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עמיתגיש

לקנייתבמכרזלזוכיםהספריםאת"למכור
פסולת"

לאאבלבארצם,שנותרוהפלסטיניםאתהפךישראלמדינתשלכינונה

כלא-הגדרתהפיעליהודית-המדינהשבשבילמשוםל"בעיה",במדינתם,

הוכחלאעודכלאשמיםחשודים,בבחינתהגדרתהמרגעהיוהםיהודים

חיתהנאמנותם :המדינה"שללביטחונה"סיכוןהמהווהעוין""מיעוטאחרת,

תזכורתהיותילם,עלשנותרובתיהם, ;זרהבלשוןדיברוהם ;בספקמוטלת

היוולפיכךאיום,היוהםחרבות.לעיישנהפכוהבתיםלרבבותמתמשכת

"הסתערותהתובעתהקולוניאליתהמחשבהברוחמחדש,חינוךלעבורצריכים

בכפוףהערביתהספרותנכתבה 1948מאז 1 :הערבי"המיעוטעלכללית

ערבים".לענייני"היועץמשרדשלהפקוחהעינותחתהשב"כ,שללהשגחתו

במשרדמחוזותמנהלישלאישורלקבלנדרשוערבייםבתי-ספרמנהלי

החינוך.

מיוחדיםמדוריםאומחלקותהממשלהמשרדיבמרביתהוקמו-1949ב

"המחלקהבידיהופקדהפלסטיניםשלחינוכםהערבית.באוכלוסיהלטיפול

במטרה 1949במארסשהוקמההחינוך,במשרדלערבים"ולתרבותלחינוך

בפתח(דיבור),דינבורגבן-ציוןאז,החינוךשרשצייןכפיאותם,לםך~ת

הטובהחדרת"בדרךלערבים,ולתרבותלחינוךהמועצהשלהראשונהישיבתה

ושלהקודמיםהדורותשלהרוחניתהמורשתמןוהמעולההמובחרוהנאה,

בעת,בהאך ; ) 5/2220-גהמדינה,(גנזךהבא"הדורשללליבוהזההדור

מעברם,שהוגלולתרבותם,לשובעליהםשנאסראלהגםהיוהפלסטינים

מלחמהעליולאסורהיהההכרחמןולפיכךמסוכןנשקככלינתפסשזיכרונם

שבוהאופןבשלולונחת,איבנולעוררעשוילבדוהמחלקהשל(שמה

שלייצורןאתהתובעתהערבית,"הבעיה"באמצעותולפנינומזדהות

בירושלים,נכתבוהלימודתוכניותוחובקות-כל).חדשותפעולהאסטרטגיות

הערבית.הספרייהשלסיפורהאתלידיעתישהביא •אליעזלירעדלבמקרבמרזחאני
 . 42עמ' , 1 ~"מחיקות",פיטרברג,גבריאל 1
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בתום , 19 5 5באוקטובר :ציוניםפקידיםבידיאךערביםתלמידיםבשביל

בן-זאב,ישראלהתלונןערבים,תלמידיםשלבעבריתהבגרותבחינותבדיקת

מרביתשלהנמוכהרמתםעליהחינוךבמשרדהערביתהוראתעלהממונה

ולבחורלערבייםמובנותשאינןאידיליות"להשמיטוהציעהחיבורים,

מלך'דודיל"ג,שלאריות'שניו'ביןהפקודות'בבית'צדקיהוכמובפואימות

(גנזךונו'"דור''בעיןטשרניחובסקישלהבלדהשפירא,ק.שלישראל'

ואידיאולוגיהפיקוחאלימות,השכחה,שלעבותות .) 4/1223-גלהמדינה,

לכלכלהמחוץאלוהוגלהשהוקעמהאתלמחוקכדישכםאלשכםהיטו

החדשה.החברהשלהאתנוקרטית

הממשלההרעיפוהחמישיםשנותובראשיתהארבעיםשנותבשלהי

שלהחינוךועדתהערבי"."החינוךבעייתעלמחשבהשלתועפותוהכנסת

שתיבעיקרהעסיקוחבריהאת ;מישיבותיהקבוענתחלנושאהקדישההכנסת

לשימושהלימודוספריערביים,ספרבבתימוריםשלהכשרתם-סוגיות

המוריםעללפקחשחיונירעיםתמימיהיוהוועדהחבריהערבים.התלמידים

התלבטואךישראלילמדינתנאמנותםאתלהבטיחכדייכאחדהספריםועל

שלחיוניותםביןליישבהקושיעליהםהעיבבנוסף,הפיקוח.לעוצמתבאשר

מערכתביןשוויוןלקדםהפומביתמחויבותםלביןוהפיקוחהשליטהאמצעי

יהדותשביןהסתירההתגלתהנוספתפעםלערבית.היהודיתהחינוך

מנוסהיהלאהמדינהשלהיהודיאופיהאתלהבטיחכדי :לדמוקרטיה

להוסיףכדיואולםהביטחוני,האינטרסומהעדפתדיכויאמצעישלמהפעלתם

אתנסעללהעלותהיהחיוניישראלימדינתשלהדמוקרטיבדימויולאחוז

לפועלהוצאתופרדוקסלייבאורחוהחופש.השווהההזדמנותיהשוויוןערכי

 ;הדיכויאמצעישלשיטתיתבהחרפהמותניתחיתההשוויוןאתוסשל
מןלעקורובראשונהבראשהיהנחוץהשכלה,לפלסטיניםלספקכדילמעשה,

