  היו  ציונים ,  כל  ילד  בחר  את  מקצועות  הלימוד  אותם  למד,  וריםהילדים  והמ

מי  שרצה  לשבת  בכיתה  וללמוד  ישב .  ובית  הספר  לא  הגיש  את  תלמידיו  לבחינות  הבגרות

יום  אחד  כאשר  שנינו  כבר  היינו .  ישב  ועישן,  ולמד  ומי  שרצה  לשבת  על  הדשא  בחוץ  ולעשן

אבל  אם ,  אני  בבית  הספר  לומדת:  וכך  אמרה.  שיחה  רציניתשם  וותיקים  תפסה  אותי  גלילה  ל

חלקם ,  כשנותנים  לילדים  לעשות  כעולה  על  רוחם.  אתה  טועה,  אתה  חושב  שכל  הילדים  כך

יום  אחד  בשבוע  הוקדש .  דבר  אחד  בבית  הספר  הזה  שבה  את  ליבי.  הגדול  יתבטל  סתם

  לו  בבית  הספר  ולעבוד עבודה  שהוצעה,  כל  ילד  היה  צריך  למצוא  בעצמו  או  לקבל.  לעבודה

מצאה  עצמה  הילדה  שלי ,  במקרים  רבים,  ושם.  בעבודה  אמיתית  בעולם  האמיתי  כמו  גדול

, כי  אחרי  כשנה,  היא  כנראה  למדה  מזה  משהו.  מטאטאה  את  החצר  האחורית  בחנות  סידקית

. ביקשה  שנממן  לה  לימודים  לבחינות  בגרות  בבית  ספר  ערב  בעיר.  באה  אלינו  בבקשה

ך  העזתי "כשהתכוננה  לבחינה  בתנ.    למדה  ואנחנו  כמעט  לא  ידענו  ולא  התערבנוהיא.  הסכמנו

אתה  שנכשלת  חמש  פעמים ?  ממך.  "?משהו  כמו  חונך,  אולי  את  רוצה  עזרה  מאביך:  ושאלתי

העזרה  היחידה  שהיינו  צריכים  להגיש  היתה  ברישום ".  לא  תודה?  בכל  בחינות  הבגרות

  השלטונות  צעירה  מידי  לבחינות  והיה  צורך לבחינות  בתור  ילידת  סוף  השנה  מצאו  אותה

, היא  עברה  את  כל  הבחינות  מצוין.  בהתערבות  המפקח  כדי  שיאפשרו  לה  להבחן  לפני  הזמן

 . ביד, התגייסה לצבא ואני נשארתי עם בית ספר פתוח אחד

 

נדמה  לי  שאת .  אף  על  פי  שבילדה  שלי  בית  הספר  הצליח  לא  שוכנעתי  בצדקת  השיטה

חנוך  לנער "יש  להחליף  בסיסמה  העתיקה  "  עזוב  את  הנער  לנפשו"הסיסמה  המודרנית  

בית  הספר  הממלכתי  כשל  מפני  שכמו  כל  מפעל  תעשייה  ביקש  לעבוד  על  חומר  גלם ".  כדרכו

אבל  לא ,  בית  ספר  ליפתא  התאים  לילדה  הזו.  אחיד  והילדה  שלי  בזמן  ההוא  היתה  אחרת

אתה  משקיע  מאמץ  היום .    השקעההוא,  לפחות  בחלקו  הגדול,  לימוד.  להרבה  ילדים  אחרים

את  הסיפור  על  הפירות  הוא  שומע ,  הילד  רואה  רק  את  ההשקעה.  וקוטף  את  הפירות  מחר

לבעיה  הזו  פתרונות .  לא  תמיד  מה  שהוא  שומע  משכנע,  מאיתנו  שעשינו  את  כל  זה  בעבר

 שבכוחו  לעשות  לתלמיד)  המורה  שהיה  לי(יכול  להיות  מורה  כמו  זכריה  נצר  .  מסוגים  שונים



שם  כל .  ישנו  הפתרון  של  חברת  הלומדים  והישיבה.  פירות  גם  בדרך  ולא  רק  בתחנה  הסופית

כסכין "שניהם  מחדדים  את  מוחם  ,  תלמיד  לומד  בחברותה  בה  האחד  מלמד  ומעודד  את  חברו

) המורים  והתלמידים(והקהילה  כולה  מתגמלת  את  חברת  הלומדים  "  המושחזת  בירך  חברתה

. מרה  עובדת  כדי  להגביה  את  חברת  הלומדים  מעל  העםבסטטוס  של  תלמיד  חכם  וכל  הג

כינו "  עם  ספר"חברת  הלומדים  היא  האליטה  של  היהודים  והיא  כולה  אליטה  אינטלקטואלית  

שם  אומנם  האליטה  היתה  מגוונת  יותר  וכללה  גם ,  האנגלים  לא  נשארים  חייבים.  אותנו  פעם

חה האליטה האינטלקטואלית טופ' אבל באוקספורד ובקמברידג, אצולה לוחמת מנהלת ודתית

 .לכל סטודנט שם מוקמב טיוטור הממריצו ומכוונו ללמוד. האנגלית

היה  עולה  לעולמות  העליונים  של .  המורה  זכריה  נצר  בכפר  ויתקין  תפר  לי  חליפה  לפי  מידה

. קידם  בכוון  מדעי  החברה,  עם  כל  הכיתה  אבל  אותי  שהייתי  קצת  אחר,  מתמטיקה  ופיזיקה

כשראה  שאני .  בכל  זאת  על  המתמטיקה  לא  ויתר.  דות  ולקרוא  חומר  אחרנתן  לי  לעשות  עבו

 . זיכה אותי על הדרך בפרס ועל התוצאה בקנס, מבין את הרעיון ורק בחישובים איני מדייק

 . הכול מתחיל ונגמר בקהילה: ואולי
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