הקדמה
לפני כמעט עשרים שנה יצאה לאור המהדורה השלישית של ספר הקיטלוג :ספר יסודות וכללים
שנכתב ע"י הח"מ ואביבה שיחור ,בהוצאת מרכז ההדרכה לספריות בישראל.

ספר זה נכתב כאשר היה מחשוב הספריות בארץ רק בתחילת דרכו והתבסס על כללי הקיטלוג
� .
האמריקניים
מאז השתנו גם צורתו של הקיטלוג וגם תוכנו ,ולאחרונה השתנו גם כללי הקיטלוג האמריקניים
מ-
� לכללי � .שינוי זה הוא מהותי ומשקף את אימוץ המודל עקרונות חדש לארגון
��� � � �� �
מידע ברשומות ביבליוגרפיות (מודל �� ,ראשי תיבות של
��� .
� �� � �
כדי לספק לציבור הספרנים ולתלמידי הספרנות בארץ כלי מעודכן המציג את הקיטלוג העכשווי
בישראל ובעולם אנו מתכבדים להגיש ספר קיטלוג חדש" :אמנות הקיטלוג" .שינוי הכותר בא
להדגיש שבמיוחד היום הקיטלוג אינו "מדע" אלא "אמנות" שבה יש מקום לא מבוטל לשיקול
דעתו של המקטלג.
ספר זה הוא אלקטרוני ופתוח לכולם בלא תשלום .בזכות היותו אלקטרוני אפשר לערוך בו
תיקונים ,עדכונים והרחבות באופן שוטף.
אנו מודים למאירה הראש ולגילה פריבור אשר קראו חלקים מהספר והעירו לנו הערות מועילות.
תודותנו למר ציון שורר בעבור סיועו בעריכה לשונית והערותיו הענייניות .אנו מודים גם לריני
גולדסמית ,יו"ר ועדת הקיטלוג הבין-אוניברסיטאית ולחברי תת-הוועדה שלה ליישום �:
�����
תמר בלומנדל ,פרידה הדר ,ירדנה לוינברג וחיים סימור על עזרתם בגיבוש
ביישום � בארץ.
תודתנו לספרייה הלאומית אשר הסכימה לשמש אכסנייה אלקטרונית לספר זה.
נשמח לקבל הערות והצעות לשיפור.
אלחנן אדלר ורחל קדר

פרק 1
עקרונות ארגון מידע ביבליוגרפי
(תאריך עדכון )20.22.202.
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 2.1שירותי קיטלוג וקיטלוג ָמע ָ
 2.1חיפושים בקטלוג

1.1

משאבי מידע ומטה-דטה

המונח "מידע" הוא רחב מאוד וכולל את כל האמצעים והשיטות של העברה ושימור
של אינפורמציה :טקסט (לקריאה או לשמיעה) ,מוסיקה (תווים או הקלטות) ,מפות,
שידורי טלוויזיה ,ועוד ועוד .חלק מהמידע נוצר באופן שוטף ואינו משתמר (למשל
דיבור שלא הוקלט) ,אבל בימינו רוב המידע הנוצר נשמר ( אף אם באופן זמני) .מידע
הנשמר על מנת לאחזר אותו בעתיד מכונה "משאב מידע" (information
). resource
לעצם שמירת המידע אין ערך אם המידע אינו מאורגן בצורה שתאפשר להגיע אליו
כאשר יידרש בעתיד .לצורך כך עלינו לתאר את משאב המידע (מכל סוג שהוא) לפי
הפרטים המזהים שלו כדי שיהיה אפשר לאתר אותו בעתיד .במילים אחרות ,עלינו
ליצור לכל משאב מידע  -רובד של מידע תיאורי ("מידע-על-מידע"" ,מטה-דטה" או
חלופה למסמך) המתאר אותו בצורה מוסכמת ,כדי שאנשים אחרים (ולא רק יוצר
התיאור) יוכלו להגיע אליו .השיטות המוסכמות והמקובלות לתיאור משאבי מידע
במסגרת ספרייה או מרכז מידע נקראות "כללי קיטלוג" .כללים אלה השתנו
ומשתנים במשך השנים כדי לאפשר תיאור מיטבי ויעיל של סוגי מידע שונים ,ישנים
וחדשים .מערכת של מרכזי מידע (ידנית או ממוחשבת) המאגדת בתוכה תיאורים
של משאבי מידע רבים נקראת "קטלוג".
קטלוג יכול להכיל תיאור פריטים במרכז מידע אחד ,בחלק ממנו (קטלוג של אוסף
ספציפי מיוחד בתוך מרכז מידע) או של מרכזי מידע רבים יחדיו .יש גם קטלוגים
שאינם מתארים אוסף מיוחד אלא מכלול משאבים קיימים ,לאו דווקא באוספים