אתמסגירותהכנסתשלהחינוךועדתישיבותזהותם.ואתתרבותםאתהשורש

אמר 1949בדצמבר 2sב-שהתקיימהישיבהבפתחלמשל,כך,הזו:הדילמה

שיהיוכזהחינוךלהםלתתעלינויהערבילחינוך"ביחסכידיבורהחינוךשר

(גנזךהמלא"השוויוןהרגשתאתלהםלתתעלינושנימצדלמדינה.נאמנים

לספרימתנגדהואכיאמרמפא"י,שלכנסתחבריזהר,ס. .) 22/4-כהמדינה,

"מטעם",לימוד

עלביקורת'מטעם'.לימודספריעלינושכפוכאלהמניסיונותנכווהכמונומי
צורןשישכמובן ...אחרדברזהלערבים,ספריםוכתיבתאחד,דברזהספרים,

אשרלימודספרהערבילעםלהביאאיןזאתעםיחדאבלעליהם,ובפיקוחבביקורת
 .)םש(למענוחיבראחרמישהו
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העםאופיעיצובשלמכדעתתקופהזוהיכיטעןכהןאידובהכנסתחבר

 ,)םש(מיוחדים"ספריםאיסודכדיעדמפקחתעיןלהיות"צריכהולכןהערבי,

אשדספריםיחברואשד"עדכיהציעהכדמליאליהוהכנסתחברואילו

-לערביתתודגםשכבדספדאותםללמדכדאיהתושבים,"עלמדוחנוישפיעו
ח"כ . 1950בינואר-4בשנערכההבאה,בישיבהנמשךהדיון .)םש(התנ"ך

הציע,אלמליחאברהם

לעולםהערביםכילמדינה,נאמניםישראלבמדינתהערבייםהמוריםכלאםלבדוק
הספרבבתימלמדיםשבהםהלימודיםספרישגםרוצההייתי"משלנו".יהיולא

שלפיהםהספריםבאותםעדייןמלמדיםאםלבדוקעלינולבדיקה.יימסרוהערביים
 .)םש(הצפוניתמצריםאוהדרומית,סוריההיאישראלארץ

אתנאמנהמבטאיםהללוהדבריםכידומה :"משלנו"יהיולאלעולםהערבים

הוכתבהשמדיניותםהממשלה,במשדדיגםכמובוועדה,ששדדוהדוחהלכי

היהודיתההתיישבותחיזוקשלהביטחוניהאינטרסבידיבמלואהכמעט

שלטוניות,ובמניפולציותשונותפיקוחבטכניקותשימושוכללהיבארץ

ושיתוףציותשלשוניםוסוגיםנכונהפוליטיתהתנהגותלהבטיחשנועדו

י"א 1949באפרילשכתבכפיהערביים,הספדבבתיהמודיםלכך,איפעולה.

הממשללמפקדהחינוךבמשדדהערביהחינוךעלהראשוןהמפקחבלום,

והםלאחדים,מעלומעלהמשכמםולעמודנציגינולהיות"צריכיםיהצבאי

לדעתכדיגםאלאבהודאהבעזרהדקלאמספקתבמידהערביתלדעתצריכים

כתביותרמאוחדשניםחמש .)-2921/4גלהמדינה,(גנזךהמשמר"עללעמוד

יהחינוךבמשדדלערביםולתרבותלחינוךהמחלקהמנהלישלמדןשמואל

בגלויהמפיחיםיטעןהערבים,המודיםמעטים :הערביהחינוךעלמקיףתזכיר

 ;יתגלופןהפחדאםכינאמנותאינהלכךהסיבהואולםישראלילמדינתאיבה
מוסיפהתעמולהואולםהמדינה,נגדגלויהתעמולהמתנהלתלאהספדבבתי

אתמנביטהוהיאובמסגדים,באסיפותפרטיים,בבתיםבכפרים,נפוצהלהיות

למדינה".השנאה"חיידקי

שבהםיבארץשוניםבמקומותתרבותמרכזילערביםלהקיםהציעמרןשל

"שמרכזיוכןהיהודי",לעםישראלארץשבהחזרתהמוחלטב"צדקישוכנעו

אחרוןעדיילחמוושיהודיםאחד,במקוםאלאכאןאינםויצירתוהערביהעם

 ;ישראלבמדינתהערביםיושמדוזושבמלחמה ;ארצםעלהאנשים
והןחומריתמבחינההןלשגשגיכולהישראלבמדינתהערביתשהאוכלוסיה

המדינה,(גנזךלמדינה"חיוביתעמדהתגלההיאאםרוחניתמבחינה

במלחמתשנאספופלסטיניים,לימודספדיהוסיפועתאותהכל .)-2/689פ

החינוך.משדדבמחסנילהיערםולאחריה, 1948
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שהופקעוהספרים

מחסנים,וירושליםנצרתחיפה,יפו,בעריםהוקמוהמדינההקמתאחרימיד

חינוךממוסדותשנאספולימוד,ספרימרביתםספרים, 4ס,ס ooכ-נשמרושבהם

שלפיקוחהתחתהועמדוהספרים . 1948במלחמתערבייםספרומבתי

שללהשגחתםנתוניםוהיוהחינוך'במשרדהערביםותרבותלחינוךהמחלקה

 :החוףאלמסויםברגעהשליכוההיסטוריהשגליוביורוקרטים,פקידים
גזברים,בנאור,י"להחינוךמשרדסמנכ"לדואק,דודסגנושלמדן,שמואל

