
Association of Jewish Libraries
Statement on the National Library of Israel

The Association of Jewish Libraries views with concern the news about recent attempts by the
government, originally suggested by Israeli Education Minister Mr. Yoav Kish, to allow for
increased controls over the National Library of Israel (NLI), including the ability to make
appointments to key administrative positions.

This is in direct contradiction to the National Library Law that established the NLI in 2007,
especially the following clauses:

Independence: The Company will operate in an independent manner and shall act as it
deems fit within the limitations of its Articles (as defined below), its budget and this Law.1

The Association of Jewish Libraries strongly supports libraries as independent entities, separate
from political squabbles. In the case of a National Library, the freedom to collect
comprehensively is vital in forming a collection that reflects the diversity of voices in the country
and preserves them for future generations. The appointment of library administrators should be
based on expertise and qualifications relating to their positions, not on the whims of the party in
power.

The historic mission of the National Library of Israel is to “collect, preserve, develop and endow
collections of knowledge, heritage and culture in general and those of the Jewish people, the
State and the Land of Israel.” It is critical that the government respects the Independence
clause, leaving the collecting, preserving, and making available of library materials to librarians
and archivists and the overseeing of these professional activities to the National Library’s
Council and Board of Directors it independently selects.

1 The National Library Law – 2007,
https://web.nli.org.il/sites/NLI/English/library/aboutus/renewal/Documents/National%20Library%20Law.pdf
.

https://web.nli.org.il/sites/NLI/English/library/aboutus/renewal/Documents/National%20Library%20Law.pdf


האגודה לספריות יהודיות עוקבת בדאגה אחר הידיעות על תוכניתו של שר החינוך, מר יואב קיש, לתגבר את
שליטת הממשלה בספרייה הלאומית.
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במילוי תפקידיה תפעל החברה באופן עצמאי והיא תהיה בת–חורין לכלכל כטוב בעיניה, את ענייניה
במסגרת תקנונה ותקציבה, ובכפוף להוראות לפי חוק זה.

האגודה לספריות יהודיות תומכת בתוקף באי-תלותן של ספריות באינטרסים פוליטיים. ככל ספרייה לאומית
אחרת, יכולתה של הספרייה הלאומית של מדינת ישראל לקיים את מטרותיה—ובכללן איסוף, שימור, טיפוח
והנחלה של אוצרות רוח, מורשת ותרבות המשקפים את כלל קולותיהם של תושבי הארץ—כרוכה ללא הפרד

בחירות השמורה לה לכלכל את ענייניה כטוב בעיניה.

האגודה קוראת לממשלת ישראל לכבד את עקרון האי-תלות ולאפשר לספרייה הלאומית למנות את חברי
הדירקטוריון על-פי יכולותיהם וכישוריהם המקצועיים.

2 https://www.nli.org.il/media/3327/nli-law-2007.pdf
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