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 ישי ספרים 

  3102 ספטמבר

 

 גבעת רם 

 

היה לי ארגז כדורים מעץ ובתוכו שלושה ספרים: בקורת התבונה הטהורה של קנט  בצבא 

כמעט ואינטגרלי )מתמטיקה(.  ידיפרנציאל)פילוסופיה(, סמואלסון באנגלית )כלכלה( וחשבון 

הכוונה. אחרי הצבא  היתהיידעתי אנגלית וגם אינני זוכר שמצאתי זמן לעיין בהם, אבל זו  ולא

נכשלתי לפחות חמש פעמים בכל הבחינות וחשבתי שייעודי הוא במשק שזה אומר גם תחת 

והעתיד? האם  .ברצפה היו והמחירים כראוילי חברה, התירס לא גדל  ההייתלא כנפי האב. 

וורוד? ויום אחד, כאשר  עתידבהמות ופעמים בשבוע לראות סרט באנפילאות זה  סלקלעשב 

עתי בטרקטור לאחד מן השדות פגשתי באהוד ועופר. שאלו: מה אתה עושה? נוסע לשדה נס

עניתי. אמרו: למה שלא תבוא ללמוד בבית ברל יש שם בנות נהדרות. דיברתי עם אבא, 

יומיים  הבטחתי שאבוא הביתה כל יום רביעי בערב כך שאוכל להשתתף בעבודת המשק

 ההייתהמרכז האינטלקטואלי של מפאי ומפאי   אזבשבוע, והשבתי להם: כן! בית ברל היה 

עידית ליד  אדמתהכול. באתי וראיתי קבוצות בניינים חבויות בתוך ים של פרדסים על אז 

צופית לא רחוק מכפר סבא. היו שם: סמינר למורים )בעיקר מורות "הבנות הנהדרות"( מכון 

נסים ועוד שורה של בתי להשכלה ומחקר )מכללת בית ברל היום( מסעדה ואולם לעריכת כ

מגורים קטנים שעמדו שם אין יודע לשם מה )אולי לאורחים( אבל גם אני נהניתי מהם כפי 

זה היה אבל הסמינר וגם המכון להשכלה ומחקר היו בתי ספר עם פנימיות.  .שיתברר להלן

 המקום שבו התכנסה ההנהגה לדיונים חובקי עולם, במכון להשכלה ומחקר בנו קאדר שלגם 

 מנהיגים לעתיד )לפחות התכוונו( ובסמינר למורים למדו מעצבי דור העתיד. 

בני  01בני קיבוצים,  01תלמידים,  21 היו שם אני באתי ללמוד במכון להשכלה ומחקר.

מעיירות הפיתוח. לימדו שם מרצים צעירים דוקטורנטים ופוסט דוקטורנטים  01 -מושבים ו

ה חיל אשר בתרמילו שרביט של גנרל. ואכן אחריתם אמר נפוליאון: אני רוצ שכמותם על

מעידה על תחילתם. ביניהם היו: שלמה אבינרי, יהושוע אריאלי, אברהם וולפנסון, אהרון 

ישראל בר. ואני, רק יצאתי מן הזבל  ,מי שנאחר נודע כמרגל צמרתגם ודלין ויוחנן פרס וכן 

דרך כוכב ננו במסדרונות: ר שם ריעד שהניחוח הגיע עד לסמינ ומייד פרחתי. כל כך פרחתי

לי לחברה. קיימתי  הוהייתבבית ברל. ועל אף שלומיאליותי בנושא תפסה אותי אחת הבנות 

של שלמה אבינרי שהתקיימו ביום חמישי.  את הבטחתי לאבא ולכן הפסדתי את השיעורים 

היו למלכה  יהושוע אריאלי לימד היסטוריה צבועה במגוון צבעים. הוא ידע לספר כמה שמלות

ויקטוריה וכמה מאהבים. ואני שלמדתי מרכס ודטרמיניזם היסטורי אצל זכריה נצר המורה 

לפיזיקה בכפר ויתקין. הצבעתי יום אחד ואמרתי אבל מה זה משנה אם למלכה היו או לא היו 

תהליך היסטורי קבוע מראש המגלגל את העניינים ואנחנו כולנו מופעלים על תחתונים. ישנו 
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זה הסבר  בניחותא. יהושוע אריאלי ענה השפעה אללכה או לי או לך אין לא חשיבות וידו. למ

וגם זה הסבר. אני אקלקטי שפירושו אחוז בזה וגם מזה אל תניח ידך. ואני חשבתי שכל 

וש"אקלקטי" זו משל חבירו  אחדותית יותר ואחת יותרשיטתו שיטתית יותר  מחברוהגדול 

 מילה גסה. 

בסוף השנה חשבו המורים בבית ברל מה לעשות בי. נמנו וגמרו שעלי ללמוד באוניברסיטה 

וזה שאין לי תעודת בגרות לא צריך להוות מכשול. סידרו שהאוניברסיטה העברית בירושלים 

הראשונה אשלים את הבחינות החסרות.  תקבל אותי על תנאי. והתנאי הוא שבמשך השנה

היא שבאותו הזמן הגיע הסתיו ואני הגעתי לירושלים. ושם לאוניברסיטה בגבעת רם. האמת 

שם. חלק ממדעי הרוח למדו בטרה סנטה וחלק ממדעי הטבע  ההייתלא כל האוניברסיטה 

. נכנסתי במגרש הרוסים אבל רוב מדעי הרוח והחברה כבר עברו לגבעת רם ואני באתי לשם

למתחם וראיתי את כר הדשא המלבני המבנים המקיפים אותו והגן הכול חדש הרגשתי כמו 

 בעלי השמות מיזר, לאוטרמן םהבנייניבבית המקדש. עברתי במעבר המקורה המקשר בין 

ודומיהם, נכנסתי לחדרי המדרגות והפרוזדורים המרווחים הרצפות מצופות שיש העץ  פפיק

רצאות המרווחים. גם כיום כאשר אני בא להרצאות בגבעת רם המצופה לכה חדרי הה

לקצה. מימיני הגן הנפלא  במסגרת מכון מגיד אני מקדים ועורך טיול לאורך הקמפוס מקצה

י צפצפה גבוהים. חוזר ויושב מול הדשא הגדול שותה קפה מסתכל על החתיכות משמאלי עצ

אדע לבחור באוניברסיטה בחרתי.. ונזכר בנעורי. בבית ברל למדתי קצת מכל דבר בכדי ש

בחרתי בשני חוגים ראשיים פילוסופיה וכלכלה. למה פילוסופיה? ככה. למה כלכלה? ביהדות 

. יהיה קשה להתפרנס מפילוסופיה אז אולי אעזר הגבירתלמיד חכם מתחתן עם בת 

 בכלכלה. 

לה. ובכל במבט לאחור נראה שמשכתי יותר צ'קים מפנקס הפילוסופיה מאשר מזה של הכלכ

זאת מה עניין אותי יותר? גם כאן התשובה לא פשוטה. בפילוסופיה אהבתי בעיקר פילוסופיה 

של המדעים אותם למדתי אצל פרופסור בר הלל אבל גם אצל לייבוביץ במדעי הטבע. 

בכלכלה מצאתי שיטה חובקת כל כמו בפיזיקה שלמדתי אצל זכריה נצר בתיכון. בסוף השנה 

וגם את בחינות הבגרות החסרות נות של האוניברסיטה בהצלחה עברתי את כל הבחי

 ובמרוצת החיים המשכתי שם עד לדוקטורט. 

 


