הדיונים בשלהי המאה התשע  -עשרה בדבר כינונה
של ספרייה לאומית בארץ  -ישראל *
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הקדמ ה
ב ' קול קורא ' שנכתב בידי רבי יהושע השיל לוין מוולוזין ופורסם בט " ז בשבט תרל " ב

ב ' חבצלת '

בירושלים נשמעה לראשונה התביעה להקמתה של ספרייה לאומית מרכזית בירושלים  ,אשר תשמש

את העם היהודי כולו לתפוצותיו  .הקריאה עוררה הד ובעקבותיה ניסו ישראל דב פרומקלן וחבריו

המשכילים בירושלים להגשים את הרעיון במסגרת חברתם ' תפארת ירושלים '  .הספרייה התקיימה
קרוב לשנתיים ( תרל " ה  -תרל " ו ) ונאלצה לסגור שעריה בגלל לחצם של החוגים החרדיים ומפאת
מחסור באמצעים כספיים  .גורל דומה נפל בחלקו של ' בית הספרים לבני ישראל ' שיסדו אליעזר

בן  -יהודה וחבריו בתרמ " ד  .גם הם הועידו לספרייתם מטרה לאומית והשקיעו מאמצים על -מנת
להגדיל את אוצרותיה  .העדר תמיכה ציבורית נרחבת ומחסור במשאבים כספיים היו בין הגורמים
שהביאו לדלדולה של הספרייה ולהתמזגותה עם ספריית ' בית מדרש אברבנאל ' בשנת

תרנ " ד .

בתקופה שבין תרמ " ד  ,שנת פתיחתו של ' בית הספרים לבני ישראל ' בירושלים  ,ובין תרנ " ד  ,שנת

ייסודה של ספריית ' בית מדרש אברבנאל '  ,נוסדו כמה ספריות ציבוריות גם מחוץ לירושלים  .בין
אלה יש לציין במיוחד את ' שער ציון ' ביפו  ,שנפתחה בתרנ " א לפי הסכם בין לשכת ' בני ברית ' ובין

הוועד המקומי של ' חובבי ציון ' במקום ' .

כעשרה חודשים לאחר פתיחת הספרייה ביפו נודע על

כוונתה של לשכת ' בני ברית ' בירושלים ליסד ספרייה  .מאחר שבאותם הימים מלאו ארבע מאות
שנה לגירוש היהודים מספרד  ,הוחלט לקרוא את הספרייה על שמו של דון יצחק אברבנאל  ,שנבחר

לצאת בראש הגולים מספרד  .מן המסמכים המעטים ששרדו מן השנים תרנ " א ותרנ " ב קשה לקבוע
בוודאות אם אכן היה בכוונת מייסדיה להקים ספרייה לאומית  .כיוון שהכללתו באוסף של כל החומר
המודפס בעברית וכן כל החומר המתייחס לאחד מתחומי היהדות בכל הלשונות הוא מן המאפיינים
העיקריים של ספרייה לאומית יהודית  ,והואיל והוועד המנהל של ספריית ' בית מדרש אברבנאל '
החל לתת ביטוי מפורש למטרה זו רק בתרנ " ג  ,סביר להניח  ,כי בשנות קיומה הראשונות שאפו

*

מאמר זה מבוסס בחלקו על פרק מתוך דיסרטאציה שהוגשה באוניברסיטת קליפורניה  ,ברקלי  ,בקיץ תשל " ז  .נוספו לו
The Origins of
מסמכים והארות המתפרסמים כאן לראשונה  .שם הדיסרטאציה במקור Jewish National :
Jewish Nalionalism
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nd Universie~ Library Againsl rhe Background ofJfodern

ראשיתה של הספרייה היה צוד בתרמ " ו כ ' בית עקד ספרים לתועלת

לראשיתה של הספרייה שער ציון

ביפו ' ,

בתוך :

המושבות ' .

על כך ראה במאמרי ' הערות

מסות ומחקרים בספרנות  ,מוגשים לקורט דוד וורמן  ,ירושלים

תשל " ו  ,עמ ' . 112 - 108
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מייסדי הספרייה ליצור לאו דווקא אוסף לאומי  ,אלא אוסף אשר יענה קודם כל על צורכי החינוך
וההשכלה של תושבי העיר .
יוזמות חדשות לכינונה של ספריית לאומית
בשנות התשעים הראשונות של המאה התשע  -עשרה אנו עדים לתופעה של תחיית רעיון כינונה של

ספרייה לאומית יהודית  .היזמה להגשמתו בארץ  -ישראל באה מצד אישים שונים שהיו פעילים
במסגרת אגודות ' חובבי ציון ' במזרח אירופה  .אין כל ספק בכך  ,שהאידיאולוגיה של תנועת ' חיבת
ציון ' ודעותיו של אחד  -העם  ,שטרם נוסחו בצורה מלאה  ,הן שנתנו את ההשראה העיקרית לתחייתו
של רעיון הספרייה הלאומית  ,אולם תפקיד נכבד מילאה גם יזמתם של אגודת ' בני משה ' ופעיליה
של תנועת ההשכלה בירושלים  .האישיות החשובה ביותר מבין הפעילים להגשמת הרעיון היה ד " ר
יוסף חזנוביץ מביאליסטוק  ,שכבר בשנת תר " ן

( ) 1891

הבטיח לפעול למען ספרייה יהודית גדולה

בארץ  -ישראל  .חזנוביץ התמיד בפעולתו זו במשך קרוב לעשרים שנה והוא הוא שהביא ליצירת
התשתית של ספריית ' בית מדרש אברבנאל וגנזי יוסף ' ששימשה גרעין לספרייה

הלאומית .

2

אישיות אחרת שהיתה בין ראשי הפעילים  ,היה יהושע םירקין תקצ " ח  -תרפ " ב (  , ) 1922 - 1838ידיד
/

קרוב של יהודה לייב גורדון  .סירקין עבד בשירותו של הבארון גינצבורג וניהל עבורו מכרות זהב
בסיביר  .בימים ההם היה גם קורא נלהב של ' השחר ' ושל כתבי  -עת אחרים של תקופת ההשכלה .
בשנת תרנ " ג

( ) 1883

החל בעבודתו במינהלת הרכבות ליבוי  -רומני במינסק  ,ובעיר זו הצטרף לתנועת

' חיבת ציון ' והחל לפרסם מאמרים ושירים ביהמליץ '  .במאמריו עסק סירקין בבעיות יישוב

ארץ  -ישראל ובתחיית השפה העברית  .בשנות השמונים היתה קיימת קירבת דעות מעניינים אלה בין
' המליץ '

עורך

אלכסנדר צדרבוים

( ארז )

ובין יהושע סירקין .

סירקין השתתף בוועידה הכללית הראשונה של החברה האודיסאית ובישיבותיה שנערכו בשנת
תר " ן  .פעמים אחדות נשלח מטעמה של תנועת ' חיבת ציון ' לפאריז  ,כדי לבקש מן הבארון רוטשילד
להגדיל את תמיכתו בפעולות ההתיישבות בארץ  -ישראל  .במינסק עמד בראש אגודה להתיישבות

בארץ  -ישראל ושלח נציגים מטעמה לרכוש אדמות בארץ  .בשנת תרנ " א  ,שבה גורשו היהודים
ממוסקבה  ,פרסם סירקין את תכניתו ליישובם מחדש של יהודי מזרח אירופה  3 .הוא סבר  ,כי מחצית
יהודי רוסיה או רובם יהיו אנוסים לעזוב את המדינה  .כשני מיליון מהגרים אלה יש לישב במדינה
אחרת ,

ועדיפה כמובן ארץ  -ישראל על  -פני קנדה  ,ארצות  -הברית וארגנטינה  .אלא שהיו בלבו

ספקות  . ,אם תוכל הארץ לקלוט מספר גדול כל כך של יהודים  .מן ההכרח הוא  ,בתקופה שבה מוגש
סיוע פילאנתרופי נרחב להתיישבות היהודים במדינות שונות בעולם  ,לרכוש אדמות פנויות

בארץ  -ישראל ולעבדן כאדמה חקלאית ואולם -
 . . .יותר סמה שנדאג לצרכי גוו ובשרו עלינו לדאוג לרוחו ונפשו  ,למען יזהיר שם ישראל
כזוהר הרקיע ומשכיליו ככוכבים . . .

2

3

4

ש 5ו
)

מל הד ' ז ליחד לפעילית ' ו

של ד " ר יוסף חזנוביץ מאמר

התכנית התפרסמה בחתימת

שם  ,עמ '

.6

4

' עין ' ,

נפרד .

בשארית יעקב  ,ורסיי תרנ " א .

הדיונים בשלהי המאה התשע  -עשרה בדבר כינונה של ספרייה לאומית בארץ  -ישראל

יהושע סירקין

בחלקה השני של החוברת מפרט סירקין את הפעולות והצעדים המעשיים שיש לנקוט  ,כגון

משא  -ומתן עם ממשלת תורכיה  ,רכישת קרקעות  ,הקמת תחנת ניסיונות חקלאית  ,הקמת תעשיות
והכנת תשתית של מוסדות חינוך ותרבות  .בין אלה האחרונים נכלל גם ' בית אוצר לספרים בלשוננו

ובכל לשונות הגויים '  5 .אף  -על  -פי שהתכנית להקמתה של הספרייה נזכרה רק בקצרה בחוברתו
משנת תרנ " א  ,היתה לסירקין קונצפציה ברורה ומוגדרת על מהותו של אוסף לאומי מעין זה  ,על
הדרכים שיש לנקוט כדי להקימו ועל אופן ניהולו  .המרכיבים העיקריים של הקונצפציה שלו
מתוארים

.1
א.

להלן 6 :

הרכב האוסף

כל מה שכתבו יהודים בעברית ובשפות אחרות בכל תפוצותיהם  .הכוונה הן לדברים שנכתבו
בעבר והן לאלה הנכתבים בזמן

5
6

שם  ,עמ '

הזה .

.7

הדברים מבוססים ברובם הגדול על שתי תעודות שחיבר מירקיי  .הן מתפרסמות לראשונה בשלימותן בנספחים א
איגרת סירקין אל מייסדי בית מדרש אברבנאל  ,מיום כ " ז באב תרנ " ג ( נספח א ) ו ' דברי יהושע '  ,מיום ו ' בסיון תרנ " ד
( נספח ב )  .שתי התעודות נמצאות ברשות בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים  .את האוגרת מצאתי
וב :

בראשית חשל " ג בגניזה שבבניין הישן של בני ברית ברחוב בני ברית בירושלים  ,שבו שכנה גם ספריית ' בית מדרש
אברבנאל '  .קטע מתוך ' דברי יהושע ' פורסם בקטלוג ' תולדות בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי  -תערוכה
במלאות ארבעים שנה לאוניברסיטה העברית '  ,ירושלים תשכ " ה  ,עמי

.8
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ב.

כל מה שנכתב בעברית ובלשונות אחרות על היהדות והיהודים  ,דתם תולדותיהם  ,ספרותם וכו' ,

ובכלל זה גם חיבורים אנטי  -יהודיים  ( .במינוח ספרני  :כיסוי ביבליוגראפי מלא  ,רטרוספקטיבי
ושוטף של כל מה שנכתב בידי יהודים ובנושאי מדעי היהדות  ,במובן הרחב ביותר של מושג זה ,

בכל הלשונות ) .
ב.

שירקי הספרייה
הספרייה חייבת להיות פתוחה ל כ ל  ,אך בראש וראשונה עליה לענות על צורכי המחקר
והלימוד בתחום מדעי

היהדות .

השירות חייב לכלול העמדתם לרשות החוקרים של עותקי ספרים נדירים

הכנת קטלוגים מודפסים של הספרים

וכתבי  -יד .

שבאוסף .

החומר הספרייתי חייב להיות ממוין ומוצג על

המדפים .

השירותים כוללים כריכת הספרים  ,טיפול בהם ושמירתם .

 .3ה מ י

א.

נ ה ל

ימונה ועד מפקח אשר מתפקידו יהיה לפקח על כל פעולותיה של הספרייה ועל דרכי העבודה
בה  .תפקיד חשוב נוסף של הוועד יהיה ליזום צעדים להרחבת האוסף  .מלבד אלה יעסוק הוועד
גם במינוי עובדי הספרייה ובמינוי נציגים בגולה  ,שתפקידם לגייס כספים לתיפעול הספרייה

ולפיתוחה .
ב.

פעולותיה של הספרייה ופיתוחה חייבים להתבסס על ת ק צ י ב ק ב ו ע  ,אשר יכלול מקורות
כספיים לשכר העובדים  ,לרכישת ספרים ולהוצאות

ג.
ג

א.

התחזוקה .

מנהל הספרייה וספרתה חימים להית אנשי ספר ובעלי ידע

בספרים .

נניי1ה9פרייה

הבמין ח " ב להית

מתוכנן באופן פתקציתאלק כך שיתאים לתפקידה מדומם של הספרייה

( שהוזכרו לעיל ) כדוגמת הספריות המדעיות בעולם .
ב.

הבניין חייב להיות חסין מפני רעידות אדמה  ,אש

ומים .

סירקין סבר  ,שמנקודת ראות מעשית חייבים להתקיים שני תנאים מוקדמים  ,לפני שניתן לגשת
לעצם המעשה של איסוף ספרים בשביל הספרייה  :תחילה יש להשיג את רשיון הממשלה התורכית
להקמת ספרייה בארץ  -ישראל ,שכן אין להעלות כלל על הדעת שניתן להגשים תכנית מעין זו

בחשאי  ,כשהשלטונות מסוגלים לסכלה בקלות  .שנית  ,חשוב לגייס תחילה את הכספים לבניית
הספרייה  ,שכן משתתפרסם ברבים התכנית להקמתה  ,יש לצפות לזרם מתמיד של ספרים וכתבי  -עת
ואלה ייערמו אז ללא סדר מתאים ובלי שתהיה אפשרות להעמידם לרשות

הציבור .

כאן לפנינו לראשונה תפיסה ברורה וריאליסטית  ,בפירוט  -מה  ,של הכרוך בהקמת ספרייה לאומית

יהודית  ,שלא תיפול  -מבחינת אמצעיה ושירותיה  -מספריות דומות באירופה ובמקומות אחרים
בעולם  .יתרה מזו ,סירקין העלה גם הצעות מעשיות על האופן שבו ניתן להגשים את

הרעיון .

בנסיעותיו הרבות לבירות אירופה ביקר כנראה סירקין בספריות הלאומיות המצויות בהן ונתן את
דעתו על דרכי ארגונם של מוסדות אלה  .דבר זה עשוי להסביר מהיכן שאב את ידיעותיו המפורטות
156
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עד

להפתיע  .יש להניח כי השפיעו עליו השיחות שניהל עם אברהם הרכבי  ,מנהל המחלקה העברית

והערבית בספרייה המלכותית שבפטרבורג  ,שעמו החליף דעות על רעיונותיו הנוגעים לתכנית

הספרייה .

7

יתרה

מזו ,

כמעט

ודאי שראה את אוסף הספרים וכתבי  -היד העבריים שבספרייה

המלכותית .
אולם המניע העיקרי לרעיונותיו אלה של סירקין היה דאגתו שמא יאבדו אוצרותיו הרוחניים של עם
רבות :

ישראל  ,הכלולים בספרים והמפוזרים על  -פני ארצות

 . . .ואיך לא יהגה לבנו בראותינו את ספרינו ויקר תפארתנו נקבצים ונאספים אל בית אוצר
ומדרש אשר לא לנו הם ונתונים ומכורים בערים ומקומות אשר כמעט לא תדרך בם רגל איש
יהודי  ,או יבואו במחילות עפר ומונחים בקרן זוית ועש יאכלם כי לדאבון לבנו רוב אחינו

ובנינו ספר עברי כספר החתום לפניהם .

8

אלא שסירקין לא היה תיאורטיקן שדי לו בהעלאת רעיונות שימומשו בידי אחרים  .אדם מעשי היה
ובעל מרץ ורצה לפעול בעצמו כדי להביא להגשמת רעיונותיו וזאת הוכיח עד מהרה במעשיו  .הוא

שיכנע את ידידו  ,יל " ג  ,להקדיש את ספריו לספרייה הלאומית אשר תקום בירושלים  .ייתכן מאוד
שסירקין גם השפיע על יל " ג שישוחח עם א " א קויפמאן  ,שברשותו היה אוסף יקר -ערך של ספרים

וכתבי  -יד עבריים נדירים  ,כדי שהלה יתרום את אוספו לספרייה שתוקם בירושלים .

9

נוסף על  -כך היו

אוספים פרטיים אחרים שסירקין קיווה להשיגם  ,ובכלל זה אוסף אברהם ז ' ק מפטרבורג  ,שהיה אחיו

של יל " ג .

כמו -כן עלה בידו לשכנע את אגודת הסטודנטים היהודים של דורפאט לתרום את

ספרייתה ; הישג דומה רשם לזכותו גם לגבי עורך ' המליץ ' אלכסנדר צדרבוים  ,שהבטיח לתרום

לספרייה בירושלים את אוספו בתחום מדעי היהדות .

10

בהשראת פעולותיו ותעמולתו של סירקין לטובת הקמתה של ספרייה לאומית יהודית יצא יהודה
לייב רבינוביץ  ,מי שירש את מקומו של צדרבוים כעורך ' המליץ '  ,בתכנית משלו להקמת ספרייה
לאומית

בארץ  -ישראל .

שהוא

הדגיש ביתר שאת את המניעים המצריכים ביצועה

!!

בתפיסתה הכללית קרובה מאוד תכניתו של רבינוביץ לזו של סירקין  ,אלא

בדחיפות .

השפעת אחד -העם

והאידיאולוגיה של אגודת ' בני משה ' ניכרות באופן שבו ניסח את תכניתו  .רבינוביץ ראה בספרייה
הלאומית חלק בלתי נפרד מן המרכז המוסרי  -רוחני שיוקם

בארץ  -ישראל :

עכשו שהבינו רבים ושלמים עד כמה נחוץ לנו מרכז מוסרי  ,וכי למרכז הזה מסוגלת אך ציון ,

עתה נחוצה הקמת בית אסף ספרי היהדות נחיצות כפולה  -נחוץ הדבר בפני עצמו  ,כמה
שאמרנו  ,ובלי מקדש ספרת אל לא תהיה צית למרכז

...

7

כולה . . .

וככן נחוצים לנו אך מעשים  ,ונקוה כי גם מעשים לא יחסרו לדבר גדול כזה  ,כי רבים הם

איגרת סירקין אל מייסדי ' בית מדרש אברבנאל '  ,מיום כ " ז באב תרנ " ג ( ראה נספח

8

' דברי יהושע ' ( ראה נספח

9

המליץ  ,לג

(ט'

א) .

