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"התה��ה היא על ההר 
�גדל�ר �יאיר את 

האפלה?"
העשור הראשון לפעילות ההוצאה לאור שעל יד 

האוניברסיטה העברית )1929–1939(*

תום אשד

מאמר זה עוסק בעשור הראשון לפעילות ההוצאה לאור שעל יד האוניברסיטה העברית, 
לימים הוצאת מאגנס. העשור הראשון של ההוצאה עמד בסימן חיפוש דרכה וייחודיותה 
של ההוצאה האוניברסיטאית בעולם הפרסום האקדמי והמדעי. בעזרת עיון במסמכי 
ההוצאה מארכיון האוניברסיטה העברית, יתמקד המאמר בשתי סוגיות מרכזיות שעמדו 
לפתחם של יוזמי ומקימי ההוצאה בשנים הללו: מה תהיה תרומתה של ההוצאה לעולם 
תפרסם  שפות  באילו  בכלל,  היהודי  ובעולם  ישראל  בארץ  היהודי  ביישוב  האקדמי 
ההוצאה ומה יהיה מעמדה של השפה העברית בתוכן. בתוך כך תיבחן יוזמת שיתוף 
הפעולה של ההוצאה עם "הוצאת ארץ ישראל", שביקשה לתרגם ספרים של מלומדים 
יהודיים־גרמניים לעברית ושעוררה ויכוחים בקרב מקימי ההוצאה לגבי מקומה ותפקידה 

של ההוצאה האוניברסיטאית בעולם היהודי בכלל.

א. ���א

בהקדמה ל־"ספר מאגנס", קובץ מאמרים מאת חוקרי האוניברסיטה העברית שיצא לאור 

 Hebrew University( העברית  האוניברסיטה  יד  שעל  לאור  ההוצאה  ידי  על   1939 בשנת 

Press Association(, נכתב כי: "ברגע קשה זה נישאות עיני ישראל להר הצופים: התעמוד 

מאמר זה הוא עיבוד של עבודה סמינריונית שנכתבה באוניברסיטה העברית בקורס "אוניברסיטה ומדינת   *

לאום: האוניברסיטה העברית ומדינת ישראל" בהנחיית פרופ' יפעת וייס, תשע"ח.
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העם?  של  הרוחניים  הערכים  על  לשמר  היא  התדע  הסערה,  בפני  העברית  האוניברסיטה 

לפעילותה  מתייחס  אמנם  זה  ציטוט  האפלה?".1  את  שיאיר  מגדלור  ההר  על  היא  התהווה 

של  בהקשר  בו  להשתמש  במיוחד  ראוי  אך  בכלל,  העברית  האוניברסיטה  של  ולמעמדה 

ההוצאה לאור של האוניברסיטה בעשור הראשון לפעילותה – הוצאה לאור שעם הקמתה 

לעמוד  שהתקשתה  אך  העולם,  ליהדות  אקדמי  מרכז  שתהיה  האוניברסיטה  ראשי  קיוו 

במשימותיה הבסיסיות ביותר. 

בחינת  שכן   ,1939–1929 לקיומה,  הראשון  בעשור  ההוצאה  בפעילות  עוסק  זה  מאמר 

פעילותה מאפשרת לראות עד כמה עמדה האוניברסיטה במשימתה להאיר את האפלה, או 

האם בכלל היו מי שרצו לרבוץ באורה. המאמר מתבסס על מסמכים, דוחות, התכתבויות 

כרכי  ועל  העברית,  האוניברסיטה  בארכיון  הנמצאים  ההוצאה  הנהלת  של  ופרוטוקולים 

שנות  למאה  בנוגע  נייגר  מוטי  של  ומחקרו  לבסקי  חגית  בעריכת  האוניברסיטה  תולדות 

הוצאה לאור בארץ ישראל. באמצעותם אטען כי פעילות ההוצאה לאור בשנים הללו מראה 

לציבור  או ככתבי עת,  כספרים  מדעי, המאורגן  ידע  להעביר  האוניברסיטה התקשתה  כי 

הרחב בארץ ישראל או בעולם. חלקו הראשון של המאמר עוסק בחזון שהציבו ראשי ההוצאה 

היעד של פרסומיה. החלק השני עוסק  ובקהל  לפעילותה, בבסיס המקצועי והטכני שלה, 

בסוגיית השפה בפרסומי ההוצאה: אילו שיקולים עמדו בפני חברי ההוצאה כשבחרו לפרסם 

ספר ועד כמה מרכזית הייתה השפה העברית עבור פרסומי ההוצאה. החלק השלישי יבחן את 

האוריינטציה התרבותית של ההוצאה בשוק הספרים הארץ ישראלי, ואת החשיבות שנתנו 

חבריה לזהותה הייחודית בתוך שוק ספרים זה. זאת דרך בחינת שיתוף הפעולה שלא יצא אל 

הפועל בין ההוצאה ל"הוצאת ארץ ישראל", שביקשה לתרגם ספרי מדע גרמניים לעברית.

הפועל.  אל  יצא  שלא  חזון  של  סיפור  רבה  במידה  הוא  הללו  בשנים  ההוצאה  סיפור 

הגדול של  הכלכלי  המשבר  פרוץ  זאת עם  אך עשתה  רמה,  תרועה  בקול  הוקמה  ההוצאה 

שנת 1929. היא התקשתה למצוא מימון לפעילותה השוטפת בתוך או מחוץ לאוניברסיטה. 

קשיים כלכליים, גיאוגרפיים והיעדר קהל יעד לספרות מדעית בעברית הגבילו את סיכוייה 

ובזכות  אף  על  הללו,  פעילותה בשנים  זאת,  עם  לפרסומיה.  לזכות בהצלחה  ההוצאה  של 

הקשיים הרבים, חושפת פנים נוספים בתפיסות של ראשי האוניברסיטה, ואת מקומה של 

האוניברסיטה בעולם וביישוב בארץ ישראל.

�. חז�ן הה�צאה

הק�ת הה�צאה

הוצאות אקדמיות )University Press( הן הבסיס הארגוני והמוסדי לפרסום ספרים מדעיים 

יזכו לתשומת לב הקהל הרחב ולהצלחה מסחרית. אף על  ומחקרים אקדמיים, שלרוב לא 
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ולעיתים  האקדמי,  בשדה  גדולה  חשיבות  אוניברסיטאות  של  ולפרסומים  לספרים  כן,  פי 

לציבור  האוניברסיטה  של  הפנים  הם  מדעיים  עת  וכתבי  ספרים  מהציבור.  לחלקים  גם 

המשכיל, שאינו בהכרח בא בין כתליה. דנים בהם, מבקרים אותם, והם עשויים להוסיף או 

להוריד מיוקרת המוסד, ולהשפיע על התקדמות החוקרים במסלול האקדמי.2 הוצאות לאור 

אקדמיות היו קיימות בבריטניה כבר מהמאה השש־עשרה, עם הקמת הוצאת אוניברסיטת 

לאור  ההוצאות  מרבית  אך   ,1534 בשנת   )Cambridge University Press( קיימברידג' 

האוניברסיטאיות המודרניות, בעיקר בארצות הברית, קמו בשנות העשרים והשלושים של 

המאה העשרים.3 רבות מההוצאות הוקמו כחברות עצמאיות הנושאות את שם האוניברסיטה, 

עם מידת מעורבות שונה של סגל האוניברסיטה בניהול ההוצאה ובוועדה העורכת שלה.4 

כלכלי אלא  לרווח  מכוונות  אינן  כלל  בדרך  אוניברסיטאיות  לאור  שהוצאות  לציין  חשוב 

עם  שלה.  הסטודנטים  ולשירות  חוקריה,  של  מסוימים,  עניין  בתחומי  מדעיים  לפרסומים 

זאת, הוצאות לאור הן מטבען עסק כלכלי הדורש תקציבים משמעותיים בכדי להתקיים. 

