
 זכריה נצר

 

מפנה "  המספרים  הגדולים"במקום  קטן  חוק  .  היתה  כיתה  של  בנות  'טכיתה  הכיתה  שמעלינו  

הן  היו  בנות .  היו  סתם  בנות  לא  'בנות  ט.  שהכול  בנותויכול  לקרות  "  ליד  המקרה"מקום  

 'חכשהגענו  לכיתה  .  ענקיות  ואפילו  ניצחו  את  נבחרת  בני  הכיתה  שלנו  במשחק  המחניים

 רוהתיאו  דיברנו  עם  הבנות  הגדולות  )כך  קראו  אז  לתיכון(כיתות  ההמשך    על  והתחלנו  לחשוב

 זכריה   אשר  למדו אצל'טבנות  כיתה  .  של  המורה  זכריה  שקיבלנו  מהן  הביא  בליבנו  את  הפחד

 . הן לא אהבו אותו והוא לא השיב אהבה אל חיקן. לא צלח בידןתלמודן  נצר

 

קצוצה קצת  אצבע  אחת  ,  פה  קצת  מאנפף,  םאף  נשר  עקו,  גבוה,  לניו  היה  יהודי  פזכריה

היה  רושם  אותך .    תלמידי  הכיתהכלהמחברת  השחורה  שלו  היתה  פחד  .  ושכנתה  מעוותת

ועל  התלמידים  היה הוא  היה  מלמד  זכריה  לא  היה  מכתיב  בכיתה  .  שם  והלך  עליך  העולם

 . להעתיק את החומר מתלמידי הכתות הגבוהות יותר

 

, כלכלה  מדינית,  כימיה,  פיזיקה,    מתמטיקהןות  התיכולמדנו  כמעט  את  כל  מקצועהוא  

אנחנו  אהבנו  ללמוד  אצלו .    כלכליתהגיאוגרפימקצוע  בשם  המציא  פילוסופיה  וחברה  ואפילו  

אהבתי  כלכלה  מדינית ,  להבדיל  מאנחנו,  אני.  מתמטיקה  ופיזיקה  והוא  אהב  ללמד  כימיה

בין ,  איתיבצבא  היו  .  רל  מרקס  הגל  וק,  יום  וברקלי,ס  ולוקבלמדנו  הו.  פילוסופיה  וחברה

קומוניזם או , סוציאליזם, על הפרק אז שעמדו םבענייני בוגרי השומר הצעיר ובויכוחים ,השאר

 .  הייתי מצויד יותר מהם והכל מזכריה נצר,קפיטליזם

 

הסתכלתי  באצבעות  החתוכות וישבתי  בכיתה  .  הגיאומטרילמדנו  עם  זכריה  בשיעור  הראשון  

תארו  לעצמכם  שיש  לכם  בבית :  "ואז  אמרעל  רקע  הלוח  השחור  שר  אף  הנבהמעוותות  וו

לשם  תזרקו  עכשיו  את  כל  מה  שלמדתם ,    שבו  מאחסנים  את  הדברים  הישניםמרתף.  מרתף

כל  מה  שלמדתם  קודם  לא וסרגל  ומחוגה  ,    מתחילים  מדף  חלקהבגיאומטרי.  בהנדסה

 . לשםלא היה לי בכלל מה לזרוק . אני פרחתי, הכיתה נאנחה. רלוונטי

 

אבל הרגיש , זכריה  היה  נוכח  כדי  להשגיח  מפני  העתקות.  מבחנים  היינו  עושים  בחדר  הכימיה

  שבור  שעמד  בפינה  ולגלגל  בלשונו  אריות  מפורסמות  בסגנון חופשי  לפרוט  על  מיתרי  פסנתר

. הוא  אהב  ללמד  תלמידים  טובים  ובמרוצת  התיכון  נשרו  התלמידים  הפחות  טובים.  רה  ררירה

אבל ,  מצד  אחד  היו  מקצועות  הדגל  מתמטיקה  ופיזיקה  שבהם  הבנתי,  משהו  מיוחדאני  הייתי  

בהם  הבנתי אשר  נחשבו  פחות  ולא  הצטיינתי  ומצד  שני  היו  מקצועות  הפילוסופיה  והחברה  

  טיפל  בי  בנוסח  החונכות האלה  ולכן  כנראה"  הרכים"את  המקצועות    זכריה  כן  החשיב  .יותר