ב) .

בתמוז תרנ " ג )  .אהרן קויפמאן

10

בתחומי הציור והפיסול .
שם .

11

המליץ  ,לג ( י " ז באייר תרנ " ג) .

( ? ) ( 893 - 181

היה ממנהיגי הקהילה היהודית בפטרבורג ומומחה
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היום היודעים כי לא על הלחם לבדו אשר יוציאו מאדמת הקדש יחיה בית ישראל  ,כי אם ציון
תהיה לנו למקוה חיים  ,עת תהי גם למרכז מוסרי  ,להפיץ אור וחום בכל תפוצות ישראל 2 . . .י

במלים אחרות  :המרכז הרוחני הלאומי לא יוכל להשפיע על יהדות התפוצות אלא אם תוקם ספרייה

לאומית יהודית בארץ  -ישראל  .בגלל המצב המסוכן והרדיפות החוזרות ונשנות שלהן נתון העם

היהודי  ,יש לתת את הדעת בראש וראשונה להצלת מורשתו הרוחנית  .בגלל מצבו ובשל תנאי חייו
נתפזרו בהכרח הספרים וכן אוספיהם הפרטיים של ביבליופילים יהודים ובמקרים רבים נפלו בשל
כך ספרים עבריים נדירים ויחידים במינם לידיהם של אספנים ושל ספריות

לא  -יהודיים :

 . . .אם בכל זאת נוכל לשאול  :והספרים אשר בהם נתגאה אימו ? הן חרפה תשבר לבבנו כי אם
יחפץ איש מישראל לראות את קדושי ישראל אלו  ,אז עליו ללכת לאוקספורד  ,אצל

הצרפתים . . .

בותיקאן מקום הדת קנאת הדת יראה אותם וכן אצל כל עם ועם  ,גם אלה אשר

יבזו את צלמנו  ,רבים הם ספרי ישראל העתיקים והחדשים ; בכל עיר הבירה ימצא אוצר
ספרים אשר מקום נכבד יחדו בו

כל ספרי ישראל

לספרינו ; ואנחנו ? -

לנו בעצמנו אין כל בית אשר בו ימצאו

! 13

קול הזעקה הנואש העולה מדברים אלה על הסכנה האורבת למורשתו הרוחנית של עם ישראל עשוי

לשמש גורם  -מדרבן להגשמתה של תכנית הספרייה הלאומית  .המניע שהביא רבינוביץ הודגש כבר

בזמנו  ,בשנת תרל " ה  ,על  -ידי ישראל דב פרומקין  ,כאשר ניסה ללא הצלחה ליסד ספרייה
וחזר והודגש גם בדברי יהושע

לאומית ,

סירקין .

נסיבות הזמן דרשו גם  ,שהספרייה הלאומית תוקם בארץ  -ישראל דווקא .
לא באנו לבנות מקדש כזה בדור העבר  ,אז אמרו יהודי ארצות שונות לתת לארצם

הבכורה .

אנחנו יהודי רוסיא אמרנו אז כי בארצנו יבנה בית כזה  . . .יהודי צרפת יכלו להגיד כי להם

הבכורה . . .

עתה אין כל שאלה בדבר  ,כי אך מקום אחד מסוגל למכון כזה  ,והוא הארץ אשר

לכל ישראל קדושה היא  .גם בני ישראל שלא הגיעו עוד למעלת חבת ציון בצורתה הנוכחית ,
גם הם יודו  ,כי אין ארץ מסוגלת לבנין כזה כארץ

הקדושה . . .

גם חוקר ספרותנו אשר לא מבני

ישראל גם הוא יגיד  ,כי אך בציון מקום אסף ספרי ישראל

ההצעות המעשיות הנוגעות לתכנית היו

;.

כללי . . .

14

כדלקמן :

דרכי בניית האוסף

א.
ב.

כל מחבר יהודי יתבקש למסור לספרייה הלאומית עותק

אחד של חיבוריו .

הציבור היהודי יתבקש לתרום לספרייה את כל הספרים שאינו נזקק להם עוד  ,ובמיוחד ספרים
יקרי ערך ונדירים  .בתמורה לתרומות גדולות של ספרים וכתבי  -עת תיטול הספרייה על עצמה

את החובה לכבד ולהנציח את שם התורם על  -ידי הצגת הספרים בארונות מיוחדים ובהדבקת
תווי  -ספר

12

שם .
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13

שם .

מיוחדים הנושאים את שמו .

14

שם ;

הדיונים בשלהי המאה התשע  -עשרה בדבר כינונה של ספרייה לאומית בארץ  -ישראל

יש לצאת בקריאה אל בעלי ספרים שבכוונתם למכור ספריהם  ,ולבקשם להציע את ספריהם

ג.

לספרייה במקום למוכרי ספרים מסחריים .

ד.
ה.

במסגרת תקציבה של הספרייה יינתן משקל מיוחד לרכישתם של

כתבי  -יד וספרים נדירים .

יש לכנס את כתבי  -היד העבריים הנמצאים בספריות הגדולות בעולם  .לביצוע מטרה זו יידרשו

מעתיקים  ,מומחים לדבר .
נ.

א.

תכנון 1בינ1י

מוצע לרכוש שטח קרקע שעליו יוקם הבנינן  .השטח חייב להיות גדול במידה מספקת לא רק

לצרכים המידיים  ,אלא גם לאפשר הרחבת הבנייה

ב.

הבניין הראשוני יהיה

בעתיד .

קטן  ,אך יתוכנן כך שיאפשר הוספות לפי

הצורך .

15

תכניות אלה  ,שפורסמו במאמרים בעיתונות העברית בגולה  ,לא נשארו ללא תגובה  .סירקין הגיב
כמובן בהתלהבות על מאמרו של

רבינוביץ :

הרעיון לקבץ את נדחי ספרותנו ולהביא מכל אשר נדפס בלשוננו . . .

ואשר נכתב על תורתנו ועל

עמנו מכל לשונות הגויים אל מקום אחד בארץ אבותינו הוא רעיון מרנין

לב . . .

הלא ראשית

מעשינו הוא להשיב את כל כבוד תורתנו וספרותנו אל ביתן ונחלתן  .עד מתי תכלינה עינינו
לראות ספרינו יקרי ערך מונחים בקרן

חיי

רוחנו ?

זוית  . . .יחד עם בלויי סחבות . . .

והם לנו ולבנינו ובהם כל

! 16

תגובות על המאמר הגיעו אף מירושלים  .אליעזר בן  -יהודה הביע את מלוא הסכמתו עם דברי
המאמר שלדעתו דומים בכל לרעיונות שטיפח הוא עצמו במשך שנים רבות ושאותם ניסה להגשים

בעזרת קומץ המשכילים שבירושלים  ,אך נאלץ להודות . . . ' :
הבית הזה על יסוד חזק  ,לא הצלחנו  17 . ' . . .לאור כשלון כל

אך בכל עמלנו להעמיד את החזקת
המאמצים הקודמים מה שדרוש הוא

שהמוסדות האחראים של תנועת ' חיבת ציון ' יראו זאת כחובתם לאמץ את רעיונותיו של עורך

' המליץ ' ויגשימו אותם הלכה למעשה  .כך על כל פנים היתה דעתו של בן  -יהודה .
תגובה נוספת  ,נלהבת לא פחות  ,באה מן החוגים האורתודוקסיים

מאמריו . . .

עשו רושם

עז על לב . . .

שבירושלים :

יושבי ירושלים מכל המפלגות  .כיראים וכמשכילים ישמחו

וישישו על הצעתו  . . .לבנות בית לתורתנו ולספרותנו  . . .רבים וכן שלמים מקוים אף מיחלים

לתוצאות הצעתו הנשגבה הזאת . . .

!8

הכותב  ,שהציג תגובה זו של חוגי החרדים בירושלים  ,הוסיף  ,שהרבנים שבמקום  ,ובכלל זה הרב
יהושע לייב דיסקין  ,רואים בעין יפה את הקמתה של ספרייה לאומית יהודית והם אפילו מוכנים

15

המליץ  ,לג ( ט ' בתמוז תרנ " ג ) .

16

המליץ  ,לג

17

המליץ  ,לג ( י " ט באב תרנ " ג ) .

18

המליץ  ,לג ( י " ג באלול תרנ " ג ) .

( ט " ז בתמוז תרנ " ג ) .
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להעמיד לרשותה מקום בבתים המרווחים והבנויים היטב של יעקב משה רייס שבשכונת מאה
שערים  ,אך בתנאי אחד  -שהפיקוח על הספרייה יהיה בידי החוגים החרדיים .

19

החלטה רשמית בדבר הקמת ספרייה לאומית יהודית

ארבע שאלות חשובות וכבדות  -משקל העסיקו את חוגי ' חובבי ציון ' שבמזרח אירופה ואת האישים
המרכזיים בתוכם  ,שנטלו לידיהם את היזמה לקמת הספרייה הלאומית

א.

האם נחוץ להקים ספרייה מעין זו

ב.
ג.
ד.

אם יוסכם בחיוב  ,היכן בדיוק תוקם

היהודית :

בארץ  -ישראל ?
הספרייה ?

כיצד ניתן לגייס את האמצעים הכספיים והחומריים

הדרושים ?

מה תהיה המסגרת החוקית והארגונית שבתוכה תפעל

הספרייה ?

מן הראוי להדגיש מיד  ,שמלכתחילה לא היה העניין העקרוני של הקמתה של ספרייה כזו
בארץ  -ישראל קשור כלל עם הספריות הקיימות כבר  ,כגון ספריית ' שער ציון ' ביפו וספריית ' בית

מדרש אברבנאל ' בירושלים  .יש לראות אפוא ביזמותיהם של סירקין ושל עורך

' המליץ '  ,שצמחו

מתוך ההתעוררות הציונית במזרח אירופה  ,משום יזמות חדשות לחלוטין  .לאמיתו של דבר הופתע
סירקין לקבל מירושלים בקשה לתמיכה כספית בספריית ' בית מדרש אברבנאל '  ,וכך כתב

בתשובתו :

אין קץ לשימחת לבי בקוראי את מכתבכם היקר אלי  . . .את אשר אנחנו יזמנו לעשות ואשר
חשבנו בסתר אהלינו  -הוצאתם אתם לפעולות

אד20 ! 0

אין בידינו כל ראיות לכך שלניסיונות העבר הכושלים של ישראל לב פרומקין ואליעזר בן  -יהודה

בארץ  -ישראל היתה השפעה כל שהיא על היזמות ועל הדיונים שצמחו והתפתחו במזרח אירופה
בשנות התשעים של המאה הקודמת  .מצד שני  ,אין כל ספק בכך  ,שמשכילי ירושלים שאפו להפוך
את אוספי הספרים הקטנים שלהם לספריות גדולות וגם הם שקלו את האפשרות להקים ספרייה

לאומית מרכזית  ,ולו רק כדי שזו תענה על צורכיהם  -הם או כדי להאדיר את שמה של עיר

הקודש .

משנתפרסמו הצעותיהם של יהושע סירקין ושל עורך ' המליץ '  ,הגיבו כמובן אנשי יפו וירושלים ,

איש  -איש לפי האינטרסים של הארגון או המוסד שאליו השתייך או שאותו ייצג  .בהקשר זה יש
לזכור גם את הבטחתו משנת תר " ן של ד " ר יוסף חזנוביץ  ,להעביר את אוספו הפרטי לרשות
הספרייה בירושלים לכשתוקם .
ארבע השאלות הנוגעות להקמתה של הספרייה הלאומית  ,שנזכרו למעלה  ,נדונו בחוגי ' חובבי ציון '
במזרח אירופה במשך שנת תרנ " ג

( ) 1893

ואילו הדיון המכריע בהן

נערך בארץ  -ישראל שנה אחת

לאחר מכן  .האם נתקבלה באחת מוועידות חובבי ציון באוריסה החלטה רשמית על הקמת ספרייה
לאומית

יהודית ?

אין בידינו ראיות מאותו זמן שאכן נתקבלה החלטה כזו בוועידה הראשונה

שנערכה בתר " ן  .אולם לדברי מנחם אוסישקין  ,שהשתתף בה -

19

שם .

20

איגרת יהושע סירקין אל מייסדי ספריית ' בית מדרש אברבנאל '  ,מיום כ " ז באב תרנ " ג ( ראה נספח

ספריית ' בית מדרש אברבנאל ' לפי תכנית של פ

א) .
'

פאלמר

( ארכיון בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי  , 40793תיק
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45

שנה בא מביאליסטוק ד " ר חזנוביץ שהתמסר ליצירת ספרייה לאומית בא " י  .הוא

בא לאסיפה הראשונה של חובבי ציון באוריסה  -שגם אני השתתפתי בה  -בהצעה ליצור
את הספרייה

הזאת .

סידרו אסיפה מצומצמת  ,שבה השתתפו המשכילים מבין משתתפי

האסיפה הראשונה ובה מסר חזנוביץ דין וחשבון על תוכניתו . . .
יש להדגיש שאוסישקין אמר את הדברים בשנת תרצ " ה ( . ) 1935

21

ראיה דומה ניתן למצוא בזכרונותיו

של יוסף מוהליבר  ,המצטט את סבו  ,שמואל מוהליבר  ,שהשתתף באותה ועידה בשנת תר " ן  .לדבריו
נדון עניין הספרייה הלאומית לא בוועידה הכללית של ' חובבי ציון '  ,אלא באחת מישיבותיה של
אגודת ' בני משה '  ,שנתכנסה באודיסה באותה

תקופה .

22

באותה ישיבה עמדה לדיון בעיקר שאלת

מיקומה של הספרייה  .פירושו של דבר  ,שהסברה  ,שלפיה נערך הדיון על הקמתה של הספרייה
הלאומית כבר בשנת תר " ן  ,מקבלת אישור מספרות הזכרונות  ,אך עדיין חסרה לה התמיכה של ראיה
ישירה מן הזמן ההוא  ,שבעזרתה ניתן היה לבסס את העובדות באופן סופי .

23

בינתיים המשיך סירקין במאמציו להביא להקמתה של הספרייה הלאומית  ,ועם התקרב מועד
הוועידה הכללית השנייה של ' חובבי ציון '  ,שנועדה להיערך באוריסה בקיץ תרנ " ג  ,ביקש להעלות
את הנושא על סדר היום  .אוסישקין הציע לשאול בעצתם של מנהיגי ' חובבי

ציון ' .

24

למעשה הועלה

העניין בפורום רשמי  -למחצה של מנהיגי התנועה  ,בהשתתפות אחדים מחברי הוועד

האודיסאי .

ההחלטה להקים ספרייה לאומית בירושלים נתקבלה באותה ישיבה  ,שנערכה בביתו של ד " ר מיכלזון
ביום כ " ט תמוז

תרנ " ג ' .

2

למחרת פורסמה ההודעה

שלהלן 26 :

אנחנו הח " מ  ,אשר מקרה האספה הכללית לחברת תמיכת עובדי אדמה ובעלי מלאכה מאחינו

בסוריא ואה " ק קבץ את כלנו הלום  ,נקרה לנו לקרוא את מכתב מר יהושע סירקין נ " י ממינסק
לאחד ממיודעיו בהצעה לעורר את חברינו תמימי דעים עמנו בחבת ציון וישראל ליסד באה " ק
בית אוצר לספרי ישראל  .עם זה מודיע מר סירקין כי יש תחת ידו כל הספרים שנשארו אחרי
מות משוררנו הרי " ל גארדאן ז " ל  ,ספרים יקרים מאוצר אחיו המנוח ר ' אברהם ז " ק ז " ל  ,ועוד
תקוה לו להשיג ספרים יקרי המציאות מאד שנשארו אחרי מות הר " א קויפמאן

ז " ל.

מלבד זה נודע לנו כי הד " ר חאזאנאוויטש מקבץ זה שנים רבות ספרים יקרי המציאות בעד
בית עקד ספרים מרכזי לאומי באה " ק  ,וכי המו " ל ' המליץ '  ,כפי שהבטיח באחד ממאמריו
בזמן האחרון  ,נכון לתת לבית עקד כזה אשר יוסד באה " ק את כל הספרים הרבים אשר

בידו .

אנחנו כלנו  ,הדואגים לטובת עמנו למצא לו מנוח באה " ק אשר ייטב לו במצבו החמרי  ,מצאנו
את הרעיון ליסד באה " ק גם מרכז רוחני לעמנו  ,הוא אוצר ספרי חכמת ישראל  ,אשר יהיה

21

מנחם אוסישקין  ,דברים אחרונים  ,ירושלים

22

יוסף מוהליבר  ' ,מימים ראשונים '  ,קרננו  ,יט ( ינואר

23

24

ראה גם

ספר

, 1947

עמ '

. 18 - 17

, ) 1942

עמ ' . 22 - 21

שלום שוורץ  ,אוסישקין באגרותיו  ,ירושלים  , 1949עמ ' . 199

הזכרון להנהגת בני משה בארץ  -ישראל  ,מס '

, 18

כ " א בתמוז

תרנ " ג .

ארכיון ציוני מרכזי בירושלים ,

. /) / 35 / 4 / 1
25

26

יומנו של דוד סוחובולסקי  ,רישום מיום כ " ט בתמוז תרנ " ג  .בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי ,
ההודעה פורסמה במכתבים
 , ) 1935עמ '

162

. 366

בארץ  -ישראל  ,ה ( א ' באלול

תרנ " ג ) ,

 / 690 / 2ץ .

עמ ' נד  -גה  .פורסמה גם במימים ראשונים  ,א ( מאי

הדיונים בשלהי המאה התשע  -עשרה בדבר כינונה של ספרייה לאומית בארץ  -ישראל

למקור

חיי אורה ותפארת לעמנו  ,כאשר אוצרות ספרים כאלה הם תפארת ומקור חיים לכל

העמים המתוקנים  -מצאנו את הרעיון הזה למאד נעלה ונשגב  .ואחרי אשר טכסנו עצה איך
להביא את הדבר הגדול הזה לפעולה החלטנו את הדברים
א.

האלה :

לפנות לכל חברינו אשר כבוד עמם  ,תפארתו מימים שעברו  ,חכמתו  ,ספרותו ועתירותיו

יקרים לו ולבקש מהם כי ישתדלו איש בעירו לקבל מיד מיודעיו ומכריו ספרים ונדבות כסף
ליסוד בית אוצר ספרים מרכזי ולאומי בציון משאת נפשנו  ,בירושלים עיר
ב.

הקדש .