הוצאות אקדמיות בדרך כלל מנסות לפרסם כמות מסוימות של ספרים שיפנו לקהל הרחב, 
כדי שההכנסות מאלו יממנו את פרסומיה האחרים.5

עצמאית,  כחברה   1929 בשנת  הוקמה  העברית  האוניברסיטה  יד  שעל  הספרים  הוצאת 

היו  ומוביליה  ראשיה  זאת,  עם  האוניברסיטה.  ממנגנוני  נפרדים  והנהלה  דירקטוריון  עם 

פטירתו  ועד  מהקמתה  ההוצאה  של  הראש  יושב  האוניברסיטה.  של  הבולטות  מהדמויות 

בשנת 1948 היה יהודה לייב מאגנס, קנצלר האוניברסיטה 

ולאחר מכן נשיאה הראשון. משנת 1935, אז פוצל תפקיד 

האוניברסיטה(  של  בפועל  )מנהלה  לרקטור  הקנצלר 

מסקנות  יישום  בעקבות  בעיקרו(  סמלי  )תפקיד  ונשיא 

היחידים  מהתחומים  אחד  ההוצאה  נותרה  הרטוג,  ועדת 

ממשית  בסמכות  החזיק  עדיין  מאגנס  בהן  באוניברסיטה 

והיה קובע המדיניות העיקרי בה.6 אישים חשובים נוספים 

בהנהלת ההוצאה היו חיים יהודה )ליאון( רות, יושב הראש 

הראשון של הועדה העורכת וממקימי החוג לפילוסופיה; 

מכן  ולאחר  הספרים  בית  מנהל  ברגמן,  הוגו  שמואל 

החוג לספרות  הרקטור הראשון של האוניברסיטה; ראש 

היהדות  למדעי  המכון  ומייסד  קלוזנר;  יוסף  עברית 

ההוצאה  של  הראשון  מזכירה  אפשטיין.  נחום  יעקב 

של  האקדמי  המזכיר  זהב,  אבן  ארי  היה  בפועל  ומנהלה 
האוניברסיטה.7

יה�דה ליי� �אגנס
ממקימי האוניברסיטה העברית ויושב הראש 

הראשון של ההוצאה לאור שעל יד האוניברסיטה 
העברית. לאחר מותו בשנת 1948, שונה שם 

ההוצאה להוצאת מאגנס לזכרו.

קרדיט: האוניברסיטה העברית/דוד האריס
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במכתב לועדה העורכת של ההוצאה בשנת 1929, הגדיר מאגנס בקווים כלליים את חזונו:

שלם,  לדור  לפעולה  ומקיפה  רחבה  תכנית  לעבד  העורכת  הועדה  צריכה  לדעתי, 

ולכל לראש במדעי היהדות. לשם זה יש לפנות לכל החוגים, שיתנו תכנית פעולה 

במקצועם. התכנית הגדולה הזאת תצטרך להיבדק ע"י הועדה העורכת ותשלח לעיון 

התכנית  תעובד  ההערות  שתתקבלנה  לאחר  העולם;  בכל  ישראל  לחכמי  ולהערה 

באופן מוחלט ועל פיה תוצא לפועל. יש לחזק בדרך זו את הקשר עם אנשי מדע ועם 

מוסדות מדעיים יהודים בחו"ל ולמצוא את הדרך לשם עבודה משותפת, בכדי להוציא 

תהיה  כזו  בצורה  האוניברסיטה  של  ספרים  הוצאת  לפועל.  הזה  הענקי  המפעל  את 

יהיה הצעד הראשון לקראת קונגרס  מעין מרכז לחכמי־ישראל והקשר האמיץ הזה 
של חכמי־ישראל ע"פ האיניציטיבה של האוניברסיטה העברית בירושלים.8

שואבת  לאבן  האוניברסיטה  להפיכת  כאמצעי  ההוצאה  את  הגדיר  מאגנס  כי  לראות  ניתן 

מפרסמת  רק  שאיננה  אוניברסיטאית  הוצאה  ישראל.  לארץ  מחוץ  האקדמי  היהודי  לקהל 

הוצאה  לחכמי־ישראל".  המחקר של הסגל האקדמי שלה, אלא שתהיה "מרכז  את תוצרי 

היררכיה  גם  יצר  כולו. מאגנס  היהודי  יד אל העולם  שיושבת בארץ ישראל, אך מושיטה 

ברורה בתכנים שעל ההוצאה לפרסם: ראשית כל מדעי היהדות, ורק לאחר מכן כל תוכן 

אחר.

בתזכיר ההוצאה שנכתב בעקבות מכתבו של מאגנס שורטטה ההיררכיה בקווים ברורים 

יותר:

קודם כל צריך לדאוג שכל אחד ואחד מענפי היהדות במובנה הרחב יקבל את בירורו 

מה  וערך.  משקל  בעלי  אחדים,  בספרים  או  אחד,  בספר  ושלם  רחב  בהיקף  המדעי 

זה  כך צריך לדאוג למדעי הרוח במובן  Standard Works. אחר  שהאנגלים קוראים 

מדעי  המתמטיקה,  )המשפט,  הכלליים  האנושיים  המדעים  לשאר  ואחריהם  עצמו 
הטבע, הרפואה ועוד(.9

התזכיר מציג רשימה מפורטת של ספרים שראוי לפרסם על תולדות ישראל משלל תקופות, 

על הלשון העברית, חקירת ארץ ישראל, השפעת האמונה "הישראלית" על אמונות אחרות, 

ועוד.10  העברית  הספרות  תולדות  יהודית,  סוציולוגיה  ישראל,  עם  של  הכלכליים  החיים 

אינו מפתיע  היהודי,  אף הדגש  באופן כללי, על  במדעי הרוח  כי ההתמקדות  לציין  חשוב 

עבור האוניברסיטה העברית באותה העת,11 ואף לא עבור הוצאות לאור אקדמיות אחרות 

– אלו מתמקדות בדרך כלל בהוצאת ספרים וכתבי עת מתחום מדעי הרוח, כאשר מחקרים 
ממדעי הטבע מתפרסמים לרוב בכתבי עת ייעודיים.12

המרכזית  שהמגמה  נדמה  הקמתה,  עם  ההוצאה  חברי  שהציבו  המרשים  החזון  אף  על 
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זהב  אבן  זאת  שסיכם  כפי  מרכזית.  מגמה  של  היעדרה  הייתה  הללו  בשנים  ההוצאה  של 

בדו"ח אודות פעילות העשור הראשון של ההוצאה: "...החברה לא התפתחה לרגלי סיבות 

תקציביות, ומלבד שני הרבעונים הוציאה את רוב הספרים מתוך מקורות מיוחדים, ומשום 

כך הייתה גם מקריות בהוצאת הספרים".13 

קהל היעד

שניים מהפרסומים החשובים ביותר של ההוצאה היו כתבי העת "תרביץ" ו"קריית ספר". 

באוניברסיטה  היהדות  למדעי  המכון  ידי  על  שנוסד  היהדות,  למדעי  רבעון  הינו  תרביץ 

בשנת 1929 ומפורסם עד היום. הזכויות להוצאתו נקנו על ידי ההוצאה לאור, אך מערכת 

כתב העת שמרה על עצמאות כמעט מלאה. קריית ספר הוא כתב עת ביבליוגרפי שנוסד 

על ידי בית הספרים בשנת 1925, ושמטרתו הייתה לתעד את כל הפרסומים שהופיעו בארץ 

ישראל בכל התחומים, וכל פרסום הקשור לארץ ישראל וביהדות בכל שפה שהיא. בנוסף 

הופיעו בקריית ספר דברי ביקורת ומאמרים ביבליוגרפיים. ההוצאה קיבלה את האחריות 

�ספרי הה�צאה לא�ר �על יד הא�ני�רסיטה הע�רית
על אף הקשיים עמם התמודדה ההוצאה בעשור הראשון לקיומה, היא הצליחה להוציא לאור ספרים במגוון רחב של נושאים, 

כגון "ההיסטוריה של הספרות העברית החדשה" מאת יוסף קלוזנר וכתבי עת אקדמיים בעברית, כגון קריית ספר ותרביץ.

