״בלי שאון ,אבל בעקביות ובמרץ ,עושה
האוניברסיטה שלנו פעולה ספרותית גדולה״
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העשורים הראשונים לפועלה של ״החברה להוצאה הספרים
שעל יד האוניברסיטה העברית״ ()1949–1929
אסף זלצר

ביולי  1918התקיים בהר הצופים טקס הנחת אבני הפינה לאוניברסיטה
העברית .עיקרו של הטקס היה מפגן פוליטי־לאומי לנוכח השלטון החדש
המתהווה בארץ ישראל ,ובהתאם לכך ניתן בו ייצוג לכל חלקי היישוב
היהודי .במעמד זה ,לעיני העם הרב שהתכנס בהר הצופים ונציגי הצבא
הבריטי ,הצהיר ד״ר חיים ויצמן על תפקידיה של האוניברסיטה .בדבריו
התייחס גם לתרומתה הצפויה לתחיית העם ולשפה העברית .בהמשך
לתיאור מוסדות החקר שכבר פעלו בארץ ישראל היטיב ויצמן איש המדע
לתאר את הדרישות והציפיות המחקריות מהאוניברסיטה והדגיש חלק
מהתשתיות הרצויות לפעילותה — ספרייה והוצאת ספרים.
תשתיות אלו היו מוכרות לוויצמן ולמייסדיה של האוניברסיטה
(חברי הוועדות וחברי הסגל הראשונים) מחווייתם כסטודנטים
וכמלומדים באוניברסיטאות באירופה (בעיקר בגרמניה ,אך גם
באנגליה) ואף בארצות הברית .הוצאות הספרים של האוניברסיטאות
החלו להתגבש עם התפשטות הדפוס וקליטתם של מדפיסים לעבודה
בחסות האוניברסיטאות (מכאן מקור השם  .)University Pressבהתאם
לתנאי פעילותם זכו המדפיסים ברישיונות מטעם השליטים להדפיס
טקסטים שונים .מאז המאה החמש־עשרה החלו הוצאות הספרים של
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הדואר ,גיליון י״ז ,עמ׳ .314
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מעמד הנחת אבני הפינה לאוניברסיטה העברית1918 ,

האוניברסיטאות לפעול באופן שוטף ,וברבות השנים התמקדו בהדפסת
טקסטים ומקורות מחקריים .כך נעשו ההוצאות אמצעי מרכזי להנכחת
שמה של האוניברסיטה ולזירה המרכזית לפרסום תוצאות המחקרים.
פעילות זו נפוצה גם באוניברסיטאות באמריקה ,וייסודה של הוצאת
ספרים אקדמית הייתה למרכיב קבוע בפעילותן של אוניברסיטאות
מרכזיות.
בכל הנוגע לתרבות ההוצאה לאור בעברית ,במהלך המאה התשע־
עשרה ידע ענף זה פריחה גדולה בעיקר בתפוצות היהודים במזרח אירופה,
ובשנות העשרים של המאה העשרים גם בגרמניה .המו״לים השונים עסקו
בפרסום ספרים במגוון תחומים — בספרות יפה אך גם בספרות מדעית.
לנוכח התפתחותו של ענף הדפוס בארץ ישראל ,מן המחצית השנייה
של המאה התשע־עשרה ,נעשתה האפשרות להדפיס ספרים זמינה גם
להוצאות הספרים המקומיות .לאחר כינונו של המנדט הבריטי ,ולנוכח
עליית מעמדן של מפלגות הפועלים ,גדל היקף הפעילות של הוצאות
הספרים .נוסף לפרסומם של ספרים בעלי מטען אידיאולוגי החלו להופיע
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ספרי הגות ומדע בתחומים שונים .ספרים אלו יצאו לאור ללא תוכנית
מסודרת וללא בקרה על איכות הטקסטים .הוצאתם לאור העידה על
העניין והצורך .גם לאחר ייסודה של הוצאת הספרים של האוניברסיטה
נמשכה הוצאתם לאור של ספרי מחקר ועיון על ידי הוצאות אחרות ,כמו
דביר ,מסדה ומוסד ביאליק .ממרחק הזמן מעידה הפעילות הענפה על
אופיה של הקהילה היהודית שהתגבשה בארץ ישראל בתקופת המנדט
ועל רצונה לשלב במסגרת תחייתה הלאומית גם את תחייתה התרבותית.
בנאומו בהר הצופים במעמד אבני הפינה הכריז ויצמן :״האוניברסיטה
העברית היא כבר דבר שבמציאות״ 2.עם זאת ,לנוכחים במעמד היה ברור
כי המלאכה עוד רבה ועניין ייסודה של הוצאת ספרים אינו עומד בראש
סדר העדיפויות .עוד כשבע שנים חלפו עד שזכה ויצמן לעמוד על הבמה
בטקס הפתיחה הרשמי של האוניברסיטה יחד עם עמיתיו להנהגת העם
היהודי ונציגי השלטון הבריטי כדי להכריז על פתיחתה של האוניברסיטה
( 1באפריל  .)1925עוד לפני מועד זה החלו פעולות הבנייה בהר הצופים