במקום המעבר מארצנו לאה " ק באדעססא  ,יסדנו ועד משלשה אנשים הם  :ה ' משה ליב

ליליענבלום  ,ה ' י  .ח  .ראבניצקי וה ' מ  .ראבינאוויטש ( בן  -עמי ) אשר יפקחו על הענין

הזה .

יקבלו את הספרים והנדבות שיבואו הלום כדי להמציאם לתעודתם  .את הספרים ישלחו על שם
ה ' ראבניצקי  ,ואת הכספים  -על שם ה ' ליליענבלום  ,אשר יקבלו אותם מיד כל המתנדבים ,
יודיעו להם את קבלתם וישלחום ליפו .

ג.

לבקש מאת ה ' בינשטאק  ,הד " ר שסיין  ,ראש בית הספר ' מקוה ישראל ' ה ' ניעגא  ,ה '

יהודה גראזאווסקי המורה בבית הספר אשר ביפו וה ' יהושע אייזענשטאדט  ,כלם יושבי יפו ,
לקבל את הספרים והכספים מאדעססא מאת הועד הנ " ל  ,להשגיח בהשגחה מעולה על הספרים

ההם  .להביאם כלם בפנקם מיוחד ולהניח על כל אחד מן הספרים חותם ' בית אוצר הספרים
הלאומי אשר בירושלים עיה " ק '  ,לשמור ל ע ת ע ת ה את הספרים ההם בבית עקד הספרים
שביפו אשר על יד בית הועד ולשמור במוקם בטוח גם את הכספים  ,עד אשר תהיה אפשרות
לכונן או גם לשכור בית בירושלים ולשלם שכר להמשגיח על הספרים  ,ואז יובלו כל הספרים
ההם לירושלים אל הבית אשר יוקדש להיות לבית אוצר ספרים לאומי ומרכזי לעמנו  ,תחת
השגחת אנשי שם אשר עטרה זו תהיה הולמתם .
בהודיענו לכבודו הרם את כל האמור בזה הננו בטוחים כי כבודו הרם בחבתו הגדולה לציון
ולרעיון הלאומי בישראל ישתדל בכל אמצעי כחו להיות לנו למסייע בדבר הגדול והנשגב הזה
למען נוכל לבא אל מטרתנו ולתפארת ארצנו וגאון

עמנו .
אדעססא  ,א ' מנחם אב

מיכל מיידאנסקי
א  .מ  .אוסישקין

[ ייקטרינוסלב ]
[ ייקטרינוסלב ]

יצחק אייזענשטאדט

[ חרקוב ]

חיים יעקב גאלדשטיין

[ אודיסה ]

[ ארהיוב ]

ליטמאן ראזענטהאל

יצחק פינס

[ קאחובקה ]

יצחק ליב גאלדבערג
יהודה ליב עפעל

[ ביאלוסטוק ]

[ ווילנה ]

[ ווילנה ]

יוסף זאב [ קונסטנטין

שלום פעלדמאן

אברהם בארסוצקי

א  .ל  .לעווינסקי

ה ' תרנ " ג .

ישן ]

יהושע מאגילענסקי
משה קאמיאנסקי

שלמה דובינסקי

[ וויניצה ]

[ קישינב ]

[ ביאלוסטוק ]

על ההודעה  ,שתאריכה א ' באב תרנ " ג  ,חתמו חמישה  -עשר אישים מערים שונות במזרח אירופה ,

ובראשם אוסישקין  ,מיידנסקי  ,לוינסקי וגולדברג  ,ממנהיגי ' חובבי ציון '  .על  -אף העובדה שהמסמך

כולל סעיף שהוא תיפעולי בעיקרו  ,אין לו אלא ח ש י ב  1ת ה י ס ט  1ר י
להראות

ת ב לבד

.

זאת נשתדל

להלן .
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להחזרה

שני

חלקים  ( :א )

החלק המתווה את העיקרון המונח ביסוד הקמת המוסד  ,היא הספרייה

הלאומית  ,ושבו צוינו הגורמים והמניעים להקמתה ; ( ב ) החלק האופראטיבי ובו פירוט ההכנות שיש
לעשותן  .חשיבותו ההיסטורית של המסמך מקורה בנקודות
מרכזית ;

לאומית

שלהלן ) 1 ( :

בחירת ירושלים כמקום שבו תוקם

()2

עצם ההחלטה להקים ספרייה

הספרייה ;

( )3

הקביעה שריכוז

האוצרות  -שבכתב של עם ישראל יהווה מרכז רוחני בשביל העם כולו  ,והמשמעות הנובעת מכך
בשביל התפקיד שתמלא הספרייה בתור ספרייה לאומית מרכזית לא רק של העם היושב בציון  ,אלא
גם בשביל היהודים בכל

התחייה הלאומית

פזורותיהם ; ( ) 4

בארץ  -ישראל ;

() 5

הקשר שהוקם בין ייסודה של ספרייה לאומית ובין רעיון
ההוראות המעשיות הנוגעות להכנות הדרושות להקמת

הספרייה  ,שבמהלכן נועד לספרייה ' שער ציון ' שביפו תפקיד

מרכזי .

אף  -על  -פי שכל הנקודות שהועלו בהודעה היו בעלות חשיבות רבה מאוד  ,אין להכחיש שהגרעין של
כל אחת מהן כבר היה

קיים  ,בצורה זו או אחרת  ,בהצעות שהעלו בשעתם לוין  ,פרומקין  ,בן  -יהודה ,

סירקין ואחרים  .אולם ההקדמה להודעה מחודש אב קושרת את ההחלטה על הקמת ספרייה לאומית
יהודית עם הוועידה הכללית השנייה של הוועד האודיסאי  ,המוסד הרשמי של ארגון ' חובבי

ציון ' .

דבר זה מסביר את חשיבותה ההיסטורית ומספק על  -ידי כך אישור רשמי  ,למרות העובדה שההחלטה

עצמה לא נתקבלה במליאת הוועידה  .יתרה מזו  ,אי אפשר להתעלם מרוח האידיאולוגיה של
אחד  -העם

שהודגשה

בפיסקה

ו ' בני

משה ' ,

בארץ  -ישראל  ,ככוח המניע העיקרי

להחלטה .

השלישית ,

שעניינה

הקמתו

של

מרכז

רוחני

יש לתת את הדעת על ההחלטות המעשיות  ,שלפיהן יוקמו שני גופים  ,אחד באודיסה  ,שיורכב
מוועדה מפקחת של שלושה אישים  ,שתדאג לקבלת הספרים והכספים ותשלח את אלה ליפו  ,והשני
ביפו  ,שעליו יוטל לרשום את הספרים שיתקבלו  ,להחתימם וכן לדאוג לשמירתם ' לעת עתה ' בעיר זו ,
עד שיוקם בירושלים הבניין שנועד לשמש כספרייה לאומית  .יתרה מזו  ,הספרייה הלאומית תנוהל

בידי ' אנשים נכבדים ' מתאימים .
המסמך מציין  ,שלאור הקשיים בגיוס האמצעים הכספיים והחומריים הדרושים להקמת הספרייה
הוחלט -
( א )  . . .לפנות אל כל חברינו  . . .ולבקש מהם כי ישתדלו איש בעירו לקבל מיד מיודעיו ומכריו

ספרים ונדבות כסף  . . .מידידים וממכרים ; ( ב )  . . .את הספרים ישלחו על שם ראבניצקי ואת
הכספים על שם ליליענבלום  ,אשר יקבלו אותם מידי כל המתנדבים וישלחום

ליפו .

27

לרוב המנהיגים המעורבים בעניין לא היה כל ספק באשר לדרך שיש לנקוט כדי לגייס כספים  .דרך זו
היתה מקובלת על יהודי הגולה בבואם להקים מוסדות ציבוריים

בארץ  -ישראל :

שתדלנות

ופילאנתרופיה  .הם הציעו אפוא לסמוך על נדיבות  -לבם של הציונים בכל הנוגע לאיסוף ספרים ,
ובעיקר מתוך אוצרותיהם ואוספיהם הפרטיים של יהודי התפוצות  ,ואילו את סכומי הכסף הדרושים
להעברת הספרים בדרך הים ליפו התכוונו להשיג מן הוועד האודיסאי .

27

שם .

28

ראה :

י

)

16

28

איגרת יהודה נפך אל יהושע איזנשטדט  ,מיום כ " ב בסיון תרנ " ג  .ארכיון ציוני מרכזי בירושלים ) / 35 / 4 ,ע .

הדיונים בשלהי המאה התשע  -עשרה בדבר כינונה של ספרייה לאומית בארץ  -ישראל

מעטים מאוד  ,וביניהם אדם מעשי כסירקין וכן אחד  -העם  ,הבינו שלתכנית מעין זו דרושים משאבים
שהם גדולים בהרבה מתרומות מקריות .

29

על כל פנים  ,ההחלטה ההיסטורית אינה כוללת אפילו רמז

למשהו הדומה לתקציב שנתי קבוע  ,המבוסס על הכנסות שנתיות קבועות  ,שלא לדבר על תכנון
מפורט  ,הכולל הערכה ריאליסטית של ההוצאות שיידרשו להפעלתו הרגילה של מוסד מסוג

זה .

ייתכן שהסיבה להימנעותם מהזכרת המשאבים הכספיים הדרושים נעוצה בכוונה להתחיל בהכנות
בלבד  ,ולדחות את מימושה במעשה של התכנית למועד מאוחר יותר  .תימוכין להשערה זו ניתן
למצוא בפיסקה ג של ההודעה  ,העוסקת בבניין שבו ישוכנו הספרים  .הוסכם שהספרים יאוחסנו

' לעת עתה ' בספרייה שביפו  ,עד שיהיה אפשר להקים או לשכור בניין בירושלים ; זו הסיבה מדוע לא
פורטו בהודעה הבעיות הכרוכות בהקמת בניין מתאים .
אשר למסגרת

החוקית ,

הארגונית והמינהלית שבתוכה צריכה לפעול הספרייה  ,מצויה בידינו

דרישתו של סירקין  ,שהתנאי הראשון הוא השגת רשיון מן הממשלה התורכית להקמת הספרייה ,

והשני  -מנוי ועדה מפקחת  ,המורכבת מירושלמים נכבדים  .יוזמי הספרייה כללו את עניין הוועדה

בהודעתם  ,אך נמנעו מלעסוק בבעיה של השגת הסכמתה של ממשלת תורכיה .
כל הבעיות שנזכרו לעיל נדונו  ,כפי שנראה להלן  ,גם על  -ידי גופים שונים בארץ  -ישראל .

' ועד בית הספרים הכולל ' והמאמצים לאיחוד הספריות

הדיונים וההחלטות של ' חובבי ציון ' בעניין הספרייה הלאומית פורסמו בארץ  -ישראל על  -ידי סניף
אגודת ' בני משה ' ביפו  .בעקבות הפרסום החלו דיונים פנימיים בסניף המקומי של האגודה  ,במטרה
לממש את הצעדים הראשונים שעליהם החליטו ' חובבי ציון '  .בשבט תרנ " ד ביקשו חמשת האישים

שנזכרו בהודעה האודיסאית מאב תרנ " ג ( בינשטוק  ,ד " ר שסיין  ,גרזובסקי  ,ניאגו ואיזנשטדט ) מפינם
ליסד בירושלים ועד למען הקמת הספרייה הלאומית  .לאור ההחלטה להקים את הספרייה בירושלים ,

אי אפשר היה לעקוף את אנשי המקום בכל הקשור בעניין חשוב זה  .אולם  ,כפי שידוע לנו מדברי
איזנשטדט  ,רק אחרי מאמצים חוזרים ונשנים עלה בידו לשכנע את משכילי ירושלים לבחור
מביניהם נציגים לוועד .

30

פינס הזמין גם אישי ציבור אחרים בירושלים לבוא לאספה שבחרה את

חברי ' ועד בית הספרים הכולל

בירושלים ' .

הוועד התכנס לישיבתו הראשונה ביום כ " א בשבט תרנ " ד וקבע לעצמו תקנות

א.

כדלקמן :

מספר חברי הוועד יהיה שבעה ; אם יהיה צורך בכך  ,יצורפו אליו חברים נוספים  ,ליושב ראש

נבחר אפרים כהן  -רייס ; סגנו  :חיים הירשנזון ; מזכיר  :דוד ילין  .שאר החברים היו  :בכר  ,יעבץ  ,פינס
ויעקב מאיר .

ב.

ישיבות הוועד יתקיימו בביתו של פינס ויכונסו על  -פי שיקול דעתו של היושב  -ראש  ,או לפי

בקשת שני חברי ועד רגילים .

31

תמוז תרי " ג  .ארכיון ציוני מרכזי בירושלים . 24 / 35 / 4 / 1 ,

29

ספר הזכרון להנהגת בני משה בארץ  -ישראל  ,מס '

30

איגרת יהודה גרזובסקי ויהושע איזנשטדט אל י " מ פינס ודוד ילין  ,מיום ו ' בשבט תרנ " ד  .בית הספרים הלאומי
והאוניברסיטאי ,

31

, 19

. 40793

זכרון דברים א ' לועד בית הספרים הכולל בירושלים  ,כ " א בשבט תרנ " ד  .בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי ,
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אשר לוועד ,מן הראוי להדגיש  :ראשית  ,בין חבריו נכללו אישים בולטים הן מ ' בני ברית ' והן מפעילי
ספריית ' בית מדרש אברבנאל '  ,ופירוש הדבר  ,שהאחרונים הצטרפו רשמית לתכנית הקמתה של

הספרייה הלאומית  .שנית  ,בחירת הוועד היתה תוצאה ישירה מן ההחלטה שקיבלו ' חובבי ציון '
באוריסה בחודש אב תרנ " ג  ,שבה דובר בצעדים ראשונים לקראת הקמת ספרייה לאומית

בארץ  -ישראל .
בירושלים של שנת תרנ " ג התקיימו זה ליד זה שתי ספריות ציבוריות  :האחת ' בית הספרים לבני
ישראל ' שיסדו אליעזר בן  -יהודה וחבריו ; ספרייה זו היתה סגורה למעשה מאז שנת תרנ " ב  .השנייה ,

' בית מדרש אברבנאל '  ,מיסודה של אגודת ' בני ברית '  .ביפו פעלה אותה עת הספרייה ' שער ציון '
שנתחדשה בשנת תרנ " א  .כל שלוש הספריות עשו מאמצים כדי להבטיח לעצמן תמיכה כספית ולשם
כך פרסמו מודעות בכתבי  -העת היהודיים בארץ  -ישראל ובאירופה ושלחו מכתבי בקשה למוסדות
ולארגונים השונים של ' חובבי ציון '  .נוסף על כך שלחו מכתבים לאישים יהודים ידועי -שם  ,ובכלל

זה למנהיגי התנועה הציונית  ,לסופרים ולעיתונאים בעלי שם  .התפתחויות אלה התרחשו בעת ובעונה
אחת עם ראשית הדיונים בדבר הגשמת רעיון הספרייה הלאומית היהודית בקרב מוסדות תנועת
' חיבת ציון ' ואגודת ' בני

משה ' .

פעילות ערה זו הביאה עמה מבוכה בלב האישים שהיו קרובים לרעיון  .ביטוי למבוכה זו ניתן למצוא
בדברים

הבאים :

 . . .ובדבר אוצר הספרים בארצנו  ,הרעיון הזה לקח את כל לבי לו יכולתי להכין ספרייה

גדולה !

והנה בדבר הגדול הזה כבר יש חלוקי דיעות  .זה אומר נחכה עד אשר יתנו לנו רשיון מגבוה וזה
אומר לא  ,כי עתה

...

אל המלאכה

...

ובין כה וכה נבוכים אנו ולא יודעים מה לעשות  .ספריית

' שער ציון ' ביפו  ' ,בית מדרש אברבנאל' ועוד שם לו ( לא אזכור את שמו ) בירושלים וכל אחד
בונה במה לעצמו ופונה אל בני הגולה וקורא  :קבצו  ,ושלחו  .בני הגולה עומדים משתוממים

ונכונים להאמין כי כוללים חדשים ו ' חלוקה ' חדשה נפתחה בארצנו והנם פונים עורף לכלם .
למה לא תתאחדו אחים יקרים  . . .למה תתנו לבנות במות  ,במות  ,בנו לנו בית מקדש אחד ,
מרכז אחד  ,תלפיות ואז לבנו ונפשנו יהיו נתונים אליכם .

32

תגובה זו הניעה את ' חובבי ציון ' לבדוק את האפשרות לאחד את הספריות שבירושלים  .בעקבות
זאת  ,כשעלו לרגל לירושלים שניים ממנהיגי ' חובבי ציון '  ,בפסח תרנ " ג  ,ניסו לשכנע את העומדים
בראש שתי הספריות להתאחד  .אולם דבר לא יצא מן העניין  .הכישלון להביא למיזוג הספריות גרם
אכזבה מרה ל ' בני משה '  .איזנשטדט העיר על כך

בעיתונו :

שנים מהעולים השתדלו לאחד את שתי הספריות  . . .שתיהן כמעט סגורות מחסרון אמצעים
והתאחדות שתיהן לאחת יכולה להביא טובה רבה להשגת האמצעים החומריים ואף לרומם

ערכה המוסרי  .אך כנראה עוד לא בחרה האחדות בציון וכל עמלם לריק  .קטנות  ,קטנות

איגרת ' בני משה ' לשכת ישורון ורשה  ,אל הלשכה ביפו  .טיוטה ללא תאריך  ,כנראה תרנ " ג  .ארכיון ציוני מרכזי

32

בירושלים . /) 35 / 9 / 5 ,
ספריית ' בית מדרש אברבנאל ' לפי תכניתו של קארל זיטנפלד

( ארכיון בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי  , 40793תיק
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דקטנות בכל דבר ובשבילן אי אפשר לעשות מאומה  ,ואין הקרעים מתאחים בשום

אופן .

ובמצבנו זה יש לשמוח על זה כי לפחות הכל ואפילו בני הכוללים התחילו להרגיש רעת
הפירוד  . . .וטובי חובבי ציון

הקטנות .

...

משתמשים בעת מוכשרת כזאת לרכך הלבבות ולטהר טינוף

33

לא עבר זמן רב ושתי הספריות השמיעו את דעתן על הדרישה להתמזג  .בן  -יהודה ביקש שהעניין

יובא לבוררות  .אנשי ' בני ברית ' התנגדו ונימוקיהם  ( :א ) הספרים שבספרייתם הם רכוש האגודה  ,וזו
אינה מוכנה לוותר עליהם ולהסתכן באובדנם  ,אם יתגשם

המיזוג ; 34

( ב ) הספרייה פתוחה מדי יום

ומעניקה את כל השירותים ; יתרה מזו  ,היא אינה נתונה בקשיים כספיים כלשהם  ,כפי שמוכיחה
העובדה שהנהלתה מעולם לא פנתה לציבור בבקשה שיתרום כספים  ,אלא ספרים

בלבד .