קרדיט: האוניברסיטה העברית/מלבסקי
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על פרסום כתב העת, אך האחריות על התכנים נותרה ברובה בידי בית הספרים.14 תרביץ 

אותם  היחידים  הפרסומים  היו  הפילוסופיים,  הטקסטים  תרגום  מפעל  לצד  ספר,  וקריית 
מימנה האוניברסיטה באופן קבוע.15

קהל היעד שהוצאת האוניברסיטה סימנה לעצמה לא היה כלל ציבור הקוראים הכללי. 

הלאומית,  הספרייה  לימים  האוניברסיטאי,  הספרים  בית  מנהל  וייל,  שגוטהולד  כפי  או 

ניסח זאת: "ספרי הוצאת האוניברסיטה אינם מכוונים לעם, אלא הם ספרי־מדע למשכילים 

ולמעיינים".16 עם זאת, נדמה כי מספר קוראי העברית המשכילים בארץ ישראל ומחוצה לה, 

שהיו מוכנים לרכוש את הוצאות האוניברסיטה, היה נמוך. בשנים הללו נמכרו מעט מאוד 

עותקים של תרביץ. סמכויות ההפצה למכירתו נמסרו לבית מסחר הספרים "מוריה" בתל 

אביב, שמכר בשנת 1930 כ־170 עותקים, מרביתם לפולין וחלקם לארצות הברית. אבן זהב 

כתב כי: "יש לקוות שבמשך שנה זו יתבסס במידה ידועה השוק ל'תרביץ' באופן שיוכלו 

למנות  יש  לכך  להגיע  השונות  הדרכים  בין   ]...[ בטוחה  הכנסה  על  הזמן  במשך  לחשוב 

קשרים עם שוחרי האוניברסיטה לארצותיהם, עם מוסדות, אנשי מדע, אגודות סטודנטים 

וכדומה". בשלב זה קהל היעד העיקרי של כתבי העת היה מחוץ לארץ ישראל, והוא לא יכול 

היה לבדו לקיים כלכלית את כתב העת. חליפין של כתבי העת עם כתבי עת אחרים או עם 
ספרים אכן עזר לביסוס בית הספרים, אך לא היה די בו כדי לכסות את העלויות.17

סוגיה מהותית בהפצת כתבי העת הייתה השפה. תרביץ נשלח בעיקר לקהל יהודי דובר 

זהב  לאבן  במכתב  שלו.  היעד  קהל  את  שהגביל  דבר  הברית,  ובארצות  באירופה  עברית 

משנת 1931 סיפר מאגנס על ביקורם של מספר פרופסורים למשפט מצרפת באוניברסיטה. 

הם הביעו עניין רב בכתב העת תרביץ, אך לא יכלו לעיין בו מכיוון שלא ידעו עברית.18 

מאגנס ביקש כי בכל חוברת יהיה סעיף באנגלית שימסור את תוכנו של כל מאמר, משפט 

בנוגע למגמה הכללית של הפרסומים ותוכן העניינים של החוברת הקודמת. הוא נימק את 

לקהלים  העת  כתב  את  להפיץ  יוכל  האוניברסיטה  של  האמריקאי  שהועד  בכך  התוספות 

המתעניינים  וקולג'ים  אוניברסיטאות  של  שמיות  מחלקות  למשל  אליהם,  חשוף  שאיננו 

עברית.19  דוברי  שאינם  ומלומדים  ולא־יהודיים  יהודיים  תיאולוגיים  סמינרים  בעברית, 

הצעותיו של מאגנס נועדו לשבור מעט מהחומות שעמדו בפני הפצת כתב העת, אך מסיבות 

טכניות הן לא יצאו אל הפועל.20 

 ,)Bloch Publishing Company( בלוך  הוצאת  הפיצה  הברית  בארצות  ספריה  את 

1935, לאחר חצי עשור של הפצת ספרי  יהודי.21 בשנת  שהתמחתה בהפצת ספרים לקהל 

כי עשו כל  וכתבי העת של האוניברסיטה בארצות הברית, ההוצאה האמריקאית הסבירה 

שביכולתם בכדי לקדם את ספרי האוניברסיטה, אבל גילו שככל שעובר הזמן יורדת הדרישה 

לספרים בעברית, לא כל שכן לספרים אקדמיים. אף שהשפה העברית חוותה אז רנסנס, לא 
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היו לספרים הכתובים בה דורשים.22 באירופה המצב היה גרוע אף יותר, עם ביקוש מועט 
לרכישת כתבי העת של ההוצאה. רובם הועברו כחליפין.23

המצב כמובן לא היה תלוי בהוצאה לבדה. הקמתה בשנת 1929 עם פרוץ המשבר הכלכלי 

העולמי הקטינה את סיכויה להצלחה באופן משמעותי. יתרה מזאת, הגבלות להוצאת כספים 

במדינות שונות במהלך שנות השלושים הקשתה על תשלומים אל ההוצאה. הקונה הבודד 

יהודיים ולא  לא ידע כיצד להעביר כספים לאוניברסיטה, ומפיצי ספרים בארצות שונות, 

יהודיים, נהגו להתחמק מתשלומים. העלות המשפטית שההוצאה הייתה צריכה לשלם על 

והעניין  הכלכלית  הגיאוגרפית,  המגבלה  החוב.  סכום  על  עלתה  הכספים  את  לגבות  מנת 
המועט מצד קהל הקוראים, תחמו את ההפצה ואת השוק האפשרי בפועל לארץ ישראל.24

ג. ח�י��ת ה�פה הע�רית

פרס��ים ��פה הע�רית

בזיקה לשפה העברית. מקימיה  היא תעמוד  כי  ברור  היה  עוד לפני הקמת האוניברסיטה, 

שאפו כי העברית תהיה שפת ההוראה והמחקר, ושהאוניברסיטה תהיה לא רק האוניברסיטה 

פעלה  האוניברסיטה  יד  שעל  לאור  ההוצאה  בעברית.25  אוניברסיטה  אלא  העברית, 

מראשיתה ברוח התפיסות הללו. הקריטריון הראשון שהציבו מקימי ההוצאה כשפנו למורי 

להוראת  שיעזור  מה  "כל  היה  לפרסם  ההוצאה  שעל  ספרים  לגבי  בשאלה  האוניברסיטה 
התלמידים העברית".26

טיב  את  גם  אלא  בעברית,  הספרים  פרסום  חשיבות  את  רק  לא  הדגישו  ההוצאה  חברי 

הרמן  ספרו של הפילוסוף  לגבי תרגום של  לרות, במכתב  השפה בפרסומים. מאגנס כתב 

כהן, "מאמרים על היהדות", כי:

הרגיל.  העברי  לקורא  לי  נראית  השפה  שאין  לכב',  להעיר  לעצמי  מרשה  ...אני 

התאמצתי להבין את התוכן ולא יכולתי לרדת לסוף דעתו של המחבר, מבלי להשוות 

ויסלבסקי,  ד"ר  בידיעותיו העבריות של  אינני מטיל ספק  המקור.  התרגום עם  את 

אולם סובר אני שספרינו מכוונים לקורא העברי הרגיל, ואין זה מן ההיגיון, שהרמן 

כל  בא  שלמענו  לקורא,  מובנה  ולא  כבדה  בשפה  יינתן  הכי,  בלאו  קל  שאינו  כהן, 