 ;ישראלמשטרתוחוקריהמדינהמבקרהאוצר,משרדאנשיאפסנאים,
דעתםעלמעליםהיולאבוודאיהאדמיניסטרציה,שלהאנונימייםכמשרתיה

נשכרו'מבניםזאת,ובכלהאוב.מןשמותיהםאתיעלהומישהויוםשיבוא

מעטעודשניווכחוכפיהספרים,במיוןשעסקופקידיםוהתמנומדפיםהוקמו

מאירביפו,הצבאיהמושלהוציא 1948באוגוסט-15בכברבמכירתם.גם

"עלהעיר.לתחומימחוץאלוהוצאתםספריםביזתלמנועשנועדצולכיארד,

 :-1.9.1948בדיווחהמשמר"

המיעוטים,שרעל-ידישמונתהרעדהיפר.העירמתחרםערביספרשרםלהוציאאסור
כלאתתאסוףערבית,והיסטוריהלספרותמומחהזאב,בןישראלד"רשלבראשותו
כלברשותואשרהעיר,בשטחאדםכלהעיר.בתרךרתרכזםביפוהערביםהספרים

יבוארכךעלשהממוניםכדיהמרשללמשרדייודיע-שהואסרגמכלשהוא,ספר
לקחתו.

בג'בליהכךלשםבמיוחדהוקמהאשרבספרייהרוכזוביפושנאספוהספרים

ביפו,לביקורבן-גוריוןדודהגיעשנה,אותהבמאי-18בעלייה).גבעת(היום

לאחרשבועותשלושהעת,שבאותההעיר,שלמצבהעלמקרובלעמודכדי

כתבכך 2הערבים.מתושביהכלילכמעטהתרוקנהכברהאצ"ל,בידישנכבשה

"נסעתי :הערביםגירושעלכתיבתואתשאפיינהבציניותביומנובן-גוריון

המחסניםאבלריק,הנמלמתורבש.ערביושםפהריקה.כמעטהעירליפו.

בנוגעדעתואת 3 ,,?זועירעזבויפותושביאיך :להביןיכולתילא ...מלאים

 .יפואתליישב"עלינו :ביוני-16ב ,יותרמאוחרכחודשהביעיפושללעתידה
מלחמהעשתהלאתל-אביבבמלחמה.רצינואנחנולא ;מלחמההיאמלחמה

נהיהלאיחזור.זהשדבראסורבתל-אביב.מלחמהשעשתההיאיפוביפו,

 . 143-134עובד,עם ," 1949-1947הפלסטינייםהפליטיםבעייתשל'(>,"לידתה ' J'11-~ב 2

מעדנות,אודן),ואלחנןדיבלין:גרשון(עורכיםתש"ח"-הנזלחמה"יומךבן-גוריון, 1 ,-, 3
483 • 
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(שם,איוולת"אלאצידקרתבהאיןליפוהערביםהחזרתשוטים'.'חסידים

למחסןמארחיואותרלקחווהפעםנוספת,פעםליפושבבדצמבר-9ב .) 525

שלהערביתהספרייהששרןעם"ביקרתי :ביומנוכתבבן-גוריוןהספדים.

ר[ד"דצמחשםעובדיםערבים.ספריםרבבותריכזוביפו.ישראלמדינת

 .) 871(שם,באוסף"ממשיכיםהספדים.ורשמומיינולאערדזאב.בןישראל]

הערבים.העידתושביבגודלהפרדללאקשורהיההספדיםשלעתידם

בין :למדיזעוםהנראהככלתקציב,הספדיםלמחסניהקצההאוצרמשדד

הכוללהשם-הערבית""הספרייהשתקציבשלמדןוהתלונןשב-1958ל 1953

ופרחתלספריםנזקנגדםטען'כ.ךועקבמספיק,אינו-הספדיםמחסנישל

אחדאפסנאיהועסקויחדהמחסניםבארבעתמהם.להפיקשניתןהרווח

תערובתהספרייה,שלהאנתדרפיהמןמשהרהסגירוהספדיםפקידים.ושלרשה

הערבי",החינוך"בעייתבשלבעת,רבהואנדרלמוסיה,סדרשלפלאית

-30בחמודות.בעירתהערביםולתרבותלחינוךהמחלקהבפניהספדיםהעמידו

הערבייםהספדיםבמחסןמסיודרשמיועללשלמרןדראקכתב 1953באפריל

בירושלים:

ערבייםוקריאהלימודספרישלהרבהמספרעלעמדתיהנ"להספריםבמחסןבסיור
והוגדרבחבילותארוזאלהמספריםניכרחלקבירושלים.הארעיבמחסננוהנמצאים

אתלבדוקשישספקאין ...והסידורהספירהלפניעדייןנמצאאחרחלק .תרכנולפי
הערבי,החינוךלמפעללהביאיכוליםשהםוהתועלתהתוכןמבחינתהאלההספרים