מסוימים .לסוג זה של קטלוגים אנחנו נוהגים לקרוא "ביבליוגרפיות" ,אבל ,כשהם
ממוחשבים הם נקראים "מאגרי מידע ביבליוגרפיים".
ללא קשר להיקפו או צורתו ,מטרת הקטלוג היא אחת :לפרוס את כלל המשאבים
שבו לעיני המעיין ולאפשר לו לאתר אותם לפי נקודות גישה שונות (שם היצירה,
יוצריה ,נושאיה ועוד).

 1.1תולדות הקטלוגים והקיטלוג
קטלוג בצורת ספר
הקטלוגים הראשונים של הספריות הוותיקות היו בצורת מחברות או
ספרים .ספריות חשובות נהגו להדפיס את קטלוג הספרייה כספר ולהפיץ אותו
ברבים ,והוא שימש כלי ביבליוגרפי חשוב שאפשר לאחרים לדעת מה נמצא בספרייה
זו .מובן שקטלוגים אלה לא יכלו לכלול את הקיטלוגים השוטפים  -ועוד לפני
שהספיקו לצאת מבית הדפוס הם נעשו לא מעודכנים .לכן היה צורך ,מדי פעם
בפעם ,להדפיס כרך השלמות או אף להדפיס את כל הקטלוג מחדש .יתרונו העיקרי
של הקטלוג בצורת ספר היה באפשרות לעיין בו במקומות מרוחקים מהספרייה
עצמה .החיסרון המרכזי של הקטלוג בצורת ספר היה הקושי לעדכנו ולתקנו והמחיר
היקר של הדפסתו
קטע מתוך קטלוג הספרים של הספרייה הלאומית הבריטית

קטלוג בצורת כרטסת
מסוף המאה ה 21 -התפשט נוהג של יצירת קטלוג בצורת כרטסת .רישום הספרים
על כרטיסים אפשר עדכון קל ונוח של הקטלוג כיוון שאפשר תמיד להכניס כרטיס
חדש בין שני כרטיסים קיימים ,וגם לבצע תיקונים בקלות על ידי הוצאת כרטיס
מהקטלוג והחלפתו .החיסרון הגדול של כרטסת הוא שקיים ממנה עותק אחד בלבד.
לכן רק אדם שנמצא בין כותלי הספרייה היה יכול לעיין בקטלוג ,דבר שהקשה על
שיתוף פעולה בין-ספרייתי (השאלה בין-ספרייתית ,הזמנת צילומים וכד') .פגיעה
בכרטסת (למשל שרפה או ונדליזם) הייתה עלולה לשתק את הספרייה כליל
דוגמאות של כרטיסים מהקטלוג הישן של הספרייה הלאומית בירושלים