הטקס המרכזי לציון פתיחת האוניברסיטה 1 ,באפריל 1925
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״נאומו של הפרופ׳ ויצמן״ ,יום חגנו — פרטי החגיגה של הנחת אבן הפינה לבנין
האוניברסיטה העברית בירושלים בט״ו מנחם אב תרע״ח ,עמ׳ .19–18
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ונשמעה ההרצאה המדעית הראשונה מפי גדול המלומדים היהודים,
פרופ׳ אלברט איינשטיין (פברואר  .)1923בטרם יתקבצו ההמונים אל ההר
החלה פעילותם של שלושה מכוני מחקר באוניברסיטה.
עוד לפני פתיחה הרשמית (וגם בשנותיה הראשונות) התנהלו במוסדות
האוניברסיטה דיונים בדבר מתכונת הפעילות הרצויה .האוניברסיטה
העברית נוסדה כאוניברסיטה של מכוני מחקר על פי מודלים אירופיים.
בהתאם להחלטה זו נדחה עניין שילובה של ההוראה בפעילותה .אולם
במציאות שנוצרה בארץ ישראל שינתה האוניברסיטה את צורתה
הארגונית זמן קצר לאחר הקמתה .בהתאם לשינויים אלו הוקמו פקולטות
ותוגבר העיסוק בשאלות מדעיות מקומיות (למשל במסגרת המכון לטבע
ארץ ישראל) .לנוכח המחסור בסטודנטים מתאימים למחקר ורצונה של
ההנהגה המקומית של האוניברסיטה לכוון את פעילותה למען היישוב גבר
הלחץ בתקופה זו לשלב הוראה בפעילותה .כשלוש שנים לאחר ייסודה
החליט חבר הנאמנים של האוניברסיטה לשלב בהדרגה פעילות הוראה.
לנוכח שילוב ההוראה וההחלטה ללמד רק בעברית נדרשה האוניברסיטה
להפיק ספרי מחקר ולימוד בעברית .צורך זה היווה סיבה נוספת לפעול
למען ייסוד הוצאה לאור.
עוד לפני ייסודה של ההוצאה ופתיחתה הרשמית יצאה לאור בשמה
של האוניברסיטה סדרת פרסומים מדעיים בעברית .שמעון וליקובסקי,
סוחר תה ועסקן ציוני ,החליט לאחר בואו לארץ לתרום לביסוסה של
האוניברסיטה .בתמיכתו הכספית יצאה לאור סדרת חוברות בעריכתם
של איינשטיין ואחרים תחת הכותרת ״כתבי האוניברסיטה ובית הספרים
בירושלם — יוצאים לאור על ידי הקרן מיסודו של שמעון וליקובסקי,
א״י״.
במסגרת סדרה זו הודפסו תרגומיהם לעברית של חיבורים מדעיים
בתחומי דעת שונים נוסף לפרסומם של מחקרים בשפת המקור .שמה של
האוניברסיטה התנוסס על עטיפת כל פרסום ,אך לא היו אלה פרסומים
רשמיים של האוניברסיטה .מיד לאחר פתיחתו של המכון למדעי היהדות
בדצמבר  1924הופיעו פרסומים שונים שלו .תחילה ראו אור ״ידיעות
המכון״ ובהמשך — הקובץ ״מדעי היהדות״ .בעקבות מסמך שהכין אברהם
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אחד הפרסומים שראו אור ביוזמתו של שמעון וליקובסקי