 .) 5/1429-גלהמדינה,(גנזךהזההנושאעלידיעותלךשישמניחואני

הספדים,ייחודי:פעולהדפוסזההיההספדים.אתלמכורהוחלט 1948בסוף

לפלסטיניםמחדשנמכרוערביים,ספדמבתיובעקבותיהבמלחמהשנלקחו

כלומדהחינוך'משדדפקידיבידיואושרנבדקשתוכנםלאחדבארץ'שנותרו

חלקבתרבותם.הנעשהעלשלנר"ל"ידעהפךשלהם"ש"הידעלאחד

במכירותלציבורהוצעוואחדיםערביים,ספדלבתיישירותנמכרומהספדים

סרפד,נא, nאבר-חנאהגדולות.בעדיםלעתמעתעדךהחינוךשמשדדפומביות

אחתאתפקדנצרת,לידדיינההכפרילידפלסטיני'חינוךואישמשודד

החינוךשמשדד"שמעתיסיפר,השישים,"שנות"בתחילתהללו:המכירות

בחיפה,היהזהמקומרת.מיניבכלשנמצאוספריםשלגדולהמכידהמקיים

לשםהלכתיאניגםוקנה.הלךלקנותשרצהמיכלאלבני.ברחובגדולבמחסן

אחדבערבית.כולםאחדים,ספריםגםאבלחינוך,ספדיבעיקרשםהיו-

שלוהבעליםמרדהשהיהניג'ב,יוסףמוחמדלד"דשייךהיהשקניתיהספדים
אתמכידאניהפנימית.הכריכהגביעלרשוםהיהשלוהשם :גדולהספרייה

אחדיבביירות.ז 1האמדיקאי·סיטה 1-בארניד_לימדכבדהואזמןבאותוניג'ב.

שהתגודדאמריקאיידידדדך , rלבייד.ראותרלושלחתיהספדאתשקניתי
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גדלהוא- 194sב-בפלסטיןהיהלאשניג'באףנא, nאבו-לדבריבאירופה."

אודותעלהידיעהלאוזניוהגיעה-הקרבותפרוץטרםהארץאתועזבבמג'דל

שבומכתב,לישלחהואלידיוהגיעשהספר"אחרימביתו.שנלקחוהספרים

האירועאמר,צורה,באיזושהימהנ:;ו;גה.חלקהיאהספריםשגבינתליכתבהוא

 4 ,,שלה.התרבותיבמובןהנכבהאתמסמלהזה

כתב 1954במאי :המדינהלקופתכסףהכניסהשנבזזוהספריםמכירת

האוצר:במשרדהתקציביםעללממונהבנאור,י"להחינוך,משרדסמנכ"ל

ממקורותוכןנפקדיםנכסיעלהאפוטרופוסמןקיבלנו 1950-1949"בשנים

האלההספריםאתערביים.לימודספריבעיקרםספרים,שלרבמספראחרים

ממכירתההכנסותאתבנאורפירטבמכתב .)םש(הספר"לבתימוכריםאנו

שווה ,ל"י-17,360בהמכירהרווחיהסתכמו 1954-1949השניםבין :הספרים

ימינו.שלבמונחיםשקלאלף-210לכערך

ובמכירתם,הספריםבמיוןהכרוכההטרחהולנוכחהללו,הסכומיםבשל

שלבסכוםהערביתהספרייהתקציביאתלהגדילהאוצרממשרדבנאורביקש

בסימןעומדים"הננו :לבקשהלהיענותסירבהאוצרמשרדלשנה.ל"י 2,000

עלהממונההשיב ," ...משרדכםכוללהמשרדיםכלבתקציביהקימוצים

מצדלהוסיףההיגיוןמןזהיהיה"ולא , 1954יוניבאמצעלכנאורהתקציבים

הננוהקיים.העובדיםבצוותעתהעדשנעשתהלעבודהעובדיםהשני

עדנהוגשהיהכפיכסדרה,בעבודהלהמשיךאפשרותתמצאוכימשוכנעים

 .)םש(כה"

כסדרה.העבודהאתולקייםלהוסיףהיהקשהששררו,בתנאיםואולם,

באורחלשבשכדיזה,גביעלזההמכשוליםנערמוהחמישיםשנותבראשית

התגלואדםבכוחמחסורבשל :הערביתהספרייהעבודתאתתקנהחסרכמעט

שלאספרים,ועודעודהגיעוזמןאותוכלבהם.ובטיפולהספריםבמיוןקשיים

רישוםללאלמשנהו,אחדממחסןהועברוספריםלאחסנם.מקוםנמצא

לנהלואףמסלולם,אחרלעקובהיההנמנעמןמצאי,רשימתבהיעדרובקרה.

אפשראי-ערבייםספרלבתימחדשנמכרואשרהספריםשלמסודררישום

דילאואםמטרידים,חוסריםעלשהצביעומלאי,ספירותנערכופעםמדיהיה.