היו ספריות שנהגו לשלב בין שתי הצורות הנ"ל (הספר והכרטסת) על-ידי צילום
כרטסת הספרייה והוצאתה לאור בצורת ספרים מודפסים .במקרה זה המשיכה
הספרייה ליהנות מהיתרונות של הכרטסת הקיימת אצלה ,וספריות אחרות יכלו
להחזיק העתקים של הקטלוג הוצאת קטלוג מצולם זולה בהרבה מסידורו בדפוס,
עם זאת רמתו וצורתו של הקיטלוג לא היו תמיד אחידות (במיוחד בספריות ותיקות)
וכן נפח הקטלוג המצולם היה גדול ,משום שבצילום נכלל גם השטח ה"לבן" שבכל
כרטיס וכרטיס .מובן שקטלוג מצולם שיקף את אוסף הספרייה עד אותו יום שבו
צולם אחד הקטלוגים החשובים שהופיע בצורה זאת היה קטלוג ספריית הקונגרס
האמריקני חלק מהקטלוגים האלה יצאו לאור בדפי זיעור.
הקטלוג הממוחשב
השימוש ההולך וגובר במחשבים ,בעולם בכלל ובספריות בפרט ,יצר כבר באמצע
המאה העשרים אפשרויות נוספות בנוגע לצורתו של הקטלוג ,לבנייתו ולדרכי
השימוש בו .המחשב אפשר ניהול יעיל ביותר של הקטלוג ,עדכון מידי ,שימוש
מתוחכם ואפשרות גישה לקטלוג ממקומות רבים (אם המחשב פתוח לרשת
האינטרנט).

תחילתו המעשית של הקיטלוג הממוחשב הייתה בשנת  ,2111כאשר פרסמה ספריית
הקונגרס בארצות הברית תקן להעברת קיטלוגים ממוחשבים בין ספריות והחלה
להפיץ את הקיטלוג השוטף שלה על סרטים מגנטיים לפי תקן זה .תקן ��
(ראשי תיבות של )� �� ��� ��� :נעשה במשך השנים לתבנית
מוסכמת בין-לאומית (אם כי לפעמים בווריאציות לאומיות) לקיטלוג ממוחשב
בעולם כולו .התבנית קבעה קודים אחידים לזיהוי חלקים שונים של הרשומה
הביבליוגרפית :מחבר (יוצר) ,כותר ,נושא וכדומה' (לפרטים נוספים על תבנית
�� ראה נספח לספר זה) .תקן "מרק" קובע גם את צורת קידודה ו"אריזתה"
של הרשומה הביבליוגרפית כולה כדי להעבירה ממחשב של ספרייה אחת למחשב של
ספרייה אחרת .התבנית אינה קובעת את צורת הצגתה של הרשומה הביבליוגרפית .
שלא כמו כרטיס הקיטלוג שהודפס בצורה כמעט זהה בכל ספרייה וספרייה,
הקטלוג הממוחשב מאפשר מגוון רחב של צורות תצוגה שונות בין ספריות שונות
ואף בתוך אותה ספרייה עצמה (למשל תצוגה מלאה או מקוצרת של נתוני משאב
המידע).
אפשר להבחין בשלוש תקופות בתהליך מחשוב קטלוג הספרייה :תקופת הקיטלוג
הממוחשב ,תקופת הקטלוג המקוון הציבורי ותקופת הקטלוג המשולב בתוך "כלי
הגילוי" �������.
בתקופת הקיטלוג הממוחשב (בערך 2111עד  )2110רוב הספריות ה"ממוחשבות"
הזינו ושמרו את נתוני הקיטלוג החדשים שלהם במחשב (לפעמים במחשב מקומי
ולפעמים במחשב מרוחק) ,אך הקוראים המשיכו להשתמש בקטלוג ידני שנבנה
מכרטיסים שהודפסו ע"י המחשב או בקטלוג שהודפס על נייר או בקטלוג שהופק
בצורה ממוזערת (סרט או דפי זיעור) .אמנם ,היו כמה ספריות חלוציות שאפשרו
גישה לקוראים באמצעות מסופים ,אך העלות הגבוהה של המחשבים בתקופה ההיא
מנעה שימוש רחב באפשרות זאת .כמו כן בשנים הראשונות רשומות הקיטלוג
הממוחשבות היו של הפרסומים החדישים בלבד ונדרשה עבודה של שנים להסב את
כל הקיטלוגים הידניים כדי שהקטלוג הממוחשב יהיה שלם (יש ספריות גדולות שעד
היום לא השלימו את משימת ההסבה – הספרייה הלאומית בירושלים סיימה את
ההסבה רק בשנת  .)2022בתקופה ההיא לא היה לרוב הספריות מחשב משלהן (או
היה מחשב קטן לצורכי השאלה בלבד) והקיטלוגים נעשו באמצעות מרכזי קיטלוג
� בארצות הברית) באמצעות מסופים מקומיים
אזוריים או ארציים (דוגמת
וקווי תקשורת אל המרכז .מרכזים אלה אפשרו לספריות ליצור רשומות קיטלוג
ממוחשבות ,להעתיק רשומות קיטלוג שהוזנו למרכז ע"י ספריות אחרות ,להפיק
מהן כרטיסים ,ולשמור את הרשומות האלקטרוניות לשימוש עתידי בקטלוג המקוון
הציבורי.
תקופת הקטלוג המקוון הציבורי או קטלוג �� (ראשי תיבות של המלים:
�� �� ) התחילה בשנות ה 10 -ונמשכת גם בימינו.
�
��
בתקופה זאת חלה (ונמשכת) מהפכה גדולה בעולם המחשוב .עלותו של כוח-מחשוב
ועלות אחסון מידע דיגיטלי ירדו כל כך ,עד שאפשר להציב מחשב עם קטלוג מלא
בתוך כל ספרייה בעלות סבירה (אפילו בספרייה קטנה) .הקטלוג הממוחשב אינו