יערי ,הביבליוגרף מבית הספרים הלאומי ,על אפשרות ייסודה של הוצאה
לאור באוניברסיטה ,התקיים דיון בנושא בהנהלת המוסד ובקרב חברי
הסגל .לקראת ההחלטה התבקשו חברי הסגל לדווח על היקף הפרסומים
הצפוי .המספר הגדול של ההצעות שהתקבלו העיד על היקף המחקר
שכבר התקיים באוניברסיטה ועל הצמא הרב לפרסום .בנובמבר 1928
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גובשה מתכונת פעילותה של ההוצאה .נוסף לתרומתם של הפרסומים
לקידום ההוראה נועדה ההוצאה להיות ״כל מה שיעודד את עבודת
החקירה המדעית בין מורי האוניברסיטה ועובדיה המדעיים ושעלול
לפרסם ברבים את שמה המדעי של האוניברסיטה״ 3.בהתאם למטרות
אלו נקבע כי ההוצאה תתמקד בהפקתם של ספרים ופרסומים משלושה
סוגים :ספרי מדע שיחוברו על ידי חברי הסגל של האוניברסיטה; תרגומים
לעברית של ספרי מופת פילוסופיים שישמשו לצורכי הוראה ולתועלת
הציבור המשכיל; הרצאות אקדמיות שהושמעו באוניברסיטה .לרשימה
זו צורפו שני כתבי העת תרביץ וקרית ספר (בשיתוף בית הספרים הלאומי
והאוניברסיטאי).
חבר הנאמנים של האוניברסיטה התנגד לכך שההוצאה תהיה חלק
מהאוניברסיטה ,ובהתאם לכך הוחלט לייסדה כחברה נפרדת .לאחר
שהוסדר המבנה הארגוני נרשמה ההוצאה ברשויות המנדט בשם ״החברה
להוצאת הספרים שעל יד האוניברסיטה העברית״ והוגדרו מטרותיה:
״להיות מספקת את צרכי ההוראה ,המחקר והמדע שבאוניברסיטה
העברית בירושלים […] ואף לפרסם כל מה שעשוי להביא תועלת למדע
4
ולחכמה האנושית בכלל ולחקירת היהדות בפרט״.
חבר הנאמנים ראה בפעילות ההוצאה מרכיב חשוב ,והנחה את הנהלת
האוניברסיטה לתמוך בפעילותה ולהקציב לה באופן קבוע סכום כסף.
היקף התקציב שהועבר להוצאה מן האוניברסיטה במשך כל השנים היה
נתון לשינויים .בתקופה מסוימת הגיעה תמיכת האוניברסיטה לכשישים
אחוז מההכנסות של ההוצאה והכספים שהתקבלו ממכירות הספרים
היו למרכיב קטן בתקציב .הסיבה המרכזית לכך הייתה ההחלטה לקבוע
מחירים נוחים לספרים .גם כאשר מצבה של ההוצאה היה קשה (בשל
עליית מחירי הנייר וקשיים בגיוס מקורות מימון חיצוניים) המשיכה
ההוצאה לדבוק בעקרון המחיר הנמוך .מקור תקציבי נוסף לפעילות
3
4

הפ ֶרסה האוניברסיטאית ,האוניברסיטה העברית  ,25.11.1928ארכיון
ְּ
האוניברסיטה העברית (להלן אע״א) ,א .22
תזכיר ההתאגדות של החברה להוצאת ספרים על יד האוניברסיטה העברית,
אע״א .50/1949
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ההוצאה היו תמיכות ייעודיות שגויסו מתורמים שונים בהיקפים משתנים
לאורך השנים .למרות הקשיים הכלכליים שבהם הייתה מצויה והתלות
בהקצבה מהנהלת האוניברסיטה שמרה ההוצאה כל העת על עצמאותה.

קנצלר האוניברסיטה ויו״ר החברה ד״ר יהודה לייב מאגנס

פרופ׳ חיים יהודה רות ,יו״ר
המערכת המדעית של ההוצאה

כיו״ר החברה מונה ד״ר יהודה
לייב מאגנס ,קנצלר האוניברסיטה
ולימים נשיאה ( .)1935עם מחזיקי
המניות שלה נמנה גם המשורר
הלאומי חיים נחמן ביאליק ,שהיה
מעורב בפעילות ייסוד ההוצאה
וליווה את פעילותה (בעצות ובחוות
דעת על פרסומים) עד מותו .פרופ׳
יהודה חיים רות ,ממייסדי החוג
לפילוסופיה כללית ולימים דיקן
הפקולטה למדעי הרוח והרקטור
השלישי של האוניברסיטה ,נבחר
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לשמש יו״ר המערכת .ארי אבן־זהב מונה למזכיר החברה ,ובהמשך —
לנוכח הגידול בהיקף הפעילות של ההוצאה — מונה למנהלה .לימים
מילאו תפקידים בהוצאה אדוארד פוזננסקי וחיים תורן.
מראשית פעילותה ביססה ההוצאה את פעילות ההדפסה (סדר ודפוס)
על מיקור חוץ .בראשית שנות השלושים נערכו דיונים על ייסוד ִמ ְסדָּ ָרה
שתשרת גם את צורכי האוניברסיטה השוטפים .תוכנית זו לא יצאה אל
הפועל ובכך כמובן הייתה שונה ההוצאה מראשיתה מ־University
.Press
הספר הראשון שהתקבל לפרסום היה ספרו של יוסף קלוזנר ,שנמנה עם
הבולטים באנשי המדע והרוח שפעלו למען הקמתה של האוניברסיטה
ולימים מראשוני המורים בה .ספרו על ההיסטוריה של הספרות העברית
היה מבוסס על שיעוריו והוא התפרסם בכמה כרכים בהתאם להתקדמות
בכתיבה ולאפשרויות התקציביות שעמדו לרשות ההוצאה .על פי
מדיניות הפרסומים נקבע כי יש הכרח לשלוח כתבי יד לקריאת לקטורים