העמל הזה של הוצאת מאמרים חשובים אלה. אינני יודע, במה תוכל להועיל הערה 

שלי לאחר מעשה, אולם אם צדקתי בדברי היה רצוי, שבעתיד נשווה לנגד עינינו גם 
את הקורא, כשבאים אנו להדפיס את הספרים שלנו.27

חברי ההוצאה הדגישו שוב ושוב את החשיבות של הפיכת השפה העברית לשפה מקצועית, 
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שראויה לשימוש במחקר האקדמי.28 סוגיית השפה הייתה כה מרכזית עבור ההוצאה, עד כי 

אבן זהב סירב לענות לבעל בית דפוס שכתב לו מכתב באנגלית, עד שייתרגם את מכתבו 
לעברית.29

לכן, אין זה מפתיע שהמפעל הספרותי המרכזי של ההוצאה, מלבד תרביץ וקריית ספר, 

במפעל  היה  פילוסופיות קלאסיות. מדובר  מופת  יצירות  לעברית של  היה מפעל התרגום 

וסדיר  יוצא דופן מבחינת גודלו עבור ההוצאה, שהתקשתה כאמור להוציא באופן שיטתי 

ספרים בכל נושא ותחום אחר. האחריות על התרגום, ההחלטה איזה ספר לתרגם ומתי הייתה 

רובה ככולה תחת אחריותו הבלעדית של רות, שהיה ראשו הראשון של החוג לפילוסופיה 
באוניברסיטה. ספריו הפכו במידה רבה לפנים של ההוצאה.30

1928, הוא הדגיש כי אחד מתפקידי החוג  עוד לפני מינויו של רות לראש החוג בשנת 

הפילוסופית.31  המחשבה  של  הכלליים  הנושאים  את  העברית  בשפה  ולפתח  להציג  יהיה 

את  בכך  ראה  ורות  לעברית,  תורגמה  לא  המרכזית  הפילוסופית  ההגות  מרבית  אז  עד 

למשימת  התמריץ  כי  מדגישים  מוצקין  וגבריאל  גורדון  ניב  העיקריות.  ממשימותיו  אחת 

התרגום לא היה רק שירות לתלמידים, אלא גם התפיסה כי חלק מתהליך בניית האומה כולל 

תרגום של כתבים קלאסיים לשפתה, על אף שככל הנראה לא היה קיים קהל רחב לקריאת 

שהמונחים  היה  בתרגום,  ביותר  המשמעותיים  האתגרים  אחד  העת.  באותה  התרגומים 

יצירות  לתרגם  קודם  יש  כי  הכריע  רות  לכן,  הביניים.  בימי  עצרו  בעברית  הפילוסופיים 

ולאחר  העברית,  לשפה  מרכזיים  מושגים  להחדיר  יסייע  שתרגומן  קלאסיות,  פילוסופיות 

מכן לעבור ליצירות פילוסופיות עכשוויות. הוא בחר כטקסט הראשון לתרגום את "מאמר 

על המתודה" של דקארט, ובהמשך תרגם וערך בסיוע תלמידיו שורה רבה של טקסטים מאת 
הוגים כגון אריסטו, אפלטון, רוסו, קאנט, מיל, לוק, יום ועוד.32

רבה  במידה  הייתה  הספרים,  הוצאת  במסגרת  שנעשה  זה,  מרשים  מפעל  של  הצלחתו 

בזכות רות עצמו. עד שנת 1937 הוא מימן מכיסו, ולעתים בסיועו של מאגנס, את ההוצאות 

לאחר  רק  בעברית.33  הפילוסופיות  המופת  יצירות  ובפרסום  בעריכה  בתרגום,  הקשורות 

ספר  של  הוצאתו  את  לממן  ההוצאה  החלה  המפעל  את  יותר  לממן  יכול  שאינו  שהודיע 
מתורגם אחד בשנה, לצד המימון של תרביץ וקריית ספר.34

 בכתבה על מפעל התרגום משנת 1936 בעיתון "הדואר", נכתב כי:

בלי שאון, אבל בעקביות ובמרץ, עושה האוניברסיטה שלנו פעולה ספרותית גדולה. 

היא מסתתת אבני מסד לספריה פילוסופית עברית, להיותה כלי מחזיק ברכה לסטודנט 

העברי. הן ברור לכל, כי השיעורים וההרצאות וכל הלימודים הניתנים באוניברסיטה 

יהיה בהם כדי סיפוק מלא, אם לא תהא גם ספריה מדעית על ידם, אם לא יהיו  לא 

ספרים עבריים ביד המתלמדים.35 
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ובכתבה נוספת נכתב:

האחרונות  השנים  בחמש  שיצאו  כאן,  הנמנים  הפילוסופיים  ספרי־המופת  עשרת 

מטעם החברה להוצאת ספרים על־יד האוניברסיטה העברית ונתרגמו לעברית ונערכו 

וחשוב  רציני  ניסיון  על  להעיד  באים  ותלמידיה,  האוניברסיטה  עובדי  בידי  בעיקר 

העברית.  בשפה  מדעית  ולמחשבה  פילוסופית  לספרות  מוצק  יסוד  להנחת  כאחד 

לשמוע  לנו  ניתן  פעם  לא  התרבותי.  בעולמנו  ניכרת  פרצה  לסתום  בא  זה  ניסיון 

התאוננות מרה מצד כמה חוגים של האינטליגנציה העברית והאקדמאים הצעירים 

שלנו על היעדרם של תרגומי החיבורים הקלאסיים שבפילוסופיה הכללית. וטעם זה 

בלבד מספיק כבר, שתרגום כל ספר שכזה יהא קובע ברכה מיוחדת לעצמו. המסתכל 

מן הצד יתעורר אמנם להעיר שאין למצוא ברשימה זו שיטה קבועה ומסוימת, ועל 

מה ראתה המערכת הנכבדה לבחור בתחילה דווקא בספרים אלו ולא באחרים? בהערה 

באו  אלו  שתרגומים  קוראים,  אנו  זו  סריה  של  הראשון  לספר  המודבק  העמוד  על 

'לשם שימוש במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטה העברית', כלומר בשביל  בעיקר 

התלמידים והשומעים ]...[ אבל הקורא האקדמאי והרגיל בקריאה פילוסופית רצינית 
יכיר בעשרת התרגומים הללו את ההדרכה הפדגוגית הנכונה.36

גם  אלא  העברית,  בשפה  חשוב  כמפעל  רק  לא  נתפסה  התרגומים  סדרת  כי  לראות  ניתן 

כיצירה המקיימת חיבור מסוים בין האקדמיה והציבור הרחב. הביקורת מתייחסת גם לקולות 

רות  אותו, ומחזקת את בחירתו של  שבוודאי נשמעו, על סדר התרגום והשיטה שהובילה 

לתרגם ראשית את הטקסטים להם נזקקו מורי החוג לפילוסופיה יותר מכל. בנוסף, הכתבה 

כחלק  קלאסיות,  פילוסופיות  יצירות  לתרגם  רות  את  שהובילה  לזו  זהה  תפיסה  מציגה 

מההתעוררות והתחייה הלאומית היהודית. בהמשך נכתב כי:

לאומית  לתחיה  ששבו  אחרים  עמים  גם  להאריך.  אין  אלה  תרגומים  של  ערכם  על 

הפילוסופיים  הקלאסיקנים  של  היצירות  מיטב  את  התחילו לתרגם   ]...[ ותרבותית 

תצויר  לא  הקלאסית  בספרות  והעיון  הקריאה  בלעדי   ]...[ והעמים  התקופות  מכל 

הקורא  ובשביל   ]...[ ובמחשבה  במדע  פוריה  יצירה  עבודת  של  אפשרות  שום 

מסתיימת  בעברית  המדעית  הפילוסופית  המחשבה  אשר  העברי,  והסטודנט  העברי 

לו בהרמב"ם ובקרשקש ואחריהם משתרע לפניו זמן ארוך של כמה מאות שנה ללא 

לעברית  בתרגומים  להרבות  עכשיו  לא כל שכן שיש  מקורית,  פילוסופית  מחשבה 

ואופן  ההגיונית  המדעית  המתודה  את  לו  שיקנו  הפילוסופית,  הספרות  ממיטב 
המחשבה של טובי הפילוסופים.37