שרירותיבאורחקרובותלעתיםהספרייה,פקידיקבעוהספריםמחיריאתבכך,

להעריךהמאפשרידעדילהםאיןכיסברוובנאורשלמדןעצמם.דעתועל

 . 14.3.200דחיפה,נא, nאבו-חנאעםשיחה 4
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גםהגיעולעתמעת ;מכךכפגעההאוצרקופתדקלאהספדים.מחיריאתככוכה

בכובמבדאחידות.והיעדרבלבולעלשהתרעמוערבים,צרכניםשלתלונות

עזרתאתביקשובכאודפליליים,למעשיםחשדלידיהדבריםהגיעו 1953

הארצי'במטההחקירותלאגףכתב "'רציניחששלכו"יש :ישראלמשטרת
על-ידיהחיכוךמשדדברכושפליליותעבדותמשוםבהםשישמעשים"שכעשו

ולהתחילפרטיםלקבלמכתעלנציגכםאלינולשלוחכבקשומודים.עובדים

מארסובאמצעחודשים,כמהכמשכההמשטרהחקירת .)םש( " ...בחקירה

סיומה:עללכנאורהפלילית,במחלקהראשוןמפקחקאופמן,י.דיווח 1954

פעםמדינסתייעאשדחזןחכאעל-ידימכוהלהמחסןכיהעלתה"החקירה

הספדיםמחירכילדעתמבליהמודה,תופיק.סליםהמודהשלבעזרתובפעם

השינויעללושכורעולאחדהרגילבמחירהספדיםאתמכדלהשתנות,עומד

רצהשלאמאחדלבובתוםשיכההמנידהתאריךאתהמנידה.אתהפסיק

לאואישהזהמהשינויכחכהלאאיששרכים.מחיריםשכייופיעואחדשביום

החליטופלילית,אשמהבהעדר .)םש(הזיוף"על-ידימדומהלהיותיכולהיה

החומד.אתלגנוזהחוקרים

שלאגמורה,אנדרלמוסיהכמחסכיםשלטהפלילית,אשמהחיתהלאאםגם

ביכותכתובותשלבסדרה , 1954בתחילתהמדינה.מבקדשלמעיניוכעלמה

דרשהחיכוך'משדדוסמככ"ללערביםותרבותלחיכוךהמחלקהמכהללבין

בביקורת .תקיןמיכהלשללכלליםולהכפיפםכמחסכיםסדרלהשליטהמבקר

במכתבוהמבקר,קשים,ממצאיםהתגלוהספדים,כמחסכיאכשירשעדנו

שאל,ייתכן,כיצדתשובה:עליהםלקבלדרש , 1954בפברוארלכנאורשכשלח

בשעתושכקבעמחיריםלוחלפיהספדיםמחיריכקבעו-1953ל 1949שבין

לוחהמחסניםעלהממונהעדך 1953באוקטוברודקהמנדט,שלטונותבידי

עוד"כמכדוהחדשהמחיריםלוחקביעתשלאחדאירעוכיצד ?חדשמחירים

המבקרבירושלים,למחסןבאשד ?הקודמים"המוזליםבמחיריםספרים

לספרייהשהועבדוהספדיםשלמפורטתרשימהמצאשלאעלהתלונן

לאספרים, 4ס, ooכ-כמצאושבהביפו,הערביהסמינרשלובספרייההלאומית,

חסןספדבביתהמאוחסניםספריםו"אלפיהמלאי'בספדיכאותרישוםמתנהל

 ".עדייןמוינוולאכספרולאביפוערפה
 :המבקרשללטענותיובפירוטבכאודהשיבבמארס-9ב

בערך .כךהואהמעשהסיפורבמכתבכם.כמתוארבדיוקאיננההענייניםהשתלשלות
המחוזיהמפקחשהיהמישהשאירבחיפהספריםמחסןלידינוהעבירו 1948בסוף
התאיםברשהיהמהאםבדיוקלבדוקיכולתילאאךהמחסןאתקיבלתי .בצפרן

התחלתיהיו.הםמיבדיוקכעתזוכרושאינניאותרשמסרואלהשעשרלרשימות
המשכנוזהאחריבחיפה.שפתחנוערביספרלביתהזההמחסןמןספריםלמכור
בשנתכלומרהזמן,במרוצתבגליל.אחריםספרלבתיגםמחסןמאותרספריםלמכור
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 ....ובצפתבטבריהשבלקטוספריםזהלמחסןנוספו 1950בשנתאףואולי 1949
ערבייםספריםבן-זאב,ד"רבעיקרובסביבתה,ביפואיסוףהתחילו-1948ב

ומהםביפו,הירוק'ב'ביתרוכזוהאלההספריםנטושים.ומבתיםמחנויותולועזיים
משרדכךואחרהמיעוטיםמשרדבחסותהערביתהספרייהאתזאבבןד"רהקים

הספריםכלאתאלינוהאפוטרופוסהעביר , 1949שנתבאמצעמכן,לאחר ...החינוך
נתמלאומזהכתוצאההירוק'.ב'ביתלמחסניםהעברנואלהואתביפובמחסנושהיו

הספריםאתלמייןאפשרותכלחיתהולאמקוםאפסעדהירוק'ב'ביתהמחסנים
שלקחתיספריםעודנוספוהאלההספריםעלמקום.מחוסרמזורזתבצורה

הספריםהועברודברשלבסופואחרים.במקומותוכןובמגדל-אשקלוןבבאר-שבע
(שם) . 19 51בסוףלירושליםביפוהמחסןמןהאלה