תורת ונגר  ניהוא  הציע  לי  ספרים  שלא  קראו  האחרים  למשל  מין  ואופי  של  אוטו  וי.  באוקספורד



אחת .    עבודות  במקום  בחינההוא  נתן  לי  לכתוב.  ימיריאזבטהרוסי  ביולוג  שכתב  האבולוציה  

. רופוטקיןפטר  קאת  לצורך  זה  נתן  לי  לקרוא  את  לנדאור  ו.  עסקה  באנרכיזם,  אני  זוכר,  מהן

 .  לישראלעשרים  עשריםכלכלית  במסגרת  תוכנית  ת  מחקר  עבודעל  עצמי  לימים  קיבלתי  

זה  משפט ":    שם  ציטטתי  מספר  שמואל  פרק  ח.שעניינה  תפקיד  הממשלה  במשק  עבודה

למדתי אותו  פ  מפטר  קרופוטקין  "ידעתי  גם  לצטט  בעגם  ו"  גומרו  ....המלך  אשר  ימלוך  עליכם

 . ב"א או י"אצל זכריה נצר בכיתה י

 

הוא  כתב .  לאחד  החגים  הכין  איתנו  אופרטה?  זוכרים  את  הפסנתר  בירכתי  חדר  הכימיה

 .בחדר  הכימיהאשר  השבור  פסנתר  העל  מיתרי  מילים  למנגינות  של  מוסיקה  קלאסית  שפרט  

שכתב המילים  .  יה  ההונגרית  של  ליסט  ופתיחות  לאופרות  של  רוסיני  וורדיהרפסודהיו  בינהן  

לנו  בנוסטלגיה  על  תרבות פעם  סיפר  .  היתה  מחייושהתאים  להן  המוסיקה  ,  ועל  חיינדיברו  

בין  שתי  מלחמות ,  תהאוסטרו  הונגריבארצות  שקמו  על  חורבות  הממלכה  ,  המוסיקה  ששררה

  האופרטה  הצליחה  לעין .ההונגריכי  או  '  המוסיקה  שאפשר  היה  לשמוע  מהריו  הצ,העולם

ב  כבר  כתבנו "א  או  י"בכיתה  י.  א"תה  י  או  יזה  היה  בכי.  שרנו  אותהברדיו  שיעור  אפילו  

התלמידים  הטובים  בכיתה  אלה אותה    כתבו  באמת  אבל  "כתבנו"אני  אומר  .  אופרטה  כזו  לבד

 . יוסלה בראיתם שגם היו טובים במתמטיקה ובפיזיקה ו

 

בבית הכפר  התנגד  לבחינות  .  ב  הוא  שכנע  אותנו  ואת  הכפר  לעשות  בחינות  בגרות"בכיתה  י

א  תפס  את  אחד "בחופש  הגדול  של  כיתה  י.  ה  היתה  בחינות  אקסטרניותהספר  והפשר

עד  שילד .  נאספנו  והוא  לימד".  אני  מוכרח  ללמד,  תאסוף  את  הילדים"התלמידים  ואמר  לו  

, את  חומר  הבחינה  החוברת  המפרטת  ,אחד  השיג  מבן  דודו  בתל  אביב  את  חוברת  הבחינות

כלול אבל זה לא ",  אמר הילד, הקוונטיםהתחיל ללמד אותנו את תורתהתלהב ווכאשר זכריה 

 .  התרגז ושלח אותנו הביתהזכריה" בחומר

 

כשהגיע  הצלם  לבית  הספר  לצלם  את  הכיתה .  ממנה  למדנו  בביתגדול  ב  או  חלק  "את  כיתה  י

לא  בטוח  שמישהו  הרגיש .  יהצטלמת  לא  ,לאות  מחאה,  אני.    לא  הוזמןכריהז  ,לתמונת  מחזור

 הגענורובנו  .    מוכשרת  במיוחד  שזכתה  במורה  שאין  כמוהוזאת  היתה  כיתה.  במחאה  שלי

אבל   ,בכפר  לחלוב  פרות  המשיכושהוא  שר  האחר  פרופסור  מפורסם  ושנים  ה,  זה  אלוף.  רחוק

 . שזכריה נצר עשה אותםבליבם כולם בטוחים 


