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 מרדכי נאור

 "סריקת המערכות"המצוי והחסר ב

 לות הישראלית"של המו

היסטוריה תרבותית : מוציאי� לאור כמתווכי תרבות, מוטי נייגר

, הוצאת מ	, )1910�2010( בישראל לות עברית"של מאה שנות מו
 ' עמ694, 2017ירושלי� 

דומה  שעד  היו� :  מוטי  נייגר  מהווה  בהחלט  חידוש'  ספרו  של  פרופ
לות  בשפה "על  תופעת  המו,  כמותי  ואיכותי,  לא  נער�  מחקר  מקי�

ראשיתה  בתחילת .  100ֿשלא  מכבר  ציינה  את  יו�  הולדתה  ה,  העברית
  היא 1910  נייגר  הא�  שנת  וא�  כי  אפשר  לחלוק  על,  20ֿהמאה  ה

לות  של  ממש  באר�  ישראל  ראשיתה "אי�  ספק  כי  מו',  שנת  האפס'
 .לפני מלחמת העול� הראשונה

וייחודו  בכמה ,    עמודי�700ֿקרוב  ל,  הספר  הוא  כבד  משקל
הוא  נכתב  והופ�  לצרכי  מחקר  בלבד :  בנוס�  לראשוניותו,  נושאי�

יא  עצמית  של ה"  מ�"הוצאת  ;  ואינו  מופ�  כלל  בחנויות  הספרי�
  מוטי –את  ראשי  התיבות  של  שמו  ,  קרוב  לוודאי,  המחבר  ונושאת

ובעמודו ',  מימו�  המו�'את  הכס�  להוצאתו  גייס  נייגר  בשיטת  ;  נייגר
 הטובי�  והאנשי�  הנשי�  כל  של  האחרו�  של  הספר  מופיעי�  שמותיה�

 ובוודאי  ,הרחב  הציבור  לרשות  .אור  יראה  שספרו  כדי  למחבר  שתרמו
 1.המחבר  של  האינטרנט  באתר  כולו  הספר  נמצא  ,וחוקרי�  עמקצו  אנשי
 בגרסה  הצור�  במידת  יוכנסו  ותיקוני�  שעידכוני�  מבטיח  ג�  הוא

 שרק  המודפסי�  הספרי�  פני  על  הספר  של  יתרונו  ובכ�  ,הדיגיטלית
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 –  אור  לראות  זו  של  וסיכוייה  ,שינויי�  לערו�  נית�  חדשה  בהדפסה
 . נמוכי� ביותר–במיוחד בספרי� עיוניי� ואקדמיי� 

, )  בפתח  דבר–  בספרו  1'  עמ(לפי  עדותו  ,  ספרו  של  נייגר  צמח
גוריו�  לחקר ֿדוקטורט  באוניברסיטת  ב�ֿבעקבות  פרויקט  פוסט

מתו�  רמז .  2001ֿשנער�  ב,  הספרות  והתרבות  היהודית  והישראלית
והוא ,  כי  הדר�  לפרסו�  הייתה  רצופת  קשיי�,  בספר  נית�  ללמוד

, חלק�  מבעלי  עניי�...  י�  שעמדו  בדרכועל  א�  מכשול"הופיע  
שמסיבות  שונות  ומשונות  שאי�  כא�  המקו�  לפרט�  הובילו  לדחיית 

תו�  הכנסת ,    שנה  לאחר  תחילת  העבודה15רק  ,  וכ�).  ש�"  (פרסומו
 .זכה הספר לראות אור, עידכוני� בשני� האחרונות

 53נייגר  מבסס  את  ספרו  על  רשימה  ארוכה  של  מקורות  וכ�  על  
סופרי� ,  לי�"בקרב  מו)  בהנחייתו(ת  שערכו  הוא  וכמה  עוזרי�  ראיונו

 .ואנשי� נוספי� הקשורי� לענ�

מסייג  נייגר  את  עצמו  וכותב  שהוא )  3'  עמ(כבר  בתחילת  הספר  
ומשתמע  מדברי� ,  מתכוו�  להתמקד  בהוצאה  לאור  של  ספרות  יפה

בענפי�  אחרי�  של ,  או  יעסוק  במידה  פחותה,  אלה  שלא  יעסוק
כמה :  יקה  של  פרקי  הספר  מגלה  בעיה  החוזרת  על  עצמהבד.  לות"המו

הוצאות  שהתרכזו  בספרות  יפה  זכו  לאזכור  נרחב  ג�  בכל  הקשור 
ואילו  הוצאות  שעיקר .  ספרי  ילדי�  ואפילו  ספרי  בישול,  לספרי  עיו�

או ,  בנושאי�  ספציפיי�  כגו�  צבא  וביטחו�,  עיסוק�  בספרי  עיו�
 .לחסר זה בהמש�ועוד נחזור ,  לא נזכרו כלל–במדריכי� 

במסגרת  רחבה  כמו  זו .  דומה  שנייגר  מכי�  עצמו  להתקפה  מכיוו�  זה
לות "אינו  מתיימר  להקי�  את  עול�  המו"הספר  ,  הוא  כותב,  של  ספרו

ובוודאי  לא  לרדת  לעומקו  של  כל  פולמוס ,  ב�  מאה  השני�  במלואו
 ).9" (בעול� הספר באותה תקופה

תווכי  התרבות מ:  תשתית  מושגית",  השער  הראשו�  של  הספר
,   עמודי�30לאור�  ,  מעמיד  לרשות  הקורא,  "ברפובליקה  הספרותית

לרבות ,  לות  בכלל  ואצלנו  בפרט"את  כל  הצד  התיאורטי  של  המו
מי  שיתעניי�  בכ� .  התפתחותה  ההיסטורית  במאות  השני�  האחרונות

תחילה  בגולה  ולאחר  מכ� ,  בעמי�  ובישראל,  ימצא  עשרות  מקורות
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  מכרו  חנויות  הספרי�  היהודיות  במזרח מה:  דוגמה  אחת.  באר�
 2? שנה150!120אירופה לפני 

 –"  מלאכת  הספר"בנוס�  מציע  נייגר  אפיוני�  בחתכי�  שוני�  של  
, לרבות  נושאי  דפוס,  משלב  הכתיבה  עד  שהספר  מגיע  לידי  הקורא

מי  שאינו  מעורה  בנושא  יגלה  כי  כמעט  בכל  הפקה  של .  ייצור  ושיווק
 .� לא מאות בני אד�ספר חדש מעורבי� עשרות א

לות  העברית  באר�  ישראל  מרחיק  נייגר "כדי  להגיע  אל  ראשית  המו
  של  המאה 60ֿאל  שנות  ה,    שנה  לאחור50ֿאת  ראשית  סיפורו  כ

יצירת  העברית ,  העיתוני�  הראשוני�  בעברית:  עשרהֿהתשע
התפתחות ,  יהודה  ושותפיו  למפעלֿהמודרנית  על  ידי  אליעזר  ב�

היישוב  היש�  וייסוד  ספריות  ציבוריות היישוב  החדש  ומאבקו  ע�  
 .ראשונות שהגבירו את הקריאה ועודדו פרסו� ספרי�

מוכר  כיו� ,  כהגדרתו  של  נייגר,  "ל  העברי  הראשו�"המו"שמו  של  
 12יהודי  ספרדי  שבמש�  ,  זהו  שלמה  ישראל  שיריזלי.  רק  למעטי�

אלא .    כותרי�100ֿהוציא  לאור  בירושלי�  כ)  1914!1902(שני�  
שהחלה  להתפתח  באר� "  רפובליקה  הספרותית"ל  מחו�  לשהוא  פע

לי�  שזה  מקרוב  עלו "ובראשה  עמדו  סופרי�  ומו,  בעיקר  ביפו,  ישראל
יוס�  חיי�  ברנר  ושמואל ,  ציו�ֿובי�  אנשיה  בלטו  שמחה  ב�,  ארצה

3).עגנו�(קס 'צ'יוס� צ

 

, מהתקופה  המוקדמת  עד  ימינו  אלה,  הספר  בנוי  בצורה  כרונולוגית
בשל  שינויי� ,  של  מוקד�  ומאוחר,  י�  ישנ�  חריגותא�  בסדר  הדבר
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חנויות  ספרי�  יהודיות  במזרח :  בחנותו  של  מוכר  ספרי�  ",)2001(כה�  '  ח 
חיבור  לש�  קבלת  תואר  מוסמ� ,  "19ֿ  האירופה  במחצית  השנייה  של  המאה

העבודה  הופיעה  ג�  כספר .  איל�ֿאוניברסיטת  בר,  במחלקה  לתולדות  ע�  ישראל
 .2006בהוצאת מאגנס בשנת 

3

האר�  ישראלית  יוכל "  הרפובליקה  הספרותית"תה  של  על  ראשית  התפתחו 
 שביט'  ז:  לדוגמה,  וראו.  זוהר  שביט'  הקורא  לעמוד  באמצעות  מחקריה  של  פרופ

מכו�  פורטר ,  תל  אביב,  1910�1933,  החיי	  הספרותיי	  באר�  ישראל).  1983(
תולדות  היישוב  היהודי  באר�  ישראל  מאז ).  1999(ל  "הנ;  והוצאת  הקיבו�  המאוחד

האקדמיה ,  ירושלי�,  )חלק  ראשו�  (  בנייתה  של  תרבות  עברית–העלייה  הראשונה  
לות  בראשיתה "  למופרק  מיוחד  בספר  מוקדש.  מוסד  ביאליק,  הלאומית  למדעי�

262�199' עמ(.( 
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נייגר  מחלק  את .  ופיתולי�  שעברו  ההוצאות  השונות  במהל�  השני�
לתשע .  בינוניות  וקטנות,  גדולות:  הוצאות  ספרי�  לשלוש  קטגוריות

ספרית ,  ע�  עובד:  הוצאות  גדולות  הוא  מקדיש  חלק  ניכר  מספרו

 כנרת זמורה בית�, מוד�, כתר, שוק�, מסדה, הקיבו� המאוחד, פועלי�
בי�  ההוצאות  הבינוניות  והקטנות  המתוארות .  ספרי  ידיעות  אחרונותו

  והוצאות  של בבל,  כרמל,  תרשיש,  עכשיו,  עקדבהרחבה  יחסית  יוזכרו  
 .שלגי ומזרחי. מספרי� פופולריי� כדוגמת 

מידת  ההרחבה  או  הצמצו�  של  הדיו�  בהוצאות  שונות  לא  תמיד 
כמעט ,  כ�.  מהעדפותיו  של  המחבר,  וב  לוודאיקר,  והיא  נובעת,  ברורה

ספרית :  רבע  מהספר  מוקדש  לשלוש  ההוצאות  של  תנועת  העבודה

 ע�  עובדו)  1940  (הקיבו�  המאוחדהוצאת  ,  )1939ֿנוסדה  ב  (פועלי�
 . על כ� נרחיב בהמש�–מדוע עשה זאת ). 1942(

, תו�  כדי  קריאה  בספר  מתוודע  הקורא  לא  רק  להוצאות  הספרי�
נהוג  לצטט  את  ביאליק ).  הרבי�  למדי(ה�  ולכישלונותיה�  להצלחותי

אחר  כ�  מפסיד ,  תחילה  מדפיס:  ל  ישראלי"כ�  דרכו  של  מו:  "שאמר
  נייגר  מתאר  את  דמויותיה�  של  האנשי�  שעמדו 4".ולבסו�  מספיד

לעיתי�  תו�  קשיי� ,  מאחורי  הבאת  הספרי�  אל  ציבור  הקוראי�
 .אכזבות וחובות, ניכרי�

כמו  זו  של  משה ,  שכחה  דמויות  לא  מוכרות  כיו�נייגר  ג�  גואל  מ
לאחר  ששני�  עבד ,  תרשיששהקי�  בירושלי�  את  הוצאת  ,  שפיצר

, 1939ֿשפיצר  עלה  לאר�  ב.  עוד  בהיותה  בגרמניה,  שוק�בהוצאת  
הוא  החליט  לפתוח .  וכא�  הודיע  לו  שוק�  שלא  יוכל  להעסיקו  יותר

ומתו א�  לא  רק  בכ�  הייתה  תר,  תרשישבית  הוצאה  משלו  בש�  
הוא  גיל� .  שפיצר  היה  אמ�  האות  העברית.  הגדולה  לתרבות  העברית

הביא  הרבה  חידושי�  ובנוס�  לכ�  טיפח  סופרי�  והוציא  לאור ,  אותיות
  הצטיינה  בפרסו� תרשישהוצאת  .  1941החל  משנת  ,  את  ספריה�

, 1983ֿכאשר  נפטר  ב.  ספרי�  בעלי  צורה  אסתטית  נאה  במיוחד
נעל�  מ�  הנו� :  "�  במילי�  גרשו�  שוקהאר�הספידו  עור�  

חברתי  שלנו  דג�  מסוי�  של  יהודי  מרכז  אירופי  אשר  בשעתו ֿהאנושי
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הציונות  שלו  הייתה  בעל  צביו� ...  תר�  תרומה  חשובה  וייחודית  לחיינו
מאשר ,  לא  פחות,  ראה  באביו,  אמיתי,  בנו  של  שפיצר).  194"  (תרבותי

י  הציוני אבי  ראה  את  תרומתו  להגשמת  החזו�  החלוצ:  "חלו�  ציוני
הוא  פעל  ליישו�  מלאכת  הדפוס .  בייצור  ספר  עברי  ברמה  אירופית

ולהפצת  הספר  כמוצר  תרבותי  לא ,  האירופית  המשובחת  באר�
 ).195" (בזאת ראה את תרומתו למפעל הציוני. מסחרי

שהיו ,  לי�  מהדור  הקוד�"נראה  שנייגר  מתרפק  על  זכר�  של  מו
תמיד  עמד  בראש בראש  וראשונה  אנשי  תרבות  והצד  העסקי  לא  

, ל  מהסוג  הזה  היה  ישראל  זמורה"דוגמה  טובה  למו.  מעייניה�
ֿלי  בפרט  מקדיש  נייגר  לא  פחות  מ"שלמפעלו  הספרותי  בכלל  והמו

, )204"  (ל  ועור�"מו,  מבקר  ספרותי"הוא  מגדירו  כ.    עמודי�20
 –  שנה  40ֿומציגו  כאחד  מעמודי  התוו�  של  הספרות  העברית  במש�  כ

לאה  גולדברג  ועד  דליה ,  אלתרמ�,  ונסקישל,  בדור  של  ביאליק
פעלה מאז ראשית , מחברות לספרות, הוצאת  הספרי� שלו.  'רביקובי�

 כתובי�כגו�  ,  קוד�  לכ�  היה  מעורב  בכתבי  עת  שוני�.  40ֿשנות  ה
 .טורי�ו

  הייתה מחברות  לספרותהוצאת  ,  בגלל  הגישה  המצנטית  של  זמורה
 1967נסגרה  בשנת  וסופה  ש,  בקשיי�  כספיי�,  כמעט  תמיד,  נתונה

היה ,  בנו  של  ישראל,  אהד  זמורה.  בהותירה  אחריה  חובות  רבי�
והוא  נטל  על  עצמו  לכסות  את  חובותיו  של ,  דברעיתונאי  ועור�  ב

מחברות   הושלמה  המשימה  ואז  שולבה  הוצאת  1987ֿב.  אביו

 .שאוהד זמורה היה אחד ממייסדיה ובעליה, מ"זב בהוצאת לספרות

יו  שורה  של  קטעי  זיכרונות  השופכי�  אור ישראל  זמורה  הותיר  אחר
 5.לות בכלל ועל הזווית הישראלית שלו בפרט"על מקצוע המו

" שושלת"שמדובר  ב,  במקרה  של  זמורה  מדגיש  נייגר  את  העובדה
אהד ,  ל  וכ�  ג�  שני  בניו"  האב  ישראל  זמורה  היה  מו–לי�  "של  מו

� הוא  אחד  מבעלי  הוצאת  הספרי,  ער�  זמורה,  בנו  של  אהד.  וצבי
 .בית�ֿזמורהֿכנרת
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נית�  לעמוד  על  זיכרונות  אלה  באמצעות  הרשימה  הביבליוגרפית  שבסו�  ספרו  
 ).651' עמ (60 עד 56פריטי� , של נייגר
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המשותפת "  שושלת"במקביל  קיי�  ג�  דור  שלישי  ואפילו  רביעי  ב
איש ,  האב  המייסד  היה  שלמה  זלמ�  שוק�.  פרסי�ֿשל  משפחות  שוק�

שהיה  מוכ� ,  20ֿעסקי�  רחב  אופקי�  בגרמניה  של  תחילת  המאה  ה
נייגר  מקדיש  לו .  להשקיע  חלק  מהונו  לקידומה  של  התרבות  העברית

ואי�  ספק  שהוא  היה  מדמויות  המפתח ,    עמודי�25  ב�  ,פרק  רב  היק�
בחו�  לאר� ,  של  תומכי  התרבות  היהודית  במש�  עשורי�  רבי�

חת� ,  י  עגנו�"במיוחד  נודעו  קשריו  המיוחדי�  ע�  הסופר  ש.  ובאר�
 .שכר קבוע, רוב חייו, שוק� א� שיל� לעגנו�. פרס נובל

  חכ�  מאיש יותר  תלמיד,  למעשה,  עגנו�  הביע  את  הדעה  ששוק�  היה
בעצ�  היה  שוק�  צרי�  לישב  בקתדרא  ולהרחיב  גבולו .  "עסקי�

, בתרבות,  בכלכלה,  במסחר,  איני  מזלזל  בשאר  סגולותיו.  בתלמידי�
פעמי�  הרבה  נדמה  לי  כאחד  מאבותינו  של  ימי ...  בחינו�  ובציונות

6".הביניי� שנתגלגל לעול� הכלכלה המודרנית

 

ער�  במש�  יותר ,  שו�  שוק�גר,  שוק�בנו  של  מייסד  הוצאת  הספרי�  
הוא  נישא .  שוק�  וג�  עמד  בראש  הוצאת  האר�  שנה  את  העיתו�  50ֿמ

  ולימי� אמנותלית  הוצאת  "מו,  בתה  של  שושנה  פרסי�,  לשולמית
, לימי�  אידלמ�,  ובתו  רחלי,  חברת  כנסת  ממפלגת  הציוני�  הכלליי�

רחלי ,  לפי  המסופר  בספר.  שוק�עומדת  זה  שני�  בראש  הוצאת  
גילתה  התעניינות  בספרי�  ובהוצאת�  לאור  כבר )  אז  שוק�(אידלמ�  

כי  ספרי ,  שושנה  פרסי�,  בהיותה  ילדה  והיא  באה  בטענות  לסבתה
רגזה  על ,  לפי  הסיפור,  הסבתא.    סובלי�  מתרגו�  מיוש�אמנותהוצאת  

אני  מתייעצת  ע� .  אי�  את  מעזה,  את  חצופה:  "נכדתה  ואמרה
רחלי ".  העברית  לא  טובההאקדמיה  ללשו�  עברית  ואת  לא  תגידי  לי  ש