35

הניסיון להביא למיזוגן של שתי הספריות נכשל בגלל נוקשותם הבלחי מתפשרת של שני הצדדים

בעניינים בלתי חיוניים .
ניסיון נוסף בכיוון זה  ,שנעשה באביב תרנ " ד במסגרת ' ועד בית הספרים הכולל בירושלים '  ,הצליח
במקום שנכשל קודמו  .עוד לפני שהוקם הוועד  ,בראשית תרנ " ד  ,יזמו אנשי ' בני ברית ' שיחות עם

בן  -יהודה וחבריו במטרה לשכנעם בצורך למזג את שתי הספריות  .על דוד ילין הוטל לשכנע את חיים

הירשנזון  ,ומאיר ניסה לשכנע את אליעזר בן  -יהודה  .הן

בן  -יהודה והן הירשנזון נתנו עצמם לשכנוע .

אף  -על  -פי שהיתה התנגדות  -מה בקרב חבריו של בן  -יהודה  ,שחששו מפני סכסוכים על עניינים

קלי  -ערך  ,הושגה הסכמה עקרונית  ,לפיה תעבור ספריית בן  -יהודה לידי הוועד  ,שיעביר אותה באופן
זמני לידי הוועד המנהל של ספריית ' בית מדרש אברבנאל '  .וזאת מתוך הבנה  ,שבעתיד תהיה ספריית

בן  -יהודה חלק מן הספרייה הלאומית

המתוכננת .

36

מכתב  ,ובו תמצית ההסכמה שבעל  -פה  ,נשלח אל

א ' כהן  -רייס  ,יושב  -ראש ' ועד בית הספרים הכולל

 . . .ועד ' בית הספרים לבני

בירושלים ' :

ישראל ' בשומו אל לבו

כי תכונת בית הספרים הכללי אשר חובבי

ציון אומרים להקים בעירנו מתאמת לגמרה את תכונת בית הספרים שהועד הזה עומד בראשו ,
החליט למסר את בית הספרים הזה לידי הועד שנבחר בהסכמת הועד לבית הספרים החדש
שפקדו חובבי ציון ביפו  . . .באופן ש ' בית הספרים לבני ישראל ' יתנהג על פי התקנה שקבעו
מיסדי הבית ליסוד מוסד להנהגתו והוא כי יהיה לעולם מכון מיוחד עומד בפני עצמו ולא יעמד
תחת שום חברה אחרת בלתי אם תחת ועד מיוחד ממונה

עליו .

37

33

מכתבים מארץ  -ישראל  ,א ( א ' באייר תרי " ג )  ,עמ '

34

מכתבים מארץ  -ישראל  ,א ( תמוז

35

המליץ  ,לג ( ל ' בתשרי תרנ " ד ) .
איגרת דוד ילין ליהושע איזנשטדט  ,מיום ז ' בשבט תרנ " ד  .ארכיון ציוני מרכזי בירושלים  . ~ 4 / 25 / 31 ,אחרי שהושגה
ההסכמה העקרונית דחק ילין באיזנשטדט להביא להקמת הוועד במהירות האפשרית  ,כדי שהמיזוג ייחשב כפעולתו

36

תרנ " ג ) ,

.8

עמ ' . 36

הקונסטרוקטיבית הראשונה המבוצעת במסגרתו .
37

איגרת הוועד הממונה על

בית הספרים לבני ישראל אל אפרים כהן  ,ראש ועד בית הספרים הכללי בירושלים  ,י " ג

באדר ב ' תרנ " ד  .בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי ,
סולומיאק  ,חיים

168

הירשנזון .

; 40793

על המכתב חתומים  :א ' בן  -יהודה  ,ש " י שטרן  ,א '

הדיונים בשלהי המאה התשע  -עשרה בדבר כינונה של ספרייה לאומית בארץ  -ישראל

בן  -יהודה הוזמן לישיבה השלישית  ,בי " ח אדר ב ' תרנ " ד  ,ובה פירט את תנאיו למיזוג המוצע  .הוא
הדגיש שיש דמיון בהשקפותיהם של ' ועד בית הספרים ' ושל הוועד הממונה על ' בית הספרים לבני
ישראל ' בכל הנוגע למטרה הסופית  -הקמת ספרייה לאומית  .הקביעה הכלולה במכתבו  ,שלפיה
תישאר הספרייה יחידה נפרדת ועצמאית  ,שאינה כפופה לשום גוף אחר  ,מתייחסת למעשה לספרייה

הלאומית המתוכננת  ,שנועדה גם היא להיות מוסד נפרד ועצמאי  .במלים אחרות  ,בן  -יהודה דרש

שכל מיזוג ייעשה רק עם הספרייה הלאומית ( שעדיין לא היתה קיימת ) .
מאחר שלא הוחלט דבר מוגדר  ,נקבעה ישיבה נוספת לי " ד באייר תרנ " ד  .בישיבה זו נדונו נושאים
38

אחדים :

א.

הובעה דאגה בגלל העובדה שיבית הספרים לבני ישראל ' סגור לקהל ואינו משרת איש ,

אף  -על  -פי שכמה אנשים מעוניינים להשתמש בו .

לפיכך הוחלט להשאיל את אוסף הספרים

שברשותו לספריית ' בית מדרש אברבנאל '  .אולם אין לעשות זאת לפני שייערך קטלוג מדויק של כל
החומר הספרייתי וחומר אחר וכן רישום הציוד והריהוט  ,רישום שיאושר בחתימתם של א '

בן  -יהודה ואישים אחרים שהם הממונים על הספרייה .
ב.

הועלתה הבעיה הכספית  .מאחר שהסכם השכירות השנתי של הספרייה עומד לפוג והספרייה

מפגרת בפרעון חובותיה  ,הוחלט לפנות לוועד המנהל של ספריית ' בית מדרש אברבנאל ' בבקשת
הלוואה שתספיק לכיסוי הוצאות שכירת חדר מתאים  ,לעריכת הקטלוג  ,ורישום המלאי  ,לכריכת
הספרים והעברתם וכו '  .את ההלוואה יפרע ' ועד בית הספרים הכולל' לאחר שתוקם הספרייה
הלאומית .

39

כשבוע ימים אחרי הישיבה הנזכרת נשלח אל ספריית ' בית מדרש אברבנאל ' מכתב מטעם ' ועד בית

הספרים הכולל '  ,שעליו חתמו  ,א ' כהן  -רייס  ,י " מ

פינס  ,ז '

יעבץ  ,ח ' הירשנזון וד ' ילין  .במכתב צוין

כי כל ספרי ' בית הספרים לבני ישראל ' ורכושו הועברו לרשותם בהתאם לרשימה

...

מפורטת :

ובהיות כי עוד טרם באה העת  . . .לבית הזה להפתח  ,והספרים האלה אינם יכולים להיות עד

העת ההיא לתועלת הכלל כל זמן שהם סגורים בפני הקהל  ,אמרנו להציע לפניכם

...

40

בהמשך מפורטים התנאים שעליהם הוחלט בישיבה שהתקיימה בי " ד באייר תרנ " ד  ,כגון שכירת
חדר חדש והשנת הלוואה לכיסוי ההוצאות הצפויות  .ועוד נאמר במכתב  ,שספרן ספריית אברבנאל

יתיר את השאלת הספרים שהועברו ( תמורת עירבון )  .משתוקם הספרייה הלאומית יוחזרו כל
הספרים שהושאלו לידי ' ועד בית הספרים הכולל ' וזה יפצה את ספריית אברבנאל על ההוצאות

הכרוכות בהחסנת הספרים והטיפול בהם .

38

41

זכרון דברים ג ' לועד בית הספרים הכולל ירושלים  ,י " ח באדר ב ' תרנ " ד  .בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי ,

. 40793
39

זכרון דברים ד ' לועד בית הספרים הכולל בירושלים  ,י " ד באייר תרנ " ד  .בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי ,
. 40793

40

איגרת חברי ועד בית הספרים הכללי בירושלים אל חברי ועד בית הספרים מדרש אברבנאל לאגודת בני ברית
בירושלים  ,מיום כ " ה באייר תרנ " ד  .בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי ,

41

. 4 " 793

שם .
169

דב שידורסקי

תשובת ספריית אברבנאל להצעות שהועלו היתה חיובית  .הספרייה

שנתיים עבור החדר יהיו בסך

60

קבעה  ( :א )

שדמי שכירות

פראנקים ; ( ב ) שאחריותה לאוסף הספרים המועבר תתחיל רק

לאחר שיוחזרו כל הספרים המושאלים השייכים ליבית הספרים לבני ישראל' ; ( ג ) ההשאלה מאוסף

זה תיעשה על  -פי כללי ההשאלה של ספריית אברבנאל ; ו  ( -ד ) הספרייה תהיה פטורה מן האחריות
ומן החובה לשלם פיצויים עבור ספרים שאבדו במרוצת השנים עד לשיעור של חמישה אחוזים
מכלל הספרים .

42

המכתב שבו פורטו התנאים הללו  ,בחתימת ז ' יעבץ  ,א ' לונץ  ,י ' מיוחס וי " א הוניג  ,הוגש לאישור

הוועד בישיבתו השישית  .בישיבה זו גם הוסמכה ספריית אברבנאל להוציא סכום ראשוני של

30

פראנקים על קיטלוג הספרים הלועזיים  .ילין הציע לקטלג את הספרים העבריים בעצמו  .המספר
האחרון בקטלוג שלו היה

625

וספרים אחדים לא

נמצאו .

43

פירוש הדבר  ,שהמספר הכולל של

הספרים שהועברו מספריית בן  -יהודה היה אלף בערך .
ירושלים או

יפו ?

אף  -על  -פי שכבר הוחלט  ,כזכור  ,שהספרייה הלאומית תוקם בירושלים  ,עוררה שאלת המיקום ויכוח
סוער בארץ  -ישראל ובגולה  .השאלה היתה אמנם באיזו משתי הערים  ,ירושלים או יפו  ,לבחור  ,אך
היו גם מי שהציעו שהספרייה תוקם באחת המושבות החדשות שבדרך בין שתי הערים .
וכך מתאר אליעזר בן  -יהודה את ההבדל בין שתי הערים  ,במאמר שפרסם בעקבות בואה של העלייה
הראשונה

ב : 1885 -

ירושלים היא עיר הרוח  ,וגם יפו עיר הרוח הנה  .רוח אל חי רוח הקודש מרחף על פני העיר
העתיקה והקדושה  ,ורוח המסחר  ,רוח אהבת הבצע מרחף על פני יפו העיר  .יושבי ירושלים
יעופו  ,ימהרו  ,ירוצו אל כל עבר ופנה  ,אל כותל המערבי ילכו  ,לקבורת רחל יסורו  ,על הר
הזיתים ישפכו שיח  ,על קבר אחד צדיק יזורמו דמעות  ,יתחננו יתפללו עליהם  ,על בניהם על
קרוביהם  ,על גואליהם בחו " ל מחזיקיהם ותומכיהם אשר ישלמו בשקליהם בעד תפילותיהם
ובני יפו יחושו  ,יטושו  ,ידאו  ,יעשו עבר  ,אל חוף הים ילכו  ,מקום בו הגמלים ירוצו  ,אל הגנים

יסורו  ,שם יאספו מתבואות הארץ  ,יקצרו פני גנים  ,ינצלו את האורחים החדשים  ,יהיו לאנשי
הביניים ויום ולילה לא ישבתו .
מי מהם יותר

מצליח ?

יד מי על העליונה  ,יד השפחה או יד

הגבירה ?

כיושבי ירושלים כן גם

יושבי יפו עניים המה  ,רק שיושבי ירושלים עניים המה ומקבלים חלוקה ויושבי יפו עניים
והרבה מהם אינם מקבלים חלוקה .

42

44

איגרת ועד בית מדרש אברבנאל בירושלים אל חברי ועד בית הספרים הכללי  ,מיום י " ח בסיון תרנ " ד  .בית הספרים

הלאומי והאוניברסיטאי . 40793 ,
43

זכרון דברים

לועד בית הספרים הכולל בירושלים ( ללא

והאוניברסיטאי ,
44

. 4 " 793

הצבי  ,א ( ה ' באב תרמ " ה ) .

תאריך ,

כנראה

תרנ " ד ) ,

בית הספרים הלאומי

הדיונים בשלהי המאה התשע  -עשרה בדבר כינונה של ספרייה לאומית בארץ  -ישראל

למרות ההחלטה ולמרות מקומה העדיף של ירושלים בעיני רבים אין פירוש הדבר כלל שמיקום
הספרייה בירושלים נתקבל כדבר המובן מאליו  .יתרה מזו  ,הרמאן שפירא הציע עוד בשנת תרמ " ב
( ) 1882

ליסד מוסד ללימודים גבוהים בארץ  -ישראל  .לדעתו יש לרכז את הקמת המושבות החדשות

באיזור אחד  ,המרוחק במקצת מירושלים  ,מחוץ להישג ידם של הקנאים לדת  .ומשום כך צריך גם
המוסד המוצע לקום במרכזו של איזור זה ולא בירושלים

גופא .

45

מניעים דומים נתגלו גם בוויכוחים שהיו במזרח אירופה בשאלת מיקומה של הספרייה

הלאומית .

ניתן לחלק את ההשקפות בנושא זה לארבע  ( :א ) אלה שצידדו ללא הסתייגות או היסוס

בירושלים ;

(ב)

אלה שצידדו בירושלים  ,אך רצו לדחות את הגשמת התכנית לזמן מתאים יותר  ,כשישתפרו

התנאים הדתיים  -רוחניים  ,התרבותיים והכלכליים בעיר ; ( ג ) אלה שצידדו ביפו ; ( ד) אלה שהעדיפו
שהספרייה תוקם באחת מן המושבות החדשות  .אבל גם אלה שנמנו עם בעלי שתי ההשקפות
האחרונות הודו שמקומה הראוי של הספרייה הוא בירושלים ורק משום שהנסיבות הקיימות אינן
מתאימות יש להעבירה למקום אחר  .אלה שצידדו בירושלים עשו כן מתוך שיקולים אידיאולוגיים ,
ובמיוחד פעלו אצלם מניעים מסורתיים  ,דתיים ולאומיים  .על אלה נוספו שיקולים מעשיים יותר ,

ובמיוחד כוחה של ירושלים כסמל יהודי אוניברסאלי בעיני ציונים ולא ציונים כאחד  .אלה שצידדו
בהקמת הספרייה מחוץ לירושלים עשו כך יותר מפני שהתנגדו לירושלים מאשר בגלל העדפת
מעלותיהן של יפו והמושבות  .ויחד עם זאת  ,היו גם מי שראו יתרונות ברורים  ,תרבותיים וחברתיים ,
במיקום הספרייה ביפו  .מוויכוח זה על מיקומה של הספרייה הלאומית עולים באופן ברור הדי

המאבק בין ירושלים ליפו על כתר המנהיגות ביישוב היהודי בארץ  -ישראל .
להלן נבחן מתוך פירוט  -מה אחדים מן המניעים שבאו לידי ביטוי בוויכוח על מיקום הספרייה

הלאומית  .קנאותם של החוגים החרדיים בירושלים ונטייתם להטיל חרמות בשם הדת היו ידועות

לשימצה הן בארץ והן בחוץ  -לארץ וסייעו להצמית כל מעשה שיש בו חידוש או יזמה  .למרות
שירושלים היתה בדרך הטבע המקום המתאים ביותר מבחינה רוחנית להקמת הספרייה  ,רב היה
לדעתו של יצחק נפך ' חששא דעינא בישא ' ולפיכך אולי עדיף שתוקם באחת

המושבות .

46

בגלל

אותה סיבה עצמה דחה לילינבלום כל כוונה מידית להקים את הספרייה בירושלים והוסיף כמה
טעמים

משלו :

 . . .אין דעתי נוחה מיסוד בית עקד לאומי בירושלים  ,לעת עתה לא זה המקום ולא זה העיר .
העיר הזאת לע " ע עומדת תחת ממשלת אותם הרבנים שכמעט החרימו את הגאון מבויסק ז " ל .
בעיר הזאת אין זכר לאינטעליגנציא יהודית  ,המתישבים החדשים רחוקים ממנה ברחוק מקום ,
ורק לחג הפסח או חג אחר יבואו שמה  ,על כך לדעתי אין עוד מקום בה לבית עקד

לע " ע צריך ליסד את בית העקד ביפו ואם נזכה  -נעתיקהו

45

המליץ  ,יח ( ג ' בתמוז תרמ " ב ) .

46

איגרת יהודה נפך אל יהושע איזנשטדט  ,מיום כ " ב בסיון

47

איגרת

משה

לירושלים . . .

לאומי .

47

תרנ " ד  .ארכיון ציוני מרכזי . 21 / 35 / 4 ,

ליב לילינבלום אל מנחם אוסישקין  ,מיום כ " ד בסיון תרנ " ג  .ארכיון ציוני מרכזי בירושלים ,

3 / 328א . /) / 24 /

דב שידורסקי

שמואל מוהליבר  ,ממנהיגי תנועת ' חיבת ציון '  ,היה מלא פקפוקים באשר לטעמו ולעיתויו של

הוויכוח בעניין הספרייה הלאומית בכלל  ,ומיקומה בירושלים  -בפרט  .מלבד הטיעון הכלכלי
שהעלה במכתבו אל סירקין היו עמו נימוקים נוספים נגד תכנית הספרייה  ,שכנראה היסס להזכירם
במכתבו  .קרוב לוודאי שמצבה החברתי של ירושלים  ,על המחלוקות שבה  ,היה אחד מאלה  .במכתבו
אל סירקין טוען

...

מוהליבר :

בדבר אוצר הספרים בירושלים הטבת מאד להשיב להם שמקודם נחוץ לדאוג בעד בית

לאוצר כמנהגו של עולם  ' .אדם קונה בית ואח " כ מכניס לתוכו כלים '  .גם צדק כבודך בעוד
ספיקות רבות בזה ועוד לא הגיעה העת ליסד בירושלים בית ספר  .הן אין להתפלא על אשר
שלחו מהם פעמים מכתבים בדבר בית ספר  ,כי כן טבע כל איש ואיש להיות עסקן בדבר מה ,
וכאשר לע " ע עדין ירושלים שוקטה מעסקי מסחר קניה מחפשים להם טרדות שונות  ,ולעסוק
בבית ספר היא טרדא שיש בה תענוג  ,אבל לפנינו יש דברים הרבה העומדים ברומו של היישוב
והם עיקרן של היישוב  .ע " כ אין לנו לע " ע להטריד את רעיונינו במה שהיישוב יכול לעמוד
בלעדו איזה

זמן .