הכספים ממכירת התרגומים היוו למעלה ממחצית מההכנסה של ההוצאה. הצלחתם הייתה 
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כה ייחודית עבור ההוצאה, שנכתב עליהם בתזכיר ביקורתי על מצב הוצאת הספרים בשנת 

1936 כי רק תרביץ, קריית ספר "וספרי המופת הפילוסופיים )הודות למאמציו המיוחדים של 

איש אחד( – אלה מזכירים עוד לציבור, שקיימת הוצאת ספרים אוניברסיטאית".38 

המוערכים  מהפרויקטים  אחד  רק  היה  לא  הפילוסופיים  המופת  ספרי  תרגום  מפעל 

ביותר של ההוצאה, אלא גם סימן את גבולות היכולת שלה. ההצלחה המסחרית המסוימת 

של הספרים נתנו אוויר לנשימה להוצאה, אך לא מספיק בכדי להקים מפעלים ספרותיים 

נוספים. סביר להביט במפעל התרגום כפועלו הכמעט בלעדי של רות, שהשקיע את מיטב 

מרצו על מנת להוציאו אל הפועל ושהשתמש בתלמידיו ובשיעוריו בתהליך. עם זאת, אין 

להמעיט מהעובדה שההוצאה הצליחה להביא באופן שיטתי לציבור קוראי העברית עשרות 

תרגומים של יצירות פילוסופיות קלאסיות. תרגום ספרי המופת היה יישום ישיר של מטרות 

ההוצאה, פרסום ספרים שיספקו את צרכי ההוראה והמדע באוניברסיטה וכן יהיו "הרחבה 
של חכמת ישראל והמדע הכללי בעברית בכלל".39

פרס��ים ��פ�ת אחר�ת

החשיבות העליונה שנתנו חברי ההוצאה לשפה העברית אינה אומרת שההוצאה לא הפיצה 

באנגלית  ספר  להוציא  האפשרות  את  הגביל  ההוצאה  תקנון  אחרות.  בשפות  ספרים  כלל 

ללא הוצאה מקבילה בעברית,40 אך היו ספרים שהופצו מראש בשפות אחרות.. כך למשל, 

סוקניק,  ליפא  אליעזר  של  ספרים  שני  באנגלית  פורסמו  ההוצאה  של  הראשונות  בשנים 

 The Third Wall of( השלישית"  "החומה  העברית:  באוניברסיטה  הראשון  הארכאולוג 

.)Beith Alpha( "ו־"בית אלפא )Jerusalem

סוקניק  שערך  החפירות  על  התבסס   ,1930 בשנת  לאור  שיצא  השלישית",  "החומה 

בירושלים והיה אחד מהספרים הראשונים שהתפרסמו בהוצאת האוניברסיטה. ספר זה היה 

צילומים  כלל  החפירה  ממצאי  תיאור  האוניברסיטה:  הוצאת  של  בסטנדרטים  יקר  מוצר 

יצא קודם  בשימוש בדרך כלל. הספר  מזה שהיה  נייר איכותי  על  ומפות רבים, שהודפסו 

ספרו  בהכנת  גם  עסקה  ההוצאה  הספר,  פרסום  בעת  בעברית.  מכן  לאחר  ורק  באנגלית, 

הבא של סוקניק לדפוס, שעסק בחפירות בבית הכנסת הביזנטי בבית אלפא בפורמט דומה 

להוצאת  ניתנה  באנגלית  הפצתם  על  והאחריות  ספרים  שני  השלישית.  החומה  של  לזה 

אוניברסיטת אוקספורד.41 במכתב לאגודת ידידי האוניברסיטה בארה"ב כתב מאגנס כי אם 
יפורסם בדרך הנכונה, אין ספק שיזכה להצלחה גדולה במדינה.42

ומחוצה:  ישראל  בארץ  יהודיים  קהלים  לשלל  הספר  את  לשווק  ניסתה  אכן  ההוצאה 

הדין,43  עורכי  להסתדרות  הרופאים,  להסתדרות  וארכיטקטים,  מהנדסים  לאגודות  למשל 

1939 נמכרו עותקים מעטים  ולארגונים ציוניים מחוץ לארץ ישראל.44 עם זאת, עד שנת 

יחסית של ספרי סוקניק באנגלית, והוצאת האוניברסיטה נשארה בחוב כספי לאוקספורד.45 
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יחד עם זאת, ההוצאה לא האשימה את אוקספורד בכישלון המכירה. אבן זהב כתב בדיווח 

על המכירות המעטות כי: "...אם נמכרו מעט, הרי יש לחשוב על הסיבה, כי אין להטיל ספק 
בכישרון המעשי של הפרסה האוקספורדית, המסועפת בכל קצוי תבל".46

כישלון מכירת ספרי הארכיאולוגיה בשפה האנגלית משמעותי במיוחד, שכן סביר להניח 

שההוצאה קיוותה כי ההכנסות מספריו ההדורים והיקרים של סוקניק ישמשו לכיסוי הוצאות 

ספרים שברור לחלוטין שלא יהיה להם קהל קוראים רב. דגם זה מקובל בהוצאות אקדמיות 

רבות, שמוציאות בדרך כלל כמה כותרי עיון פופולריים יותר כדי לאפשר את קיום ההוצאה 

מבחינה כלכלית. סביר להניח כי דווקא הניסיון למכור ספרים הדורים, שמחיריהם גבוהים 

יותר, הקשה על מכירתם.47 

הבחירה לפרסם ספרים באנגלית לא הייתה פשוטה עבור חברי ההוצאה. ברור שהדפסתם 

יותר, שיסייע  רחב  להגיע לקהל  נועדה בעיקר על מנת  ספרים באנגלית  המצומצמת של 

להוצאה למממן את ספריה בעברית. בחירת ספרים אלה מדגישה עד כמה ההוצאה הבינה כי 

פרסום מחקרי האוניברסיטה ראוי להיעשות על רקע ייחודה כמוסד היושב בארץ ישראל. 

יתרה מזאת, ההוצאה בחרה לפרסם ספרים שהדגישו את ייחודה ההיסטורי והגיאוגרפי של 

ארץ ישראל, ולא ספרים שמתארים מחקרים כלליים של חוקרי האוניברסיטה, אף אם עסקו 

במדעי היהדות.

הפרויקט המשמעותי ביותר של ההוצאה בשפה שאינה עברית, ואולי הפרויקט המחקרי 

היוזמה השאפתנית  'בלאד'ורי'.  היה  האוניברסיטה בכלל,  הוצאת  שפרסמה  ביותר  הבולט 

כללה את הוצאת כתביו של ההיסטוריון הערבי מהמאה התשיעית אחמד אל בלאד'ורי, אותם 

העתיק גוטהולד וייל מכתב יד מקורי עוד בהיותו סטודנט. עד אז לא הייתה הפצה אקדמית 

רצינית, רחבה ומסודרת של עשרות כרכי כתביו.

הסכום להוצאה לאור של 'בלאד'ורי' הגיע מתרומות, וחברי ההוצאה הדגישו כי על אף 

שיהיה זול יותר להדפיס מפעל ספרותי שכזה מחוץ לארץ ישראל, ראוי להוציא אותו דווקא 

בבית דפוס בירושלים.48 העבודה על הכנת הכרכים לפרסום החלה עוד לפני הקמת הוצאת 

הכרך   1936 ובשנת  ההפצה  את  עצמה  על  שתיקח   1933 בשנת  שהחליטה  האוניברסיטה, 

הראשון היה מוכן לדפוס. חברי ההוצאה ידעו שהספר לא יכניס סכומי כסף רבים ממכירה, 

וכי רוב העותקים יועברו בחליפין לספריות אוניברסיטאיות.