. ומדי  יו�  שישי  ישבו  הסבתא  והנכדה  ועברו  על  הספרי�,  לא  ויתרה
אמיציס 'של  ד"  הלב"בעקבות  לחצה  של  הילדה  תורג�  מחדש  הספר  

!94(זכתה  להצלחה  גדולה  ,  1958ֿשראתה  אור  ב,  ומהדורתו  החדשה
95.( 

 
6

הוצאת ,  מעצמי  על  עצמי,  "מקצת  משהו  על  שלמה  שוק�).  "1976(,  י  עגנו�"ש 
 .286' עמ, � ותל אביבשוק� ירושלי
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ממלאת  תפקידי�  מרכזיי� ,  יעל  הדס,  בתה  של  רחלי  אידלמ�
לפי ,  והיא  נינת�  של  שלמה  זלמ�  שוק�  ושושנה  פרסי�,  וק�בהוצאת  ש

 ".הכל נשאר המשפחה"ש, המקובל במשפחות אלה

שושלת  נוספת  שצמיחתה  נקטעה  בדור  השלישי  הייתה  של  הוצאת 
ליוותה  את ,  ברכה  פלאי,  בת  הדור  המייסד,  במקרה  זה.  מסדה

של "  אשת  הברזל"ונחשבה  ל,  ההוצאה  עשרות  רבות  של  שני�
לזכותה  רשומי�  אלפי  כותרי�  ובראש� .  הישראליתלות  "המו

שהיא ,  שא�  מעטי�  שמו  בוודאי  לב  לעובדה,  האנציקלופדיה  העברית
 Encyclopediaֿעל  משקל  ה,  Encyclopedia Hebraica  נקראת  בלועזית

Britannica. 

, בנו  של  הסופר  אשר  ברש,  ברש)  חקי(בתה  שרה  נישאה  ליצחק  
תי  שהיה  בזמנו  אחד  הגדולי� והוא  שעמד  בראש  בית  הדפוס  המשפח

יצחק  נפטר  בטר� .  באר�  ומילא  תפקידי�  מרכזיי�  נוספי�  בהוצאה
 90ֿ  וה80ֿבשנות  ה.  מסדהל  של  "למו,  בגיל  צעיר,  עת  ובנו  יואב  היה

עד  שהתפרקה  ונכסיה ,  הסתבכה  במשפטי�,  דעכה  ההוצאה
 .הספרותיי� נמכרו להוצאות אחרות

ש  לשלוש  הוצאות  ספרי� חלק  גדול  מהספר  מוקד,  כפי  שכבר  נכתב
, ספרית  פועלי�  –גדולות  שנשאו  בעבר  את  דגל  תנועת  העבודה  

כי  בתי  הוצאה  אלה ,  נייגר  מסביר  בספרו.  ע�  עובד  והקיבו�  המאוחד
המיועדי�  לפרס�  רק ,  מפלגתיי�ֿביטוי  תנועתיי�ֿלא  ראו  עצמ�  כלי

אלא  כמוסדות  שתפקיד� ",  ספרות  תנועתית  וזיכרונות  של  מנהיגי�
  את  כלל  התרבות  העברית  דר�  הצעת  מיטב –  וא�  לחדש  –לשרת  

הספרות  המקורית  והמתורגמת  בכל  תחומי  הספרות  היפה  וספרות 
 ).255" (העיו�

ששניי�  מה�  ייצגו ,  בתי  ההוצאה  של  תנועת  הפועלי�.  יותר  מכ�
פעלו ",  י"זרמי�  קיבוציי�  והשלישי  את  הסתדרות  העובדי�  ואת  מפא

ה�  נטלו  על  עצמ� ,  משמע".    הע�שהתנועה  היא,  בהתא�  לתפישה
, את  האחריות  לפתח  ולקד�  את  התרבות  העברית  הצומחת  באר�

נבע  מתו� ",  סבור  נייגר,  "היעד  הזה.  "כאילו  היו  גורמי�  רשמיי�
שא�  תנועות  הפועלי�  לא  תדאגנה  לחיי�  הרוחניי�  של ,  החשש

,   יעשו  זאת  גורמי�  אחרי�–'  הע�'  המייצג  את  –הפועל  
שלה�  אינה  תואמת  את  התפישה  הפועלית  וא� שהאידיאולוגיה  
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את  מייסדיה�  וממשיכיה�  של  בתי ,  במילי�  אחרות".  סותרת  אותה
חברתית  שיש  לספק  לאנשי ֿהוצאה  אלה  הנחתה  גישה  פוליטית

חומר  ספרותי  משובח  בלבוש  התוא�  את ,  וג�  לע�  כולו,  שלומ�
 .עולמ�ֿתפישת

, "וכחע�  הצלחת�  של  שלוש  ההוצאות  האלה  אי  אפשר  להתו"
המחבר ".  לות"שכ�  ה�  זכו  להישגי�  גדולי�  בתחו�  המו",  סבור  נייגר

כמעט  כל  השירה  העברית :  "מביא  דוגמה  מתחו�  פרסו�  ספרי  השירה
הקיבו� ובעיקר  ,  ראתה  ועודנה  רואה  אור  על  ידי  הספריות  הפועליות

ללא  יוזמת�  קשה  לדעת  מה  היה  עולה .  ספרית  פועלי�  והמאוחד
ספרי  שירה  אינ�  מניבי�  הצלחה ,  ככלל,  שהרי,  בגורל  השירה  העברית

ההוצאה  המשותפת ,  ג�  כיו�:  מ�  הספר  עולה  נתו�  מעניי�".  מסחרית
  אחראית  להוצאת  רוב  ספרי ספרית  פועלי�  והקיבו�  המאוחדשל  

 ).256!255(בצד הוצאות קטנות המשלימות את התמונה , השירה

מעקב מאשש  את  הקביעה  הזו  באמצעות  ,  2017ֿמחקר  שפורס�  ב
והנחשב  לאחד  הפרסי� ,  1945המחולק  מאז  "  פרס  ברנר"אחר  זוכי  

ערכה  רישו�  של  כל ,  רחל  סטפק.  המרכזיי�  בתחו�  הספרות  העברית
 64מתברר  כי  בשני�  אלה  חולק  הפרס  .    שנה70במהל�  ,  מקבלי  הפרס

אול� ,  "מפעל  חיי�"במקצת  המקרי�  קיבלו  אותו  יוצרי�  על  .  פעמי�
  או  ספרי�  של  סופר  או  משורר  שיצאו  בשנה לרוב  נית�  הפרס  על  ספר

" פועליות"שלוש  ההוצאות  ה.  או  בשנתיי�  קוד�  להענקת  הפרס
. ה�  שעמדו  מאחורי  שני  שלישי�  מהספרי�  הזוכי�,  שהוזכרו  לעיל

הקיבו�   פורסמו  על  ידי  הוצאת  22,    הספרי�  הזוכי�61מתו�  ,  כ�

בס� .  עלי�ספרית  פו  על  ידי  4ֿ  וע�  עובד  על  ידי  הוצאת  15,  המאוחד
 20  הוצאות  אחרות  פרסמו  את  שאר  12).  67.2(  ספרי�  41  –הכל  

 7.מדברי� בעד עצמ�, ללא ספק, נתוני� אלה. הספרי�

קוד� ,    מקבלת  בספרו  של  נייגר  את  המקו�  הראשו�ע�  עובדהוצאת  
הרבה ,    עמודי�  מוקדשי�  לה73.  כל  מבחינת  ההתייחסות  הכמותית

אשיתה  היא  הייתה  קשורה בר.  יותר  מאשר  לכל  בית  הוצאה  אחר
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  דברי  סופרי	 –עטרת  קוצי	  ,  "זוכי  פרס  ברנר  לדורותיה�",  )2017(סטפק  '  ר 
239�229' עמ, גווני�, תל אביב, סטפק' גוברי� ור' עורכות נ, בפרס ברנר. 
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יסד  אותה  ברל .    בפרט  ולהסתדרות  העובדי�  בכללדברלעיתו�  
  והיה  עורכו דבר  שנה  לאחר  שהקי�  את  היומו�  17,  1942ֿכצנלסו�  ב

כצנלסו�  לא  המתי�  ע�  הוצאה  לאור  של .  1944ֿהראשי  עד  פטירתו  ב
  התפרסה  על דברמערכת  .  ספרי�  עד  שהיה  לו  בית  הוצאה  משל  עצמו

, דבר  לילדי�בני�  כגו�  ֿ  ולעיתו�  היומי  היו  עיתוני�רבי�מי�  פני  תחו
שבועו� ,  מהדורות  באנגלית  וגרמנית,  דבר  לעולה,  דבר  הפועלת

  כבר  בארבע  שנותיו  הראשונות  של  העיתו�  ראו  אור 8.ועוד,  בערבית
ספר  שיריה  הראשו�  של  המשוררת ,  "ספיח"ביניה�  ,  תשעה  כותרי�

  וספרי  שירה  של  אברה�  שלונסקי של  דבורה  בארו�"  סיפורי�",  רחל
 9.ואורי צבי גרינברג

אלא ,    לא  הסתפק  בכ�דבר.  20ֿ  עלה  מספר  הכותרי�  ל1935עד  
כדי  לתית� ,  רכש  מהוצאות  אחרות  ספרי�  במאות  וא�  באלפי  עותקי�

להצלחה  גדולה  זכה  הספר .  כשי  לקוראיו  או  למכר�  במחיר  מוזל
. ורות  רבות  שלושבשני�  הבאות  ראו  אור  מהד,  )1935  (שירת  רחל