עכ " ז חלילה לנו לחות דיעה לבטל את

הענין .

48

במלים אחרות  ,מוהליבר טוען שהזמן אינו מתאים להקמת ספרייה לאומית בירושלים  ,משום שלעיר
חסרים התנאים הכלכליים היסודיים  .משום כך חשוב יוחר לתת את הדעת תחילה על היסודות

החיוניים לקיומו של היישוב בעיר ולהניח  ,לפי שעה  ,עניינים אחרים  ,חיוניים פחות  .יחד עם זאת
סבר מוהליבר שיש לשמור על הרעיון של תכנית הספרייה לבל יגווע .

בנוסף להחלטה העקרונית על כינונו של בית ספרים לאומי בארץ  -ישראל  ,נפלה גם ההחלטה על
מיקומה של הספרייה בירושלים באותו פורום רשמי  -למחצה  ,שהתאסף בכ " ט בתמוז תרנ " ג בבית

ד " ר מיכלזון באודיסה .

49

להלן נביא קטע מיומנו של דוד

סוחובולסקי :

ביום ה ' בערב נאספו [ הוועד והצירים ] לבית הד " ר מיכעלזאהן והנה שקלו וטרו אודות הבית
נאמן לבית העקד באה " ק  :ה ' ליליענבלום  ,גאלדבערג  ,ראזענטהאל  ,פינעס חוו דעתם כי מקום

הבית נאמן יהיה ביפו  ,וה ' אוסישקין  ,עפשטיין  ,בן  -עמי וכו ' חוו דעתם כי מקומו יהיה

בירושלים  .והנה אחרי וכוחים רבים החליטו  :כי ביפו יהיה בית עקד פאפולארי  ,אשר ממנו
יקחו ספרים לכל המושבות ; ובירושלים יעשו ב י ת ע ק ד ג ב ו ה ל א ו מ י ומקום בנין הבית
נאמן יהיה בירושלים והחליטו כי כעת יניחו כל הספרים הנאספים בבית העקד ביפו  ,אך כאשר
יבנה הבית נאמן באה " ק יניחו ביפו רק הספרים הפאפולריים והספרים היקרים הנוגעים
לזכרונות קדומים וכו ' ישימו בבית העקד אשר בירושלים ובחרו ועד משלשה אנשים ,
ליליענבלום  ,בן  -עמי  ,רבניצקי אשר להם ישלחו את הנדבות לטובת הבית נאמן באה " ק  ,כן
הספרים לטובת בית העקד אשר באה " ק והמה ישימו תו על הספרים להבדיל בין הספרים
הפאפולריים אשר ישארו ביפו והספרים האחרים אשר ישארו ביפו רק עד אשר יבנה הבית
נאמן

בירושלים .

50

48

איגרת שמואל מוהליבר אל יהושע סירקין  ,מיום י " ג בתשרי תרנ " ד  .בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי  / 790 ,ץ .

49

ראה לעיל .

50

יומן דוד סוחובולסקי  ,תרנ " ג ( ראה לעיל  ,הערה . ) 25
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יחיאל מיכל פינס  ,אברהם משה לונץ ואליהו האניג

בישיבה נתקבלו החלטות בשלושה נושאים  ,ראשית  ,עניין מיקום הספרייה
תפקידה של הספרייה הציבורית

ביפו ;

בירושלים ;

שנית ,

ושלישית  ,הקשרים בין הספרייה שביפו ובין הספרייה

הלאומית העתידה לקום בירושלים  ,עד שתקום

האחרונה .

דו " ח הישיבה מציין שהאוסף של הספרייה הציבורית ' שער ציון ' ( שהוקמה בתרנ " א ) יהיה בעל אופי
עממי  ,אבל יכלול גם ספרות מדעית וטכנית  ,כדי לענות על הצרכים המידיים של אנשי המושבות

החדשות  .על  -ידי כך תמלא ספריית ' שער ציון ' תפקיד של ספרייה מרכזית או

אזורית  ,שתספק

שירותים לכל האיזור שמסביבה  .עד שתסתיים הקמתה של הספרייה הלאומית בירושלים יישלחו כל
הספרים לספרייה שביפו ואלה שיסומנו כמיועדים לספרייה הלאומית יועברו בסופו של דבר
לירושלים  .לאחד  -העם היתה השקפה דומה מאוד על

העניין :

 . . .יום ג ' שעבר יצא מפה לא " י ה ' סירקין  .קודם יציאתו היתה לנו ישיבה קטנה עמו ע " ד
שאלת ' בית  -העקד הלאומי ' אשר כידוע לכם היה הוא המעורר לדבר  .אחר מו " מ ארוך הסכימו
חברי  ,וגם ה ' סירקין  ,לדעתי  ,שלע " ע אי אפשר לגשת לפעולה כזו  ,ורק זאת עלינו

לעשות :

ליסד ביפו ' ועד ' שישגיח על בתי העקד שכבר ישנם וייסד גם חדשים  .מרכז כל בתי העקד

שבא " י יהיה ' שער ציון ' שביפו  .אליו יבואו כל הספרים מחו " ל  ,והוא ( כלומר הועד שיעמוד

בראשו ) ישתמש בהדובליקטים ( שבודאי יבואו במספר רב ) ליסד מחלקות בערים אחרות

ובמושבות  .ועל יד בית העקד שביפו תוסד מ ח ל ק ה מ י ו ח ד ת  ,שתהיה כעין התחלה לבית

דב שידורסקי

העקד הגדול לעתיד לבוא  .אל המחלקה הזאת יובאו ג " כ דובליקטים וחוץ לזה גם ספרים

אחרים שבעליהם יתנום ב פ י ר ו ש בשביל מחלקה זו  .ההבדל בין המחלקה הזאת ובין ' שער
ציון ' הוא כי תחת שהאחרון נותן ספרים למקרא לידי קוראיו המוציאים אותם מן הבית וגם מן

העיר  ,לא תהיה הרשות לשום אדם להוציא ספר מן המחלקה מכתלי חדרה והלאה  .אלה הם
ראשי פרקים מהצעתי  .את הפרטים אני מניח לכם  ,ובהיות ה ' סירקין אצלכם תוכלו להועץ

יחד ולהוציא את הדבר אל הפועל  .עליכם לדעת כי ה ' סירקין יכול לעשות בזה הרבה  ,אך לפי

תכונת רוחו דרוש לעוררו ולתת בידו פרוגרמא פרטית  .כי נוטה הוא להימשך לפעמים אחר

חלומות יפים שאין סופם להתקיים ' .

5

ההחלטה להקים את הספרייה הלאומית בירושלים  ,שנתקבלה באודיסה  ,בישיבה ביום כ " ט תמוז
תרנ " ג  ,היתה בעלת חשיבות מכרעת בשביל עניין הספרייה  .החלטה זו נתקבלה למרות העובדה

שמרבית המשתתפים בישיבה העדיפו את יפו  ,מן הטעם שהיישוב החדש הולך ומתפתח בה
במהירות ומשום שכל האינטליגנציה של ארץ  -ישראל מתרכזת בעיר זו ולפיכך  ,טבעי הוא  ,שביפו
יימצאו יותר קוראים לספרייה הלאומית מאשר כל מקום אחר בארץ  .לעומת זאת היתה ירושלים
' למרכז ההתנוונות והבערות '  ,משום שמקירבה יצאו ההכרזות הידועות לשמצה נגד היישוב

החדש .

אף  -על  -פי כן אימץ אוסישקין את כל רוחו כדי להטות את הכף לטובת ירושלים  .וכך מספר ליסמן
רוזנטל

בזכרונותיו :

כל הנאספים נמקו את ' הצעת יפו '  ,בהוכיחם שבעיר זו ימצא המון קוראים וכו ' וכו '  .לאחרונה

בקש מ  .אוסישקין את רשות הדבור ונשא נאום ארוך על שאלת מקום הספריה והפתיע בדבריו
את כל הנוכחים .
' בשבילי אין ספרית ארץ ישראל  -החל את נאומו המצוין  -בית  -מקרא  .אנכי חושב אותה
לספריה ל א ו מ י ת ,

בתור בית עקד ואוצר הספר העברי  .אנו חולמים ומקווים לשעה ,

שתשמש א " י מרכז לכל העם העברי  .האידיאל שלנו הוא  ,כי כל היהודים הנפוצים והפזורים

בגולה יבואו ארצה ויוסיפו לבנה על גבי לבנה  ,למען הקים את הבנין הלאומי הענקי . . .
המ יכז בא " יאת כל קמץ הגליתה  .וכשם שלא

רצוננו

נמיר לעולם את ארץ

,

( אז כבר התעורר רעיתו ןל

י וןר א ל

בארץ

אחרת ,

במולדתנו

!

כן

לא

יכל

הברת הירש בדבר התישבות היהלים
להחליף

את

ירושלים

בארמטעה )

בעיר

אחרת

בא " י יתכנת כל עם ישראל בשפו ובפושלים יהא מרכז הרח weln - -

העברית ! תעודתנו היא ( בתור ' חובבי ציתך לשים קץ לאסונה הלאומי הגדול ולהתפוררותה

הנוראה .

זה ארבעת אלפים בשנים יוצר רוחו של ישראל  ,המוצא את ביטויו בספרינו

הקדושים  .השכינה הישראלית נמצאת בגלות  .מוכרחים אנו להמציא מקום מנוחה לנשמתנו

הכואבת . . .

51

עלינו לאסף את כל ספרי ישראל ירושלימה ! לא איכפת לי  ,אם גם לא ימצאו

איגרת אחד  -העם אל ' בני סשה ' ביפו  ,מיום י " ב באייר תרנ " ד  .בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי  ,ארכיון

אחד  -העם  ,מס '  . 1916מן הראוי להדגיש  ,כי אכן בכל הנוגע לספריות ציבוריות קיבלו ' בני משה ' את דעת אחד  -העם
והשתדלו

174

להגשימה .

הדיונים בשלהי המאה התשע  -עשרה בדבר כינונה של ספרייה לאומית בארץ  -ישראל

בירושלם קוראים לספריה העברית  -הרעים מ  .אוסישקין בקולו האדיר  -בשבילי אין זה
בית מקרא  -זהו אוצר לאומי רוחני ! יבוא היום  -אם נזכה אליו בימינו או לאחר מותנו -

שאידיאל קבוץ  -הגלויות יתגשם  ,שא " י תהיה מדינת עם ישראל וכל המפוזרים והמופרדים
יתאחדו ויתרכזו במקום אחד  ,שאנו העברים נהיה לאדוני הארץ '  ' .יום זה מ
-

קרא הנואם בקול של מושל . . .

1

כ ר ח לבוא ! '

' אז נפתח את ספרינו הקדושים  ,המספרים על דברי ימינו

ועל כל מה שהגה ויצר רוח ישראל  .אז נחזה בהתגשמות חלומנו  ,ואזי תגיע הגאולה

השלמה !  . . .אנכי
אחר ,

כי

אם

דורש
אך

ורק

,

כי

הספריה

בירושלים '

.

הלאומית

תווצר

לא

במקום

52

כמו ציונים אחרים לפניו ראה גם אוסישקין צד שווה בין כינוס העם היהודי בארץ  -ישראל ובין
כינוס המורשת הרוחנית שלו בירושלים  .לפי דעתו  ,עצם ריכוזם של אוצרות הרוח של העם

בירושלים חשובה בהרבה ממספרם של המשתמשים בספרייה בפועל .
ניתן לטעון כמובן  ,שמפני שהדברים שצוטטו כאן נכתבו מתוך הזיכרון כשלושים  -וחמש שנים אחרי
שנאמרו הם אינם משקפים בדיוק את הנאום המקורי  .אבל אין כל ספק באשר להשפעה שהיתה
לדברים על הנוכחים  ,כשם שאין לפקפק כלל בכך שההחלטה שנתקבלה בעניין מיקום הספרייה
הלאומית היתה בעלת חשיבות מכרעת מבחינה היסטורית וזאת למרות העובדה שכעבור שנה חזר
סירקין והעלה את העניין בשעת ביקורו בירושלים .

אוסישקין לא החשיב ביותר את ההתיישבות העירונית בארץ  -ישראל  ,משום שבעיניו היתה התחייה
הלאומית קשורה בעיקר בהתיישבות חקלאית וכפרית  .אף אחת מערי הארץ לא היתה חביבה עליו
במיוחד  ,להוציא ירושלים  ,אשר קדושתה עוררה בו הערצה נלהבת שרק מעטים מחבריו הציונים היו

שותפים לה  .בעיניו היתה ירושלים סמל לארץ  -ישראל כולה  .מאז ימי בחרותו נודע אוסישקין כמי
שאינו יודע פשרות וכבעל רצון  -ברזל  ,אף  -על  -פי שיש לחשוד שטיפח במתכוון תדמית כזאת של
נוקשות  ,בתור חזית שמאחוריה יוכל להסתיר אישיות בעלת אופי רומאנטי ביותר  ,החולמת על

גאולת עם ישראל בארץ  -ישראל  .אפשר שקו רומאנטי זה שבאופיו הוא המסביר  ,לפחות
במידת  -מה  ,את יחסו המיוחד לירושלים .

53

אוסישקין  ,שהיה מעורב בכל נפשו מנעוריו באידיאלים

הציוניים  ,פיתח לעצמו מוקדם בחייו השקפה ציונית מעשית  ,פוליטית ותרבותית אישית משלו ,
כשהדגש מושם בעיקר בצד הפוליטי  .הוא היה מצדד נלהב וחסר פשרות בירושלים ודרש שהמוסדות

המרכזיים של היישוב היהודי יוקמו בה  .גישה זו הונעה הן על  -ידי רגש דתי  -מסורתי והן על  -ידי
אינטואיציה פוליטית  -היסטורית  .בהשקפתו על מקומה של ירושלים בתחייתו הלאומית של העם

היהודי היה אוסישקין עקבי מאז ראשית חברותו בתנועת ' חיבת ציון '  .ועוד לפני ועידת אודיסה כתב
אוסישקין אל סירקין  ,שפסח על שתי הסעיפים וחשב שאולי יש להקים את הספרייה ביפו  ,שרק
ירושלים  ,ולא שום מקום אחר  ,הוא המקום היאה להקמתה .

52

53

ליסמן רחנטל  ' ,אוסישקין וירושלים  -זכרונות מלפני ל " ת שנים '  ,העולם
שלום שוורץ ( לעיל  ,הערה  , ) 23עמ '

 . 473 - 474קק 1972 ,
54

54

חודש אחרי הוועידה דחק אוסישקין

. 203 - 191

ראה גם

London

,

( 24

באפריל

"

istory of

.

) 1929
4ן Walter Laqueur ,

איגרת מנחם אוסישקין אל אחד  -העם  ,מיום ב " ב בסיון תרנ " ג  .ארכיון ציוני מרכזי בירושלים 4 / 35 / 4 / 1 ,נ .
175

דב שידורסקי

ב ' בני משה ' שביפו להתחיל בעבודה במהירות ולפתוח במסע תעמולה ולשלוח חומר תעמולה על
תכנית הספרייה לקהילות היהודיות שבאירופה .

55

בעקבות הדברים שנתפרסמו ב ' המליץ ' והמכתבים שנשלחו ל ' בני משה ' ביפו החלו לדון גם
בארץ  -ישראל בשאלת מיקום הספרייה הלאומית  ' .בני משה ' קיבלו את דעתו של אחד  -העם מנהיגם ,
שטרם בשל בזמן למימוש תכנית ירושלים  ,אך יש ויש להוציא אל הפועל את התכנית להקים מחלקה
מיוחדת במסגרת ספריית ' שער ציון ' שביפו  ,שתשמש גרעין לספרייה הלאומית המתוכננת  .לנושא
זה נזקק גם עורך

' הצבי ' :

יודעים אנו כי ימצאו אנשים אשר יאמרו כי טוב לבנות בית כזה ביפו  ,השער ציון  ,מלבנותו
בירושלים  .אבל מלבד שירושלים היא מרכז הארץ הנה חיבה יתירה נודעת מכל בני ישראל
לירושלים מאשר לכל שאר ערי ציון ובאשר על הבית הזה להיות בית כל ישראל כי גם אלה
שאינם מרגישים עוד חבת ציון

...

יתנו גם הם ספרים לבניין ספרייה כללית לעם ישראל  ,על

כן מקום הבית הוא רק בירושלים .

56

נוסף על שני הנושאים שדן בהם הקטע שהבאנו מתוך ' הצבי '  -ספרייה לאומית בשביל העם
היהודי כולו ומרכזיותה של ירושלים  -העלה הכותב סיבות אחרות  ,כגון תיירות של יהודים

ועלייה  -לרגל בחגים היהודיים  ,אשר יגדילו את מספר קוראי הספרייה  .הוא סיים את מאמרו
באומרו  ,שטעות בידם של אלה מבין ' חובבי ציון ' המצדדים ביפו  ,שכן בדרך זו הם מעודדים ה ' צרה '
ששמה

יפו .

בקיץ תרנ " ד ביקר סירקין בארץ  ,כדי לעמוד על מצבה של עין זיתים  ,יישוב בגליל שבו נכשלה
החקלאות כליל  .בהיותו בירושלים כינס את חברי ועד בית הספרים וכן את בן  -יהודה וכמה משכילים

מתושבי העיר  .בראש הישיבה  ,שנתקיימה בח ' סיון תרנ " ד  ,ישב סירקין והיא הוכרזה כישיבה שלא
מן המניין  .מטרת הישיבה היתה לבדוק את האפשרויות ליסוד ספרייה לאומית

בארץ  -ישראל .