אחיד ואינו חד-גוני  -חברות רבות מוכרות חבילות תוכנה להפעלת קטלוג ממוחשב,
וכל קטלוג נראה אחר ויש בו אפשרויות שונות לחיפוש ולתצוגה .עם זאת,
הפונקציות הבסיסיות משותפות לכל הקטלוגים :אפשרויות חיפוש לפי נקודות גישה
שונות (מחבר ,כותר ,נושא וכדומה) ,חיפושים לפי מלים בודדות (שהיה בלתי אפשרי
בכרטסת) ,הצלבת נתונים מתוך הקטלוג (למשל איתור ספרים בנושא מסוים שיצאו
לאור אחרי שנה מסוימת ,ונכתבו בשפה מסוימת בלבד) ועוד .מערכות עכשוויות
מאפשרות עדכון מידי של הקטלוג ,קשר בין קטלוג הספרייה לקטלוגים של ספריות
אחרות ואפשרות להעתקת קיטלוגים מספרייה לספרייה .כל הספריות האקדמיות
וגם ספריות ציבוריות רבות מאפשרות לקוראיהן גישה לקטלוג המקוון דרך רשת
האינטרנט כדי לערוך חיפושים ,להזמין ספרים ועוד .בישראל פועלות כמה מערכות
כאלה .הגדולה והמקיפה שבהן היא תוכנת "אלף" של חברת אקס-ליבריס
הישראלית ,שהיא היום אחת התוכנות הספרייתיות המובילות בעולם  .כל הספריות
האוניברסיטאיות ,רוב ספריות המכללות ועוד כמה ספריות גדולות בארץ
משתמשות בתוכנת "אלף" ,והיא משמשת גם לניהול הקטלוג המאוחד הארצי .חלק
מספריות המכללות וכן רוב הספריות הציבוריות וספריות בתי הספר משתמשות
בתוכנות אחרות שגם הן תוצרת הארץ.
מסך מקטלג בתוכנת "אלף" (מתוך הקטלוג המאוחד הארצי)

מסך חיפוש ציבורי (אינטרנטי) בתוכנת "אלף" (קטלוג אוניברסיטת בר-אילן)

תקופת הקטלוג הציבורי המשולב בתוך "כלי הגילוי" ������� התחילה
בשנים האחרונות ,ועדיין לא כל הספריות עברו לסוג זה של קטלוג ציבורי .בקטלוג
זה תוצאות החיפוש מאוסף הספרייה מוצגות לציבור יחד עם תוצאות החיפוש
ממשאבי מידע אחרים העומדים לרשות הקוראים (מאמרים מתוך כתבי-עת ,אתרי
אינטרנט ,חומרים אורקוליים שונים ועוד) .כלי הגילוי החדישים שואפים לגרום
ל"חוויית חיפוש" דומה למנועי החיפוש הכלליים (כמו "גוגל") עם אפשרויות
מתוחכמות של חיתוכים לפי פנים � � שונים (שפה ,תאריך ,סוג חומר וכדומה).
מערכת "פרימו" של חברת אקס-ליבריס היא דוגמא אחת לכלי גילוי מתקדם
המשמש כמה ספריות בארץ ,בדרך כלל כאפשרות ,כאשר הקטלוג המקוון הוותיק
עדיין קיים.
דוגמה של תוצאות חיפוש בכלי גילוי :מערכת "פרימו" בספרייה הלאומית

