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 2015ספטמבר  -11גיליון 

 ספריות האסירים הביטחוניים בישראל

  נעמה מאימאת 

 תקציר

. בישראלבספריות האסירים הביטחוניים בבתי הכלא שנערכה מאמר זה מסכם  עבודת מחקר 

שפועלות בתוך  של ארגוני הפתח והחמאסספריות  שמונה חקרתי 2013יולי  ועד 2012ספטמבר מ

על מקומה של הספרייה בחיי השגרה בכלא  חומרונאסף ספרנים אסירים  רואיינו .בית הכלא בישראל

, המקובלות בה , דרכי ההשאלהיהאוספיעל הספרייה הביטחונית,  מאפיין אתהמאמר  טחוני.יהב

 , הואכןכמו והרגלי קריאה של האסירים.  , השיוך הארגוני כמשפיע על אופי הספרייהתפקיד הספרן

ספריות הכי העלה המחקר הביטחוניים.  האסירים הם שללימודיביה הספרי תפקידה שלאת  מתאר

 . רמרכז רוחני, דתי, תרבותי ולימודי עבור האסיהן הביטחוניים באגפים 

 מבוא

 המחקר מתמקד .בישראלביטחוניים בבתי כלא של אגפים מסמך זה מסכם עבודת מחקר בספריות 

 וך כך, נחקרובת אגפים ביטחוניים. 19בהם שבתי כלא: קציעות, נפחא, רמון והדרים,  ארבעהב

הספרנים האסירים, כמו גם אנשי  עם ביטחוניות. המחקר מתבסס על ראיונותספריות  שמונהלעומק 

 שב"ס. 

טלוג דרכי הק  הרגלי הקריאה של האסירים, תיאור מלא של הספריות: האוספים, מספק  המאמר

להשפעה  תייחסמ בנוסף לזאת הוא. מקומה של הספרייה בשגרת חיי הכלאו , תהליך ההשאלהוהמיון

 הנהגת ה שלמעורבות תתואר, כךבתוך . על התנהגות האסירים גורם ממתןכשיש לקריאה וללמידה 

הליך  יתוארחמאס, לאגפי הפתח  ביןהרגלי הקריאה בהבדלים ה יצוינובניהול הספרייה, האסירים 

 .שהם ממלאים תפקידיםהובחירת הספרנים 

חוניסיות". הראשונות מהוות חלק ממרכז החינוך בבתי שוני גדול בין ספריות "פליליות" ל"ביט יש

ספרייה המשרתת את  קיימתפורמלי של האסירים. בכל כלא  הכלא ומשולבות במערך הלימוד הלא

מרכז החינוך לכלל האגפים. בספריות יש מדורי קריאה, עיון ולימוד. האסירים יוצאים מהאגף 

כמו כן, הספריות נמצאות בקשר עם אגודת  ולספרייה, לומדים קריאה וכתיבה וקריאה מודרכת.

תוכנת ספיר. דמיון בין שני סוגי הספריות ניתן למצוא מופעל באמצעות הספרנים והקטלוג הממוחשב 

כך שהספריות משני הסוגים צפופות מאוד, שצריך בספרנות, ב ניסיוןבכך, שהספרן הוא אסיר חסר 

ת המשרתות את האסירים הביטחוניים לא רק הספריוובכך, ש לדלל בהן את מספר הכותרים,

 מושפעות מצרכיהם של המשתמשים בהן, אלא גם הספריות המשרתות את האסירים הפליליים.
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על  הוא מלמד. שמתקיימת בהםשגרת החיים הביטחוניים מספק הצצה ל באגפיםת וספריה  ורקסי

גה, על הדרך שבה ההתארגנות הפנימית של האסירים הביטחוניים כגוף צבאי, על הבחירות להנה

תפקיד הספרייה במערכת על ו יום באגפים, על הקשר עם הסוהריםמההנהגה מנהלת את חיי היו

ועוקב אחרי השוני בין הארגונים ביחסם לספר, מדגיש את המאמר  אסירים.ל שב"סשבין ההיחסים 

. תנועת תם לתפעול הספרייה ולבחירת הספריםהאידיאולוגיה הארגונית מתווה את גיש האופן שבו

ערבי לא כבעיה לאומית בלבד, אלא כבעיה דתית. -, רואה את הסכסוך הישראליהחמאס למשל

נושא  .מניע לפעולת הג'יהאד )הפצת האסלאם(ודרך  תספרות הקודש מור משמשתבהתאם לכך, 

. רכישת מנהיגי הארגונים בכלאבקרב החלים אידיאולוגיים התרבותיים והשינויים חשוב נוסף הוא ה

ה, קריאת ספרים בעברית, ולמידת ההיסטוריה של העם היהודי, בנוסף על הקרבה לישראלים השכל

מנהיגים  שינוי התפיסה כלפי ישראל.לממתנים בקרב ההנהגה שמובילים גורמים הן בתוך הכלא, 

  .פלסטינים ששהו בכלא הישראלי גם רוכשים את השפה העברית ושליטתם בה לעתים מרשימה

 תיאור הספרייה ופעילותיה ת:הספרייה הביטחוני

 .הישראלייםכלא האסירים ביטחוניים מוחזקים בבתי  5,000-יותר מ: הסביבה בה פועלת הספרייה

)החזית הפתח מסופחים ארגוני החז"ע  לאגפי .שיוכם הארגוניפי על אגפים משוכנים בהאסירים 

 גםיהאד האסלאמי. 'הגאנשי גם שוהים החמאס  אגפיוב )החזית הדמוקרטית( והחז"דהעממית( 

ארגון על פי מתכונת של  מתנהלים  האסיריםחיי  .מתבצעת על פי המפתוח הזה תאיםלחלוקה ה

 . פנימיים , עם היררכיה, סדר ומשמעתצבאי

נספחיו לאחת לפתח ושנבחרות באופן דמוקרטי, , תופנימי ותהנהגיום בכלא מנוהלים על ידי מחיי היו

הארגונים הגדולים מקבלים את ו ,מחזיקי תיקים שבעה לתשעה יןבהנהגה יש כל ב. שנייה לחמאסהו

 תפקידי המפתח. 