57

בין

הבעיות שנדונו היה גם עניין מיקום הספרייה  .באותה ישיבה אמר י " מ פינס שמאחר שספרייה
לאומית היא אחד המוסדות המאפיינים אומה מודרנית ומאחר שקיומה יכול לחזק את התודעה
הלאומית  ,המקום היחיד היאה לה הוא ירושלים  ,שהיא מרכז העם היהודי  .ד ' ילין הטיל ספק בעצם
נחיצות הוויכוח בשאלת הקמת הספרייה  ,מאחר שהנוכחים כבר עוסקים במעשה עצמו מזה זמן  -מה .
דבר זה היה בו משום הכרה רשמית  -למחצה בשאיפתה של ספריית ' בית מדרש אברבנאל ' לראות
את עצמה כגרעין הספרייה הלאומית  ,ודחק לשוליים את הוויכוח בעניין המיקום .
אך  ,כזכור  ,הטיל סירקין ספק מלכתחילה באשר למעשיות שבקביעת ירושלים כמקום הספרייה
והכריז כי הוא מעדיף את יפו  .הוא גילה שלפני הישיבה התייעץ עם אנשי ' חובבי ציון '  ,ובמיוחד עם

55

איגרת מנחם אוסישקין אל ' בני משה ' ביפו  ,מיום כ " א בסיון

תרנ " ג  .ארכיון ציוני מרכזי בירושלים . /1 / 35 / 23 / 1 ,

56

הצבי  ,ט ( א ' באב תרנ " ג ) .

57

קיצור זכרון דברים החמשי לועד בית הספרים הכללי לספרות ישראל בעה " ק ירושלים  ,ח ' בסיון תרנ " ד  ,בית הספרים
הלאומי והאוניברסיטאי  .מסמך זה הודפס והופץ ברבים והוא מבוסס על הפרטיכל המפורט בשם ' זכרון דברים ה '
לאספה יוצאת מן הכלל לועד בית הספרים הכולל שנעשתה לכבוד האדון סירקין '  ,אשר נכתב בכתב ידו של דוד ילין
ושמור אף הוא בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי ,

176
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בניין ' בית מדרש אברבנאל ' כפי שקיים עד היום ברחוב בני ברית בירושלים

ר " ש מוהליבר  ,שחשב שבנסיבות השוררות עתה  ,ירושלים אינה מתאימה ושכדאי שאוספי הספרים

יישמרו לעת עתה ביפו  ,בטבריה או בצפת  .כדי לתמוך בהצעתו הביא סירקין שתי סיבות  ,אשר
לדעתו ולדעת רבים מ ' חובבי ציון ' הן בעלות משקל מכריע נגד בחירת ירושלים  .ראשית  ,הקנאה

וההתנגדות שניתן לצפות לה מצד הלא  -יהודים היושבים בירושלים  ,העוינים כל גילוי של לאומיות
יהודית ; שנית  ,קנאותם של החוגים החרדיים  ,המתנגדים לכל מפעל חדש  .נימוקיו של סירקין עוררו
ויכוח סוער שבו באו לידי ביטוי לא רק ההשקפות השונות בעניין הספרייה  ,אלא נתגלתה גם השקפת
המשכילים בנוגע לפעולותיהם הם ולנסיבות המשתנות של חייהם

בירושלים .

הקטעים שלהלן מובאים על  -פי פרוטוקול הישיבה  ,שנרשם בידי דוד

58

ילין 58 :

זכרון דברים ה ' לאספה יוצאת מן הכלל לועד בית הספרים הכולל שנעשתה לכבוד האדון סירקין נ " י  ,ח ' בסיון
תרנ " ד  .בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי . 40793 ,

,

ט
(

האדון ילין אומר להשיב על שני הדברים

העומדים בפנינו לשטן בדבר הבחירה בירושלים - .

על דבר קנאת הגויים אין לפחד כלל  ,רגילים הם לראות בירושלים ספרים באים מדי פעם
לישיבות השונות

...

ומה רבו בתי הישיבות של הספרדים בירושלים אשר בכל אחד מהם

נמצאים ספרים לאלפים ואין איש משים ליבו להם  .ובכלל רחוקים הם שכנינו מהתערב בענין
בתי ספרים ולא יגע הדבר ללבם כלל  . . . .ובדבר המניע השני

...

הנה אם הרה " ג מאהליווער

מפחד פחד גדול אין פלא  ,הוא חושב כי בירושלים לא יוכל איש לצאת מפתח ביתו מחמת
הקנאים הסובבים ברחובות  ,אבל אנו היושבים בירושלים יודעים היטב כי הסכנה אינה גדולה
כל כך  ,אין פחד קנאים מסבבים ברחובות ואין מאומה ובשלום ובשלוה נוכל לעשות מעשינו
מבלי התנגדות  .הנה בית הספרים מדרש אברבנאל
ועוד ימצאו רבים מלובשי השטריימל שבאים

האדון פינס מוסיף . . .

...

פתוח יום יום ואין פוצה פה ומצפצף

לבקרו .

לפני בואו הנה לפני חמש  -עשרה שנה אמר לו חותנו כי הולך הוא

למקום עקרבים ונחשים

...

והוא השיב לו אז כי ההתנגדות בכלל תבוא רק מן הדברים ולא

מהמעשים  .צריך לאדם רק לעשות ולא להרבות בדברים ואז אין מקום למחלקת  .את הדברים
האלה הגיד גם לאדון בכר בבואו הנה ליסד בית ספר והוא עשה כך  ,פתח בית ספר והגדילו

ובדברים המעיט והנה בית ספר קים וכל התנגדות חלפה כצל  .ואם בבית הספר

( שקאלע )

באוצר ספרים לא כל שכן  .הנה שמע סירקין גם דעת בן הרב שמואל סלאנט בענין הזה כי אין

כל התנגדות מצד הרבנים  .ואם נקרא בקול כי ביבליותיק הננו מייסדים  ,אולי יאמרו עוד
אחדים כי יש בדבר מינות  ,אבל אם נאמר פשוט כי ישיבה ( ממין ישיבות הספרדים ) אנו
מיסדים לא תקום מחלקת  .גם אם ימצאו בה ספרי ההשכלה החדשה לא תקום התנגדות  ,הנה
בישיבה הגדולה של הרב עזריאל ז " ל  ,נמצאו כל ספרי ההשכלה החדשים  ,וכן בישיבת הרב

גאגין ואין מדבר דבר  .האדון ילין מוסיף  . . .אם על בית מדרש אברבנאל אשר רב ספריו הם

מהספרות החדשה אין התנגדות  ,אין ספק שלא תהיה התנגדות כנגד האוצר הכללי אשר רב
ספריו יהיו מהספרות

התלמודית  ,אשר על כל פנים לה חלק היותר גדול בספרותנו

...

הם

יבואו אל הבית  .האדון בן יהודה מוסיף כי עתה אין עלינו לפחד כלל מהתנגדות  .אם היה
לפחד  ,היה זה לפני עשר שנים בהיות יד הקנאים יותר חזקה ובכל זאת נוסדו גם אז בתי ספרים
ואיש לא התנגד ומה גם עתה  .האדון בכר אומר כי הדבר הוא להפך  ,עתה זמן בין המצרים ויש

לפחד ממסירות  . . .האדון פינס אומר כי מוחה הוא כנגד הדברים

האלה  ,אין סימן בין המצרים

עתה  . . .רבים מן הנאספים מסכימים לדיעה זו  .האדון יעבץ אומר כי שמע שבעת ששמע הרב
מבריסק כי נכונים לאסוף אוצר ספרות ישראל אמר  :יביאו נא את הדבר תחת ידינו  .וכאשר
אמר לו כי בבית כזה שצריכים להמצא ספרים מכל המינים  ,גם אלה אשר לא לפי רוח
החרדים  ,או גם ספרים מתנגדים להם  ,אמר  :ומה

בזה ?

ישלחום אלינו ונגנזם .

59

בעקבות הוויכוח הוחלט סופית שהספרייה הלאומית תוקם בירושלים  .החלטה זו אישרה למעשה את
החלטת אודיסה משנת תרנ " ג ושמה קץ לוויכוחים נוספים בנושא זה  .יתרה מזו  ,אנשי ספריית ' בית

59

שם .
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 בהכרוז הראשון של ' בית ספרים מדרש אברבנאל '  ,תרנ
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המקדם ותמן השהתפו יהד לבנות בית בציון למרכז למפרה ישיאל  ,בית מפרים בש2

השם .

מדרש

אברבנאל  .אנודח ב נ י ב ר י ת בעיר הקדת העלתה על לבה אח ת ; ודהה הרוממה לתת לב אחד לנפוציה
',

יהודה בכל ארצוה פזוריהם ' אף זברה את ירושלם ואת הר קדשה כי הוא הכקום האחד שכל ישראל מכונים

שלהבי

אה לבם אליו נם בישובו נם בחרכנו  ,ותמצא את

יל

? קקם ברחמים נדולים ארצה הורכיה  ,ל ן מ ן הראיי לשים אה מפיתנו לאוה הב ר י ת במקום אשר כרה ה

את ~ב ר

א"

תרביבהשנה ה א רבע מ א וה להלות אחיו מספרד

י

הו עם אבותינוו כי ב ' ש3ה

; לות כפיד התלן

אחינו הנהדרים ההם להתערב עם שאר אחיהם ולהתקרב

,

ה דישה אש  -ע 3 .י כל ישראל אסה מעילם ועד עולם  ,ולשוב להיות לבוי אחד ולבלתי החצית

הארין
ועתה

לישראל

,

עוד .

אדון נכבד  ,הואילה ותנה ידך עמבו והים את תרומתך תרומת מפרים בכל לשון וככל עבין הנונע

ובמובך הנדול

ספרים את המפעל

תעורר נם את מיודעיך הנכבדים אוהבי הורתם וגמם וארצם

הבדוי

טסנו

אשר שם תפאית עני

אדמת מפרד אשך יצא בראש הנולים  ,נקרא

דון יצהק אברבנאל

והכמה אביתיבו

'

utrn :

ההצ 'ט .

הדכם האחרון לישראל על

שאנו בונים במיכז מולדתנו לכבוד הורה אלהינו

והיה שמך כהיב במפה זכרותו לברכת עולם בעיר
ב 'מ  :ת

'

לחין

אלם ושמגה מאת

L" 5T
'C

ועשרים

הברי

העולמים .

לגליתני .

ועד

בית מדרסו אברבבאל

זאב יעבץ

דוד ילין
יוסף מיוחם

האדרתה :
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נם הם במהת

עליו .

וברכת בם בריהבו עליך הבוא בשימך אבן בבנין סינדול
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בירושלם

דב שידורסקי

מדרש אברבנאל ' ראך בהחלטה זו משום מתן ' אור ירוק ' לפיתוח ספרייתם  ,לספרייה לאומית

ובמיוחד לאור העובדה שאוספו של בן  -יהודה עתיד להיות מועבר לידיהם .
הדברים שנאמרו בישיבה מצביעים גם על השינוי בתנאים החברתיים שחל ביישוב היהודי

בירושלים  ,אף  -על  -פי שמפעם לפעם עוד הופיעו דברי התקפה של הקנאים הדתיים  ,שוב לא היו
להם משקל והשפעה כבעבר  .סימן אופייני לכך הם אוספי ספרי ההשכלה שבישיבות  ,דבר שאי
אפשר היה להעלותו על הדעת בעשור הקודם  ,אפילו אם מביאים בחשבון שהיהודים הספרדיים לא
היו בדרך כלל בין הקנאים הקיצוניים בירושלים .
הדיונים בהיבטים המעשיים של תכנית הספרייה
לאחר שהוחלט סופית שהספרייה הלאומית תוקם בירושלים החלו הדיונים על הוצאת התכנית אל
הפועל  .עוד בתרנ " ג

( ) 1893

קבע סירקין בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים  ,שהצעד הראשון

בכיוון זה הוא לבקש רישיון ( פרמאן ) ממשלת תורכיה  ,בהוסיפו שאסור בשום פנים לנהוג בעניין זה
בדרך של ' נעשה ונשמע ' .

60

אחד  -העם ו ' בני משה ' בארץ  -ישראל השמיעו דעך

דומה :

 . . .גם מגיעים מכתבים רבים בדבר יסוד בית ספרים לאומי אך אין אחד מהם אשר יזכור כי
ראשית דבר הוא  ,להשיג על זה רשיון מסטמבול  .האפשר להעלות על הדעת כי בית רם כזה
יוסד בלי רשיון  . . .עד מתי נשכח לשאול את פי בעל הבית

? 61

ההאצה היתרה להשגת הרשיון נבעה מן הדאגה שדאגו אנשי ' בני משה ' לגורל הספרים ולהבטחתם
שיישארו לעולם קניין הכלל וברשות ציבורית ושלא יגיעו לידיים פרטיות אשר יעשו בהם כבתוך
שלהם  .בכך נשארו ' בני משה ' נאמנים לעקרונותיהם  ,שלפיהם כל המפעלים שנועדו לשרת את
הציבור  ,חייבים לפעול בתוך מסגרת ציבורית

הולמת .

62

אולם אוסישקין לא היה בין המאיצים

בעניין זה  ,על כל פנים לא לפני שיושגו הכספים הדרושים לביצוע התכנית ולפני שתיאסף כמות של
ממש של ספרים וחומרים אחרים .

63

לא היתה כל אפשרות להפריד את עניין הרישיון מבעיית הבעלות על הספרייה  .במאמציהם להבטיח
שהבעלות על הספרייה תהיה ציבורית העלו ' בני משה ' מספר הצעות  ( :א ) לאחד את הספרייה עם
בית  -ספר ' אליאנס ' ברישיון רשמי  ,כדי להבטיח שהספרים אכן יישארו רכוש הציבור ( הצעת
(ב)

גרזובסקי ) :

איזנשטדט )

; 64

( ג ) לבקש מחברת ' כל ישראל חברים ' שתפרוש את חסותה באופן רשמי על הספרייה

איגרת סירקין
ירושלים ,

ליסד אגודה ציבורית בבריטניה  ,שבידיה תהיה הבעלות על הספרים ( הצעת

אל מיסדי ' בית מדרש אברבנאל '  ,מיום כ " ז באב תרנ " ג  .בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי ,

. 4 " 793

מכתבים מארץ  -ישראל  ,ד ( א ' באב תרנ " ג ) .
ראה  :ספר הזכרון להנהגת בני משה בארץ  -ישראל  ,מס '

, 18

כ " א בתמוז תרנ " ג  .ארכיון ציוני מרכזי בירושלים ,

. /) / 35 / 14 / 1
איגרת מ ' אוסישקין אל בני משה בארץ  -ישראל  ,מיום ג ' באלול תרנ " ג  .ארכיון ציוני מרכזי בירושלים ,
ספר הזכרון להנהגת בני משה בארץ  -ישראל  ,מס '

80

, 18

כ " א בתמוז תרנ " ג  .ארכיון ציוני

מרכזי ,

. 14 / 24 / 23 / 1
. 14 / 35 / 14 / 1

הדיונים בשלהי המאה התשע  -עשרה בדבר כינונה של ספרייה לאומית בארץ  -ישראל

הלאומית ( הצעת אחד  -העם

) ; 65

( ד ) לרכוש או לבנות למטרת החסנת אוסף הספרים בניין מתאים

שניתן להכריז עליו כהקדש ( שמשהוכרז כך שוב אי אפשר להשתמש בבניין לכל מטרה

אחרת ) .

רכוש זה  ,על כל הכלול בו  ,יירשם על שמו של אזרח פרטי  ,לאחר מכן יודיע הבעלים  -כביכול
לשלטונות שבכוונתו להעביר את הבניין על הכלול בו בנאמנות לידי הקהילה היהודית בירושלים ,
בתנאי מפורש שאם תתפזר הקהילה יועבר ההקדש לידי עדה יהודית בעיר אחרת  .נוסף על כך ימונה

ועד נאמנים שינהל את ההקדש ( הצעת פינס ) .

66

פינס חשב  ,שטוב יהיה אם הוועד יהיה מורכב מן

הרבנים הראשיים בארץ  -ישראל ובגולה  .לעומת זאת העדיף איזנשטדט שהנאמנים יהיו המנהיגים

או הרבנים של הקהילות שבאירופה  .דעה שלישית הביע בן  -יהודה  ,שגרס שמן הראוי שהוועד יהיה
מורכב בנוסף על מנהיגי הקהילות היהודיות באירופה  ,מנציגי האגודות הפילאנתרופיות ואלה של
אגודות אחרות  ,כגון ' בני ברית ' .

67

רוב המשתתפים בישיבת ' ועד בית הספרים הכולל ' ראו ברעיון

ההקדש פתרון מעשי לבעיות הבעלות הציבוריות של

הספרייה .

בעיה חשובה יותר  ,אולי אף מאלה שנדונו לעיל  ,היתה מימון תכנית הספרייה  .שאלת המימון נדונה

במכתבים שהחליפו ביניהם מנהיגי התנועה הן בגולה והן בארץ  .איזנשטדט הכין אומדן של הסכום
שיידרש למימון כל ההוצאות הבסיסיות של התכנית  ,להוציא רכישת
הון היסוד  :רכישת הקרקע והוצאות הבנייה -

10 , 000

הוצאות שנתיות  :שכר האחראי -

1 , 200

החזקה ומסים -

ספרים 68 :

פראנקים

500

כריכה והובלה -

1 , 000

הוצאות אחרות -

300

סך  -הכל

13 , 000

פראנקים

בעת הישיבה נשאל סירקין מה נעשה בחוץ  -לארץ כדי לגייס כספים בשביל התכנית  .תשובתו היתה ,
שמעט הכספים שנאספו עד כה הוצאו על העברת ספריו של המשורר המנוח יל " ג  .יתרה מזו  ,טרם
הוקם גוף כלשהו שיעסוק בגיוס כספים  .סירקין הציע לעורר התעניינות בתכנית באמצעות פרסומת

היהודית .

בעיתונות

אולם אחדים ממשתתפי הישיבה התנגדו באומרם  ,שאין להפריז בפרסומת

בשלב זה ושעל כל פנים מוטב להשאיר זאת בידי מי שהוסמכו
משני

סוגים :

לירושלים ;

(א)

הוצאות הקשורות ברכישתם ובהעברתם של הספרים ויתר החומר הספרייתי

את הכסף הדרוש לשם כך יש לגייס

ובהחזקתה של הספרייה

65

לכך .

69

א " מ לונץ טען  ,שההוצאות הן

בירושלים ;

בחוץ  -לארץ ; ( ב )

הוצאות הקשורות בהפעלתה

הכספים הדרושים לשם כך אפשר שיבואו מאגודות

איגרת אחד  -העם ל ' בני משה ' בארץ  -ישראל  ,מיום א ' באב תרנ " ב ( כנראה צ " ל

תרנ " ד) .

ארכיון אחד  -העם בבית

הספרים הלאומי והאוניברסיטאי .
66

בהצעה נזכר הוקף  ,הוא ההקדש המוסלמי למטרות צדקה  .זכרון דברים ה ' לאספה היוצאת מן הכלל לועד בית

הספרים הכולל  ,ח ' בסיון תרנ " ד  .בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי . 40793 ,
67

שם .