פרופ׳ קלוזנר בשיעור
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(קריינים) ,וגם ספרו של קלוזנר נשלח לקריאה .רק כעבור שנים ולנוכח
התנגדות חברי הסגל הוחלט שלא לשלוח להערכה פרסומים המבוססים
על שיעורי המורים .לאחר קבלתה של חוות הדעת על ספרו של קלוזנר
הגדירה ההוצאה את הספר כמוצר מדעי וגם כספר השווה לכל אדם
משכיל והוחלט להדפיסו באלפיים עותקים .מספר זה היה גבוה ביותר
בהשוואה לספרים האחרים שהדפיסה ההוצאה באותה תקופה .ספרם של
ד״ר אליעזר ליפא סוקניק ,הארכיאולוג החופר של המכון למדעי היהדות
ולימים מייסד החוג לארכיאולוגיה ,ופרופ׳ יהודה ליאו מאיר ,מראשוני
החוקרים במכון למדעי המזרח ,על החומה השלישית ,יצא לאור ב־600
עותקים.
ב 1940-התנהל בהנהלת ההוצאה דיון בהצעתו של פרופ׳ בן־ציון
דינבורג ,מהחוג להיסטוריה של עם ישראל ,לתרגם ולהוציא לאור את
הספרים המרכזיים של חוכמת ישראל (מאת החוקרים יום טוב ליפמן
צונץ ,אברהם גַ יְ יגֶ ר ,צבי גרץ) ולייעד אותם לצורכי הוראה ולציבור הרחב.
חברי המערכת התנגדו להשקיע בפרויקט זה וביקשו לכוון את התקציבים
הקיימים להוצאתם
לאור של מחקרים
מקוריים ומעודכנים
וגם של ספרי לימוד.

העמוד הראשון בספרו
של קלוזנר
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לא רק במדעי הרוח והיהדות התמקדה פעילותה של ההוצאה
בראשיתה .בין הספרים הראשונים שיצאו לאור נמצא גם מגדיר לצמחי
ארץ־ישראל ,פרי עבודתם המחקרית של אלכסנדר אייג ועוזריו מיכאל
זוהרי ונעמי פיינברון מהמכון לטבע ארץ ישראל .בספר הושקע עמל רב
והוא כלל ציורים רבים .נוסף למגדיר הצמחים התפרסם בעשור הראשון
גם מחקרו של ד״ר דב אשבל על תורת האקלים .לנוכח מספרם המצומצם
של הפרסומים בתחומים מדעי הטבע ומתמטיקה ניסתה ההוצאה בהמשך
לפעול להדפסת סדרות ספרים בתחומים אלו בשיתוף עם הוצאת מסדה.
אולם ניסיון זה לא צלח .מספר הפרסומים של המכון למדעי המזרח
היה מצומצם .במניין הספרים פרי פעילותם המדעית של חוקרי המכון
ופרסומם ניתן לציין את הדפסת התרגום המדעי של הכרך הראשון
בכתביו של ההיסטוריון הערבי מהמאה התשיעית אחמד אל־בלאד׳רי.
התרגום היה למפעל מרכזי בעבודתו של המכון והעבודה עליו החלה עוד
לפני ייסודה של ההוצאה .ב־ 1933קיבלה עליה ההוצאה את האחריות
להפקת הפרסום ושיווקו.
בהעדר תקציבים התקשתה ההוצאה לממן את כל הוצאת הספרים של
הסגל ,ולכן פנו חברי הסגל לפרסם את ספריהם בהוצאות סמי־אקדמיות.
נוסף לכך ,פרסומיהן של חלק מהמחלקות של האוניברסיטה המשיכו
לראות אור באופן עצמאי גם לאחר הקמת ההוצאה .כזה היה למשל
הפרסום התקופתי של המחלקה לגאולוגיה (Bulletin Geological
 )Departmentובאופן דומה גם העיתון לבוטניקה .נראה כי רצונן של
המחלקות לשלוט בתכנים שיפורסמו ובשפת הפרסום היו הגורמים
המרכזיים להחלטה שלא להשתמש בהוצאה לצורך הפרסום .בעשור
הראשון לפעילותה עסקה ההוצאה גם בהדפסתן של הרצאות חברי הסגל
וחוברות בנושאים שונים.
הפצת הספרים וכתבי העת של ההוצאה הופקדה בידי בתי מסחר
לספרים והוצאות לאור אחרות .הוצאת הספרים ניסתה לגייס את הוצאת
אוקספורד האנגלית שתשמש סוכן הפצה של ספרי ההוצאה באירופה
ובארצות הברית .בפועל היה היקף הפעילות עם אוקספורד מוגבל .במשך
השנים נעשו עוד כמה ניסיונות ליצור שיתוף פעולה עם הוצאה זו .מדיניות