  הצטמצמה  פעילות  הוצאת  ספרי�  על 1942ֿ  בע�  עובדלאחר  הקמת  
, כ�  היה.  א�  כי  מדי  פע�  חזרו  והופיעו  ספרי�  בהוצאתו,  ידי  העיתו�

שהופיע ,    של  נת�  אלתרמ�הטור  השביעיע�  הכר�  השני  של  ,  למשל
 .1954ֿב

  להקי�  הוצאת 40ֿמה  הניע  את  ברל  כצנלסו�  בתחילת  שנות  ה
כי  היו  לכ�  שתי  סיבות ,  )262(נייגר  סבור  ?  דברקביל  לספרי�  במ

הוצאת  ספרי�  על  ידי  העיתו�  לא  הייתה  עניי�  שבקבע  ולא .  א:  לפחות
מפלגת  השלטו�  של  היישוב  היהודי ,  י"במפא.  ב.  אפשרה  התרחבות

הקיבו� ,  עוררה  הקמת  שני  בתי  ההוצאה,  ושל  הסתדרות  העובדי�

כל  הקשור  להשפעה  על בעיקר  ב,    דאגהספרית  פועלי�  והמאוחד
שבתי  הוצאה  אלה  משכו ,  עובדה  היא.  הנוער  והקוראי�  הצעירי�

חששה ,  כמפלגה  הגמונית,  י"מפא.  אליה�  יוצרי�  צעירי�  ומוכשרי�
 .להשפעתה התרבותית והחברתית באי� לה בית הוצאה משל עצמה

 
8

, תל  אביב,  "דבר"ראשית  ,  )2015(נאור  '  מ:  ראו  ב,  דברשל  "  אימפריה"על  ה 
183�169' עמ, הוצאת הקיבו� המאוחד. 
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 .171' עמ, ש� 
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מגלה  כי ,  בספרה  הביוגרפי  על  ברל  כצנלסו�,  אניטה  שפירא
הייתה ,  ע�  עובדבדי�  שהחליטה  על  הקמת  במועצת  הסתדרות  העו

התנגדות  לא  מבוטלת  של  סיעות  השמאל  למינוי  כצנלסו�  לעור�  יחיד 
של  ההוצאה  והובע  ג�  ספק  א�  יש  היגיו�  בהקמת  בית  הוצאה  של 

יי "בסופו  של  דבר  הרוב  המפא.  י"ההסתדרות  שייצג  בעיקר  את  מפא
10.הכריע

 

  ותו�  תקופה  קצרה ,  בתנופה  גדולהע�  עובדברל  כצנלסו�  הקי�  את  
. ספרי  עיו�  וספרי�  שימושיי�,  יצאו  עשרות  ספרי�  לגדולי�  ולקטני�

מחליפו  היה .    וההוצאה  נקלעה  למשבר1944ֿאלא  שהוא  נפטר  ב
במש� .  דברמי  שג�  החליפו  כעור�  ראשי  של  ,  )שזר(זלמ�  רובשוב  

  קשורי�  זה  בזו  וא�  הייתה  לה�  הנהלת ע�  עובד  ודברשני�  היו  
 .פתחשבונות משות

  בימיה  הטובי�  והטובי�  פחות ע�  עובדנייגר  צועד  ע�  הוצאת  
, הוא  מציי�  את  נקודות  השיא  שלה.    שנות  פעילותה  עד  כה75במהל�  

  ספרות –"  הספרייה  לע�"הייתה  ,  שנמשכה  לאור�  שני�,  שאחת  מה�
שספריה  הופיעו  בדר�  כלל  אחת  לחודש ,  יפה  מקורית  ומתורגמת

. שרכשו  אות�  במחיר  מוזל,  מנויי�ונשלחו  לאלפי�  וא�  לרבבות  של  
 ע�  עובדהייתה  מנוע  להתחדשות  "  הספרייה  לע�"נייגר  כותב  כי  

 במחצית  השנייה  של  שנות(ל  ההוצאה  "בימיו  של  משה  שרת  כמנכ

העובדה  שראש  ממשלה  לשעבר  הוא  העומד  בראש  ההוצאה ).  50ֿה
את ,  בצדק,  שרת  ראה.  חשיבות  יתרה,  ללא  ספק,  העניקה  לה

ואחד  מהישגיה  הגדולי� ,  כספינת  הדגל  של  ההוצאה"  �הספרייה  לע"
ובשני�  הבאות ,  היה  משיכת  כישרונות  צעירי�  כדוגמת  עמוס  עוז

והחלטת�  שלא  להשתיי�  לרשימת ,  ע�  עובדחיי�  באר  ומאיר  שלו  ל
ג�  סופרי�  ותיקי� .  הקיבו�  המאוחד  וספרית  פועלי�הסופרי�  של  

ומשה  שמיר  העדיפו  את נת�  שח�  ,  חנו�  ברטוב,  כמו  אהר�  מגד,  יותר
עמוס  עוז  עבר  מאוחר .  על  פני  הוצאות  ספרי�  אחרות"  הספרייה  לע�"

 .כתריותר להוצאת 
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630�629' עמ, ע� עובד, תל אביב, ברל, )1980 (שפירא' א . 
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ע� ,    ג�  הייתה  גור�  מרכזי  בתחו�  ספרי  העיו�ע�  עובדהוצאת  
אהוביה ,  שזוהתה  במש�  שני�  ע�  עורכה.  שלה"  אופקי�"ספריית  

לכי�  יז� מ.  שנחשב  לממשי�  דרכו  של  ברל  כצנלסו�  בהוצאה,  מלכי�
  תוארה  התרומה 1991ֿבכתבה  מ.  את  הוצאת�  של  מאות  כותרי�

המתבלט  בספרות ,  ראשיֿח�  דו"  כע�  עובדלית  העיקרית  של  "המו
 ).307 ("'אופקי�'ובהגות שב' הספריה לע�'יפה של 

  לספרות  הילדי� ע�  עובדנייגר  ג�  עוסק  בתרומתה  של  הוצאת  
בר  ברל  כצנלסו� את  הדר�  התווה  כ.  שהיא  רבה  ביותר,  הישראלית

או  הוצאת  ספרי� ,    אינה  הוצאת  ספרי�  מתוקהע�  עובד:  "שקבע
זאת .  אשר  תכניס  אות�  תחת  כנפי  השכינה,  פרופאגנדיסטית  לילדי�

הנותנת  ג�  השכלה  וג�  הבנת ,  צריכה  להיות  הוצאת  ספרי�  מחנכת
היא  הוציאה  ספרי�  לילדי�  ולנוער  מהקלאסיקה ).  279"  (האמת

העלתה  תרומה  חשובה  לפרסו�  יצירות  מקוריות ו,  היהודית  והעולמית
מרי�  יל� ,  פניה  ברגשטיי�,  אנדה  עמיר,  אוריאל  אופק,  של  נחו�  גוטמ�

 .שטקליס ועוד

 21ֿ  מגיע  כבר  למאה  הע�  עובדסופו  של  הפרק  על  הוצאת  
  מינה 2006ֿב.  ולמורכבות  של  קשרי  ההוצאה  ע�  הסתדרות  העובדי�

קצי�  משטרה ,  בריי)  קי'ג(את  יעקב  ,  עופר  עיני,  ר  ההסתדרות"יו
וא� ,  דבר  שגר�  למחאות,  ל  ההוצאה"כמנכ,  בדימוס  בדרגת  תת  ניצב

לפנייה  של  יוצרי�  ואנשי  אקדמיה  לנשיא  המדינה  שמעו�  פרס  שיסייע 
, ד  צעירה"ארבע  שני�  אחר  כ�  החליפה  אותו  עו.  לסיכול  המינוי

ות לות  או  הספר"ג�  היא  ללא  ניסיו�  קוד�  בתחומי  המו,  חניטל  סויסה
סימ�  מבשר  רע  לכל  מי  שמכיר  את "לדעתו  של  נייגר  זה  .  והתרבות

ההיסטוריה  שלה  ומקומה  המרכזי ,  המשמעות  התרבותית  של  ההוצאה
 ).327" (בתרבות העברית

נייגר  נסח�  מדי '    נראה  שפרופע�  עובדבסיכו�  הפרק  על  
ע� סוד  קסמה  של  "במחמאות  ומקדיש  שני  עמודי�  כדי  להסביר  את  

שהראשונה  בה�  משווה  את  ההגמוניה ,    נקודות8עלה  הוא  מ".  עובד
שבמש�  עשרות  שני�  הייתה ,  י"הספרותית  שלה  לזו  של  מפא

א�  תמיכתה  הממושכת  של .  המפלגה  ההגמונית  ביישוב  ובמדינה
. עשתה  את  שלה,  מבלי  להמתי�  לרווחי�,  הסתדרות  העובדי�  בהוצאה

גיה   מהאידיאולוע�  עובדשדווקא  ההתרחקות  של  ,  הוא  ג�  סבור
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ובנוס�  הצליחה  ההוצאה  לרכז ,  הסוציאליסטית  תרמה  להצלחתה
 ע�  עובדהעובדה  ש.  סביבה  יוצרי�  ועורכי�  שהפכו  אותה  למה  שהיא

" אופקי�"ו"  הספרייה  לע�"הוצאות  איכותיות  כמו  ֿיצרה  בתוכה  תת
ג�  כשתנועת  העבודה  ירדה ,  ובסיו�.  היא  סיבה  נוספת  להצלחה

  ע�  האינטליגנציה  מכא�  וע� ע�  עובדנשמר  הקשר  של  "מגדולתה  
 ).329!327" (הקהל הרחב מכא�

שו�  הוצאה  אחרת  המתוארת  או  נזכרת  בספר  שלפנינו  לא  זוכה 
 .שלה" סוד הקס�"מעטו של נייגר לפירוט מחמיא שכזה ל