מערכת הקטלוגים/המפתחות של הספרייה
קטלוג הספרייה אמור לאפשר דרכי גישה שונות ,חלקן לפי נתוני תיאור ביבליוגרפי
של היצירה (שם היצירה ,שמות יוצריה ,סדרה וכדומה) ,חלקן לפי הנושאים שבהם
עוסקת היצירה ( יש שיטות שונות לבטא נושאים אלה) וחלקן לפי מידע מקומי
(מספרי זהות ,מספרי מדף וכדומה) .בקטלוג הכרטיסים היו בדרך כלל כרטסות
נפרדות ממוינות על פי מפתחות שונים או נקודות גישה מסוגים שונים – יוצרים
וכותרי יצירות ,נושאים ,מספרי מדף בקטלוג הממוחשב יש בדרך כלל גם מפתחות
נפרדים לסוגים שונים של נקודות גישה כאשר הם כולם בתוך מערכת אחת .בתוך
המפתחות יכולים להופיע גם עזרי ניווט ,כמו הפניות מכותרת אחת לכותרת אחרת.
כמו כן ,הקטלוג הממוחשב מאפשר חיפושים לפי מילים בודדות או צירופי מילים
משדות מידע שונים.
מפתחות המחברים ,הכותרים והנושאים הם מפתחות אלף-ביתיים של כותרות או
של נקודות גישה ,ובעזרתם אפשר לאתר מידע מבוקש .כיוון שאין הקורא יודע תמיד
את כל הפרטים הביבליוגרפיים הנכונים של הפרסום שהוא חפץ בו ,בכל רשומת
קיטלוג נרשמות כמה נקודות גישה בהתאם לכללי הקיטלוג .הפרסום מקוטלג בדרך
כלל לפי יוצרו וכותרו (שמו של הפרסום) ,וכן ,אם יש צורך ,גם לפי עורך ,מחברים
נוספים ועוד .בדרך זאת ,קורא היודע את אחד הפרטים האלה ,יכול למצוא את
הפרסום גם בלי לדעת את כל פרטיו .לכל פרסום יש אפוא כמה מופעים או נקודות
��� � במקומות שונים בקטלוג על פי סדר האלף-בית),
גישה ��
המאפשרים לאתר את הפרסום מנקודות גישה שונות מערכת נקודות הגישה
יכולה/צריכה לכלול גם הפניות ("רמיזות")) המדריכות את הקורא בתוך הקטלוג
ומפנות אותו ממקום למקום ,והדבר יוסבר בהמשך.

בעולם המערבי מקובל לרשום נקודות גישה אלה באלף-בית אחד (הלטיני) ,ובכך
לאפשר תצוגה של המידע הקטלוגי ברצף אלף-בית ,המסייע למשתמש בעלעול
בקטלוג .לצורך כך נקבעו שיטות תעתיק שונות להסבת מידע לשפות הנכתבות בכתב
שונה לאלף בית הלטיני .כך נוהגים עד היום בחו"ל לרשום פרסומים בעברית אבל
נקודות הגישה המרכזיות (ולפעמים התיאור כולו) נרשמות בתעתיק לטיני.
דוגמא :קיטלוג אמריקני (ממוחשב) של ספר עברי

