
עכשיו נספר לכם עוד דבר מאוד מעניין שקרה:  עודד בן עמי 

היא קיבלה באחרונה תרומה  בדמות. לספריה הלאומית בירושלים

ששויין כיום כארבעים' טבע'שלוש מאות אלף מניות של חברת 

.ושניים מליוני שקלים

זוהי תרומתה צוואתה של נעמי סלומון  שהיא נכדתו של יואל

שלום,  מוישה סלומון מראשוני המתיישבים במלבס בפתח תקווה

.לדוד בלומברג

.שלום בוקר טוב:  דוד בלומברג 

זאת.  יושב ראש דירקטוריון הספריה הלאומית:  עודד בן עמי 

.תרומה שבהחלט נעים להתכבד בה

מאוד, תרומה שאנחנו מאוד  גאים בה, אכן כן:  דוד בלומברג 

.גאים בה ובפרט שלא היינו מעורבים כלל בתהליך הבשלתה

לא ידעתם מה כתבה  אותה נעמי סלומון:  עודד בן עמי 

מה בוער
07/08/2013

10:38:05
ל"גלי צה

ר דירקטוריון הספריה"יו, דוד בלומברג
הספריה הלאומית בירושלים- הלאומית 

תוכנית:
:תאריך

:שעה
:רשת

:כותרת

http://www.ifat.com/VT/Trans.aspx?ID=5139607&CID=31243552:לינק לקובץ
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 בשיבה2011בצוואתה  צריך לציין שהיא נפטרה במאי בשנת 

מה אתה יודע על נעמי, טובה היא הייתה בת תשעים ושבע

.סלומון

נעמי סלומון   מישה חשין תמיד תיקן אותנו:  דוד בלומברג 

.שאמרנו סולומון הוא אמר לא סולומון אלא סלמון

נכדה  ליואל, נעמי סלומון היא בת למשפחת סלומון הירושלמית

ופעיל' טבע'מוישה סלומון  בתו של חיים סלומון שהיה מייסד 

היה יושב ראש וועדת, ציבור בירושלים  היה סגן ראש העיר

הקהילה בירושלים  משפחה ירושלמית   שורשית בעצם לב לבו

.של היישוב בארץ

.והיא עצמה היא הייתה  משפטנית:  עודד בן עמי 

היא הייתה משפטנית עבדה  שנים במשרד:  דוד בלומברג 

,חיים כהן,  בסמוך ליועצים  המשפטיים בממשלה,  המשפטים

.גדעון האוזנר  נדמה לי גם מאיר שמגר

.כן ואפילו אהרון ברק:  עודד בן עמי 

.כן:  דוד בלומברג 

אתם יודעים האם היא מכווינה את תרומתה:  עודד בן עמי 

המכובדת כל כך  למקום כלשהו היא מבקשת שייעשה   משהו

?מסוים במסגרת הספריה הלאומית בתרומה הזאת

שהיא ביקשה באמצעות התרומה הזאת להנציח: .. דוד בלומברג 
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היא ביקשה שהתרומה הזאת תיועד. כמובן נמלא את רצונה בכבוד

,להגדלת אוסף היהדות של הספריה

האוסף המרכזי של, אנחנו ראינו את הגדלת אוסף היהדות זה אגב

במשמעות רחבה כולל הטיפול באוסף הרחבת, הספריה הלאומית

הנגשה של האוספים, האוסף  רכישות דיגיטליות של אוספים

פעילות תרבותית שמבוססת על האוספים מכלול שלם  של פעילות

.שמעוגנת באוסף יהדות של הספריה

,ארבעים ושניים מליוני שקלים זה המון כסף:  עודד בן עמי 

הגם שאני יודע שמצבה הכספי של הספריה  הצרכים שלה הם

.גדולים מאוד מאוד  בעיקר במעבר לעולם הדיגיטלי

אנחנו לכן רואים לכן אנחנו ברכנו כל כך, כן כן:  דוד בלומברג 

אני, אני רוצה לציין  שאלת לגבי נעמי סלומון. על התרומה הזאת

מניח  שההחלטה שלה לתרום את הכסף לספריה הלאומית לא

.והייתה פרי מחשבה עמוקה בדבר הזה, התקבלה כלאחר יד

בטיוטה הראשונה  או בוורסיה הראשונה  של,  יותר מזה 

ושנה או שנתיים לאחר, הצוואה דובר על מאתיים אלף מניות טבע

מכן היא שינתה את זה  והעלתה את הסכום לשלוש מאות אלף

,היא  התלבטה בשאלות האלה  עמוקות, כלומר, מניות טבע

ובדעה צלולה ובהכרה מלאה הגיעה למסקנה שראוי לתרום

.לספריה הלאומית
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?אם יש תיקצוב של מדינת ישראל , לתרומות

יש תיקצוב של מדינת ישראל  הספריה, כן כן:  דוד בלומברג 

הלאומית משמשת בין היתר  כספריית המחקר המרכזית  של

ת"בתור שכזאת היא נהנתה מתמיכה של ות, האוניברסיטה העברית

.של המועצה להשכלה גבוהה והיום במקום  זה משרד החינוך

אתה אומר, בבקשה אני רק רוצה לשאול אותך:  עודד בן עמי 

אתם עוסקים. שלא ידעתם בכלל על הבשלתה של התרומה הזאת

?בגיוס תרומות לטובת הספריה

אנחנו, אנחנו עוסקים בגיוס תרומות ואומר לך:  דוד בלומברג 

.אפילו מצליחים בגיוס תרומות

.זה לא פשוט:  עודד בן עמי 

הדבר המעניין בספריה הלאומית שהנושא של:  דוד בלומברג 

הספריה הלאומית ערכי הספריה הלאומית הם  יש להם מדברים

ואנחנו כאשר אנחנו  מציגים, לליבם של תורמים לא מעטים

בעיקר את פרויקט ההתחדשות של הספריה  שכולל גם את

הקמת הבניין החדש וגם את פתיחת שערי הספריה  לציבורים

אני, רחבים ככל האפשר אנחנו מתקלים בתגובות אוהדות מאוד

משאיר  חלק מהתגובות האלה  לראיון נוסף שיהיה לנו אני מניח

.בשבועות הקרובים

אנחנו נשמח מאוד:  עודד בן עמי 

5139607ובהם  מתברר עד כמה הספריה מהווה בעצם: דוד בלומברג  מתוך   5עמוד  4



אבן שואבת לעניין של תורמים גם בארץ וגם בעולם משום

.שהמטרייה הזאת נראית להם כחשובה במיוחד

אין ספק שאנחנו נקיים כזה  ראיון כי אמת:  עודד בן עמי 

.הספריה הלאומית היא  נכס חשוב חיוני ואהוב במיוחד

דוד בלומברג יושב ראש דירקטוריון הספרייה הלאומית תודה רבה

.לך

.תודה רבה לך:  דוד בלומברג 

בעקבות  התרומה הנדיבה כל כך של נעמי:  עודד בן עמי 

.סלומון זכרונה לברכה
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