נבחרי ההנהגה מחזיקים בתיקי  .לה נציגים בכל אגףיש ו הכלא אגפיכלל שולטת על  ההנהגה

חינוך. לכל הנהגה יש דובר האחראי על בו ארכיוןבנהלה, מ  החוץ, הכספים, המודיעין, הביטחון, ה

 הקשר עם הסוהרים. 

(. שגרת יומו של האסיר כוללת פעילות 'לכל אגף יש שירותים נלווים )קנטינה, מספרה, מכבסה וכו

 .פנימית של האסיריםהמשמעת והדבר נובע  מ ,האגפים נקיים מאודבתוך האגף בלבד. 

היא להנהגה ו האסירים פוניםועל כן, שב"ס.  צוותמנדט לשוחח עם  ישאסירים הנהגת הרק ל

מחשש שיגויסו למודיעין הישראלי כמו גם בגלל הרצון לשמור על סוהרים. מול ה םיההמטפלת בעניינ

רגיש, נחשב לתפקיד הספרן  .אישור ההנהגהב רקמבקרים עם  משוחחיםאסירים התדמית מסוימת, 

 חשוף לניסיונות גיוס.לכן הוא ומחוץ לאגף  שעות רבותנמצא  שהספרןמשום 

 אוספיהעל , על אופייה אסירים. השיוך הארגוני משפיע 120-כלמספקת שירותים  הספרייה האגפית

עניין פנימי של הנהגת  ואככלל, ניהול הספריות השירותים שהיא מציעה לקהל היעד שלה. העל ו
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אותה מנהל ש נפרדת,לכל אגף ספרייה  בהנהגה. מחזיק תיק החינוךבסמכותו של ונמצא  האסירים

 הספרן הנבחר.  מינויו של אישורבעל הספרים ו בצנזורה מתבטאתשב"ס ההתערבות ספרן אסיר. 

שמבדילים אותן זו  גם  מאפייניםיש להן אך  ,הביטחוניים דומות זו לזו במובנים רביםהאגפים ספריות 

ובכוח . הדמיון מתבטא בגודל האוספים, במבנה, ברמת הניקיון )הגבוהה(, בריהוט הבסיסי מזו

אופן ב, הפיזי של הספרייהבארגון  המתבטאים ,דיים. עם זאת, לכל ספרייה מאפיינים ייחוהאדם

 ות מסוימות על פני אחרות.בהעדפת סוגו הצגת הספרים לציבור

. בכלאהאוכלוסיות מהבדלי  ואופייה מושפע ההנהגה המקומיתרוח משקפת את הספרייה הביטחונית 

ן האופן שבו לבית הפתח יספרייש הבדל מהותי בין האופן שבו נתפסת חשיבותו של ספר מסוים ב

לספרים לבין  אסירי עולםהאופן שבו מתייחסים  הבדלים בין כן ניכרים היא נתפסת בספריית החמאס.

מנהיגות לאנשי חברי אלה שנקצב עונשם, בין יחסם של צעירים ליחסם של מבוגרים, בין יחסם של 

כך או כך,  .משלהוהרגלי קריאה העדפות יש לכל קבוצה  משכילים לבורים.יחסם של בין , שטח

מעמד נכבד באגף הביטחוני. גם באגפים בהם ממעטים לקרוא, רואים בה המנהיגים  יש לספרייה

 מרכז תרבות וחינוך חיוני שיש לשמר.   

החליטה ממשלת ישראל שלא לאפשר לאסירים ביטחוניים ללמוד בין כותלי הכלא  2011בשנת 

עד . ן של הספריות בבתי הכלא הביטחונייםלימודים רשמיים. החלטה זו היתה נקודת מפנה בפעילות

 ספריםומספר ספרייה והדבר הצריך שטח התקיימה בספרייה למידה משמעותית לאותה נקודה 

פגיעה מעמדה של הספרייה נפגע, ו. הצטמצמו הצרכים הללו, אלא שבעקבות ההחלטה יותר יםגדול

יצר מצוקת  הדבר. ארגונייוך האגפים על פי ש חלוקת עםבשנים האחרונות  נרשמה הבמעמד נוספת

 . לצרכים נוספים החלה לשמשהספרייה ומקום 

  מאפיינים פיזיים של הספרייה הביטחונית

יש בו צמוד לאגף ושהספריות מחוץ לאגפים, בשטח  נמצאותאחד,  להוציאבכל בתי הכלא,  - מיקום

כפי   .י ההנהגהולאנשלספרן  לספריות מותרת רק. הגישה שירותים נוספים שמשמשים את האגף

, ובאחר מחסן ציוד לבגדי האסירים: באחד מהם יש נוספים מאכלס גם שירותים מבנההשצוין, 

נמצאת במתחם הכולל מספרה,  נוספתספרייה . ספרייה גם מספרה ומכבסהה ות לצד שירותימתקיימ

 ספרייה וקנטינה. 

בכולן יש חלונות  .מ"ר( 20-)כ גודלה של הספרייה הביטחונית הוא כשל תא באגף - המבנה הפיזי

 . ונעימות לשהייהנקיות  כולן לאפשר ניהול החלפת ספרים. הן מוארות די הצורך כדיו מסורגים

ידור הספרים ס. חסרה הקפדה בהספריםלוקות בחסר מבחינת ארגון ספריות אלו  - ספריות הפתח

 בארגזים. הונחו ספרים  ,ותדבספריות אח . על המדפים וסימונם

מסודרות להפליא. הספרים מונחים על המדפים בהתאם לנושאים. ספריות אלו  - חמאסהספריות 

  בתא.ושהייה המדפים צמודים לקירות ומאפשרים מרחב תנועה 



4 
 

יש  ,האגףמ חלק היאבהם הספרייה שאגפים ב מדפים, שולחן, כיסא ומאוורר. הריהוט כולל - ריהוט

 הלומדים במקום.האסירים  לטובת מזגן גם 

, ואף על פי כן טוענים הספרנים שהם יודעים את סדר איבספריות הפתח שורר ככלל,  - ףמידו

במקרה אחד, ספרי הדת הוחזקו, שורות כפולות של ספרים.  ישספריות כמה . בהספרים של םממיקו

 יחד עם ספרים חסרי כריכה.במתוך כבוד, בארון סגור 

חולק ש מותרת רק לספרן אליההכניסה  ., בדרך כללמקום שקט אהספרייה האגפית הי - תנועה

ספריות שאליהן מותר לאסירים להיכנס הן ספריות שוקקות המקום עם הספר, הכובס והמחסנאי. 