״...ץרמבו תויבקעב לבא ,ןואש ילב״
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ספרי מאגנס .בחזית סדרת ספרי מופת פילוסופיים ,שנות הארבעים

החלפת הספרים ומתן מתנות בשם ההוצאה פגעה במכירת הספרים ,אבל
היה זה מהלך חיוני ליצירת הקשרים ובניית המעמד להוצאה.
לאחר ייסודו של החוג לפילוסופיה כללית ב־ 1928החלו פעולות
תרגום של כמה מהחיבורים הפילוסופיים המודרניים והקלאסיים.
תרגומים אלו שוכפלו לסטודנטים של החוג ובהמשך נכרכו ונמכרו.
לאחר הקמת ההוצאה ,ולנוכח הניסיון שהצטבר בתרגום ,החלה מתגבשת
תוכנית פעולה סדורה לתרגום ולהדפסה של חיבורים פילוסופיים .בבחירת
הספרים הראויים לפרסום קבעה המערכת שיהיו אלו ספרים ״קלאסים,
עתיקים וחדשים ,שאינם עלולים להתישן עד מהרה״ .הדמות המרכזית
שעמדה מאחורי מפעל התרגומים היה יו״ר המערכת ,רות .עד  1937מימן
רות את התרגומים מכיסו הפרטי והאוניברסיטה מימנה בכל שנה את
הוצאתו לאור של ספר אחד .לנוכח הצהרתו של רות כי לא יוכל להמשיך
לממן את התרגום ובגלל התקציב המוגבל שהעמידה האוניברסיטה
לפרסום התעורר ויכוח בנוגע לנחיצותם של ספרים אלו .דעתו של רות
הייתה ברורה :״כמו שהנהלת האוניברסיטה דואגת למעבדות בשביל
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מדעי הטבע כך היא צריכה לדאוג לספרים במדעי הרוח״ 5.למרות הקשיים
התקציבים המשיכה ההוצאה בהפקת סדרה זו .בעשור הראשון לפעילותה
יצאו לאור שמונה־עשר ספרים מאת מיטב הפילוסופים .סדרה זו זכתה
להצלחה גדולה וחלק מספריה הודפסו במרוצת השנים בהדפסות חוזרות.
הקשיים התקציביים שבהם פעלה ההוצאה וחוסר יכולתה לתמוך
באופן שוטף בהוצאתם לאור של מחקרים מקוריים של חברי הסגל הציבו
אתגר גדול להוצאה .בניסיונותיה להתגבר על קשיים אלו שינתה את
מדיניות הפרסום שלה ועסקה בהוצאתם לאור של פרסומים שעשויים
היו להניב רווחים כספיים.
רעיון הדפסתו של התנ״ך כחלק מפעילות ההוצאה עלה כבר בראשית
שנות השלושים .בסוף אותו עשור חזר והועלה הנושא ,ומזכיר המערכת
אף הדגיש :״נראה לי ,שזהו הספר העברי היחידי שהפצתו מובטחת ,ואילו
היה בכוחנו לעשות צעד נועז זה הייתה שאלת הוצאת הספרים שלנו
6
נפתרת במשך הזמן מאליה״.
בדיון מיוחד של הנהלת ההוצאה
שהוקדש לנושא (יוני  )1943הוזמנו
להשתתף באופן מיוחד גם נציגים
מהנהלת האוניברסיטה .מאגנס
הגדיר את הדיון בנושא כישיבה
החשובה בתולדות ההוצאה .קלוזנר
הוסיף אחריו והגדיר את הדיון ״יום
גדול״ ,ופרופ׳ יעקב נחום אפשטיין,
ראש המכון למדעי היהדות ,כינה
את הפרויקט ״קידוש השם״.
אווירה זו של שליחות לאומית,
פרופ' משה דוד (אומברטו) קאסוטו
דתית ותרבותית באה לידי ביטוי
5
6