במהלך העבודה על הכרך הראשון של הכתבים עלתה הצעה להוציא את הספר גם בהוצאה 

מיוחדות לארצות ערביות, ללא הנספח עם הערות באנגלית, אך היא נדחתה מתוך ההנחה 

ייקנו מספיק עותקים.49  יהיה שוק לרכישת הספר במחיר שנוח לאוניברסיטה ושלא  שלא 

לבסוף הוחלט לפרסם את הספר עם הקדמה ומבוא בעברית, אנגלית וערבית. מאגנס הדגיש 
כי יש למצוא דרך לעניין ערבים בפרסום.50

ההוצאה אומנם לא ציפתה לרווח כלכלי מהפצת 'בלאד'ורי', אך כן לתשומת לב בעולם 
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האקדמי. מדובר היה בפרויקט שלא נעשה כדוגמתו עוד בארץ ישראל, ובוודאי כשמדובר 

באוניברסיטה יהודית במזרח התיכון שפועלת להפיץ את כתביו של היסטוריון ערבי. הפרסום 

זאת,  שפה. עם  ההוצאה, בכל  כל פרסום אחר של  מאשר  ליותר תשומת לב עולמית  זכה 

תשומת הלב לא הייתה קשורה רק להישג האקדמי. הביקורות הבין־לאומיות על הכרכים 

לא התעלמו מהעובדה שאוניברסיטה יהודית מפרסמת כתבים של מלומד ערבי בעת סכסוך 

בין יהודים וערבים בארץ ישראל. כך למשל, בכתב העת האמריקאי לשפות שמיות וספרות 

נכתב כי העולם הערבי צריך להתגאות ולהודות לאחיהם היהודים על המלאכה.51 הוצאת 

 )Taimur( הכתבים לא פסחה על מלומדים בעולם הערבי, והסופר המצרי מחמוד תאימור
כתב למאגנס כי הוצאת הכתבים מלמדת ששיתוף פעולה בין העמים הוא אפשרי.52 

תפוצת הכרכים הייתה נמוכה יחסית והגיעה בעיקר לספריות של אוניברסיטאות אקדמיות 

לא  האוניברסיטה בקשר.  של  המזרח  למדעי  המכון  העולם, עמם עמד  ולמזרחנים מרחבי 

יותר ממאה ועשרים עותקים נמכרו עד שנת 53,1939 וככל הנראה מעט מאוד עותקים הגיעו 

לארצות דוברות ערבית, בין היתר מכיוון שההוצאה לא הצליחה למצוא מפיצים במדינות 

ההוצאה  של  הבודדים  הספרותיים  המפעלים  אחד  היה  'בלאד'ורי'  כי  לציין  חשוב  הללו.54 

בערבית. כאשר סטודנט ערבי משכם פנה אל ההוצאה בשנת 1943 בבקשה שיוציאו תרגום 

מזכיר  נדחה.  הוא  בריטית,  אוניברסיטה  ידי  על  באנגלית  שהתפרסם  ספר  של  לערבית 

ההוצאה פוזננסקי כתב לו כי ההוצאה לא עוסקת בפרסום ספרים בערבית, אלא כשמדובר 

בטקסטים חשובים בשפת המקור.55 אמנם הוצאת ספרים בערבית לא הייתה חלק ממטרות 

ההוצאה לאור, אך הוצאת 'בלאד'ורי' והמשאבים הגדולים שהשקיעה האוניברסיטה בפרסומו 

מוכיחים כי בהוצאה היו מוכנים לחרוג ממטרותיהם המוצהרות לעתים. יתרה מכך, הוצאת 

'בלאד'ורי' לא הייתה בעצם חלק מתכנית רחבה יותר לפרסם טקסטים בשפה הערבית, אלא 

הפרסום  באוניברסיטה.  המזרח  למדעי  במכון  כך  גם  שהתנהל  פרויקט  של  לפועל  הוצאה 

מוכיח עד כמה ההוצאה פעלה מן היד אל הפה, ולא תמיד לאור תכניות ומטרות מוגדרות.

פרסום ספרי הארכיאולוגיה באנגלית והספרים בשפה הערבית תאמו את התפיסה הכללית 

יוזמי האוניברסיטה ומקימיה לגבי תרומתה לציבור. מבחינתם, חקר המזרח היה דרך  של 

לשיתוף פעולה עם הערבים והמחקר הארכיאולוגי היה חלק מבניין הארץ.56 מכך, אין זה 

מפתיע שראשי ההוצאה קיוו שהספרים הללו יזכו לתשומת לב רחבה בארץ ישראל ומחוצה 

לה.

בעברית  אקדמיים  ספרים  של  כמפיצה  ההוצאה  זהות  את  אתגר  לא  'בלאד'ורי'  פרסום 

אלא הדגיש את זהותה כהוצאה אקדמית יהודית בארץ ישראל, וכך גם הספרים שפרסמה 

ההוצאה באנגלית. מאמצים אלה היו שוליים ביחס לניסיון לפרסם ספרים בשפה העברית 

ספרים  לפרסום  כלכלית  תשתית  להוות  אף  אמורים  היו  באנגלית  ספריה  מכך,  יתרה  ואף 

הפוטנציאל  את  מדגים  שקיבל  הלב  ותשומת  'בלאד'ורי'  של  המקרה  בעברית.  נוספים 
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בה  לסביבה  הקשורים  כתבים  בפרסום  וההוצאה  האוניברסיטה  של  בלתי־ממומש  הכמעט 

התקיימה. עם זאת, מדובר היה ביוצא מן הכלל שאינו מעיד על הכלל, ופרויקט שכזה לא 

חזר על עצמו.

לצד החזון הראשוני של מקימיה, גם כישלונם הכלכלי היחסי של הספרים הוא שכיוון 

את ההוצאה לעסוק באופן כמעט בלעדי בספרים בשפה העברית. ייתכן והצלחה כלכלית, 

את  לכוון  ההוצאה  חברי  את  מעודד  היה  ישראל,  לארץ  מחוץ  רחב  יעד  קהל  מציאת  תוך 

עבודתה גם אל קהלים אחרים או לשנות את סדר העדיפות של תכניה. המצוקה הכלכלית 

של ההוצאה הכווינה את דרכה כמעט יותר מכל גורם אחר.

ד. הא�ריינטציה התר��תית �ל ה�צאת הא�ני�רסיטה

ה�צאת ארץ י�ראל

בשנת 1933, לאחר עליית הנאצים לשלטון בגרמניה, יזמה שושנה פרסיץ, בעלת הוצאת 

הספרים "אמנות" ולימים חברת הכנסות הראשונה עד השלישית מטעם הציונים הכלליים, 

את הקמתה של הוצאה שתפעל לסיוע לאנשי רוח יהודים בגרמניה. הרעיון שעמד מאחורי 

העסקתם  ידי  על  בגרמניה  רוח  לאנשי  כלכלי  סיוע  גיסא  מחד  כפול:  היה  ההוצאה  הקמת 

ישראל.57  היישוב בארץ  הרוחני של  סיוע לבניין  גיסא  ומאידך  ופרסום ספריהם,  בהוצאה 

הרעיון היה כי ההוצאה החדשה תהפוך עם הזמן ליחידה ביישוב היהודי בארץ ישראל, וכי 

כלכלית  לתמיכה  זכתה  היוזמה  חסותה.58  תחת  יהיו  כבר  הקיימות  הספרים  הוצאות  שאר 
מפילנתרופים יהודים עשירים מאנגליה.59