 חיים.

                           

 

  :אוספיםה

 7,000-, והכילו כבעבר היו ספריות גדולות יותר. ספרים 800-3,000ת ות מכילוביטחוניה ותספריה

אבל ניתן למצוא גם ספרים , ורובם ספרות מקור חלקם מתורגמים וב הספרים הם בערבית,ר. ספרים

חמאס, הספריות לעומת על פני ספרות דת  ורתפיבספריות הפתח יש יתרון לס. בעבריתבאנגלית ו

 הישנים.מקום את מחליפים , ספרים חדשים בשל צפיפות האוסף דגש על ספרות דת.מושם ה בהןש

 האסירים את עצמם כלוחמי חירות. מתפיסתשפעת בחירת האוסף מו

ם שב"ס מפעיל צנזורה על הכנסת ספרים לספרייה. הוא אינו מאפשר הכנסת ספרי - חיצוניתצנזורה 

צבירת ידע בהכנת ממחשש  גם לא ספרי לימוד בפיזיקה, בכימיה ובאלקטרוניקהו ,חשודים כמסיתיםה

בעלי כריכה קשה, ואם הם בכל זאת מוכנסים, את הכנסתם של ספרים  אוסרהשב"ס  .אמצעי טרור

הדבר נעשה רק אחרי שהכריכה נתלשה מהם. המדיניות הזאת היא תוצאה מניסיונות בלתי פוסקים 

שעל ספרים על היטלר וספרים נזרו וצבמספר מקרים   בתוך הכריכות. טלפונים ניידיםלכלא להחדיר 
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איזה סוג ספרים מותר האסירים יודעים ככלל, עם זאת,  דם.טבול במגן דוד כריכתם הופיעה תמונת 

  להכניס לכלא, והספרים מובאים על ידי המשפחות ומוכנסים אליו בפיקוח.

אסירים שאין התנועה אוסרת על  .על הכנסת ספרים החמאס מפעיל צנזורה פנימית - צנזורה פנימית

. בכךהעוסקים  תעברישפה הבלקרוא ספרים  ,ארץ ישראלשל היסטוריה ה  להם השכלה בנושא

-, אבל החל מראשית המאה האוניברסיטה הפתוחהב םללימודי גםבעבר התנגדה הנהגת החמאס 

גם  בהוצאת הספרים שלה,אישרה לאסיריה ללמוד במסגרת זו ולהכניס ספרים שיצאו לאור  21

, אבל סיפורתבהם מותרת קריאת חמאס  ם שמאכלסים אסירייש אגפי. בנושא לימודי ארץ ישראל

  הללו רק לאסירי פתח, או שמותר לקרוא בהם רק בתאים.ספרים ה ריםתמו חריםאב

ספרים  הקושי לקבלעל , על עליבות האוספים מנהיגי הארגונים והספרנים מתלוננים - רענון האוסף

היסטוריה, פוליטיקה, ביותר הם ספרי  הספרים המבוקשים .ספרי לימוד עדכניים ובמיוחד חדשים

 . מדעיםו  שירה, דת

כל אסיר  ;והחלפת ספרים ישנים בחדשיםהאוסף הקיים  דילולנעשה באמצעות )א(  - חידוש האוסף

בשל  .ספרים שלושהבין שניים ל ,לחודשייםאחת  המתקיים ,המשפחותביקור מהלך רשאי לקבל ב

מוציא מהאוסף הספרן . ישנים וויתור על ספריםבמותנית  הספריםמחסור במקום בספרייה, קבלת 

בתום קריאת הספרים, בחדשים.  , במהלך הביקור, מחליפים אותםוהאסיריםשאינם בשימוש  ספרים

-כהחזיקו האסירים  פעם) ספרים בין ארבעה לשבעהמותר להחזיק בתא כיום לספרייה.  הם נתרמים

ספרים חדשים.  20-כנוספים לאוסף שאחת לרבעון  ,כך יוצא. ספרים בתא, ביניהם ספרי לימוד( 14

הספרנים . מעת לעת ספרים מהצלב האדום תמקבל הספרייה  - הצלב האדוםם שמגיעים מספרי)ב( 

כך, שעיקר הספרים שהם  על אך מתלוננים שהם חפצים בהם,רשימות ספרים לארגון מעבירים 

 .ספרות עבריתו ספרי לימוד, היסטוריהמקבלים שלעומת זאת ו מיושנים, רומנים מקבלים הם

בשל בעיות תקציב,  ,, אבל היוםלספריות האסירים רבים האדום ספרים הצלבהעביר בעבר  ,לטענתם

 בכלא. יש מחסור בסוגה זו ספרים בעברית מספקרק הצלב האדום מכיוון ש .הוא מעביר רק מעטים

קושי  על מספריםספרים בערבית. באגף החינוך בשב"ס  שב"ס לעתים רחוקות רוכשרק  – שב"ס )ג(

האסירים במקרים מיוחדים,  - טינימשרד החינוך הפלס )ד(י הארץ. ערבית בתחומבסיפורת  באיתור

העברת ספרים בין )ה(  ללא תשלום. ספריםאליהם להעביר  טינימבקשים ממשרד החינוך הפלס

נסגרו וספריות השתחררו אסירים רבים, אגפים שלמים בעקבות עסקת שליט  - כלאבתי הספריות 

, ספרות זרה ספרים פופולריים - העתקת ספרים)ו( קיימים. מיותמות פורקו וסופחו לאגפים הנותרו ש