האספה הכללית השנתית של החברה להוצאת ספרים שע״י האוניברסיטה
העברית ,11/5/1937 ,אע״א .1937 /5000
תזכיר בדבר התפתחותה של הוצאת הספרים ,מאת א׳ אבן־זהב ,מיום
 ,28/10/1938אע״א .1938 /50
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גם בהודעה שהועברה בהמשך לעיתונות .הישיבה הסתיימה במינויו של
מזכיר ההוצאה כממונה על הפרויקט ובהחלטה למנות את פרופ׳ משה דוד
(אומברטו) קאסוטו ,ממייסדי החוג למקרא ,לאחראי על גיבוש הטקסט
וניהול צוות ההגהות .כמגיהים נבחרו כמה מלומדים ולצוות צורפו אמנים
וחרטים .כמו כן הוחלט למנות ועדה לקביעת האות שבה יודפס הספר.
כבסיס לגיבוש הטקסט השתמש קאסוטו בשלושה מקורות המשויכים
לבית מדרשם של משה ואהרן בן אשר ,בני המאה העשירית .המקור
המרכזי היה כתב היד של כל המקרא — ״הכתר״ .לצורך השימוש בו

"הכתר"
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נסע קאוסטו בראש משלחת לחלב כדי לבחון את כתב היד .נוסף לכתר
השתמש קאסוטו בעותק מצולם של כתב היד של ספר נביאים שנמצא
בידי הקהילה הקראית בקהיר ובצילום כתב יד לנינגרד.
נוסף לגיבושו של הטקסט כלל הפרויקט גם עיצוב אות ייחודית
להדפסה .לצורך בחירת האות הוקמה ועדה .מאחר שהוועדה התקשתה
להכריע הוחלט לקיים משאל טלפוני בין חברי הסגל בנושא .משתתפי
המשאל הכריעו (ברוב זעום) בעד עיצובה של האות בסגנון כתבי היד
האשכנזיים .אולם מאחר שתוצאות המשאל לא היו מובהקות התקשתה

