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 עמי שטייניץ

, הלכה, מחאה, ביקורת, מדע, התערוכה מציגה יותר מאלף ספרים וכתבי עת בתחומי מחקר

הספרים . ערב והאיסלאם שירה ופיוט שנכתבו על ידי ואודות יוצאי מדינות, סיפורת, הגות

מוצגים הודות לנדיבות הלב של אנשים פרטיים ושל ארגונים שהשאילו אותם לתקופת 

יחד עם מדף הספרים המזרחי מוצגים צילומים מאת יעקב רונן מורד שצילם חלק . התערוכה

סביבת העבודה , דיוקן: כל כותב או כותבת תועדו באמצעות סדרת תצלומים. מהכותבים

 . את עימוד והצבת הספרים בתערוכה ערך ציון אלגרבלי. אלבום התמונותוצילום מ

 

, מאות הספרים בספריה המזרחית מציגים רק קצה של הוויה תרבותית יהודית ערבית

נדפסו ונמסרו בעל פה כתבים של , במשך מאות שנים נכתבו בכתב יד. מפותחת ועשירה

התפתחו גרסאות שונות של שפה ערבית במקביל . ומדע, שירה, ספרות, הגות, תפילה, פיוט

, בערבית. עברית וארמית, שפה אשר נכתבה בעברית אך שילבה יסודות של ערבית, יהודית

בערבית יהודית ובעברית נכתבו לאורך הדורות מאות אלפי חיבורים שהמשיכו את תרבות 

 .הכתיבה של קהילות בבל וספרד

 

הסכסוך הלאומי עם , ההגירה לישראל. מהלך זה של כתיבה ממשיך גם בישראל העכשווית

האומה הערבית והמתח התרבותי שיצרו דפוסי קיום מערביים לתוכם נקלעו יוצאי מדינות 



ערב והאסלאם דחקו את תשומת הלב והמקום הראויים המגיעים לתרבות היהודית שפעלה 

ם עם במקום לזכות במקום מרכזי ולהוביל בישראל גרסה אפשרית של חיי. במזרח התיכון

ספרייה , התערוכה. היסטוריה ודת, עדות, נדחקו הכתבים לפינות של פולקלור, המרחב

לחבר כתיבה שהתרחשה לפני ההגירה עם . מבקשת לחבר בין קצוות שנפרמו, מזרחית

תרבות , כתיבה המתרחשת כיום ולהציב אותם בהקשר הראוי והמקיף של התרבות הערבית

וכה מייצגים מאגר בלתי נדלה של עוצמה תרבותית הספרים בתער. המזרח ותרבות ישראל

הם משקפים עולם של תוכן שיכול לעצב מחדש ספרים . וחוצים גבולות דתיים וחילוניים

לייצג את התרבות בישראל בהתאם לרוב התושבים המתגוררים בה , ותוכניות לימוד

 .ובהתאם לשייכותה המרחבית

 

 
 
 

 .0990, (ם על פי קירשנבאוםהמזרחי)תשעה מתוך ארבע מאות , מאיר גל
 
 

 

 

מאז יסודה של מדינת ישראל שמענו בעיקר מאת ואודות תושביה שבאו מיהדות אירופה 

לאחד , מאמרים רבים תיארו את מדינת ישראל כארץ שהצליחה למזג גלויות(. האשכנזים)