 .1933 אוקטובר  בתחילת  היוזמה  לגבי  האוניברסיטה  הוצאת  חברי  עם  נפגשה  פרסיץ 

בשיחה עמה, ח"י רות ניסח את הקווים המרכזיים להתנגדות לשיתוף הפעולה עם ההוצאה 

החדשה. ראשית, הוא ציין את שאלת השפה:

עלינו להכשיר את השפה העברית, שהיא תהיה שפת מדע, והיא לא תהיה כזאת, אם 

תהיה האפשרות לאנשי־מדע בא"י להוציא את ספריהם בלועזית. במובן זה הדאגה 

יותר רבה למדעי הטבע והמדעים הכלליים מאשר למדעי היהדות, כי במדעי היהדות 

יש ספרות בעברית. יש לחשוש בהחלט, שעל ידי הוצאה רבת־שפות זו תלך העברית 
לאיבוד ומן ההכרח להביט על זה בדאגה.60

שנית, הוא פירט את חששו מהשפעת התרבות הגרמנית על התרבות העברית המתפתחת 

בארץ ישראל:
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עובדה היא, שרוב אנשי המדע בא"י חונכו בגרמניה או על ברכי המדע הגרמני. אלה 

עוד רוצים להשתעבד לעברית. לא כן בקיבוץ הגדול הבא עכשיו בבת אחת ותרבותו 

הגרמנית איתו. יש לחשוש, שכאן תמשך התרבות הגרמנית, וההוצאה תסייע על ידם 

בזה שתדפיס את ספריהם, והתרבות העברית תסבול. משום כך יש סכנה לעבודתנו 
בא"י מהקשר הכלכלי, שבין הוצאת ספרים זו ובין הכסף שנאסף לפליטי גרמניה.61

מעבר לכך, הוא הטיל ספק באפשרות שההוצאה החדשה תוכל להוציא לפועל את יוזמתה 

מבחינה כלכלית.62 יוסף קלוזנר הצטרף לחששות שהעלה רות, בעיקר בנושא השפה, וחיים 

נחמן ביאליק, שהיה חלק מהוועדה העורכת של ההוצאה, הוסיף גם הוא ביקורת חריפה על 

האפשרות לקיים הוצאה שכזו:

אפילו מצד אובייקטיבי לא יצליח הדבר במובן חומרי. ואי אפשר ליצור כאן מרכז 

ערך  רק  לה  שיש  ספרים  הוצאת  מלאכותי.  טבעי  בלתי  דבר  זהו  כי  חוץ,  לתרבות 

זו,  היא  תרבותי  ערך  בת  ספרים  והוצאת  הזה,  במקום  בה  לטפל  כדאי  לא  מסחרי, 

נובעות  שאין בה תערובת של פילנתרופיה וכדומה. הכנסת מטרות אחרות, שאינן 

מתוך ההכרחי התרבותי שלנו, אין להן תקווה להצלחה באופן תרבותי. דבר זה יכול 

להביא לידי ערבוביה של כל עבודתנו התרבותית ]...[ אחרי עיון ושיקול דעת ]...[

ק�פ�ס הא�ני�רסיטה הע�רית ��נ�ת ה�ל��ים
מקימי ההוצאה קיוו שהמחקר האקדמי בארץ ישראל יהיה אבן שואבת לקהל היהודי בעולם כולו.

Orient Press/קרדיט: האוניברסיטה העברית
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יכולה ורשאית האוניברסיטה לקבל עליה השתתפות בזה, שתקבל עליה את ההדרכה 
המדעית, בכדי לתת את הכוון למילוי הצרכים היותר דחופים במדע הגדול.63

יותר,  מעשית  מבט  נקודת  מתוך  ההוצאה,  חברי  שאר  חששות  את  להרגיע  ניסה  מאגנס 

ומתוך התחשבות בהזדמנות הכלכלית שנקרתה לפני הוצאת האוניברסיטה:

גב' פרסיץ עשתה מעשה של יצירה, והוא ההשתמשות באפשרויות שנתנו כלפי א"י, 

כלפי העברית. מר ביאליק מוצא את הדרך למלאכותית, אולם בעצם כל חיינו, כל 

ומשום  גורלנו  זה  זה,  במובן  מלאכותי  הוא  הכל  הספרות,  אוניברסיטה,  א"י,  עניין 

כך מתפקידינו הוא להשתמש בכל ההזדמנויות בכדי שניצור דבר. ואיך היה אפשר 

להוציא ספרי־מדע עבריים, כשהם תלויים בהפסד, אם לא ינצלו את כל האפשרויות 

לכך, הניתנות בדרך זו או אחרת? הייתה זו חרפה לאומית, לולא נמצא האיש שחשב 

ולהוציא ממנו אפשרויות למען  זה  גולמי  ופעל, בכדי להשתמש בחומר  על העניין 

המדע העברי. משום כך, אם יש אפשרות ע"י הוצאת ספר גרמני לחכות להכנסה, 

שממנה יוצא ספרי עברי, הרי רצוי הדבר. לאוקספורד יש שוק, לספר העברי אין שוק 

היא להשתתף בדבר, שאנשים באנגליה  יגאל הספר העברי? מצוות השעה  ואיך   –

רוצים לתת לשם הצלה, כמובן, בתנאי שזה לא יהיה רק להצלת אנשים ורק ללועזית, 
כי אם בייחוד לעברית.64

פרסיץ ניסתה גם היא להרגיע את חששות חברי ההוצאה. היא הסבירה כי התורמים שאינם 

מתעשיית ההוצאה לאור הם מעטים, כי לספרים מדעיים בשפות לועזיות יש שוק גדול בחו"ל 

לעומת הספר העברי שאין לו שוק כלל, כי ספרים לועזיים לא ימכרו כלל בארץ ישראל אך 

למרות זאת כן אפשר למכור אותם לבתי־ספר יהודיים מחוץ לארץ. מעל לכל הבטיחה כי 

ההוצאה החדשה תיקח על עצמה את ההפסדים של הוצאת ספרי האוניברסיטה.65 הטיעונים 

שהעלו חברי ההוצאה נגד השותפות עם הוצאת ארץ ישראל מדגימים את חשיבות הזהות 

שגיבשה ההוצאה לעצמה, על אף שהדבר בא לצד הפסדים כלכליים וקשיים משמעותיים. 

מרבית חברי ההוצאה ראו בפרסומים בשפה העברית כמשימה החשובה ביותר שלה, וסירבו 

להתפשר על כך. 

מאגנס הצליח לכפות את דעתו על חברי ההוצאה שהתנגדו לשיתוף הפעולה. עם זאת, 

ספרים  על  רק  יופיע  האוניברסיטה  הוצאת  סמל  זה:  לשיתוף  כללים  כמה  קבעו  החברים 

בעברית בכל מקצועות המדע, או על ספרים בלועזית רק במקצועות הנוגעים ביהדות או 

במדעי המזרח. להוצאה תהיה זכות להכריע כי במקרה של ספר שיש בו צורך חיוני לתרבות 

העברית, הוא יודפס במקביל גם בעברית וגם בלועזית. נקבע גם כי הוצאת האוניברסיטה 
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תקבל לפחות מקום אחד בוועדה העורכת הכללית של הוצאת ארץ ישראל.66 מאגנס עצמו 
מונה לאחד ממנהלי הוצאת ארץ ישראל, ואף השתתף בקביעת מבנה ההוצאה.67