עמוד לדוגמה מתוך ספר יונה

״...ץרמבו תויבקעב לבא ,ןואש ילב״
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הוועדה לאמץ את הכרעת חברי הסגל .לעומת זאת ,בקרב הנהלת ההוצאה
היה רוב בעד האות בסגנון הספרדי ,והיא זו שנבחרה .בעקבות החלטה
זו הוטל על אליהו קרונגולד לעבד בפיקוחו של קאסוטו הצעה מגובשת
יותר של האות .בביצוע החריטה נתגלו פערים בין האות המצוירת לאות
המודפסת ,ובהתאם לכך נדרשו החרטים והגרפיקאי להציע תיקונים.
בטרם תסתיים הכנת כל הטקסט וחריטת האותיות פרסמה ההוצאה
מהדורה מוגבלת ( 500עותקים) של כמה עמודים מתוך ספר יונה .מספר
העותקים המוגבל יועד לחלוקה לשוחרי האוניברסיטה והיה אמצעי
ראשוני לשיווקו של הפרויקט .בראשית  1948נמשכו פעולות ההגהה
על הטקסט ,ובהמשך אותה שנה כבר היו שלושה רבעים מהספר מוכנים
לדפוס .לעומת זאת ,עבודת יציקת האותיות ,שהתבצעה בארצות הברית,
עדיין לא הסתיימה ולכן לא ניתן היה לבצע את ההדפסה .לאחר שפרש
מתפקידו כמזכיר ההוצאה המשיך אבן־זהב לעסוק בנושא הדפסת התנ״ך.
הוא נהג לדווח באופן ישיר ואישי למאגנס על התקדמות הפרויקט .מאגנס
לא זכה לראות את הספר מודפס .הוא מת בעת שהותו בארצות הברית,
באוקטובר  ,1948לפני ההדפסה .החזון הלאומי־התרבותי־המדעי שיזמה
ההוצאה התעכב לנוכח הקשיים הרבים והגיע להגשמתו רק לאחר הקמת
המדינה .חרף המאמצים הגדולים וההשקעה הרבה לא סייע פרויקט זה
לפתרון המצוקה הכספית של ההוצאה.
עוד פרסום יוצא דופן של ההוצאה בתקופת הבראשית היה הכנתו
והוצאתו לאור של מילון ערבי־עברי .ב־ 1940פרסמה ההוצאה את חיבורו
של ד״ר משה בריל אוצר מלות היסוד בעתונות היומית הערבית .לאחר
פרסומו יזם המכון למדעי המזרח את הרחבת הפרסום וכתיבת מילון
מעודכן של הערבית המודרנית .המכון הטיל את המשימה על שניים
ממוסמכיו ,שנמנו עם סגל המחלקה הערבית של הסוכנות היהודית :דוד
נוישטדט (לימים איילון) ופסח שוסר (לימים שנער) .נוישטדט ושוסר
עבדו על חיבור המילון במשך שש שנים (נוישטדט גם במהלך שירותו
בצבא הבריטי) ללא תמורה .במהלך עבודת ההכנה נעזרו המחברים
בחוקרים רבים מסגל המכון למדעי המזרח ומהאוניברסיטה כדי לתקף
מושגים בתחומים השונים .בספטמבר  1943דיווחו המחברים על סיום
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עמוד השער של ״אוצר מלות היסוד בעתונות היומית הערבית״
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העבודה .כמקובל נשלח הספר לקריינים ,ואלו לא היססו לשבח את
איכות המילון ותרומתו הצפויה :״ולדעתי״ ,כתב פרופ' דוד צבי בנעט,
״לא זו בלבד שהוא המלון הערבי־עברי הראשון שיספק את צרכי הלומד
והמתלמד העברי כמעט במלואם ,אלא יש בו ,נוסף על כך ,תוספת רבת־
7
ערך ללכסיקוגרפיה הערבית בכלל״.
למרות חוות הדעת היו מי שהתנגדו להוצאתו לאור של המילון בגלל
היותו ספר שימושי שאינו תואם את מדיניות הפרסומים שנקבעה .חרף
ההתנגדות התקבלה ההחלטה על הוצאותו לאור והחלו הפעולות לגיוס
מימון להדפסתו .בטרם תסתיים עבודת הדפוס הציע נוישטדט למאגנס
להתחיל לעבוד על מילון נוסף — עברי־ערבי — שיהיה מכוון גם להוראת
הכתיבה .אולם פרויקט זה לא יצא לפועל .בקיץ  1947הסתיימה הדפסת
המילון ,ובמרוצת השנים הוא יצא לאור במספר רב של מהדורות לפני
עדכונו והמרתו למדיה דיגטלית.
הוצאתם לאור של התנ״ך והמילון היו בבחינת היוצאים מן הכלל
שאינם מעידים על הכלל .בשני העשורים הראשונים לפעילותה דבקה
ההוצאה במדיניות הפרסומים שהוגדרה על ידי מנהליה עם ייסודה.
שאיפתה של ההוצאה כי הדפסת התנ״ך והדפסתו של המילון (כספר
שימושי) יביאו מזור למצוקתה הכלכלית לא התגשמה .אבל פרסומים
אלו (ובוודאי המילון) סייעו בבירור להנכחת מקומה של ההוצאה במרחב
המו״לות שהתפתח בארץ ישראל.
במהלך השנים הועלו לפני הנהלת ההוצאה רעיונות רבים לשיתופי פעולה
אך אלו לא הבשילו לידי הסכמים .בסוף  1946חתמה ההוצאה הסכם עם
הוצאת מסדה על פרסום משותף של שתי סדרות ספרים :במדעי הרוח
ובמדעי הטבע .שנתיים אחרי חתימת ההסכם עדיין לא יצא אף ספר לאור
והנהלת ההוצאה הייתה אובדת עצות .כחברה הרשומה ברשויות המנדט
הייתה ההוצאה כפופה להחלטות ממשלת פלשתינה־א״י .לנוכח מצוקת
7