ת מלאכ אליה הם כפופים.ה שהנהגהאישור בכפוף ל ,על ידי האסיריםמועתקים  וכתבות עיתונאיות

בספריות ניתן למצוא  סיכום נושא מתוך ספרי לימוד אורך כחצי שנה.ועורכת כחודשיים,  ההעתקה

 .לימוד ספרים של ותקצירי (רח התיכוןההיסטוריה של המז לבדגש ע)מתורגמים לערבית  לימוד ספרי

, כשהפתח והחמאס נושאות בהוצאות להדפסה מהכלא מוצאיםלעתים ו ,הספרים המועתקים נכרכים

אישיים.  העוסקים בנושאים ,פרי עטם של האסירים ספריםהתנועות אינן מממנות  .כרוכות בכךה

ראוי בעיניו ף לטקסט כותרות, מדגיש את מה שוהמעתיק מוסי ,בכתיבה תמההספרים מועתקים 

  ומחלק את הטקסט לפרקים. להדגשה,
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שנכנסו  אנאלפביתיםעל האסירים אוהבים לספר . אסירים רבים כותבים ספרים – סופרים מבפנים )ז(

וצאים הללו י ספריםהחלק מ. ת מחוץ לכותלי הכלאומתפרסמהושירה  ספרותוכיום כותבים לכלא 

עוסקים בהדפסה אישית. הספרים  מתפרסמים אחרים, כותב(בנושא וב)תלוי  ידי הארגונים לאור על

 בכלאמנהיגי האסירים  הם שלחיי תיעודבו שמתקיימות בו מעת לעת תיאור השביתותב, חיי הכלאב

  .)כולל החקירות שעברו(

 .לעזה אותןלשלוח ו טיוטות כתבי ידכדי לצלם  טלפונים ניידים שהוברחו לכלאבלעתים נעשה שימוש 

  את הספרים ומתרגמם לשפות שונות, וגם לעברית. ך החמאסעור שם
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 .באחד מאגפי הפתחתרבות של הפתח חינוך והוציאה ועדת המש מאמריםקבוצת  - ח( מגזינים)

ם המעתיק שהוא ג ,המורים. אחד בנושאים שונים האסירים כותבים , היוצא אחת לחודשבמגזין

 אינם נמצאיםהמגזינים  .ועדהוה על ידיסינון  לאחר שעברו ת המאמריםמעתיק א, של האגףהרשמי 

 קלטותאוסף היה בספרייה בעבר  - קלטות)ט(  .םלהחרמת מחשש של המורה  ואלא בתא ,בספרייה

)י(  .וסףהאהידלדל  ולכן, ניםווקממעטים מחזיקים ברק . כיום, גדול ומקוטלג, שהכיל דרשות דתיות

גם  .תםהחרמלמחשש  ,אלא בתא הספרן ,מסמכים של הפתח אינם מוחזקים בספרייה - ארכיון

  נעדר מהספרייה מסיבה דומה. לחיים בכלאארגון הפתח  של תקנוןה

 הספרן ו שלתפקיד

 ,לפני כשנתיים. שב"ס, והיא מותנית באישור ההאסירים הנהגתהספרן נבחר על ידי  - בחירת הספרן

 . בתוך כריכות ספריםים שהוחדרו לכלא ניידטלפונים  החביאשספרן  ב"סשהדיח ה

בעל ניסיון  בעל תעודת בגרות, עליו להיות: הארגונים דומים בכלהספרן הכישורים הנדרשים מ

אדם שמתנהג באופן מכובד ורגוע, כזה שמגלה יחס טוב לאסירים ומציית להוראות  בפעילות אגפית,

, כדי לרמתם להציע לאסירים ספרים מתאימיםלהיות מסוגל ודד קריאה לעו צריךהספרן  הסוהרים.

שימצאו הנאה בקריאה ולא יתייאשו מספרים שרמתם גבוהה מדי. ספרן שאינו פועל לפי אמות 

 :נוסףתנאי  הארגון, ישהמדינית של  של ההנהגה באגף חמאס. המידה הללו, מפוטר מתפקידו

  .יחסית מבוגר אדם הספרן צריך להיות

יש  ,של חמאסבאגף ההנהגה המדינית רק . עוזר לבדו ואין לוהספרן  עובד בדרך כלל - ספרןהעוזר 

 םהתאמתו תםהשאל, סיווגםהספרים,  עבודת רישוםאת השניים מחלקים ביניהם  ספרן.לעוזר 

. ומציע ספרים לאסיריםסדר המדפים מהעוזר ואילו  ,לימודי האסירים פועל לקידום הספרןלקוראים. 

 .הספרן בתדירות גבוהה כמולצאת מהתא  רשאיאינו  הוא ולכן שב"סהעוזר אינו מוכר על ידי  קידתפ

 ןשמאוחסאחראי גם על שמירת ציוד האסירים  מטעם פתחהספרן  כלאכיצד באותו  ניתן לראות

 לספרן.  עוזר מוסיפיםתפקיד הזה, ולנפרד  אדםחמאס ממנים ספריות העוד שבבספרייה, ב
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הוא שמכיוון  ,הביטחוניתפקיד הספרן מבוקש יחסית באגף  - המקצועשל ביות אטרקטימידת ה

שמי  ,מספריםהאסירים  .בו הם שוהים מרבית שעות היממהש ,מאפשר לאסירים לצאת מהתא

אסירים ה ,מסוימיםבמקרים  ,עם זאת באגף. שמתעוררות בעיותמעורב פחות בשמשמש ספרן, 

 .לצורך שהתעורר ולא משום שרצו בומתוך ציות תפקיד האת  על עצמם בלויק

על  שומר, הוא משאיל ספרים. לעודד קריאת ספריםו הספרייה את לנהל על הספרן - הספרן עבודת

הספרים לפי נושאים,  ממיין אתהספרן . ודיע לאסירים כשספרים חדשים מגיעיםומהסדר בספרייה 

את זכות  שוללהספרן  .הנושאיג קטלואת המכין  הואעל המדפים.  מעמיד אותםמדבקות ו מכין להם

אוסף את הספרים שהאסירים סיימו לקרוא אותם מהתאים . הספרן מי שקורע ספריםמההשאלה 

הוא חלק ממערך ההדרכה. הספרן  ,בהן מתקיימים לימודיםשבספריות  וסופר את הספרים בספרייה.