אין להכחיש שיוזמתה של פרסיץ ושל הוצאת ארץ ישראל הייתה מרשימה ביותר. סביר 

להניח שאם כל הבטחותיה היו יוצאות לפועל, הוצאת האוניברסיטה הייתה משנה את פניה 

והופכת מהוצאה שמתקשה למצוא את מקומה בשוק הספרים המדעיים, הן מבחינת קהל והן 

מבחינת היכולת להוציא אל הפועל מפעלים ספרותיים, להוצאה שתואמת את חזונו המקורי 

של מאגנס. עם זאת, בשנת 1936, לאחר שאף תכנית לפרסום של כתב עת או ספר מדעי 

לא עלתה לדיון בהוצאת ארץ ישראל, מאגנס התפטר ממנה ובכך ניתק את קשריה בפועל 

עם האוניברסיטה.68 

ה. סיכ�ם

כהן מציגים את פרשנות האוניברסיטה לתפיסה של המהפכה הציונית.  ואורי  ליסק  משה 

לטענתם, בניגוד לתפיסה הרווחת של הציונות שהתבססה על נתק ושבר בין העבר להווה, 

ישראל.69  בארץ  ליהודים  בגולה  היהודים  בין  המתמשך  הקשר  את  הציבה  האוניברסיטה 

פעילותה של הוצאת הספרים של האוניברסיטה מראה כי על אף שזו הייתה השאיפה של 

לביקורות  יותר  דומה  הייתה  זו  בתכלית.  שונה  הייתה  המציאות  האוניברסיטה,  ראשי 

שהוטחו באוניברסיטה על ידי ראשי תנועת העבודה, כי האוניברסיטה לא הצליחה לזכות 

ארצות  יהדות  לבין  בינה  הקשר  וכי  אירופה,  ומזרח  מרכז  מיהדות  ממש  של  לב  לתשומת 

הברית היה תלוי בעיקר בקשריו האישיים של מאגנס עם קומץ מעשירי ומנהיגי הקהילה 
היהודית שם.70

לטובת  תמיד  כמעט  הכריעה  ההוצאה  מדעית,  להוצאה  הוצאה מסחרית  שבין  בהכרעה 

המופת  יצירות  כמו  מהספרים,  חלק  כי  קיוו  ההוצאה  חברי  זאת,  עם  מדעית.  הוצאה 

המדעיים  הספרים  של  המסחרי  והכישלון  זו,  בחירה  יותר.  רחב  לקהל  יזכו  הפילוסופיות, 

של  הסיכוי  את  הגבילה  סוקניק,  של  הארכיאולוגיה  ספרי  כמו  רחב,  לקהל  שיזכו  שקיוו 

על  התפשרו  שלא  ההוצאה,  חברי  של  לחזונם  בהתאם  עמדה  אך  רווחית,  להיות  ההוצאה 

היותה הוצאה מדעית קודם כל, שלא מתבססת על רווח מסחרי. 

את  ויחזקו  יאירו  שספריה  השאיפה  ועם  גדול  חזון  עם  הוקמה  האוניברסיטה  הוצאת 

קהל  לצמצום  הובילו  ההוצאה  התמודדה  איתם  הקשיים  העולם.  ברחבי  היהודית  התרבות 

הדגש  בעיקר.  ישראל  בארץ  ששהו  לאלה  בעולם,  היהודים המשכילים  מכלל  שלה  היעד 

ידע מדעי מסוים  הוביל לכך שההוצאה בעיקר תרמה להכנסת  שניתן על השפה העברית 

החוצה.  בעצמה  שייצרה  ידע  בהוצאת  ונכשלה  ישראל  ארץ  תוך  אל  בעברית  ומצומצם 
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שיתוף הפעולה עם הוצאת ארץ ישראל כמעט והיווה נקודת מפנה בפעילות ההוצאה, ועשוי 

היה להדגיש את כוונתה של האוניברסיטה להוות קשר בין יהדות הגולה לבין יהדות ארץ 

ישראל. בהיעדר קהל יעד עולמי, נאלצה ההוצאה להסתפק בזה המקומי.
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אבאזה, 23.09.1943.

לבסקי )2009(, עמ' 18.. 56

אא"ע, תיק 5000, 1933, ישיבת הוצאת הספרים . 57

שעל יד האוניברסיטה, 06.10.1933.

אא"ע, תיק 5000, 1933, פרוטוקול אספת החברה . 58

לשנת 1933, 05.06.1933.

אא"ע, תיק 5000, 1933, ישיבת הוצאת הספרים . 59

שעל יד האוניברסיטה, 06.10.1933.

אא"ע, תיק 5000, 1933, ישיבת הוצאת הספרים . 60

שעל יד האוניברסיטה, 06.10.1933.

אא"ע, תיק 5000, 1933, ישיבת הוצאת הספרים . 61

שעל יד האוניברסיטה, 06.10.1933.

אא"ע, תיק 5000, 1933, ישיבת הוצאת הספרים . 62

שעל יד האוניברסיטה, 06.10.1933.

אא"ע, תיק 5000, 1933, ישיבת הוצאת הספרים . 63

שעל יד האוניברסיטה, 06.10.1933.

אא"ע, תיק 5000, 1933, ישיבת הוצאת הספרים . 64

שעל יד האוניברסיטה, 06.10.1933.

אא"ע, תיק 5000, 1933, ישיבת הוצאת הספרים . 65

שעל יד האוניברסיטה, 06.10.1933.

אא"ע, תיק 5001, 1933, ישיבת הועדה שנתמנתה . 66

מטעם הוצאת האוניברסיטה לברר עם גב' פרסיץ 

החברה  בין  הפעולה  שיתוף  בדבר  השאלות  את 

הא"י להוצאת ספרים ובין הוצאת האוניברסיטה, 

.16.11.1933

67 . Palestine Publishing Co.  ,1934  ,52 תיק  אא"ע, 

.Agreement

אא"ע, תיק 52, 1936, מכתב מאגנס לגולדווטר, . 68

.21.04.1936

שם, עמ' 94.. 69

שם, עמ' 120.. 70

�י�לי�גרפיה

ארכיון האוניברסיטה העברית, תיק 198, 1930.

אא"ע, תיק 2916, 1931.

אא"ע, תיק 2923, 1931.

אא"ע, תיק 2929, 1931.

אא"ע, תיק 2931, 1931.

אא"ע, תיק 2932, 1931.

אא"ע, תיק 292, 1932.

אא"ע, תיק 2942, 1932.
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אא"ע, תיק 2920, 1932.

אא"ע, תיק 43, 1945.

אא"ע, תיק 50 – 1935, 1936, 1937, 1939, 1940, 1941, 1943, 1945.

אא"ע, תיק 5000 – 1933, 1936, 1940, 1941, 1945.

אא"ע, תיק 5001, 1933.

אא"ע, תיק 5010, 1939.

אא"ע, תיק 5013, 1935.

אא"ע, תיק 5020, 1936.

אא"ע, תיק 503 – 1939, 1941.

אא"ע, תיק 5031, 1936.

אא"ע, תיק 504 – 1934, 1935, 1939, 1941, 1943.

אא"ע, תיק 5048 – 1933, 1935, 1936, 1938.

אא"ע, תיק 52 – 1933, 1934, 1936.

נייגר, מוטי )2017(. מוציאים לאור כמתווכי תרבות: היסטוריה תרבותית של מאה שנות 

הוצאה לאור בעברית בישראל )1910–2010( )ירושלים(.

האוניברסיטה  אנשי  מאת  מחקרים  קובץ  מאגנס:  ספר  )תרצ"ח(.  )עורך(  י.נ.  אפשטיין, 

העברית. חברה להוצאת ספרים שעל יד האוניברסיטה העברית )ירושלים(.

התבססות  בירושלים:  העברית  האוניברסיטה  תולדות   .)2005( )עורכת(  חגית  לבסקי, 

וצמיחה. הוצאת מאגנס )ירושלים(.

התעצמות  בירושלים:  העברית  האוניברסיטה  תולדות   .)2009( )עורכת(  חגית  לבסקי, 

אקדמית תוך מאבק לאומי. הוצאת מאגנס )ירושלים(.
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