68

מכתבים מארץ  -ישראל  ,ה ( א ' באלול

69

זכרון

תרנ " ג ) ,

עמ '

נג .

דברים ה ' לאספה היוצאת מן הכלל לועד בית הספרים הכולל

...

ח ' בסיון תרנ " ד  .בית הספרים הלאומי

והאוניברסיטאי  ,י. 6
181
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פילאנתרופיות  ,כגון ' חברת כל ישראל חברים '  .אולם משתתפים אחרים טענו כנגד זאת שהאגודות
הפילאנתרופיות תורמות סכומים גדולים לשיפור מצבו החומרי של היישוב היהודי בארץ  ,ועל כן אי
אפשר לצפות מהן כי יתרמו גם לספרייה  .כשראה ילין שלא יימצא בישיבה פתרון לבעיית המימון
הציע

הצעת  -ביניים :

הנה לשכת ' בני ברית '  . . .פתחה פה בית ספרים בשם ' מדרש אברבנאל '  ,ולה ארבעה חדרים
ששכרה  ,שנים גדולים ושנים בינוניים והבית פתוח בכל יום ומשגיח יושב בו  .ועתה במקום
אשר נפנה לחברות אחרות לבקש כסף אשר התשובה מונחת בספק גדול  ,יותר טוב שנפנה אל
הלשכה ולבקש ממנה כי תתן לנו להעמיד ספרינו בבית מדרש אברבנאל עד אשר נבנה הבית

 . . .ולא תעלה עלינו כל הוצאה  .והכסף שנאסוף נאספהו לבנין הבית  .לעת עתה יש מקום בבית
הלשכה לשמונת אלפים ספר .

70

להצעה זו היו מתנגדים רבים ועמם נימוקים שונים  ( :א ) אין להעביר מפעל ציבורי לידיים פרטיות ,
כלומר לידי ' בני ברית ' ; ( ב ) ספריית ' בית מדרש אברבנאל ' משאילה ספרים המתנגדים לרוח הדת
וספרות המזיקה לילדים ולנוער ומסיבה זו בלבד מוטב להימנע מלהעביר ספרים לכל מוסד
העברת ספרים שנתרמו במפורש לספרייה הלאומית המתוכננת מנוגדת לחלוטין לכוונות

אחר ; ( ג )

התורמים ;

( ד ) אם ניתן לאחסן את כל הספרים באופן שמציעה ספריית אברבנאל  ,יימצאו בגולה מי שיטענו

שנפתרה בעיית ההחסנה ולפיכך שוב אין צורך בתרומות לקרן הבנייה ; ( ה ) אגודת ' בני ברית ' אינה

ידועה ברוסיה ואם ייודע שהספרים שנשלחו לארץ  -ישראל הועברו בפועל לאגודה יפסיקו הבריות
לשלוח תרומות נוספות ; ( ו ) מכל הסיבות מוטב לאחסן את הספרים בספריית ' שער ציון ' שביפו .

ילין קם להגן הן על הצעתו והן על שמה הטוב של ספריית אברבנאל ונתמך בידי אפרים כהן  -רייס ,
היושב  -ראש של לשכת ' בני ברית ' בירושלים  .שניהם ניסו לדחות את הטענות שהועלו נגד

ההצעה :

( א ) אם נתקבלה החלטה נגד העברת הספרים לכל מוסד אחר  ,מדוע צריך לטפול על ספריית ' בית
מדרש אברבנאל ' דווקא אשמה של ניהול

כושל ?

( ב ) בתקנות ספריית ' בית מדרש אברבנאל ' נאמר

במפורש  ,שלא כל הספרים יושאלו לילדים ; ויתרה מזו  ,מכינים עתה קטלוג של הספרים המתאימים
לילדים ולנוער  .על כל פנים  ,כל השאלות הספרים ייעשו מתוך שמירה קפדנית על תקנות

הספרייה ;

( ג ) אין לסמוך יתר על המידה על הנדבנים היהודים המעטים בחוץ  -לארץ  ,שלהוציא תרומות מידיהם
הוא תהליך ארוך וקשה  ,כפי שהודה גם סירקין  ,שבא זה עתה מרוסיה ; ( ד ) גם אם יאוחסנו הספרים
לא בספריית ' בית מדרש אברבנאל '  ,אלא בבניין אחר  ,גם אז יטענו שהספרייה כבר מצאה לה

משכן  .לאמיתו של דבר  ,מוטב להסתכן בכך ולחסוך את דמי השכירות על  -ידי העברת הספרים
לספריית אברבנאל  .במקרה זה אפשר להסתפק בבקשת תרומות לקרן הבנייה בלבד ; ( ה ) הספרים
יופקדו באופן חוקי בידי ' ועד בית הספרים הכולל ' ם

בידי שום גוף אחר  ,והוועד הוא שיחליט לידי

מי יועברו  .הוועד יבחר רק אנשים או מוסדות מהימנים  ,ועל  -ידי הסכמתה לאחסן את הספרים
באורח זמני אין ' בני ברית ' אלא גומלת חסד  .מאחר שהמשתתפים לא יכלו להגיע לכלל החלטה ,

נתקבלה הצעתו של סירקין להשאיר את ההחלטה הסופית בידי ' ועד בית הספרים הכולל ' .
בתקציר של אותה ישיבה  ,שנשלח לקהילות בחוץ  -לארץ יחד עם מכתב  -לוואי ,

70

שם .

182

71

שם .

נאמר :

71

אולם ,

הדיונים בשלהי המאה התשע  -עשרה בדבר כינונה של ספרייה לאומית בארץ  -ישראל

...

נמנו וגמרו אחרי משא ומתן ארוך לקבל את הצעת ילין אשר הציע להכניס

הספרים ]

לע " ע בבית הספרים מדרש אברבנאל אשר יסדה ח ' ' בני ברית ' פה

וישמרו יחד על ידי שומר הספרים אשר לח ' ' בני ברית ' והיו לעם למקרא .

...

[ את

בירושלים ,

72

הוועד דן גם בעניין מציאת שטח קרקע מתאים בשביל בניין הספרייה הלאומית  .הונחו לפניו שתי

הצעות מפורטות  ,ששתיהן הוכנו על  -ידי חברי

הוועד ) 1 ( :

לפנות אל א " ל פרידלנד  ,נדבן ואיש

' חובבי ציון ' מפטרבורג  ,ולבקשו לתרום למטרה זו חלק מנחלתו

שבירושלים ; ( ) 2

לפנות בבקשה

דומה אל אחת מל האגודות של יהודי בוכארה  ,שבידיה היו חלקות קרקע פנויות בירושלים  .האגודה
שאליה פנו אכן הסכימה להקצות מגרש ואפילו הציעה לבנות את הבניין תמורת מאה נאפוליונים ,

אך ביקשה לשמור בידיה את הבעלות  .אנו רשאים להניח  ,שההצעה הראשונה נדחתה  ,אף  -על  -פי
שאין בידינו ידיעות מדויקות על כך  .אשר להצעה השנייה  ,הוחלט לדחותה לפי שעה  ,משום
שהמגרש המוצע היה רחוק מדי מרוב השכונות היהודיות בירושלים .

73

בישיבתו החמישית של הוועד הוחלט לשלוח תקציר מודפס של הדיונים יחד עם פנייה לתרום

ספרים .

הפנייה ( שנקראה בשם ' דברי

יהושע ' )

נוסחה בידי סירקין 74וביטאה את השקפתו על

הספרייה הלאומית  ,כפי שהושפעה מן הדיונים שנערכו בישיבה  .השינוי המשמעותי ביותר הוא
האישור הרשמי שנתנה הפנייה למיקום הספרייה

בירושלים .

כזכור  ,פקפק סירקין אם מתאימה

ירושלים למטרה זו והכריז על אהדתו ליפו כעיר המתאימה להקמת ספרייה לאומית יהודית ; אבל
כנראה שינה את דעתו לאחר הפגישה עם אנשי

ירושלים :

המקום אשר בחרנו בו אנחנו פה  ,פה אחד  ,אין איש יתיצב נגדו  ,כי אין טוב ממנו במובן רוחני
וברוח גשמי והאנשים אשר כל ישעם וכל חפצם להקים בית אוצר כזה כנים המה  ,אנשים
חכמים וידועים ובדבר הזה אין איש הולך אחרי מחשבותיו אשר לו לבדו  .אין כאן לא חסידים
ולא מתנגדים  ,לא חרדים ולא פורקי עול  ,כי אם אנשים יהודים בלב

ונפש . . .

75

ניתן להסביר את השוני שבין האמור בפרוטוקול ובין התקציר  ,אם מניחים שהמשא  -ומתן נמשך גם
בזמן שבין ניסוח הפרוטוקול המקורי בידי ילין ובין הדפסת התקציר ( הנושא  ,דרך אגב  ,אותו תאריך

עצמו ) .

כנראה הוחלט במהלכו של משא  -ומתן זה להעביר את הספרים באורח זמני לספריית

אברבנאל  .אולם  ,אם קוראים את דברי המשתתפים באותה ישיבה  ,מתקבל רושם שונה לגמרי

והוא ,

שחברי ' בני ברית ' השתלטו על ' ועד בית הספרים הכולל '  .סביר מאוד להניח כי הרכב הוועד נעשה
במחשבה תחילה כדי לאפשר קבלת החלטה לטובת ' בני ברית '  .ראיה לכך ניתן למצוא גם בדיונים
שנערכו בין דוד ילין ליהושע איזנשטדט בעניין הקמת הוועד  .באחד ממכתביו אל איזנשטדט כותב

72

קצור זכרון דביים ליעד בית הספרים הכללי לספרית ישראל בעה " ק ירישלים

 . . .ח ' בסיון תרנ " ד  ,עמ ' . 6

בית

הספרים הלאומי והאוניברסיטאי . 40793 ,
73

זכרון דברים ב ' לועד

74

ראה נספח

75

שם .

בית הספרים הכולל בירושלים  ,ח ' באדר תרנ " ד  .בית הספרים הלאומי

והאוניברסיטאי ,

. 40793

ב.

מן הראוי לציין  ,שבמסמך זה נעשה שימוש לראשונה במונח ' ביבליוטיקרים

...

יודעי ספר ' לציון הספרנים

לעתיד של הספרייה הלאומית .
183
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ילין . . . ' :

ובו תראה כי לא הזכרנו כלל את שם הקנדידאט אשר הוספתם אז במכתבכם בין השיטין כי

חפצים אנו באנשי שלום ומנוחה ' . . .

76

אף  -על  -פי שאיננו יודעים באיזו אישיות מדובר כאן  ,הדברים ברורים ויש בהם אישור להנחתנו
שהוועד היה מורכב אך ורק מיאנשי שלומנו'  .יתרה מזו  ,בדיקת הרכב הוועד מראה  ,שארבעה

משבעת חבריו השחייכו ל ' בני ברית '  .יושב  -הראש שלו  ,כהן  -רייס  ,היה גם נשיא לשכת ' בני ברית '
בירושלים  .סביר להניח אפוא  ,שכאשר הועלה שוב לדיון עניין העברת הספרים  ,הכריעו קולותיהם

של חברי ' בני ברית ' את הכף לטובת ספריית ' בית מדרש אברבנאל '  .החשד שהוועד היה ' מוכן '

מקבל אישור מדו " ח רשמי של ' בני ברית ' שפורסם בתר " ע (  . ) 1910וכך נאמר שם  . . . ' :ותהי תכלית
האסיפה לשים את בית מדרש אברבנאל לספרייה לאומית לכל הספרים העתידים

להקבץ ' .

77

סיכום
השנים תרנ " ג -תרנ " ד היו שנים מכריעות בגיבוש רעיון הספרייה הלאומית  ,במיוחד במישור

האידיאולוגי  .הדיונים שבהם עוצב הרעיון ונבחנו הדרכים לביצועו נערכו ברוסיה

אין כל

ובארץ  -ישראל .

ספק  ,שגורם אידיאולוגי בעל משקל מכריע בעיצוב הרעיון סיפקו הציונות הרוחנית של

אחד  -העם וצאצאה הארגוני  ,אגודת ' בני משה '  ,שביקשו לתרגם אידיאולוגיה למציאות  .מצד שני ,

הדרך למימוש רעיון הספרייה הלאומית הותוותה על -ידי המדיניות והפעולות של ' בני ברית '
בארץ  -ישראל  .בכללן הצטיינו שנים אלה במידה רבה בדיונים אידיאולוגיים ותיאורטיים  ,אולם
ההתקדמות בפועל היתה דלה מאוד .
ואף  -על  -פי כן  ,בתקופה זו נתקבלו כמה החלטות היסטוריות  .ראשית  ,ההחלטה היסודית בדבר הצורך

בספרייה לאומית יהודית בארץ  -ישראל  .אף  -על  -פי שהצורך בספרייה לאומית כבר אושר על  -ידי
הכינוס הרשמי  -למחצה שנערך באודיסה בשנת תרנ " ג  ,חשב סירקין שנחוץ לחזור לנושא זה
בישיבתו החמישית של ' ועד בית הספרים הכולל '  .נוסף על רצונו להאזין להשקפותיהם של הנוכחים
בישיבה  ,העלה סירקין את שאלת קיומה של הסכמה כללית בעם למפעל  ,שאלה שדחיפותה נבעה מן
העובדה שעל אוצרותיו הרוחניים של העם  ,כפי שנשתמרו בספריו  ,ריחפה סכנת פיזור ואובדן

לתמיד  .בעיני אנשי ירושלים היתה זו רק שאלה רטורית  ,והם ראו את התשובה לכך כמובנת מאליה .
ככלות הכל  ,משימה זו ממש העסיקה אותם זה זמן מה ומחויבותם לה מוחלטת  .חשובה מזה היתה

עמדתו של פינס  ,שציין שתנועת השיבה לארץ  -ישראל  ,הסוחפת עתה את העם היהודי  ,מקפלת
בתוכה הקמת ספרייה לאומית כאחד המוסדות הטבעיים של העם .

78

במלים אחרות  ,פירושו גם ריכוז

אוצרותיו הרוחניים במקום אחד  .מכאן החשיבות והמשמעות ההיסטורית המיוחדת שנועדה לרגע
זה  ,שבו נקשרת הספרייה הלאומית עם שיבתו של העם היהודי לארצו  .עניין נוסף שמעולם לא היה
מוטל בספק בעיני אנשי ירושלים היה  ,שהספרייה תוקם בירושלים  ,אף  -על  -פי שהדיונים

76
77

איגרת ד ' ילין לי ' איזנשטדט  ,מיום כ " ב בשבט תרנ " ד  .ארכיון ציוני מרכזי בירושלים ,
דברי

) / 25 / 37 / 244ע .

הימים ומסירת החשבונות המתיחסים לבית הספרים הכללי מדרש אברבנאל הרס " ב  -תר " ע  ,ירושלים תר " ע ,

עמ ' . 3
78

קצור זכרון דברים החמשי לועד בית הספרים הכללי לספרות ישראל
והאוניברסיטאי ,

18 ~4

. 40793

...

ח ' בסיון תרנ " ד  .בית הספרים הלאומי

הדיונים בשלהי המאה התשע  -עשרה בדבר כינונה של ספרייה לאומית בארץ  -ישראל

בחוץ  -לארץ על נושא זה נתנו מקום רב לדאגה בכל הנוגע לזמן המתאים להתחיל בו בהקמת

הספרייה .
יתרה מזו  ,עושי דברו ושליחיו של הוועד האודיסאי ביפו היקשו לא מעט בעמדתם על קבלת החלטה
לטובת ירושלים  ,למרות העובדה שהחלטה עקרונית בזכות ירושלים נתקבלה עוד קודם לכן בפגישה

ההיסטורית שנערכה באודיסה  .בעניין זה כתב איזנשטדט

לילין :

 . . .בנוגע לעצם הענין  :הנה אין לי ולשום איש מאתנו כל הצדקה אף להגיד כי בל תיסדו ' בית
עקד כללי ' בירושלים ועל כן אין אנו רשאים להגיד לכם שום דבר על כל מה שעשיתם או

אומרים לעשות  .אולם אם אומרים אתם לעסוק בדבר על י ס ו ד ב ח י

ר תנ

עלינו להגיד

1

לכם כי גם אנחנו ( לאמור  :חמשת הנבחרים ) נבחרנו רק לועד של ' משתדלים ' ולא יותר ואתם

הבאים בכחנו  . . .אין כחכם יפה מאתנו  ,וכשם שאנו רק ועד ' משתדלים ' ביסוד בית עקד כללי

בירושלים כן הנכם לא יותר מחברי ועד המשתדלים . . .

מובטחני כי החברים הנכבדים

הנבחרים לזה לא י ח ש ד ו נ ו בשום דבר אם יבארו הדברים כפשוטם  :שאין בידינו הכח
לקחת עלינו יותר מסה שנתנו לנו המיסדים

 . . .החברים הנכבדים [ בירושלים ] . . .

יקבלו עליהם

החברות בועד המשתדלים והננו חושבים אותם לחברים לנו בועד המשתדל . . .
נעשה דבר  . . .וגם מכם נבקש להודיענו מכל דבר שהנכם אומרים לעשות בע נין זה .

ובלעדיהם לא

ותיכף שישוב השלום  [ . . .לירושלים ] ואחינו שבגולה יחדלו מלקבל בכל פוסט שמועות לא

טובות מירושלים ניגש אל המלאכה ו י ח ד נשלח מכתבים להמיסדים . . .
וכלנו נחתום עליהם 79 .

ולכל נדיבי הלב

יש לזכור שמכתבו של איזנשטדט נכתב לפני ביקורו של סירקין בירושלים ולפני שנתקבלו ההחלטות
המתייחסות למיקום הספרייה ולתפקיד ההחסנה הזמני שתמלא ספריית

אברבנאל .

אף  -על  -פי

שאנשי יפו לא יכלו לקוות לשלוט ב ' ועד בית הספרים הכולל'  ,הם ניסו להגביל את טווח פעולתו
ולצמצם את סמכותו למסגרת ההחלטות שנתקבלו בכינוס הרשמי  -למחצה שנערך באודיסה  -אבל
הדבר לא עלה בידיהם  .כלום טיפחו  ,עוד בשלב זה  ,תקווה נואשת שהספרייה תוקם ביפו  ,למרות
הכל ?