 45  –  נהנית  א�  היא  בספר  מחשיפה  נדיבה  הוצאת  הקיבו�  המאוחד
, שית  הדברי�  ונייגר  מזכיר  כבר  ברא1940ֿהיא  נוסדה  ב.  עמודי�

שהיא  נוטלת  על  עצמה ,  מ�  ההתחלה,  שתפישת  העול�  שלה  הייתה
את  האחריות  לכלל  התרבות  העברית  ולא  רק  לזו  המתחייבת  ממעמדה 

 ).333(כמייצגת תנועה קיבוצית 

שהייתה ,  העובדי�  הראשוני�  היו  חברי  משקי  הקיבו�  המאוחד
.   פרישהולרוב  מדובר  היה  במורי�  שהגיעו  לגיל,  לה�  זיקה  לכתיבה

שהיה  שני� ,  בראשותו  של  מנח�  דורמ�  מגבעת  ברנר,  אנשי�  אלה
הניחו  את  התשתית  למפעל  הספרותי ,  רבות  הדמות  המובילה  בהוצאה

 . שנה75ֿהאחראי על אלפי כותרי� זה יותר מ, הגדול הזה

 הידעת  את  האר  היה  קיבו�  המאוחדהספר  הראשו�  שראה  אור  ב
שאותו  היטיב ,  מ�  כיוו�  מוגדרוהוא  סי,  )ברסלבי(ליוס�  ברסלבסקי  

: של  ההוצאה"  אני  מאמי�"שהתייחסה  ל,  בהקדמתו,  להגדיר  דורמ�
ספר  סוציאליסטי ,  ספר  על  ידיעת  האר�  וספר  על  שאלת  החינו�"

ספר  על  שאלת .  קלאסי  וספר  הד�  בשאלת  הסוציאליז�  בימינו
  ספרי�  מקוריי�  עבריי� –התיישבותנו  וספר  למקורות  הקומונה  

 ).335" (רגמי� מספרות העול�וספרי� מתו

,   הביא  להוצאת  כרכי�  נוספי�  שלוהידעת  את  הארהצלחתו  של  
שהרבה  לסייר  באר�  ולמד ,  �  של  דור  של�"והספר  הפ�  למעי�  תנ

" גורו"יחד  ע�  זאב  וילנאי  היה  ברסלבי  ה".  דר�  הרגליי�"להכירה  
שהיה  סופר  פורה  במיוחד  בתחו� ,  אלא  שווילנאי,  של  ידיעת  האר�

 .אגב אורחא,  נזכר בספר שלפנינו רק במקו� אחד,הזה

 אנשי  פנפילוב  היה  הוצאת  הקיבו�  המאוחדלהיט  נוס�  שראה  אור  ב
שתורג�  מרוסית  וסיפר  על  לוחמי�  בצבא  האדו� ,  מאת  אלכסנדר  בק
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, "הגנה"ב"  ספר  חובה"זה  היה  .  בתקופת  מלחמת  העול�  השנייה
כל  צוער  בקורס היו  ימי�  ש.  ל  במש�  עשרות  שני�"ח  וג�  בצה"בפלמ

 15ֿל  קיבל  אותו  בסיו�  הקורס  והוא  הודפס  ב"הקציני�  של  צה
 .מהדורות

שכלל ,  להוצאה  היה  בשנותיה  הראשונות  גוו�  סוציאליסטי  מובהק
באנשי  הרוח  שלה ,  ג�  תמיכה  כמעט  בלתי  מסויגת  בברית  המועצות

, "  אב�  ארי–ליסנקו  "נייגר  מזכיר  את  פרשת  .  ובתפישות  של  מדעניה
ליסנקו  היה  אגרונו�  אוקראיני  שפיתח  תיאוריה .  חיש  זאתכדי  להמ

אלא  הסביבה  הנתונה ,  לפיה  לא  הֶגִני�  משפעי�  על  התורשה,  גנטית
תיאוריה  זו  הלמה  את  התפיסה  המרכסיסטית  שהאד� .  להשפעת  האד�

  פרסמה  ספרי� הקיבו�  המאוחדהוצאת  .  הוא  המשפיע  ולא  הטבע
האוניברסיטה  העברית מיכאל  ב�  ארי  מ'  וכשביקש  פרופ,  ברוח  זו

הוא  נדרש  להשמיט  את  הפרקי�  על ,  בוטניקה  כלליתלפרס�  את  ספרו  
אנשי  ההוצאה .  שלא  עלו  בקנה  אחד  ע�  תורתו  של  ליסנקו,  הגנטיקה

המשיכו  לצדד  בתיאוריות  של  ליסנקו  א�  בזמ�  שבברית  המועצות  כבר 
 ).340!339(סר חינו 

  של  ראשי ע�  השני�  הצטנ�  הלהט  המרכסיסטי  ונחלשה  השפעת�
 .הקיבו� המאוחד על הנעשה בהוצאה

נייגר  מביא  דוגמאות  לפסילת  ספרי�  שנראו  לעורכי  ההוצאה 
  ספרי  השירה 50ֿכ�  נפסלו  בשנות  ה.  או  ניהיליסטי�  מדיי"  מודרניי�"

במש�  השני�  הפכה  הוצאת ,  וע�  זאת.  של  דוד  אביד�  ויהודה  עמיחי
,   כ�  לדוגמה.  לבית�  של  משוררי�  וסופרי�  רבי�הקיבו�  המאוחד

. ב.את  א"  גילה"הוא  ש,  אלכסנדר  סנד,  60ֿמנהל  ההוצאה  בשנות  ה
לאחר  שקרא  סיפורי�  שלו  בעיתונות  הציע  לו  להוציא  את .  יהושע

כשהציעה .  ויהושע  שמר  לו  אמוני�  כמעט  כל  השני�,  ספריו  בהוצאה
  תמורת 90ֿ  לעבור  אליה  בשנות  הספרי  ידיעות  אחרונותלו  הוצאת  
לא  אעזוב .  עזבתי  קיבו�  פע�  אחת:  "השיב,  דולר  אל�  100מענק  של  

 ).349" (פעמיי�

 70ֿע�  המשבר  הקשה  שפקד  את  התנועה  הקיבוצית  בשנות  ה

נחלש  ג�  מעמדה  של  ההוצאה  ובמש�  שני�  הוא  לא  היה ,  80ֿוה
, שינויי�  שנעשו  ע�  הזמ�  החזירו  אותה  אל  פסי  ההצלחה.  יציב

שהוליד  ע�  הזמ� ,  הסימ�  קריאובמיוחד  חשוב  היה  השילוב  ע�  ספרי  
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עתה  הייתה .  מנח�  פרי'  בראשותו  של  פרופ"  הספרייה  החדשה"את  
, בת  המוציאה  באופ�  קבוע  ספרי�  למנויי�ֿ  ספרייתקיבו�  המאוחדל

שא�  עלתה  עליה  בגיוס  רשימה ,  ע�  עובדשל  "  ספרייה  לע�"בדומה  ל
, יעקב  שבתאי,  דוד  גרוסמ�,  יהושע.  ב.כדוגמת  א,  נכבדה  של  סופרי�

 .יור� קניוק ועוד,  קציריהודית

 –  מכר  שהיו  לה  הישגי�  גדולי�  ורבי,  על  ספרי  הילדי�  של  ההוצאה
 .אי� א� מילה בסקירתו של נייגר

  היה  האיחוד הוצאת  הקיבו�  המאוחדמהל�  היסטורי  מבחינתה  של  
לא  אחת  הועלו  השגות  מדוע  לשתי  תנועות .  ספרית  פועלי�ע�  

י  מבחינת  אוכלוסיית שלה�  מספר  חברי�  לא  משמעות,  קיבוציות
בתחילת .  יש  שתי  הוצאות  ספרי�  המתחרות  אחת  בשנייה,  ישראל

  הביא הקיבו�  המאוחדכאשר  ,    התאחדו  שתי  ההוצאות21ֿהמאה  ה
את  רוב  הנכסי�  הספרותיי�  ולפיכ�  נקבעה  הבעלות  על  שתי  ההוצאות 

 .ספרית פועלי� ל22%ֿ וקיבו� המאוחד ל78%: באופ� הבא

ה�  חילקו  ביניה�  את  תחומי .  ות  במשות�מאז  פועלות  שתי  ההוצא
 .א� ישנ� כפילויות ולא אחת מתחי�, הפעילות

הרבה ,    מקבלת  בספרו  של  נייגר  נרחב  למדיספרית  פועלי�ג�  
מובאת  כל ).    עמודי�27(מעבר  לרוב  הוצאות  הספרי�  האחרות  

המשברי� ,  הצלחותיה,  1939מימי  הבראשית  בשנת  ,  ההיסטוריה  שלה
 .הקיבו� המאוחדדה ע� הוצאת ועד לאיחו, שעברה

. במש�  שני�  היה  המשורר  אברה�  שלונסקי  האיש  המרכזי  בהוצאה
לאחר  שכתב  העת ,  נייגר  חוש�  מידע  מעניי�  על  לבטיו  של  שלונסקי

המשורר  חיפש  לו  ולחבורת  הסופרי� .    חדל  להופיעטורי�הספרותי  
 אז,  גוריו�ֿהוא  הגיע  אל  דוד  ב�.  והמשוררי�  שהייתה  אתו  בית  חדש

והציע  לו  שקבוצתו ,  י"ר  הנהלת  הסוכנות  היהודית  ומראשי  מפא"יו
. י  תמורת  בית  הוצאה  או  כתב  עת"תתמו�  באידיאולוגיה  של  מפא