טען'המנידות, :המבקרלטענותלאחתאחתבנאורהתייחסהמכתבבהמשך

הועלו-1949בכבדהמנדט.שלטונותשלהמחיריםלוחפיעלבוצעולא

המלאיספירת ;הדרגתיבאורחהזמןכלנמשךההעלאהותהליךהמחירים,

לייחסישאךבחיפה,במחסןספריםשלנכבדהכמותחסדהכיאמנםהעלתה

שמנידתכךעלהמבקרלתלונתבאשדולבסוף,אדם.בכוחלמחסורזאת

הספדיםמכירתאת"הטלנוכיבנאורכתבערבי'עובדבידיהופקדההספדים

תפקידלהטילהיהשאפשראחדמישהולנוהיהשלאמשוםהערביהמפקחעל

 .)םש(עליו"זה

הספדים,במחסנינוספתביקורתהמדינהמבקדעובדיערכו 1954באביב

"בזהבספרים,הטיפולבשטחלדעהשינויחל 1953מדצמברכיוגילו

לחיפה,הספדיםוהעבדתבירושליםהמחסןהחזקת(היינוכולושהטיפול

בלבדאחדעובדלידיעתההופקדשם)ומכירתםאיכסונםרישומם,קבלתם,

התרעםבמיוחד .)םש(המשדד"הנהלתמטעםשהואפיקוחכלעליושאין

המחיריםשלקביעתםלבעייתפתרוןעדייןנמצאשלאכךעלהמבקר

במחיר-18.12.53בנמכרלמשל,זידאן',ג'ודג'י'מוכתאדאתהספדוהאחדתם:

העובדה"לאודבלבד.לידות.ס 65ב-סיותרמאוחדוחודשלידות, 1.250של

הוא"הכרחימכתבו,אתהמבקרחתםניכר",ברכושכאןהואשהמדובר

עליהםהליקוייםכלשלמהידלתיקוןמיוחדתלבתשומתשתייחסולדעתנו

דעתואתלתתהחינוךשדנדרשכךאחדחודש .)םש(זה"בדו"חהצבענו

לאאלהמספריםקטןלא"שחלקכתב, ,,"מתבדר' :הערביתבספרייהלנעשה

למנודאםאיתם,לעשותמהלהכריעאנוסיםונהיהספדבביתלשימושיצלח

 .)םש(לנייד"חרושתלבתיאוספריםלמוכריאותם

בדצמברנוספים.דבריםהספדיםבמחסניהתרחשופנים,כלעלבינתיים,

חלקלהניחנאלץהואאצטבות,בהיעדרכילשלמוןדואקדיווח 1954

אולינקילאמבטוןעשויממנהניכרש"חלקרצפה,עליפובמחסןמהספדים

במהירותמתלכלכיםהםספריםעליונופליםאושמיםואםזפתעםמעורב

"קרןאתלהקיםראשוניםניסיונותנעשועתבאותה .)םש(מעדכם"ומאבדים
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ההסתדרותשלהפועלהוועדהחינוך'למשדדמשותףמפעלהערבי",הספד

מענהלתתשנועדעובד'עםהספדיםוהוצאתהעבריתהאוניברסיטההציונית,

תושביהפלסטיניםשלבחינוכםלסייעבבדובדערביים,לימודבספדילמחסור

"הוצאת : 1955מאיבחודששנוסחבתקנוןמופיעותהקרןמטרותהארץ.