אך היזמה בעניין עברה לידי ' בני ברית ' בירושלים  ,שהונהגה בידי אישים רבי תושייה מקרב
המשכילים שבעיר  .מיזוג שתי הספריות  ,דהיינו  ,העברתו באופן רשמי של ' בית הספרים לבני
ישראל ' לאחריות ' ועד בית הספרים הכולל ' והעברתו בפועל של אוסף הספרים לספריית ' בית מדרש

אברבנאל '  ,אף  -על  -פי שהיה עניין המובן מאליו בעיני אנשי ' בני ברית ' באווירתה המיוחדת של
ירושלים  ,נחשבו כצעד מוצלח שנזקף לזכות אגודה

SO

קשה להימלט מן הרושם ש ' בני ברית ' אירגנו את הדברים מראש  ,כך שיהיה להם רוב בוועד  .בדרך זו

79
80

איגרת י ' איזנשטדט אל ד ' ילין  ,מיום י " ג באדר א '
' על המאורע הזה

תרנ " ד  .ארכיון ציוני מרכזי בירושלים . /1 / 153 / 166 ,

דרש אדלמן ואמר  :ספריהן של שתי הספריות רבו אלה עם אלה  .אלה אמרו " עלי יניח צדיק את

ראשו " ואלה אמרו " עלי יניח צדיק את ראשו " עד שהיו " לאבן " אחת מתחת למראשותיו של כהן  -רייס  ,הוי אומר
תחת ראשותו '  .א ' כהן  -רייס  ' ,לתולדות הספריה הלאומית בירווסלים '  ,מזרח ומערב  ,ה ( תר " ץ  -תרצ " ב )  ,עמ ' . 64

185
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הצליחו להשיג החלטות על מיזוג שתי הספריות וכן שספריית אברבנאל תשמש בית  -אוצר לספרי

הספרייה הלאומית המתוכננת  .אף  -על  -פי שהחלטות אלה היו ביסודן החלטות נכונות באותן נסיבות ,
הגיעו אליהן בדרך שאינה

דרך  ,ולו רק בשל העובדה שהמכתב המבקש מספריית אברבנאל לקבל את

הספרים לפיקדון והתשובה החיובית על בקשה זו היו חתומים

בידי אותו אדם עצמו ( יעבץ ) .

אף  -על  -פי שההחלטות בעניין תכנית הספרייה הלאומית היו בעלות חשיבות היסטורית ברורה  ,יש
להתפלא על כך שהן לא לוו בשום אמצעים כספיים  .לא נקבע תקציב קבוע ולא היתה שום הבטחה

שהקרנות הנחוצות כדי להתחיל בתכנית וכדי להמשיכה  ,אכן יושגו  .כרגיל  ,קיוו שיימצאו תורמים
ובמובן זה לא היתה תכנית הספרייה שונה מתכניות ציוניות אחרות בתקופה זו ובתקופות מאוחרות
יותר  .אכן  ,אי  -בהירות בענייני מימון היתה תכונה אופיינית למרבית המפעלים הציוניים  .תמוהה עוד
יותר העובדה  ,שהפנייה לבקש תמיכה בתכנית הספרייה הלאומית  ,שנוסחה במקורה באודיסה בשנת
תרנ " ג  ,לא פורסמה כמעט באף אחד מכתבי  -העת היהודיים בגולה  .כתב  -העת היחיד שבו פורסמה

היה ' מכתבים מארץ  -ישראל ' של איזנשטדט  ,שהיה בעל חוג קוראים מוגבל  .אחד החברים שעליהם
הטיל הוועד האודיסאי לקבל תרומות וספרים עבור הספרייה הלאומית היה י " ח רבניצקי  .כשנשאל
בשנת תרצ " ה על הפנייה ועל חלקו בה  ,ענה רבניצקי  ,שאינו יכול להיזכר בתוכנה או אפילו בעובדה
שנתמנה מטעם הוועד לתפקיד מסוים זה .

81

מכל זה ניתן ללמוד שכאשר מדובר בתרגום רעיונות הלכה למעשה גילו אנשי ' חיבת ציון ' לעתים
קרובות אין  -אונים תמוה  .וזאת למרות  -או אולי בגלל  -עוצמת חזונם וחיוניות רעיונותיהם
ותכניותיהם  ,שבהם הם גילו גם חוש עיתוי מופלא .

82

בשלב זה ( תרנ " ג -תרנ " ד) עדיין היתה הספרייה

הלאומית היהודית בגדר מושג ערטילאי  ,רעיון  ,חזון  -לפני תרגומו למציאות  .אך היה זה רעיון ,
אשר לאחר שעוצב וגובש בדיונים רבים  ,החל לעלות כמטרה מוגדרת וממוקדת  ,אף שיש להודות

שטרם הותוותה בבירור הדרך להגשמתו  .אולם ההתחלה בכיוון זה נעשתה בידי יוסף חזנוביץ  ,אשר
מאמציו סייעו ליצור את הגרעין שממנו עתידה לצמוח הספרייה הלאומית היהודית .

81

מימים ראשנים  ,א ( מאי

82

השווה  . 153 - 154 :קק 1975 ,

 , ) 1935עמ '

Oxford

. 366

,

Vital, The Origins of

.ם

עמוד ראשון  ,כתוב בידי דוד ילין  ,של זכרון הדברים לאסיפת ועד בית הספרים הכולל ( ח ' בסיון
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נספח א

איגרת יהושע סירקין אל מייסדי ספריית ' בית מדרש
יהושע בר " י

אברבנאל '

סירקין

מינסק ( רוסיא

)

יום ד ' כ  -ז מנחם אב תרז  -ג

לכבוד

חכמי לב  ,עמודי התוך בתחית עמנו ושפתנו ,

מיסדי ' בית מדרש אברבנאל '  ,בעיר הקדושה ירושלים ת " ו

אדוני ,
אין קץ לשמחת לבי בקראי את מכתבכם היקר אלי מיום י " ב לחודש זה ואשר קבלתי ביום

שלשום .

את אשר אנחנו יזמנו לעשות ואשר חשבנו בסתר אהלינו  -הוצאתם אתם לפעולות אדם ! הן זה
ימים ושנים בא הרעיון בלב אוהבי עמנו בארצנו לאסוף ולקבוץ את כל ספרי ישראל  ,תורתו ,

וחכמתו אל מקום אחד  ,לבנות להם ' בית נאמן במקום נאמן '  ,כי למה כל חמדת ישראל הלא לספותו
ולתורתו ! וזה מקרוב  ,בהיותי בעיר הבירה פטרבורג  ,דברתי בזה עם רבים וכן שלמים אתנו  ,ובתוכם
גם את הרב הד " ר הרכבי  ,וכלה ונחרצה לבקש מקום לבית האוצר הזה בעיר קדשנו מאז

מעולם .

ועתה  ,ברוכים אתם לאלהי ישראל  ,כי היה את לבבכם להעיר את טובת עמנו במכתב גלוי לדבת

הגדול והקדוש הזה  .מקום מושבכם ושמיכם הטובים וערב לנו כי יכול תוכלו וחפץ ה ' בידכם

יצלח .

והנה אנכי  ,אשר כבדתם אותי לפנות אלי  ,נכון בכל עת להושיעכם ולעזרכם בכל לחי ויכלתי ; הנני
להיות סוכנכם ועושה רצונכם בעירי ובארצי  ,ובכל אשר תאמרו אלי אעשה  .אולם בטרם נגש אל

המלאכה נחשב  -נא דרכנו ועלילותינו ולא נהיה כטחי תפל על קיר נטוי  .לדעתי  ,מעשיכם יהיו עתה
על הסדר הזה  ,שאין להטות ממנו ימין ושמאל  :א ) לבקש רשיון מאת הממשלה לאד ולפתוח בית
אוצר כזה  ,ולא להקדים נעשה לנשמע ; ואז לא תפלו ברע ולא תיראו כל מלשין בסתר וכל פגע רע

ושטן המשחית  .ב ) לאסוף כסף לבנין ' בית נאמן ' על אדמת הקהל  ,בית אבנים וברזל אשר לא יירא
מאש ממים ומרעש ; תכנית הבית ההוא  ,חדריו ואולמיו יהיה נערך בטוב טעם ביעת  ,למען  :חסו בו
ספרי האוצר וקוראיהם ברחבה  ,במשטר וסדר  ,כתבנית בתי אוצר הספרים המדעים  ,אם גם קטון

בכמותו ומדותיו  .ג ) להושיב ועד עשרה אנשים מטובי העיר  ,לפקח על כל צרכי בית האוצר מיום
מלסדו ובכל עת ובכל שעה  ,להגדילו ולהאדירו  ,לתועלת לשם ולתהלה  .הועד ההוא יפקיד סוכנים
ושומרים על הבית  ,עוזרים וסופרים מעיר ועיר על פני כל האדמה  ,גזברים ואוצרות לאסוף כסף

ולקבץ ספרים ושכיות החמדה לבית ההוא  ,ור ) לבקש מוצא לכסף להוצאות תמיד  ,לקנות ספרים בכל
עת  ,לתת משכורת לשומרים וסוכנים ולחזק את בדק

הבית .

אם על פי הדברים האלה תעשו  ,רק אז גדול יהיה כבוד הבית ההוא  ,ויהיה מבצר הזק לאומתנו

לתורתנו וללשוננו  .אך עתה  ,כנראה  ,תחלו מעשיכם מן הקצה השני  ,ותבקשו לכם ספרים מכל קצוי
ארץ ; ומה תעשו ליום ישטפכם שטף ספרים רבים ? כי דעו לכם שיש בארצנו אוצרות חושך ומטמוני
מסתרים מספרי לשוננו  ,כמעט נטושים על פני כל גג הבית  ,ממגורות ומרתפים אין דורש ואין
מבקש  ,ובעליהם יודו לשמכם אם תקחום מאתם  ,אחרי אשר רוב הספרים האלה  ,אשר אספנו אנחנו

ואבותינו  -אין כל חפץ בהם לבנינו אחרינו  ,אשר לא ?דעו תורתנו ולשוננו הקדושה  ,אחרי ימי
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הדרור אשר קרא מלך חסד לאחינו זה כשלושים שנה  .אנה תחביאו את המון הספרים האלה  ,ואם
תמצאו ידיכם ורגליכם לעשות בהם סדרים  ,לשמום ולתתם לכל הבא ללמוד

ולקרוא ?

חלילה לכם

מעשות כדבר הזה ; ואם לא יהיה סדר נכון בראשית ימי בית האוצר  ,ומה גם אם יבולו גלי ספרים
בחדרים צרים ושבורים  ,אז תבאישו את שם הבית ההוא  ,אשר יפול ולא יקום

עוד .

על ידי עתה ספרים רבים למען בית האוצר  ,כמו כל ספרי המשורר י " ל גורדן  ,אשר הפקיד בידי טרם

מותו להמציאם לבית אוצר באה " ק  ,וכן גם פוליגלוטא גדולה בשמונה כרכים ( דפוס לונדון  ,ש '
 ) 1657ועוד הרבה  .כן הבטיח הרב ר " א צידרבוים  ,המו " ל את ' המליץ ' לנדב את ספריו אחרי מותו ,

ואולי כן אעשה גם אנכי  .מלבד זאת  ,באתי בדברים ובמכתבים עם יורשי הרה " ח ר ' אהרן קויפמן
מפטרבורג לקנות מהם את כל ספריו אשר השאיר  ,שיש ביניהם רבים עתיקים ויקרים למאד  ,ויש

לבקש על זה לכסף מוצא  -לדאבון לבי נעצרתי בפעם הזאת לבוא ליום בחירות הועד באודיסא ,
אך עוררתי אל כל מיודעי לדבר דבר בעת

ההיא  ,על

אודות בית האוצר ההוא ; וכפי שיודיע לי

הרמ " ל ליליינבלום  ,מצאו דברי מסילות בלב רבים  ,ועוד ? שה בזה הרבה  .ובקרוב אהיה בעיר פריז
דברי  ,כי מראשית עלינו לאסוף כסף הרבה
וגם שם אשמיע את דברי ברבים  .אך  ,שונה אני את
~
ולבנות בית  ,ואחר לקבץ ספרים .
זה מקרוב  ,השמיע גם הסופר הנודע

בן  -יהודה במ " ע ' המליץ ' על דבר בית אוצר ספרים בירושלים .

אשאלכם  ,אדוני  ,והודיעוני האם אחד הוא עם האוצר אשר תאמרו

לספרים

בירושלים ?

אתם ?

או היו שני בתי אוצר

מאד יתחמץ לבי בקרבי אם לא נוכל להתאחד בדבר הגדול הזה כל בית ישראל

בכל ארצות פזורינו  ,ומה גם אם אין שלום גם ביניכם יושבי עיר קדשנו  ,וכל אחד יבנה במה

לעצמו . . .
הנני עבדכם ועבד

כל אוהבי עמנו באמת ובתמים  ,אך אין סכי

אני לכל דורשי טובת נפשם ורודפים

אחר הכבוד .
לדבריכם אהל  ,והנני מוקירכם ומכבדכם באמת
יהושע בר " י סירקין

נספח ב

דברי יהושע
מגל מחמדינו שהיו לנו מימי קדם לא נשארו לנו רק תורתנו ושפתנו הקדושות וכל האצור בהן ואשר
נכתב עליהן עד ימים

אלה .

כל תולדותינו ודברי ימינו  ,חכמתנו ובנתנו לעיני העמים הלא הם

בספותנו אשר תח ? ינו ותשב רוחנו אל קרבנו מעוצר רעה ויגון אשר ימצאונו בארצות פזורינו

חדשים לבקרים  .ואיך לא יהמה לבנו בראותנו את ספרינו ויקר תפארתנו נקבצים ונאספים אל בתי
אוצר ומדרש לא לנו הם ונתונים ומכורים בערים ובמקומות אשר כמעט לא תדרוך בהם רגל איש
יהודי  ,או יבואו במחילות עפר ומונחים בקרן זוית ועש וסם יאכל  ,כי לדאבון לבנו רוב אחינו ובנינו
ספר עברי כספר החתום לפניהם .
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הדיונים בשלהי המאה התשע  -עשרה בדבר כינונה של ספרייה לאומית בארץ  -ישראל

מכל מקומות מושבות בני ישראל מאפסי ארץ  ,ישאו אחינו את עינם ולבם אל ציון הר קדשנו

ולירושלים עיר אלהנו  .העיר הקדושה הזאת היא נסנו ובה נדגול  ,י ואין עוד מלבדה מקום המאחד את
לבות כל בני ישראל באשר הם שם .

2

מה טוב ומה נעים לאצור את כל ספרי עמנו  ,המפוזרים ומפרדים בארבע כנפות הארץ אל תוך עיר
קדשנו זאפ הק האתר הטע ההוא  ' ,בית אוצר ספרי ישראל בעיר קדשו ' ,

למגדל עז ולצור מעת לנו ולבתנו עד עולם  .אל הבית ההוא יבוא כל חוקר ודורסו בספרתנו ומצא
לפניו עולם מלא וגן נחמד עושה פרי הלולים .

זה ימים רבים פושנו ידינו ( אני ומוקי אשר מחשבותיהם כמהשבותי ) אל כל בני עמנו  ,להעיר את
לבם אל הדבר הגדול הזה  ,אך כמעט אין עונה  .ועתה כי ןפני האלהים לעלות לארץ אבותינו ויביאני
אל עיר קדשו בחברת טובי עמנו וחכמיו ונוכחתי כי יש את לבם ישר להתחזק עמי על אלה ופיהם

כפי וכלבבי  ,הנני עוד הפעם לקרוא את הקריאה הזאת באזני כל בית ישראל  :הדבר גדול וקדוש
בעיני אלהים ואדם ולא יקשה ממנו לעשותו  .המקום אשר בחרנו בו אנחנו פה פה אחד אין איש
יתיצב נגדו  ,כי אין טוב ממנו במובן רוחני וברוח גשמי  ,והאנשים אשר כל ישעם וכל חפצם להקים

בית אוצר כזה כנים המה  ,אנשים חכמים וידועים  .ובדבר הזה אין 'איש הולך אחרי 3מחשבותיו אשר
לו לבדו  ,אין כאן 4לא חסידים ולא מתנגדים לא חרדים ולא פורקי על  ,כי אם אנשים ישראלים בלב
ונפש  .הספרים אשר יבואו אל בית האוצר  ,איש איש למינהו מכל אשר נכתב ונדפס בשפתו הקדושה

ובשפות אחרות עלינו ועל תורתנו אם טוב ואם רע  ,כן גם קוראיהם  -יהיו מי שיהיו  .הבית יהיה
פתוח לרוחה לכל איש ואיש  ,יקבל נדבות בספרים ובכסף מכל אשר ידענו לבנו  ,ויתן ספריו לפני כל
הבא לרוות צמאונו בתורת וחכמת ישראל  ,וגם ישלח העתקות מספרים יקרים לכל שואל ודורש  ,כפי
התקנות אשר יסדרו אנשי הועד .

אולם לקבוץ ספרים רבים ולהעמידם על מכונם כסדרם והלכתם נדרש גם כסף לא מעט  .עלינו למהר
לבנות בית גדול ומיוחד לספרים ולמקרא  5 ,לקנות ספרים חדשים וישנים  ,למשלוח הספרים הבאים
במתנה מעיר ועיר הנה  ,לכורכם  ,לשמרם ולטהרם  ,לעשות רשימות נכונות ולהדפיסם  ,להעמיד
מנהלים וביבליוטיקרים אנשים סנים ויודעי ספר  ,להקדיש סופרים וסוכנים בערים רבות

ובאלה .

אחינו כל בית ישראל  ,שימו כבוד לעמכם ולתורתכם ! הבו ספרים  ,הבו כסף לכונן את בית אוצרנו על
טלו  .ואם אשר חננכם אלהים אוצרות ספרים בירושה או אשר קבצתם על יד  ,ותורתכם לא תתקיים
לבניכם אחריכם  ,צוו נא לבניכם להיות אוצרכם למשמרת בהיכל תורת ישראל לכם לזכרון

תמיד .

התחזקו וחזקו איש את אחיו ואיש את קרובו  ,ותהי רוח תורתנו הקדושה מרחפת עלינו ועל בית
אוצרנו עד העולמן
ירושלים תוב " ב  ,במוצאי חג השבועות  ,שנת

תרנ " ד .
יהושע בר " י סירקין  ,ממינסק

1

בהמשך היה

2

בהמשך היה כתוב  ' :כעיר ירושלים שממנה יצאה תורה ואורה גם לכל עמי הארץ '  ,אך המלים נמחקו בקו .

3
4
5

כתוב :

אר המלים נמחקו בקי

ברוסיא .

' אף כי לנו היא עתיד כי אם לצרינו ' ,

' נחפש על '  ,נמחק בידי המחבר ותוקן מעל לשורה .
' לא ב " ב אלא ב " ב ' נמחק ביד
היה ' ולקריאה ' ותוקן מעל

המחבר .

לשורה .

'