גוריו�  לא  שעה  לו  וכ�  הגיע  שלונסקי  אל  הקיבו�  הארצי  השומר ֿב�
 ).385 (ספרית פועלי�שהקי� אז את , הצעיר

הקיבו� למרות  מתחי�  שהיו  לו  לא  אחת  ע�  ראשי  ,  שלונסקי
הוא  ריכז  סביבו  חבורה  גדולה  של .  של  ההוצאה"  גורו"היה  ה,  הארצי

דור "או  "  ח"דור  הפלמ"אלה  שכונו  מאוחר  יותר  ,  יוצרי�  צעירי�
, יזהר.  ס,  מתי  מגד,  יגאל  מוסינזו�,  ביניה�  היו  משה  שמיר".  ח"תש
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ספריה� .  ד�  ב�  אמו�  ואחרי�,  שלמה  טנאי,  רפאל  אליעז,  נת�  שח�
לפני  קו�  המדינה  ובשנותיה ,  ובמש�  שני�,  הזכו  להצלחה  רב

 .זו הייתה הבמה העיקרית של הספרות החדשה, הראשונות

יצירות  רבות :  שלונסקי  ג�  הרחיב  את  יריעת  הספרי�  המתורגמי�
האוורד ,  ספרי�  של  תומס  מא�,  מחזות  שייקספיר,  מהספרות  הרוסית

. ותא�  להזכיר  רק  חלק  מהשמ,  ירוסלב  האשק  ופבלו  נארודה,  פאסט
לאה  גולדברג  תרמה  את  חלקה  ה�  בתרגומי  מופת  וה�  בעריכת  ספריות 

שבמסגרתה  ג�  ראו  אור  ספרי�  מקוריי� ,  "ונעורי�"  אנקורי�"הילדי�  
 .של נחו� גוטמ� ועוד, של שלונסקי, שלה

 משמרג�  ער�  את  המדור  הספרותי  של  העיתו�  ,  במקביל,  שלונסקי
  הספרות  באר� והשפעתו  על)  על  המשמר  שינה  שמו  ל1948ֿשב(

  החלו  להיווצר 50ֿבשנות  ה,  ע�  זאת.  הייתה  כמעט  ללא  מצרי�
  הקיבו� –פערי�  בי�  הגופי�  הפוליטיי�  שעמדו  מאחורי  ההוצאה  

" חוס�  סוציאליסטי"כמה  מסופרי  ההוצאה  לא  גילו  .  �"הארצי  ומפ
אסקפיז�  ואפילו ,  באינדיבידואליז�,  רחמנא  ליצל�,  מספיק  ודגלו

בספר .  יהודה  עמיחי  סירבה  ההוצאה  להדפיסאת  ספרי  .  בניהליז�
כותב  עברית  של  עולה  חדש "שעמיחי  ,  מובא  ציטוט  מפי  שלונסקי

 ).393" (ואינו יודע חרוז ומשקל מה ה�

שבה�  ראתה ,  חמור  עוד  יותר  היה  יחס  ראשי  ההוצאה  לספרי  העיו�
לניניסטי ֿוה�  נשאו  חות�  מרקסיסטי,  שלה"  קודש  הקודשי�"מעי�  

 .מובהק

  ואיל�  חלה  ירידה  בולטת  בעבודת  ההוצאה 50ֿשנות  המאמצע  
היא  איבדה  את  רוב  סופריה  ומשורריה  שחיפשו  במות .  ובהיק�  ספריה

שכ� ,    ה�  מטעמי�  אידיאולוגיי�  וה�  מטעמי�  חומריי�–אחרות  
  הייתה  אחת  ההוצאות  שלא  שילמה  שכר  סופרי�  על ספרית  פועלי�

בר  מקובל  עד  היו� הד(בניגוד  להוצאות  אחרות  ,  המהדורה  הראשונה
 ).בלא מעט הוצאות ספרי�

, תקופה  ארוכה,  תו�  יציאה  ממנו  וחזרה  אליו,  המשבר  הזה  נמש�
, מיותר  לציי�.  הקיבו�  המאוחדעד  שנמצא  פתרו�  באיחוד  ע�  הוצאת  

ששתי  ההוצאות  המתאחדות  איבדו  הרבה  מהלהט ,  כמדומה
קו והתמיכה  שלה�  ב,  הסוציאליסטי  שלה�  בעשרות  השני�  האחרונות
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ויהיו ,  דנוביסטי  נראית  כיו�  כחלו�  רחוק'הסטלינסיטי  ואפילו  הז
 .שיאמרו כחלו� בלהות

כחלק  מההוצאה  המשותפת  ע� ,  ספרית  פועלי�כיו�  מקפידה  
הפתוח  לרוחות  הזמ�  ואינו  מתעל� ,    על  קו  איכותיהקיבו�  המאוחד

 .ג� מההיבט המסחרי

ת בפרקי�  האחרוני�  של  הספר  מתייחס  נייגר  לכמה  מהוצאו
שא�   (כנרת  זמורה  בית�,  מוד�,  כתר:  הספרי�  הגדולות  והמסחריות

הוא  ג� .  ספרי  ידיעות  אחרונותו)    הוותיקה  נבלעה  בהדבירהוצאת  
עומד  על  הקשר  הבעייתי  של  הוצאות  אלה  ע�  שתי  חברות  ההפצה 

שמעניקות  העדפה  ברורה  לאות� ,  וסטימצקי"  צומת  ספרי�",  הגדולות
עות  מהוצאות  אחרות  דמי  טיפול הוצאות  הקשורות  אליה�  ותוב

 .גבוהי� במיוחד

הוא  ג�  מתייחס  לשורה  של  הוצאות  בינוניות  וקטנות  שצמחו  בציל� 
לה  מוקדש  באופ�  מפתיע  מקו�   (בבל,  כרמל:  של  ההוצאות  הגדולות

, נהר  ספרי�,  חרגול,  אב�  חוש�,  קשת,  רסלינג,  )  עמודי�12  –נרחב  
 . ועודאנדלוס, קשב לשירה, עברית

, של  כמה  מהוצאות  הספרי�  הגדולות"  יש"מדנו  על  העד  כה  ע
שלה�  מוקדשי�  בספרו  של ,  "פועליות"ובמיוחד  אלה  שבעבר  כונו  ה

כלומר ,  שבספר"  אי�"עתה  הגיעה  העת  לעסוק  ב.  נייגר  עמודי�  רבי�
שאינ� ,  ל"באות�  הוצאות  ספרי�  או  תחומי  פעולה  בהוצאות  הנ

 .או שאזכור� הוא חלקי עד אפסי, נזכרי�

מדוע  ספרי  העיו� :  לדוגמה.    בספר  מעלה  תמיהות  לא  מעטותעיו�
? של  הוצאה  אחת  מתוארי�  בהרחבה  ושל  הוצאה  אחרת  לא  נזכרי�

  יש  אזכור  ראוי ע�  עובדבחומר  על  .  דומה  המצב  בספרות  הילדי�
לעומת  זאת  ה�  לא  נזכרי�  כלל .  לספרי  הילדי�  שראו  אור  בהוצאה

 –ומנגד  .  כתרבהוצאת    והקיבו�  המאוחדבפרקי�  העוסקי�  בהוצאת  
 שוק�כגו�  ,  יש  הוצאות  נוספות  שזכו  לאזכור  בתחו�  זה

 .לא נית� להבי� מדוע אי� כא� אחידות. בית�ֿזמורהֿכנרתו

כ�  זה  לגבי .  לעיתי�  אי  האזכור  או  ההעלמה  לא  מובני�  לחלוטי�
  בכל  הקשור  להוצאת  ספריו  של הקיבו�  המאוחדהמפעל  העצו�  של  

שירי  העת ,  ספרי  שירה:    מה�70ֿ  אור  כשעד  כה  ראו,  נת�  אלתרמ�
. רשימות  בפרוזה  ועוד  ועוד,  שירי  ילדי�,  פזמוני�,  מחזות,  והעיתו�
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אזכור  המפעל  הגדול  של  ההוצאה  שהחל  בשנת ֿבמיוחד  צור�  אי
  ויותר  יצירות 1,000  הוצאה  לאור  של  –  והסתיי�  לאחרונה  2009

, עמודי�  2,700ֿבס�  הכל  כ,  בשישה  כרכי�  גדולי�"  הטור  השביעי"
מפעל ,  הכוללי�  לא  רק  את  היצירות  אלא  ג�  ביאורי�  לכל  אחת  מה�

, באותה  הוצאה:  ואי�  זה  עדיי�  הכל.  דבורה  גילולה'  ענק  של  פרופ
פורסמו  במהל�  השני�  עשרות  ספרי�  של  ביאורי� ,  הקיבו�  המאוחד

, המבקרי�  והסופרי�,  מאת  טובי  החוקרי�,  ופרשנות  ליצירות  אלתרמ�
 ֿרות  קרטו�,  מנח�  פינקלשטיי�,  ד�  מירו�,  ד�  לאור,  ביניה�  חנ�  חבר

ג�  ה� .  א�  להזכיר  רק  חלק  מהשמות,  עוזי  שביט  וזיוה  שמיר,  בלו�
 .לא נזכרי� בספרו של נייגר

  ראו 20ֿראוי  להעיר  שמכל  ספריו  הרבי�  של  אלתרמ�  רק  פחות  מ
למעט ,  כל  האחרי�.  מחברות  לספרותבעיקר  ,  אור  בהוצאות  אחרות

ואליה�  יש  להוסי�  שורה  של ,  קיבו�  המאוחדיעו  בהופ,  בודדי�
וכל .  שראו  א�  ה�  אור  בהוצאת  ספרי�  זו,  תרגומי  מופת  של  אלתרמ�

11.השפע הזה אינו נזכר בספר שלפנינו

 