  .בזמן הלימודים את האסירים להגיע לשיעורים ולשמור על השקט ודדתפקידו לע

 שומר הספרןגם מחסן,  משמשתבהם הספרייה ש באגפיםתפקיד הספרן משתנה בהתאם למקום. 

דואג לפעילויות פנאי, כמו אליפות ומשמש נציג התרבות של האגף  רהאסירים. ספרן אחשל ציוד העל 

 כדורסל ושחמט. 

ר, ומשום כך אלתנאלץ לרן הספתקציב ובתנאים דלים,  ללאמכיוון שהספריות פועלות  – אלתורים

לכריכת . הקטלוגך את רוכדי לכ דפדפותהעטיפות בו קורנפלקסאריזות המשתמשים הספרנים ב

 מורכב מדבקות המיוןהדבק ל .תפוחי האדמהשקי שמקורם ב הניילון חוטימשתמשים בספרים, 

ים פלסטרים מהמרפאה משמש. שטיפת כלים ומלחל, נוזל חלבון, משחת שינייםתערובת של מ

 . ותכיסאארגזי תנובה  משמשיםבספרייה אחת, . מיון תמדבקו

לפני ששימשו ספרנים בכלא החזיקו האסירים המשמשים בתפקיד בשלל  - ניסיון קודם של הספרנים

ם המכריע רוב ועוד. , פעיל ארגון, שיפוצניקחשמלמכשירי סוחר ב תופר,תדמיתן, עיסוקים ומקצועות: 

שלמד לקרוא בכלא לפבית, אאחד מהם היה אננהגו לקרוא בטרם נאסרו. לא היו אנשים מלומדים ולא 

והוא מעיד על עצמו שהקריאה הרגיעה אותו ושיפרה את איכות חייו, משום ורכש בו את השכלתו, 

   שעבודתו בספרייה מרחיקה אותו מהמהומה המאפיינת את האגף.

 

 והשאלה מיון, טלוגק  

טלוג הקטלוג  נושא, מספר, שם הספר ושם הסופר.  כוללשאי ושקטלוג נמצוידת בכל ספרייה  - ק 

. ועטופה בניילוןכתוב בכתב יד יפה ומסודר במחברת פוליו. הכריכה המעוטרת עשויה מקרטון 

עומדים לרשות הספרן  לעתיםספרים. האסירים מזמינים הקטלוג מסתובב בין התאים ובאמצעותו 

  האסירים. לשימוש דר יותר,מהושני קטלוגים: אחד לשימושו האישי, והשני, 
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 .שבו הוא עוסק והאות הראשונה של הנושאשל הספר מספרו  מצוין על מדבקה חיצונית - מיון

  .סידור זהיותר לפי נושאים. אצל החמאס בולט בדרך כלל מסודרים על המדפים   הספרים

את   כוללים סי.כל קטלוג, פתחי או חמאפותחים ספרי דת ( 1) - פתחהבקטלוג  פירוט הנושאים

, נימוס מוחמד ורעיו" )סחאבה("האסלאם,  ראשיתספרי היסטוריה שעוסקים בפירושי הקוראן, 

ספרות אנגלית ( 2) עוד.העת החדשה ו ,יהאד, הקוראן והמאמין'שות במסגד, הגילאם, דרסבא

. זרות בשפותאנציקלופדיות, מילונים  :ספרי יעץ( 4. )וספרות ערבית שירה( 3) .מתורגמת לערבית

-, הסכסוך הערביהיסטוריה של הפתח, כללית היסטוריה( 7) .פוליטיקה ומדינה( 6) .פילוסופיה( 5)

 .אנגליתבעברית ובספרי לימוד בערבית, ( 9) .פסיכולוגיה( 8) .ישראלי

יותר. עשיר  הדת, אם כי האוסף בתחום בקטלוג הפתח נושאיםזהים ל - חמאסהקטלוג הנושאים ב

בעבר  חברה הישראלית.ובדת והלכה בדמוקרטיה, בהיסטוריה, שעוסקים ב האוסף מכיל ספרים

יש , לארגון ליברלית תדמיתהמאמץ לשוות  , וגם היום, למרות סיפורתעל קריאת  בחמאסאסרו 

  הסתייגות מהסוגה הזאת.

לספריות. הזמנת הספרים מתבצעת באמצעות  אסור לאסירים להיכנסכאמור,  - השאלת ספרים

הספרן ו ,על פתק שמוו ופרטיכותב את , ספרבוחר באגף. אסיר מד לרשות האסירים שעוקטלוג ה

 מאפשר ,אחד האגפיםבבעגלה.  הספרים מביא אתהספרן , רבות הזמנותאם יש  .הפתקיםאת אוסף 

קבוצת הספרן עובד מול  ,רבמקרה אח .לבין עצמם בין האסיריםישירות הספרן החלפת ספרים 

 . הספרים ומחלקים פתקים אוספים ,התאיםבין  מסתובביםש ,אסירים

 בין האגפיםספרים החלפת , אין כמעט למדי מכיוון שהאוספים זהים – ספרייתית-השאלה בין

 .מאגף לאגף שב"ס מעביר אותו, אחראגף מספר ביקוש ל ישבהם ש ,. במקרים המעטיםהשונים

החזית אנשי עברו בו שכלא ב. שכנותספריות מעביר תכולת הספריות ל, שב"ס כאשר נסגרים אגפים

 .עמםספרי הלימוד שלהם נדדו העממית והחזית הדמוקרטית לאגף אחר, 
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נעשה על ידי הספרן . הדבר הספרים המושאלים שלרישום מסודר  נעשה ברוב האגפים - רישום

, שבו הוא עוסק מספר הספר, הנושא, המשאילשם  מופיע בהןש על נייר מחולק לעמודותבמחברת או 

  .תאריך החזרהו השאלההאריך , תמוש

שבועיים ל חודש, באחרתלמשאילים ספרים . בספרייה אחת מאגף לאגףמשתנה  - השאלהה משך

 הגמישות שמגלים הספרנים בנוגע למועדי האין הגבלת זמן. המשותף לכל הספריות הוא  ובשלישית

 כאשר. באגף מיבמהלך הסיבוב היו הספרןספר, אוסף אותו לקרוא כאשר אסיר מסיים  החזרה.