ללו ציירו תמונה רחוקה רוב המאמרים ה, למרבה הצער. אנשים ממוצא אתני שונה

יהודים שמוצאם מארצות אפריקה )מזרחים . מהמציאות של הקהילות שאינן ממוצא אשכנזי

שכתבו בהרחבה על האפליה נגד מזרחים בישראל ושתעדו את ( ספרדים, ואסיה המכונים



עד היום פעילים מזרחיים . ההיסטוריה של ההתנגדות המזרחית צונזרו וזכו לביקורת קשה

ספרי הלימוד הרשמיים על  .נדחקים לשוליים ונשללים מהם עמדות ומימון ציבורי בישראל

במשך . תולדות העם היהודי בישראל מוקדשים כמעט לחלוטין להיסטוריה של יהדות אירופה

, עשרות שנים משמיט משרד החינוך בשיטתיות את תולדות היהודים שבאו מהמזרח התיכון

היהודית התרחשה במזרח ודעות מעוותת שההיסטוריה ספרים אלה יצרו מ. אסיה ואפריקה

מדיניות זו ראשיתה ביחס כלפי . אירופה בלבד ושלמזרחים אין היסטוריה שראוי לזכור

הקהילות היהודיות באירופה והמנהיגות . המזרח בתקופה שקדמה להקמת מדינת ישראל

סיווגו את היהודים שאינם מאירופה , המזרח אירופית בפלסטין ומאוחר יותר בישראל

צעדי מנע כמו עליה סלקטיבית ננקטו בשנות החמישים על מנת . ימיטיבייםכנחשלים וכפר

מרגע  .להפחית את סכנות השפעת התרבות הלא אירופית על הישות הישראלית החדשה

ערבית בה החזיקו לאורך מאות \בואם לישראל נאלצו המזרחיים להכחיש את הזהות היהודית

הזו  לא הייתה סתירה בזהות יהודית לאורך כל התקופה . שנים בארצות ערב ובפלסטין

הופעת הציונות והקמת מדינת ישראל תקעה טריז בין המזרחים לבין . ערבית משולבת

ארצות מוצאם והחליפה את הזהות היהודית ערבית בזהות ישראלית חדשה המבוססת על 

התוצאה הבלתי נמנעת היא הכחשה בלתי מסויגת . רתיעה כלפי העולם הערבי\שנאה\עוינות

שם הספר המוצג בתצלום . של המזרחים את עברם שהתפתחה עם הזמן לשנאה עצמית

שמשון קירשנבום ואושר על ' שנכתב על ידי דר" תולדות עם ישראל בדורות האחרונים"הוא 

את ( אני בתוכם)ממנו למדו תלמידי בתי ספר תיכון בשנות השבעים . ידי משרד החינוך

הדפים בהם אני אוחז דנים בהיסטוריה היהודית הלא  רק תשעת .תולדות העם היהודי בעולם

המזרחים על פי )תשעה מתוך ארבע מאות : מכאן נובעת כותרת העבודה. אירופית

בכוונתי לשים סוף לאופי המתחכם של הדיון בשאלה האם מזרחים הופלו (. קירשנבום

ל כולל יותר למרות שמספר התושבים שאינם ממוצא אירופי בישרא, גם כיום. במדינת ישראל

זאת היא רק אחת . ממשיך משרד החינוך במחיקת ההיסטוריה שלהם, ממחצית האוכלוסייה

 . הדרכים לפיהן הופכת המדינה את הרוב המזרחי למיעוט ודוחקת אותם לשוליים



 :תודה מיוחדת ל

 
 הספרייה הספרדית, הרב מאיר אביטבול

 
 מרכז מורשת יהודי בבל, יצחק אבישור' פרופ

 
 ועד העדה המערבית, זולאימוריס א

 
 אפיריון, ארז ביטון

 
 שמעון בלס

 
 משה בן הראש

 
 יהורם גאון

 
 מרדכי גבאי

 
 בית התפוצות, גאולה גולדברג

 
 בימת קדם לספרות, יצחק גורן גורמזאנו

 
 מכון שלום לשבטי ישורון, אייל דרף

 
 משגב ירושלים, ניצה גינות

 
 מכון בן צבי, מיכאל גלצר

 
 אן כלבהנרייט דה' דר

 
 אפיקים, יוסף דחוח הלוי

 
 רצון הלוי

 
 בית התפוצות, שרה הראל

 
 תחום מורשת יהדות המזרח, מנהל חברה ונוער, משרד החינוך, שלמה ונטורה

 
 בני זאדה

 
 תחום מורשת יהדות המזרח, מנהל חברה ונוער, משרד החינוך, משה זעפרני

 
 דוד חמו

 
 בית יוצאי בוכרה, שרה כהן

 
 תקוה לוי

 
 ראשון לציון, רשת הספריות העירוניות, לי לשםרח

 
 יהודה מימרן 

 
 מכון הברמן למחקרי ספרות, (שרף)מיכל מלאכי ' דר

 



 הרב אליהו מרציאנו
 

 סמיר נקאש
 

 שבא סלהוב
 

 אעלה בתמר, שלום סרי
 

 יצחק ספורטא' דר
 

 ברכה סרי
 

 שרגא עזרתי
 

 אשר עידן' דר
 

 הרב יצחק עמדי
 

 דות המגרבאורות יה, הרב משה עמר
 

 חביבה פדיה
 

 בני ציפר
 

 מכון בן צבי, צבי צמרת
 

 תמר קזרשווילי
 

 משה קריף
 

 רובינזון ספרים, אלי רובינזון
 

 אלה שוחט' פרופ
 

 יוסף שטרית' פרופ
 

 סמי שלום שטרית
 

 חיה שלום
 

 ם שירןויקי וחיי' דר
 
 

 :ארגונים

 מכון שלום לשבטי ישורון

 בית יוצאי בוכרה

המרכז לחקר התרבות היהודית בספרד ובארצות האסלאם והפקולטה  - אוניברסיטת חיפה

 למדעי הרוח 



 המרכז למחקר ולהוראה של מורשת יהדות ספרד והמזרח - משגב ירושלים

 ראשון לציון, רשת הספריות העירוניות

 הוצאת אפיקים

 אפיריון

 מכון הברמן למחקרי ספרות

 הוצאת יוסף חסיד

 בימת קדם לספרות

 אעלה בתמר

 ובינזון ספריםר

 ועד העדה המערבית

 אורות יהדות המגרב

 מכון בן צבי

 תחום מורשת יהדות המזרח, מנהל חברה ונוער - משרד החינוך

 ועד העדה הספרדית

 מרכז מורשת יהודי בבל

 בית התפוצות

הספרייה הספרדית



 