ד׳ צ׳ בענט ,חוות דעת ,12.1.1944 ,הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי
ירושלים (להלן =אמת״י) .p 3 2018
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הנייר לדפוס בראשית ימי מלחמת העולם השנייה קבעה הממשלה
הגבלות על מספר גיליונות הדפוס בפרסומים ובעיתונים .חרף הגבלות
אלו הצליחה הנהלת ההוצאה להבטיח את המשך הדפסתם של כתבי העת
קרית ספר ותרביץ .נוסף לכך ולמרות ההגבלות על הקצבות הנייר הצליחה
ההוצאה להרחיב את פעילותה בימי המלחמה .בתקופה שבין ספטמבר
 1939לדצמבר  1943יצאו לאור על ידי ההוצאה  31ספרים חדשים ושמונה
כרכים של כתבי העת .הגדלת המכירות נבעה גם מן הפריחה הכלכלית
בארץ בימי המלחמה ולא פסחה גם על הוצאת הספרים המתמקדת בספרי
מחקר ועיון.
מלחמת העצמאות וקשיי המעבר להר הצופים לא גרמו לעצירת
הפעילות של ההוצאה .במהלך תש״ח הצליחה ההוצאה להביא לדפוס
שמונה ספרים ,וגם כתבי העת המשיכו להופיע .לאחר שנכפה על עובדי
האוניברסיטה ,חברי הסגל והסטודנטים ניתוק מהר הצופים (באופן כמעט
מוחלט לאחר אסון שיירת הדסה באפריל  )1948גדלה מצוקתה הארגונית
של ההוצאה .מזכיר החברה העתיק את פעילותה לביתו הפרטי ומשם גם
עסק בשיווק הספרים החדשים שיצאו לאור.
לאחר מותו של מאגנס ב־ 27באוקטובר  1948דרשה אלמנתו לשמש
בעלת מניה בחברה ולשמור על הסטטוס קוו בעניין חלוקת המניות.
כעבור זמן קצר התעורר דיון בקרב מקורביו של מאגנס ואנשי ההוצאה
על הנצחתו .אבן־זהב ,מזכיר הכבוד של ההוצאה ,היה כנראה הראשון
שהציע לשנות את שם ההוצאה ולכבד את זכרו של מאגנס בצירוף שמו
לשם ההוצאה .הוא גם ניסה לצרף את שמו למהדורת התנ״ך העתידה
להתפרסם (״תנ״ך יהודה״) .בינואר  1949דנה הנהלת ההוצאה בהרכבה
החדש בנושא .במקביל לדיונים הללו התקיימה האסיפה השנתית
של בעלי המניות ובה הוחלט על שינוי השם .חברי האסיפה קיוו כי
השינוי יגדיל את הסיכויים לגייס כספים מהקרן שהוקמה לזכרו של
מאגנס .בגיליון תרביץ שיצא לאור בראשית תש״י כבר נעשה שימוש
בשם החדש :״הוצאת ספרים ע״ש י״ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית
ירושלים״.
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קטלוג ההוצאה ערב שינוי שמה (תש"ט)
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החברה להוצאת הספרים שעל יד האוניברסיטה העברית נוסדה סמוך
למועד תחילת פעילותה של האוניברסיטה והעידה על היקף המחקר
שבוצע במוסד והצורך והרצון הרב בפרסום .בהיותה של האוניברסיטה
מוסד שהועתק אל המציאות המקומית והלאומית היה בהקמת ההוצאה
חיקוי מקומי להוצאות האקדמיות שמעבר לים .לסיבות המחקריות
לייסודה של ההוצאה נוסף גם הצורך בקידום ההוראה ובחידוש השפה
העברית .בהתאם לייעודה הקפידה ההוצאה על מיון ובחירה של
כתבי היד שיודפסו חרף ההתנגדויות מצד חברי הסגל .לנוכח הלחצים
הכלכליים ,שהקשו על ההוצאה לתמוך בהוצאתם לאור של ספרי מחקר
מקוריים ,יזמה הנהלת ההוצאה פרויקטים בעלי פוטנציאל כלכלי גבוה
יותר מהמקובל .הצלחתה הייתה חלקית ,אך בוודאי האדירה את שמה
של ההוצאה .בתחום המתפתח והמתבסס של מוציאים לאור בתקופת
המנדט הייתה הוצאת הספרים של האוניברסיטה ,לימים הוצאת
מאגנס ,להוצאה ייחודית ,ותרומתה בלטה בעיקר בהוצאתם לאור של
ספרי מחקר (מקוריים) וספרי מופת בפילוסופיה ,שהיו מיועדים לכול.
הוצאת הספרים של האוניברסיטה שימשה שופר ליצירת דיאלוג מחקרי
בתחומים רבים בעברית ואמצעי להפצת שמה של האוניברסיטה בקרב
ציבורים רבים .היא נוסדה לצורכי מחקר והוראה ,והיא גם בבואה מצוינת
להכרת התפתחותה של האוניברסיטה ותרומתה.
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