 . במהירות להחזירוספר מבוקש, הספרן מאיץ בקורא מדובר ב

                           

 בספרייה והרגלי קריאה שימוש

הצהריים  יאחר .08:00-11:00נמצא בספרייה בכל בוקר בשעות הספרן  - זמני פתיחת הספרייה

לא שבהם שוהה הספרן בספרייה בתי כיש  .שלוש נוספות-במשך שעתיים ספרייהשוהה בהספרן 

 במשך כל שעות היום.

התנהגות  על הקנטינה, משמשת עבור הסוהרים אמצעי ענישהסגירת הספרייה, כמו סגירת  – ענישה

היה מקרה,  .לכמה ימים סוגרים את הספרייה ,יש בעיות באגףאשר שכ ,האסירים מספרים. פסולה

לכלא שהוברחו  ניידיםטלפונים עקבות תפיסת בבמקרה אחד,  לשבועיים.את הספרייה סגרו בהם ש

. האירוע גרר התמרמרות גדולה בקרב לתקופה ארוכהנסגרה הספרייה  ,בתוך כריכות ספרים

 . "מחוץ לסכסוךשאר יצריך לההספר "ש ,כלפי המבריחים בטענהאצבע מאשימה הפנו . הם האסירים

 מספרלהפחית את ים הוחלט בתוך ספרמוחבאים  יםניידהתגלו טלפונים  בהשאחרת בספרייה 

לתאים.  בדרכםיקוף שהספרים  מאז האירוע עובריםו ,ביום עשרהל 20-הספרים המושאלים מ

 ומי ימתין ליום אחר.  עוד באותו יום, להחליט מי יקבל ספרהספרן נאלץ זו בספרייה פעלתנית 
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טש סימני ניסור על ניסיונות האסירים לטש - אוסר שב"ס שימוש בדיו כחולה. הסיבה בספרייה אחרת

 טיפקס.במעורבב בדיו  תםצביע באמצעותהסורגים הכחולים 

אוסף ובעיקר בגלל ) והספרייה מתקיימות סביב נושא הביקורים, הלימודיםאלה  - ת רעבושבית

על ידי שב"ס נסגרות הספרייה והקנטינה  השביתהבזמן . (אוסף שאינו מתחדשמיושן, ספרים בלויים ו

 חודש 2013בשנת בעקבות השביתה  לטענתם,קוראן. לקרוא רק ב בתים מותרלשווכאמצעי ענישה 

 נושא השביתה עולה בהרחבה בספרים שמוציאה ההנהגה. ספרייה. האוסף 

מתבטאת בדברי שכפי  ,הספרייהשל  החשיבותהאופן שבו נתפסת קיים פער בין  - הרגלי קריאה

מספר הספרים . בפועל ות הספרייהפעיל ביןל ,("הרוחני של הכלאמרכז "ההאסירים )הנהגת 

את ממדיו , את אי התחדשות האוסףהספרנים מאשימים בכך את האוסף הדל, . המושאלים אינו גדול

. הנהגת האסירים, הספרנים ואף צוות שב"ס ואת העובדה שאין לאסירים גישה לספרייההמבנה של 

 אפשרובה התשבתקופה ש ,ווחויספרנים ד .מספר הקוראיםמסכימים כולם שיש ירידה חדה ב

 . ספריםהזכות להחזיק בהיו רבים על האסירים ספרייה וערה סביב הלימודים גבוהים היתה תנועה 

. באגפי ספרים מוחלפים מדי חודש 40-400מדיווחי הספרנים עולה כי  - מספר הספרים המוחלפים

שחזרה בקרב  ירהאמ ס יש תחלופה גבוהה יותר של ספרים, כך גם באגף מנהיגי הארגונים.אהחמ

עמו הייאוש ו גוברככל שנוקפות השנים,  .וללמודמרבים לקרוא  חדשיםשאסירים  ,היא המרואיינים

במהלך  , אךנושאיםשל שאסירים חדשים קוראים מגוון  ,היא נוספת. תופעה לקרואיורד החשק 

 שעבודתמכיוון  הפסיקו לקרואכי  ,ווחויבעלי תפקידים בהנהגה ד נוטים להתרכז בנושא אחד. השנים

כי  ,המצב המדיני משפיע גם הוא על הרגלי הקריאה. בפתח טענו. רב זמןגוזלת מהם  המנהיגות

גם בתקופות מצב הרוח של האסירים והם קוראים פחות. פוגע בהמצב של "אין שלום ואין מלחמה" 

חרור מועמד לששהיה אחד הדוברים,  שבהן יש עסקאות לשחרור אסירים נרשמה ירידה בקריאה.

 . שבו הוא נתון הרב בגלל הלחץ הנפשיכי אינו מסוגל לקרוא  סיפר בעסקת שליט

קוראים האסירים בל ערבית, אברוב הקריאה נעשית  :שפה( 1) - ספרים מועדפים בקרב האסירים

פתח בחמאס שולטים נושאי הדת וההיסטוריה. ב :סוגות פופולריות( 2). גם בעברית ובאנגלית

ים, ספרי סיפורת וספרי היסטורי םיבנושא בקריאת ספרים ו את החמאס הקדימבכך ש מתגאים

נוהגים האסירים לקרוא גם סיפורת  ,היסטוריה ופוליטיקהספרי בקרב הפתח, בנוסף ל .לימוד

רוב ים מבלוי ,בכלאבין הסופרים האהובים  ואשה ,ספרדית. ספריו של דן בראוןממתורגמת מאנגלית ו
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הם מוצגים לראווה על המדפים, ונקראים אבל  ים אמנם ספרי דת,בספריות הפתח מוחזקשימוש. 