כמקודועיון,קריאהלימוד,ספדיהסוגים,מכלהערבית,בלשוןספרים

בהתאםולפועל,לאיכרמשכיל,אישולכללמודהולנער,לתלמידובתרגום,

להוציא ;ערביתדובריהמדינהאזרחישלוהתרבותייםהחינוכייםלצרכים

ביןונטייה,יכולתבעלילעודד ;הערביתבלשוןותרבותייםחינוכייםעתכתבי

ותדגוםחיבורלעבודתלהם,מחוצהאחדיםוביןהערבייםהספדבבתיהמודים

 .) 4/1223-גלהמדינה,(גנזךהקרן"שלפעולותיהתכניתלפיספרים,של

עלפורסמו-1960ל 1955השניםוביןבעצלתיים,הקרןהתנהלההבאותבשנים

י"ל(מכתביפהספרותשלשנייםאווספדלימודספדישלמועטמספרדקידה

במעיןהקרןנכרכה 1961בינוארשם). , 1961בינואר 8 ,החינוךלשדבנאור

נכשלההקרןהממשלה,ראשבמשדדערביםלענייניהיועץלדעת :שערודיה

שטנהדבריהכוללאחיא","אנאהספדאתלפרסםהחליטהכאשדבתפקידה

שלבגופהוגדלמתנועע"ולדהמחברתכתבהלמשל, , 258בעמ'יהודים.נגד

אתדוחהלפניהדוברתמעלה 306-304ובעמ'המלוכלכת,"היהודיהשכנתנו

אותושנכיןירצההאםילד,ליוהיהחלומינתקיים"ואילווכותבת:הדיונה,

התפטרהאירועבעקבות .)םש( "?הקומוניזםנגדבמקוםהיהודיםנגדללחום

 .הקרןבהנהלתמתפקידומרןשל
לידולקבלבאפשרותצבי,בןיצחקהמדינה,נשיאהתעניין 1955בדצמבר

בקשתואתהעבידההחינוךשדסגןלשכת ;"הבוסתן"הערביהמילוןאת

 .) 5/1429-גלהמדינה,(גנזךהערביםולתרבותלחינוךהמחלקהשללטיפולה

הסמינרמנהלהודה 1957ביוני :מהשללהםאףנהנואחדיםמוסדות

גדולהתדומהעלהחינוךלמשדדבירושליםולגננותלמודותהממלכתי-דתי

הספדיםבביתהמזרחמדעימחלקתגםגילתהלעתמעתערביים.ספריםשל

בפברוארהערבית.בספרייהשנשמדובספריםענייןוהאוניברסיטאיהלאומי

 111שלרשימהבנאורל 11ילידיאשתרר,אליד"דהמחלקה,מנהלהעביד 1957

אתבנאורביקשכךאחדשבועותכמהלידה.לקבלחפצהשהמחלקהספרים

אתהעניקהכלליהחשבלהעבדה.האוצרבמשדדהכלליהחשבשלרשותו

אחדמהזמןהספרייה.באינוונטריירשמושהספדיםבתנאילהשאלה,אישורו

ביקשהוא :התהליךהשלמתעלהלאומיתהספרייהלמנהלבנאורדיווחכך

שהביקוררצויכיוהוסיףהספדים,קבלתעללחתוםהרשאינציגאליולשלוח

 .)םש(רביעיאושלישיראשון'מהימיםבאחדיהיה
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מחסןהעברתבשלהפעםנוסף,לסחרורהערביתהספרייהנקלעה-1955ב

השמורותמהתכתובותהבנקים.לרחובמאירמרחובבחיפההערבייםהספרים

במשרדהראשימהאפסנאידואקביקשביוני-23בכיעולההמדינהבגנזך

עדארבעהבמשךהמחסןבסידורשיעזורפועלהערביתלספרייהלספקהחינוך

ביוני-26בשכןהיום,למחרתההעברההתבצעההנראה,ככלימים.שישה

סדירהבלתיבצורהכעתבוצעה"ההעברה :כישלונהעללשלמוןדואקדיווח

זהלחדרהוכנסהמלאי ;למדיקטןשהואהגגשעלהחדררקלנווניתןומזורזת

אנואיןזומהעברהכתוצאה ...כדבעימחדשאותולסדרויששלמה,בערבוביה

חבילותאתזרקוהסבליםכיבמלאי,חומרשוםעלאחראיםלהיותיכולים

אותםלאסוףצורךוהיהעבר,לכלפוזרווהספריםנותקהשאריזתםהספרים

 " ...שנעלםחדשסולםלנוהיהאגב ;החדשהמחסןמקוםקומות 4ולהעלאתם
 .)םש(

עלאחראיהיהתפקידושמתוקףרפאלי,בחיפה,החינוךמשרדמנהל

 ;נוחיםבלתימאודהיוטען'ההעברה,תנאי :נגדובהאשמותכפרההעברה,
דואקמר ;לעבודהלמחרתחזרוולאהראשוןהיוםבתוםהסתלקוהסבלים

מבלילירושלים,לשובכדיהצהרייםאחרבשתייםחיפהאתעזבעצמו

הואלסולם,בנוגע ;כללהגיעלאהשלישיוביוםהעבודה,בצרכילהתחשב

סולםבמקומולהחזירשהבטיחוהאצטבות,סידורבזמןמע"צלעובדיניתן

כמיטבזוהעברהבזמן"עשיתירפאלי,הוסיףדבר,שלבסיכומואחר.קטן

ישראלמדינתשלהרכושעלשמרתיהאלה.הימיםבשניקשהעבדתייבלתי'

 ...ל"י 110בערךזובהעברהלמדינהקמצתיובריאותי.רכושיאתמאשריותר
 .)םש( " 1עשיתיולאלעשותעודעליהיהמה

מנוסיהיהלאלפיההאפשרותהועלתה 1954בנובמברכברכזכור,

בשניםהערבית.הספרייהבמחסנישנשמרומהספריםחלקלפחותמלהשמיד

נותרוהספרייהבמחסנילנסיבות:בכפוףוהבשילה,ההצעההלכההבאות

המחסניםשלאחזקתם ;ענייןבהםלגלותסירבושהפלסטיניםספריםרבבות

פחתוהספריםממכירתההכנסותואילורב,ממוןהמדינהלקופתעלתה

והספקותהנפשללבטי(בניגודלאיששייכיםהיולאגםהספרים ;בהדרגה

הלאומי,הספריםביתעובדיבידיבירושליםהספריםביזתאתשליוו

מוחלט).באורחאפולוגטיקהנעדרתהערביתהספרייהעובדישלהרטוריקה

אתוביטחוניות.חינוכיותמסיבותלמכירהנאסרומהספריםחלקולבסוף,

למשרדשהגיעוערבייםספריםלחיסולבקשר"מישיבההבא,הדבריםזיכרון

 ,)םש(בארץ"ערבייםספרלבתיבחלקםוהנמכריםהמדינהקוםעםהחינוך

שלי):הואהמלא(הכתיבבהרחבהלצטטראוי , 1957באפרילשהתקיימה
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לחינוךהמחלקהמנהל-שלמדןמר :ספרבבתיהערביתלימודעלוהמפקחיםמאחר
ספריםרשימתעלחתמומפקח,-שמאי;מרס.מפקח-מרדארמיכאלמר ;לערבים
נמצאמהםובחלקבארץהערבייםהספרבתילשימושמתאימיםאינםשלדעתם