נוגעת  להוצאת ,  מדעת  או  שלא  מדעת,  דוגמה  נוספת  להשמטה
נחו�  טברסקי  היה .  טברסקי.  נ  –ספרי�  שבימינו  נשכחה  לגמרי  

מנהל ,  איש  ציבור  בתנועת  העבודה,  השנייהמאנשי  העלייה  
תחילה  היה  מנהל .  ל"החשבונות  הראשו�  של  בנק  הפועלי�  וג�  מו

מאוחר  יותר  עמד  בראש ,  שטיבלהסני�  האר�  ישראלי  של  הוצאת  
. טברסקי.  נ  –הוצאות  ספרי�  נוספות  ולבסו�  הקי�  את  הוצאתו  שלו  

רות  העול� ההוצאה  התרכזה  בעיקר  בתרגומי�  מספ,  )144(לפי  נייגר  
 .וא� ספרי הילדי� שלה היו מתורגמי� ברוב�

 )1953ֿב  נפטר  הוא(  טברסקי  של  האחרונות  חייו  בשנות  ?ומה  נשמט
ושתיה�  היו  קשורות  לסופר ,  היו  להוצאתו  שתי  הצלחות  מסחררות

. נ  החלו  להופיע  בהוצאת  1950ֿהחל  מ.    יגאל  מוסינזו�–אחד  

 
11

הקיבו� או  כאלה  שנכתבו  עליו  ועל  יצירתו  בהוצאת  ,  המידע  על  ספרי  אלתרמ� 
בעריכת ,  לקסיקו�  הספרות  העברית  החדשה  נדלה  מאתר  האינטרנט  של  המאוחד

: צות  הבריתשל  אוניברסיטת  אוהיו  שבאר)  גולדשלגר(יוס�  גלרו�  
http://library/osu/edu/projects/hebrew-lexicon  .אתר תודה  לדוד  גוטרזו�  מ

 . שהפנה את תשומת לבי למקור זהאלתרמ�
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עלילותיה� .  1954ור  עד    הראשוני�  ראו  א12ֿו,  חסמבה    ספריטברסקי
של  חברי  החבורה  הסודית  שפעלה  ערב  קו�  המדינה  ובשנותיה 

והספרי� ,  הראשונות  קסמו  לרבבות  ילדי�  ובני  נוער  במש�  שני�
. 20ֿהופיעו  בהוצאות  שונות  עד  סופה  של  המאה  ה)  40ֿיותר  מ(

כתב ,  ספרית  פועלי�שהחל  את  דרכו  הספרותית  ב,  מוסינזו�,  בנוס�
לא  העזה "  פועלית"ששו�  הוצאת  ספרי�  ,  ברדר�  גספר  בש�  

וא� ,  הרס  משפחות,  לפרסמו  בשל  תיאורי�  אירוטיי�  של  חיי  הקיבו�
בתקופת  המאבק "  הפורשי�"ג�  אהדה  לארגוני  ,  זה  לא  מספיק

 .ל"כפירה בעיקר ר: בקיצור". הגנה"והמעטת חשיבותה של ה

כמעט  כל  המבקרי�  ממש .  1953ֿ  בטברסקי.  נ  ראה  אור  בדר�  גבר
מה  שגר�  לעניי�  ציבורי  ולהדפסת  מהדורות  בזו  אחר ,  התנפלו  עליו

פסל  מכל  וכל  את  עלילת  הספר ,  דברשכתב  ב,  גריו�ֿעמנואל  ב�.  זו
, שצעדיו  הראשוני�  היו  מבטיחי�,  וניסה  לפגוע  במוסינזו�  הסופר

] הכתיבה  הספרותית[הוא  מסובב  את  המטרה  "  שלו  דר�  גבראול�  ב
12".מבלי להתקרב אליה

 

 דר�  גבר  ליגאל  מוסינזו�  על  1953  פרס  אוסישקי�  לשנת  הענקת
ארוטי ",  אפילו  השופטי�  הביעו  הסתייגות  מפרק  אחד.  הרגיזה  רבי�

  בעיתונות  התפתח  פולמוס  א�  היה  ראוי  להעניק  פרס  חשוב 13".מדי
 דר�  גברוכינה  את  ,  הסופר  יהודה  בורלא  קבע  שלא.  לספר  מעי�  זה

  הגרועות  שמנו  סופרי� משו�  שיש  בו  כל  המידות,  ספר  פסול"
שא�  שבספר  יש ,  יוס�  קלוזנר  השיב  לו'    פרופ14".בספרות  קלוקלת

  ככל  שהתמשכו 15".הוא  ספר  חשוב  ובוודאי  שאינו  פסול,  פגמי�
 .פרשה זו אינה נזכרת כלל בספר שלפנינו. הוויכוחי� עלתה התפוצה

 . להשמטות גדולות עוד יותר–ועתה 

וכתב  שרוב  החומר ,  ספרונכו�  שנייגר  סייג  את  עצמו  בפתיחת  
אול�  פעמי�  לא  מעטות ,  יעסוק  בפ�  הספרותי  של  הוצאות  הספרי�

 
12

 .1953 באוגוסט 7, המדור לספרות, דבר, "דר� גבר", גריו�ֿב�' ע 

13

 .1953 בספטמבר 22, על המשמר, חולקו פרסי ברנר ואוסישקי� 

14

 .1954 במרס 12, דבר, "ספר פסול", בורלא' י 

15

 .1954 במאי 14,  ש�"'ספר פסול'האומנ� ", קלוזנר' י 
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 –הוא  סטה  מדבריו  אלה  והקדיש  קטעי�  ועמודי�  לנושאי  עיו�  ומדע  
ה�  במסגרת  פעילות�  של  ההוצאות  וה�  בהתייחסות  להוצאות  ספרי� 

, שכל  קיומ�  מבוסס  על  הוצאת  ספרי�  שאינ�  בבחינת  ספרות  יפה
 .מוסד הרב קוק ומאגנסכדוגמת 

הוצאת  הספרי�  של ,  מאגנסמדוע  .  אלא  שיש  כא�  איפה  ואיפה
והוצאות  הספרי�  של  אוניברסיטאות ,  האוניברסיטה  העברית  כ�

והיכ�  הוצאת ?  לא)  גוריו�ֿב�,  איל�ֿבר,  חיפה,  אביבֿתל(אחרות  
המתמחה  בספרי  היסטוריה  של  ע� ,  הספרי�  של  מרכז  זלמ�  שזר

 ?ישראל

שיש  לה  שני ,  הוצאת  יד  יצחק  ב�  צבי  להשמטה  היא  דוגמה  נוספת
 40ֿב.  חקר  אר�  ישראל  וחקר  קהילות  היהודי�  במזרח:  אפיקי  פעולה

,   כותרי�1,000ֿהשנה  האחרונות  ראו  אור  בהוצאה  זו  למעלה  מ
בנושאי  אר�  ישראל  פועלת  בירושלי�  עוד .  שאינ�  נזכרי�  כלל

, אד�  אחד.  מה  שאריאל  –א�  ברוכה  בהישגי�  ,  קטנה  אמנ�,  הוצאה
נושא  אותה  על  שכמו  זה  עשרות  שני�  ועד  כה  היא  פרסמה ,  אלי  שילר

בעיקר  בדורות ,    רוב�  יצירות  מקור  בחקר  האר�–  כותרי�  300
 . לא ימצא–מי שיחפש אותה ואת ספריה בספר שלפנינו . האחרוני�

נעדרת  לגמרי  ג�  הוצאת  ספרי�  נוספת  שהתמחתה  בהוצאת 
זוהי .  כרטא  הוצאת  –ופדיות  ומדריכי�  אנציקל,  אטלסי�  היסטוריי�

 12ורשימת  הכותרי�  שלה  כוללת  את  ,  )1958מאז  (הוצאה  ותיקה  
המשלב  מידע ,  אטלס  כרטא  לתולדות  אר  ישראלהכרכי�  של  

כ�  יצאו  בהוצאה  זו  מדריכי  כבישי�  וספרי  יע� .  היסטורי  ע�  מפות
את  המהדורות  השנתיות ,  בהצלחה  מרובה,  כרטא  א�  מוציאה.  רבי�

 .ספר השיאי� של גינסל ש

 ֿלות  צבאית"ראוי  לצר�  את  כל  הנושא  של  מו"  מסדר  הנעדרי�"ל

. שבמש�  שני�  הייתה  לה  בולטות  רבה  בשדה  הספר  באר�,  ביטחונית
כל .    והיא  קיימת  עד  היו�1939ֿ  החלה  לפעול  במערכותהוצאת  

  ולצידו  ספרי�  מקוריי� מערכותהשני�  היא  מפרסמת  את  כתב  העת  
כתבי  מפקדי�  בכירי� ,  טקטיקה,  ושאי  אסטרטגיהומתורגמי�  בנ

במקביל .  בישראל  ובעמי�  והיסטוריה  של  מלחמות  שלנו  ושל  אחרי�
, ההוצאה  לאור  של  משרד  הביטחו�  50ֿלה  הוקמה  בשלהי  שנות  ה

.   כותרי�2,000ֿהוציאה  כ,  2008ֿעד  סגירתה  ב,    שנותיה50שבמש�  
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א  הועילו  מחאות ול,  הוצאה  זו  נסגרה  בהוראת  שר  הביטחו�  אהוד  ברק
אפילו  הפנייה .  ואישי  ציבור'  אלופי�  במיל,  עורכי�,  של  סופרי�

 . לא נשאה פרי–" גוריו� פתחֿאל תסגור מה שב�: "הדרמטית לברק

אחד  המפעלי�  הבולטי�  של  ההוצאה  בשנותיה  האחרונות  הייתה 
  ספרי�  שהתבססו  על  סדרות 400ֿכ,  "האוניברסיטה  המשודרת"סדרת  

ספרי�  אלה  זכו  להצלחה  מסחרית .  ל"ש�  בגלי  צההתוכניות  באותו  
 .גדולה ורבי� מה� נכללי� בחומרי הלימוד של האוניברסיטאות

, מוד�כל  נכסיה  של  ההוצאה  נמכרו  במחיר  זעו�  להוצאת  
הממשיכה  להוציא  חלק  מה�  וכ�  מוציאה  מדי  שנה  מספר  מצומצ� 

 .של ספרי� עבור מערכת הביטחו�

ואלפי  כותריה� "  ביטחוניות"מי  שיחפש  פרטי�  על  ההוצאות  ה
16. לא ימצא�– מוציאי� לאור כמתווכי תרבותבספר 

 

א� ,  רוב�  לא  מהותיות,  יש  בספר  ג�  כמה  טעויות"  מינוס"בסעי�  ה
  נכתב  כי  הבריטי�  קיבלו  את 89'  בעמ,  כ�.  בכל  זאת  ראויות  לתיקו�

והנכו�  הוא  שה�  קיבלוהו  מידי ,  �"המנדט  על  אר�  ישראל  מידי  האו
  מסופר  על  דור  היוצרי�  המודרניסטי� 205'  בעמ;  מי�חבר  הלאו

שבראש�  עמדו  נת�  אלתרמ� ,  1940!1925בספרות  העברית  בשני�  
שכ�  אלתרמ�  היה ,  כמוב�,  זוהי  טעות).  בסדר  הזה(ואברה�  שלונסקי  

, )  הוא  למד  עדיי�  בגימנסיה20ֿבשנות  ה(אז  רק  בראשית  הדר�  
י "  בקטע  על  ייסוד  מפא;היה  צרי�  לבוא  לפניו,  בכל  מקרה,  ושלונסקי

" הפועל  הצעיר"נכתב  כי  שתי  המפלגות  המייסדות  שלה  היו  )  263(
הנכו�  הוא  שכא�  התהפכו .  מימי�"  אחדות  העבודה"משמאל  ו

הציטוט  המשובש  מהמנו� ;  היוצרות  וצרי�  להחלי�  את  הצדדי�
 –"  עול�  יש�  עד  היסוד  נחריבה  "–"  האינטרנציונל"הפועלי�  

, אברה�  שלונסקי,  המתרג�  לעברית).  332(התגלגל  ג�  לספר  הזה  
 בהתייחס  לרצח  ארלוזורוב;  "עול�  יש�  עד  היסוד  נחרימה:  "כתב

 
16

המידע  על  היק�  פעילות�  ומספר  הכותרי�  של  הוצאות  ספרי�  שלא  הוזכרו  
, שיחות  ע�  מנהלי  ההוצאות  בהווה  ובעבר:  בספרו  של  נייגר  הושג  ממקורות  שוני�

אוניברסיטה "ר  לבכל  הקשו,  למשל(אתרי  ההוצאות  באינטרנט  וידע  אישי  
הוצאה  לאור  של  משרד שהפכה  לסדרת  ספרי�  ב,  ל"של  גלי  צה"  המשודרת
 ).הביטחו�



ר ו א נ י  כ ד ר  מ

98 

, זה  לא  נכו�".  י  והימי�"אנשי  לח"נכתב  כי  הואשמו  בו  )  487  (1933ֿב
י "לח.  והרביזיוניסטי�"  ברית  הבריוני�"כי  מי  שהואשמו  היו  חברי  

 .1940ֿהוק� רק ב

לות "ספר  בוח�  נייגר  את  מצב  המובשני  הפרקי�  האחרוני�  של  ה
הישראלית  בתו�  מאה  שנותיה  הראשונות  ואת  הצפוי  לה  בשני� 

לאחר  שהוא  מגדיר  את  יצירתו  של  כל  ספר  חדש  בידי .  הקרובות
זה  תהלי�  בו  מעורבי�   ":הוא  מסביר,  "נס  קט�"  כ–ל  "  כל  מו–ל  "המו

, תשוקות,  הוא  מערב  יצרי�,  חברתיֿוככל  תהלי�  אנושי,  אנשי�
ספרותיי� ,  פוליטיי�,  ות  ואהבות  בתו�  סב�  של  שיקולי�  כלכליי�קנא

כל  מי  שמכיר  מקרוב  את  התחו�  הזה  יסמו�  בשתי ).  619"  (וחברתיי�
 .ידיי� על תיאורו של נייגר

שבדפוס ֿעול�  הספרי�.  אול�  מה  שהיה  הוא  כבר  לא  מה  שיהיה
עומד  לפי  האופטימיסטי�  בפני  אתגרי�  מרובי�  ולפי  הפסימיסטי� 

שבכמה  ארצות ,  האיו�  הוא  מצד  הספרי�  הדיגיטליי�.  י  קריסהבפנ
והתופעה ,  כבר  דחקו  מ�  המקו�  הראשו�  את  הספרי�  המודפסי�

קריאת  ספרי�  בכלל ,  בנוס�  לכ�.  מתפשטת  והולכת  ג�  בישראל
ובשוק  הישראלי  שולטות  שתי  חברות  ענק  בתחו�  הפצת ,  מצטמצמת

, יתר  על  כ�.  בותיהרואות  בספר  מוצר  כלכלי  ולא  ער�  תר,  הספרי�
בחנויות  הספרי�  שלה�  עולה  משנה  לשנה  מספר  המוצרי�  שאינ� 

ענ� :  במילי�  אחרות).  מתנות,  תקליטורי�,  משחקי�(ספרי�  
נמצא  תחת  שורה  של  איומי�  וקיומו )  ולא  רק  בה(לות  בישראל  "המו

 .בצורה המוכרת לנו אינו מובטח

קו�  את כי  מחברי�  לא  מעטי�  מוצאי�  דר�  לע,  יש  ג�  להוסי�
 –"  מימו�  המו�"הוצאות  הספרי�  המסורתיות  באמצעות  שיטות  של  

המאפשרות  למחברי�  לרכז  סכומי  כס�  רציניי�  ולהוציא  בעצמ�  את 
ג�  התפתחות  עול� .  כ�  ג�  עשה  נייגר  בספר  שבו  אנו  דני�.  ספריה�

 .המחשוב מאפשרת היו� לכל אד� כמעט להדפיס ספר בכוחות עצמו

שלדעתו  ה� ,  מעלה  המחבר  שלוש  נקודותבעמודי  הסיו�  של  ספרו  
ראויי� ,  ועול�  הספר  בפרט,  התרבות  בכלל.  א:  מחייבות  טיפול  יסודי

בתחו� ,  למשל,  כפי  שהדבר  קיי�,  מטע�  המדינה)  רגולציה(לאסדרה  
  כפי  שהדבר  מקובל  בכמה –הדבר  יחייב  את  המדינה  .  הטלוויזיה

, ותיי�לי�  איכ"  להעניק  תמיכה  מסודרת  למו–מדינות  מתקדמות  
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, יש  להארי�  את  חיי  הספרי�.  ב;  ליוצרי�  צעירי�  ולעידוד  ספריות
ראוי .  ג;  הקצרי�  בחנויות"  חיי  המד�"בשל  ,  שכיו�  הוא  קצר  ביותר

ובעיקר  בקרב ,  למצוא  דרכי�  לעידוד  הקריאה  בקרב  כלל  הציבור
שכיו�  ה� ,  ילדי�  ובני  נוער  ולחזק  את  לימודי  הספרות  בבתי  הספר

 ).642!640(שימה נמצאי� בתחתית הר

". הרוויח"לאחר  סיו�  קריאת  הספר  הזה  שואל  עצמו  הקורא  מה  
בראש  וראשונה  הוא  קיבל :  הקורא  הסקר�  למד  שני  דברי�,  לדעתי
מי  ומי ,  לות  הישראלית  לדורותיה"של  המו"  סריקת  מערכות"מעי�  

הוצאות ,  לי�  לסופרי�"היחסי�  והקשרי�  שבי�  המו,  בעושי�
לי�  בהוצאת  ספרי� "  פחות  ושיקולי  המומרכזיות  יותר  ומרכזיות

הנקודה  השנייה  נוגעת  למידע .  שבדר�  כלל  נסתרי�  מעיני  הקורא
  תהלי�  התפתחותו  שראשיתו  במוחו –מפורט  על  אופ�  יצירת  הספר  

כאשר  למוציא ,  הקודח  של  המחבר  וסופו  על  שולחנו  של  הקורא
ה שלרוב  היא  ארוכ,  הזו"  לידה"יש  חלק  חשוב  ב,  ל"הוא  המו,  לאור

 .כואבת, ככל הלידות, ולא אחת

על  מאמציו  להנגיש  את ,  מוטי  נייגר'  על  כ�  יש  לבר�  את  פרופ
יש ,  אשר  לטעויות  ולחסרי�.  המידע  המורכב  הזה  לידיעת  הקוראי�

המחבר  יתק�  וירחיב  את  היריעה ,  לקוות  כי  לאור  ההערות  שיקבל
 .באתר האינטרנט שלו

" ר  עשות  ספרי�  הרבהבני  ִהזה",  שדברי  קהלת,  ספר  זה  הוא  הוכחה
. בעול�  הגדול  וכמוב�  ג�  אצלנו,  אינ�  מקובלי�  בימינו,  )12,  יב,  ש�(

 .וככל שירבו הספרי� נבר� על כ�" ע� הספר"אנו הרי 

 הרצליה, ר מרדכי נאור"ד