, פאולו קואלו, ויקטור הוגו, דניאל סטיל, ג'ון מרקס גבריאל גרסייה :מבוקשיםסופרים ( 3) פחות.

בריאות בנושא ספרים מעדיפים אנשי הג'יהאד האסלאמי  .אגתה כריסטיוגרישם, ניקולו מקיאוולי 

 איאו פוליטיק על ידי איש ביטחון נכתבספר שמעוררת עניין רב, וכל  ליתישראהפוליטיקה ה( 4). הגוף

חברה שעוסקים בגם ספרים . בכלא)יעקב פרי, מנחם בגין, יצחק רבין( זוכה לביקוש רב ישראלי 

פלסטינים להעוסק במו"מ בין ישראל  איב עריקאתסספר "החיים הם מו"מ" של הישראלית. ל

 הלכה ואלרשאד, אנשי אלקרדאווי 'שיחשל  ספריהם :ספרי דת( 5) אסירים. 30-כבתור  ממתינים

 .בקרב האסיריםנלמדים ות החמאס ובספרי שולטים, מוסלמים

מתקיימים האסיר הביטחוני. באגפים  תופס מקום מרכזי בחיינושא הלימודים  - לימודיםההספרייה ו

המורים הם בעלי רים. מחזיק תיק החינוך קובע מה ילמדו האסיבנושאים שונים. קורסי העשרה 

במהלך ויתים אסירים שנכנסו לכלא אנאלפביש . ייחודייםהשכלה גבוהה וכאלה שמתמחים בתחומים 

ספרי  הספרנים מתלוננים על  תארים גבוהים.מחזיקים ב הם כיוםשנות הכלא למדו ללא הפסקה ו

תה מכה קשה לימודים הגבוהים הילכנית ותההחלטת ממשלת ישראל בדבר הפסקת  ישנים. לימוד

 .הלומדיםאסירים ל

)כללית, של תנועות הפתח  , היסטוריה(ערבית, עברית ואנגליתשפות ) - עיקרייםההלימוד נושאי 

   .הסכסוך(, דת, פוליטיקה ולימודי ארגוןתולדות ו ץ ישראלרשל אהיסטוריה והחמאס, 

אגף. למרות זאת ב םלימודיהאת שמרכז את הספרייה כגוף  מציגיםהאסירים  - לימודים בספרייה

הלימודים,  ,כניסה לספרייה(ההמגבילים )ספריות קטנות, מחסור בריהוט, איסור ובשל התנאים 

בקורס משתתפים  לימודים בתוך הספרייה.מתקיימים הבשני אגפים רק מתקיימים בתאים. ברובם, 

טניים. פר שפה , מתקיימים לימודילומדיםתלמידים. בשל הרמות השונות של ה 12-10בממוצע 

  לימודים בחצר האגף.לעתים מתקיימים 

 יםלימוד תפקידו לעודד .מורה הספרן אינו בדרך כלל – כנית הלימודיםוהספרן בת ו שלתפקיד

שדל אסירים להגיע לקורסים מבין התאים ו עוברהספרן ספרי הלימוד. על  ולשמור בקרב האסירים

 מבקרים מהספרייה.  ומרחיקשקט שמירה על הל הוא דואג במהלך השיעורים בספרייה.

 ,פנימיר ו. אסירים חדשים עוברים תחקחובה בסיסית ואה השפה הערביתלימוד  - חובהלימודי 

של המורה המוצמד לו  משוכן בתאאסיר אנאלפבית  .תםרמת השכלם בנוגע לנתונימסירת כולל ה
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ד ערבית מגורש שאסיר המסרב ללמו ,העמדה הרשמית היא אינטנסיבית.כנית לימודים ונכנס לתו

לימוד השפה  התרופפה האכיפה בתחום זה. יוםהש ,עם זאת, אחד מדוברי הפתח הודה מהארגונים.

 הנהגהלהיבחר לאסירים שרוצים . האסיר הביטחוני ה שרוכששלב מתקדם בהשכל ואה העברית

עתים לרית מעוררות ב, ואכן, ידיעותיהם בעתקשר עם הסוהריםלחייבים בלימודים אלה כדי שיוכלו 

העדפת השפה . נמצאים בספרייהשעברית ישנים ספרי לימוד ם מילומד התלמידים . השתאות

 שפה הערבית בטענה, שהיא פני השפה העברית על לימודי מעדיפים אתשיש אסירים  –העברית 

על כך שלימודי הערבית יקדימו את לימודי העברית וכתוצאה קלה יותר. הנהגת האסירים מתעקשת 

  שהאסירים אינם לומדים מאום.מכך קורה, 

ונמשכים בין חודש לשלושה חודשים. כל  כל יוםבהקורסים מתקיימים  - מועדי הקורסים ואורכם

  שיעור בספרייה נמשך בין שעתיים לשלוש.

 .תואר שניחלקם בעלי  , במקצועות שונים הפתוחה יברסיטהאונה בוגריהמורים הם  – המורים

תעודה מטרתה של ה. תעודה מטעם הארגוןיק הפתח ללומדים מענ בסיום הלימודים - תעודה

 .סיפוק וגאווה לאסיר ולמשפחתו תחושת העניקל

חל איסור על הכנסת ספרי על הפסקת הלימודים  החלטת הממשלהבעקבות  - וסנקציות צנזורה

ום , שב"ס מתנה קילזאת בנוסף .ממנההוצאו  שהיו בה הפתוחה יברסיטהספרי האונו ,לימוד לספרייה

 לימודים פנימיים בהתנהגות טובה. 