והספריםלמדינה.נזקלגרוםעלוללשוקהוצאתםאווהפצתםהמדינהנגדחומר
כספיערךרישוםללאהערבייםלחינוךהמחלקהשלהמלאיבספררשומים

הנמצאיםספרים 23,004כוללות ....המפקחיםעל-ידיהחתומותוהרשימות
אתלמכור :הוחלטבחיפה.במשרדנוספרים 3,311וכןבתל-אביבבמשרדנו
ניירכפסולתרפאלימרשלבעזרתוובחיפהבוגרמרשלבעזרתובתל-אביבהספרים
הבטחהתוךנייר,פסולתלקנייתבמכרזלזוכיםהכללי,החשבלהוראותבהתאם
בשעתנוכחויהיההספריםלהובלתיצטרףלערביםלחינוךמהמחלקהשפקיד

 .)םש(לשוק"יוצאולאשהספריםלהבטיחמנתעלטחינתם,

ושירותיםלאספקההמחלקהמנהל :החינוךמשרדפקידיחתומיםההחלטהעל

משרדית.לאספקהענףומנהלהראשיהאפסנאימשקיים,

היהניתןולכןבעלים,היולאשלספריםסבור,אנילהניח,טעותזותהא

הפלסטינים,ספריאתלהכחידכדי :הנכוןהואההפךלמעשה,אותם.להשמיד

הכל'אחרי ;אדםבנינטולואדמיניסטרטיביביורוקרטישיחלהבנותהיהנחוץ

והואבלבד,יהודיםהשתתפוהפלסטיניםספרישלובתפקידםבגורלםבדיון

היהודית.הקולקטיביותשלהמובנים-מאליהםגבולותיהאתמחדשלייצרנועד

בנוסף, 5הציבורי,מהשיחחלקולאהשלטה,משיחחלקהיההזההדיון

שלהכחדתםלנוכחלחושעשוייםשאנוהזעזוע,אפילואוליהרתיעה,

נאלמתההיסטוריהספרים,ללא :הומניסטילסנטימנטביטויהיאהספרים,

והרוחמתעוותהמדעמקומה,עלקופאתהמחשבהמשתתקת,היצירהדום,

שלנשאיההםספריםאםמתקפה.תחתכנתונהנדמיתכולההאנושית

זאת,עםהברבריות.אלשיבהפירושהבהםשפגיעההריהציוויליזציה,

לנכסיביחסמקיפותתמורותשלבעידןהתרחשההפלסטיניםספריהכחדת

עלהמועדפתשהשיטהבשעה :כאחדואויביםנתיניםשלתרבות

שיטתיבאורחנשדדוהתרבותנכסי-הכחדהולאביזהחיתההקולוניאליזם

העשריםהמאה-אירופהשלובספריותבמוזיאוניםהיטבנשמרואךומקיף,

היא ;תרבותירכושעםהתמודדותשלוקטלניותחדשותצורותטיפחה

התוצרעודהיהשלאוספריות,ספריםתרבות,שלשיטתיבהרסהתאפיינה

נפרדבלתיחלקאםכיפוליטי,ורשעכיבושיםמלחמות,שלמתוכנןהבלתי

בין"נמצאקנות,רבקהכתבה ," Libricideמכנהשאני"מהממנו.

אותם,ומשליםהללוהמושגיםלשניקשורהוא . Ethnocideל- Genocideה-

 6 ,,העשרים.המאהשלהקיצוניתהאלימותשלהרחבההקשרבתוך

 . 71-76 , 5:ם 1,1. ~~הארץ",אתלנוהבטיחהואאבלאלוהים,"איןרז-קרקוצקין,אמנון 5

in ~ 6 Knuth, Rebecca, Libricide: The Regime-Sponsored of Books and Librarie. 
. 10 . the Twentieth Century, 2003, London: Praeger p 
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 1957יוניבתחילתבעצלתיים.התנהלההספדים 26,315שלשלהשמדתם

התקדמותחלהשלאמצטערהואכילשלמוןאפסנאותמחלקתמנהלכתב

החשבעםעקרוניתבצודהנגמדשההסדרלמרות ...הערבייםהספדיםב"חיסול

הספדים.במיוןהעובדיםהוצאותלכסותבידינוישלך'שהודעתיוכפיהכללי

יכוליםואנוהניידפסולתלמנידתהכלליהחשבשלמכרזגםנסתייםבינתיים

הערביםולחינוךלתרבותהמחלקההמציאההבאותבשנים .)םש(להתקדם"

 :מהםכמהשמותהנהלהשמדה.הראוייםספריםשלבערביתארוכותרשימות
הכתב",שלהמצולמת"ההיסטוריהתמותה",בנותנשיםעל"סיפורים

הביניים",ימישל"אנציקלופדיההתלמיד",של"ידידוהפיקח","התרנגול

הפלשתינים",הצופים"ספדהחדש","העולםאירופאיות","תמונות

גיבורים"שלושה ,)'בוא'(כדניםהגיאוגדפיה"שלהמצולמת"ההיסטוריה

 .)םש(רביםעמודיםפניעלהלאה,וכןהערבית",ההיסטוריהשלמפורסמים

הופיעההעמודבראשרשמיים.ניידותגביעלמופתיבסדרנכתבוהרשימותכל

טובותשאינןסחורות"רשימתהמליםותחתהישראל","מדינתהכותרת

לשימוש".
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