פתח. אגפי ההתייחסות רצינית יותר ללימודים מאשר ב ישבקרב אגפי החמאס  - עידוד לימודים

לומדים. אסירי פתח המבקשים ללמוד  באגפים שלהם ל האסיריםכי כמעט כ ,הדגישודוברי החמאס 

בעניין ראש לה ימקח הפת הנהגתעושים זאת בחסות החמאס.  באוניברסיטת אלאקצא בעזה

 ערך עליון.  בהםחמאסית רואה הנהגה הה בעוד הלימודים

  גבוהיםהלימודים סוגיית היא. 

פגיעה קשה  הברואים  הםו ,רבות את האסירים הביטחוניים המעסיקהגבוהים הפסקת הלימודים 

. םממתנים את עמדותיהמכיוון שהם  ,ישראלמדינת הלימודים טובים גם ל נתם,עלט .בתנאיהם

האסיר הם מספרים כי . בדבריהם שוב ושוב חוזרת"ההשכלה משנה את תפיסת העולם"  ההסיסמ

נותנים בה  לא רק קיצונים, גונית ובעלת קשת של דעות-החברה הישראלית היא רבכי  ,מגלה הלומד 
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ודית ההיסטוריה היה לימוד , אךיהודיםה שנאו את כל כי לפני הכניסה לכלא  ,ווחוי. אסירים דאת הטון

גם גורמים . אזרחית גם חברהיש בה אלא  ,אינה רק צה"לשישראל   הם גילו את דעתם במעט.  השינ

הלומדים נחשפים לרבדים גורם ממתן.  הםרואים בו מתוך השב"ס סבורים שהלימודים חשובים 

. מדינת ישראלבהמתחוללים החברתיים ולתהליכים השונות שונים בחברה הישראלית, לתנועות 

צוותי המשא ומתן הווים חלק מומבהנהגות הארגונים משתלבים הם מהכלא משתחררים שהם לאחר 

מסייעים להעביר , האסירים ונותנים תקווה לשחרור אצלפנוי  זמןממלאים גם הלימודים . עם ישראל

. או לפחות ממתנים את התנהגותם בכלא, והופכים אותם למתונים יותר את המאסר בלי להסתבך

 לימודים בחוץ. המשך מספקים בסיס ל הם, לזאת בנוסף

הגבוהים בלימודים  תומכת גם   ממערך הלימודיםבלתי נפרד נתפסת כחלק אשר הספרייה 

 .חיצוניים לקראת מבחנים בהכנת הלומדיםבאמצעות שמירת ספרי הלימוד וסיוע של הספרן 

תואר ראשון ניסיוני  בעזה.שנמצאת  ,אאלאקצמתקיימים דרך אוניברסיטת  - לימודים גבוהים כיום

לומדים  כניתובת בהצלחה. מתנהל הוא ועד כהביוזמתה של הנהגת החמאס בכלא,  2010-החל ב זה

הם . ושפה ערבית לימודי ארץ ישראל( כוללללמוד רק היסטוריה ) הם רשאיםאסירי חמאס.  120-כ

עם  אוםיבת יםמתקיימהמבחנים בספרייה.  ומחזיקים אותם הביקורים בזמןמקבלים ספרי לימוד 

. העתקה בשלעל ידי המשגיחים  נפסלה בחינה שלמהפעם . ההנהגה מפקחת עליהםו יברסיטההאונ

האוניברסיטה . יברסיטהמתחייב ללמד לפי חוקי האונהוא ש, כנית זו נשבע בקוראןובת מורה אסירכל 

 אסירים משוחררים.  יהם שלמאשרת מינוי מורים פנימיים באמצעות המלצות
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 סיכום 

מפעילים הספרייה את . ת בדרך כלל ארגון מסויםשמשמ האסירים הביטחונייםבאגף ת וספריה

על הנהגת האסירים ואושר האסירים והם גם מתחזקים אותה, וגם הספרן הוא אסיר שנבחר על ידי 

הם עברית ים בהספר. לימוד ופרוזהדת, ספרי ערבית וכוללים הם בשפה ההספרים רוב שב"ס.  ידי 

האסיר הביטחוני . בעיקר ספרים פוליטיים, או כאלה שעוסקים בחברה הישראלית או ספרי לימוד

רוב האסירים מתאווים רוצה ספרי לימוד חדשים, ספרות ערבית עכשווית וספרות עברית אקטואלית. 

 כלא.ין כותלי האוניברסיטה הפתוחה בם שבהם למדו בלחזור לימי

עומדים האתגרים המתמודדות עם  הספרייה הביטחוניתכי  ,לראות ניתן, הבולטתשונותה  על אף

גם בספרייה  .וכיו"ב מחסור במקום, ירידה בהיקף הקריאה, אוספים מיושנים :רגילותבפני ספריות 

. היא גורם מוביל בתפעול הספרייה ובאופיין של ההתרחשויות בההספרן אישיותו של הביטחונית 

בקרב  הקריאההאוסף ועל תכניו והוא מעודד את היקף על על ארגון המבנה,  משפיע ספרן נמרץ

 .האסירים

או מטופחת ספרייה בין אם הספרייה. לבכל אגפי הכלא מייחסים האסירים הביטחוניים חשיבות רבה 

, והם מקום להשאלת ספריםהיותה חורג מ ,בעיני האסירים ,תפקידה, מוזנחת, פעילה או נטושה

אפשר להתקיים בלי  שאי ,אמרוממעטים לקרוא בהם שבאגפים . גם תרבותי ורוחניסמל רואים בה 

בקרב הארגונים השונים.  תפקידי ההנהגה הפנימיתראיה לכך אפשר למצוא בחלוקת . ספרייה

 הספרייה.  אתאת הקנטינה ותחת אחריותם הארגונים הגדולים תמיד מקבלים 

בכל הקשור בשטח  ממצאיםהאת ביטחוניים תואם ועל אסירים  על ספריות בתי כלאהקיים מחקר ה

הקריאה והלימודים על האסירים  השפעתלמבנה ההנהגה הפנימית ולהביטחוני,  שגרת החיים בכלאל

, והיא לעתים קרובות אי של התאים מהומתהספרנים ממהווה אתנחתא עבור הספרייה . כגורם ממתן

ינהביטחו אגףשקט, שמנותק מקשיי היומיום של ה
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