פתרון זה של רישום מחברים וכותרים בתעתיק מעורר קושי בכל קטלוג ,ובקטלוג
הישראלי במיוחד .קיימות כמה שיטות לתעתיק עברי-לועזי ,ויש ביניהן הבדלים לא
מעטים .החשובות שבהן הן כללי התעתיק של האקדמיה ללשון העברית וכללי
ספריית הקונגרס האמריקני .קושי נוסף נגרם בגלל מחברים הקובעים בעצמם את
הכתיב הלועזי של שמם שלא בהתאם לכללי התעתיק המקובלים (השם שפירא,
������ � ועוד)
�� ����
למשל ,מצוי בצורות:
בחוץ לארץ חיפוש יוצר או כותר עברי בתעתיק לועזי אינו נוח ,אם כי הוא נסבל.
במדינת ישראל ,שבה השפה העברית היא השפה הראשית ,ובמיוחד בספרייה
הציבורית ,שבה רוב הספרים הם בעברית ,אין להעלות על הדעת רישום ספרים אלה
בצורת תעתיק לועזי .התפתח אפוא נוהג ישראלי של יצירת כמה קטלוגים :קטלוג
לפרסומים הנכתבים באלף-בית עברי (עברית ,יידיש,לדינו וכו') :קטלוג לפרסומים
הנכתבים באלף-בית הלטיני (אנגלית ,צרפתית ,גרמנית וכדומה) :פרסומים
הנכתבים באלף -בית ערבי או קירילי יקוטלגו כל אחד באלף-בית שלו.
החלוקה לפי אלף-בית אינה מפריעה כאשר הקורא מחפש פרסום מסוים בספרייה.
יש להניח שבמקרה זה הקורא יודע את שפת הפרסום ,ויחפש באלף-בית המתאים.
אך החלוקה פוגעת בתפקיד אחר של הקטלוג :ריכוז יצירותיו של אדם או תאגיד
אחד .אם קורא ירצה לדעת אילו יצירות של מחבר מסוים נמצאות בספרייה בכל
השפות ,יהיה עליו לחפש בכמה קטלוגים נפרדים בשנת  2022התחילה הספרייה

הלאומית בפרויקט שמטרתו לקשר שמות אישים ותאגידים באלף-ביתים שונים כדי
שחיפוש בכל אחד מהם יניב את פרסומי האדם או התאגיד גם בשאר האלף-ביתים.
נקודות גישה לפי נושאים
חיפוש לפי נושא הוא בדרך כלל מסובך יותר מחיפוש לפי נתונים ביבליוגרפיים.
בחיפוש ביבליוגרפי נעזר הקורא בנתון ביבליוגרפי ידוע (יוצר ,כותר ,וכדומה) ,ולפיו
הוא מקווה למצוא את מבוקשו .בחיפוש לפי נושא הדבר שונה :ייתכן שהנושא
שהקורא מבקש מוגדר בצורה אחרת במערכות הספרייה ,מופיע תחת מינוח אחר או
כחלק מנושא אחר ברוב הספריות בארץ מקובל למפתח את הפרסומים על ידי
שימוש במונחים מילוליים.
יתרונן הגדול של נקודות גישה מילוליות לנושאים הוא בנוחיותן לשימוש ,במיוחד
על ידי הקורא עצמו קורא הזקוק לחומר על פרי הדר יחפש מונח זה ,וימצא רשומות
המייצגות פרסומים על נושא זה .חסרונו הגדול של קטלוג זה נובע מאותה נוחיות -
סדר אלף-ביתי של המונחים אינו מרכז תמיד נושאים קשורים ,אלא מפזר אותם
(פרסומים על אשכוליות יהיו תחת האות "א" ,על תפוזים תחת האות "ת" וכן
הלאה) .כדי להתגבר על פיזור זה יש צורך במערכת הפניות ענפה בתוך הקטלוג כדי
לקשר בין נושא לנושא (למשל "אשכוליות ראה גם פרי הדר" ,ולהפך).
קטלוג נושאים אלף-ביתי מחייב רשימת מונחים מקיפה ומוסכמת ,עם מערכת
נרחבת של הפניות מנושא לנושא .בנייה וניהול של רשימת נושאים כזאת (המכונה
תזאורוס) איננה משימה לספרייה בודדת אלא למפעלים לאומיים .בעבר ,בהיעדר
רשימה כזאת בעברית ,בחרו הרבה ספריות אקדמיות להשתמש בכותרות נושאים
באנגלית על ידי אימוץ רשימת הנושאים של ספריית הקונגרס האמריקני
(באוניברסיטת בר-אילן ובאוניברסיטה הפתוחה אף תרגמו חלק מנושאים אלה
לעברית).
קיימות היום חמש רשימות עיקריות של כותרות נושאים בעברית :א) תזאורוס
מונחי מפתוח במדעי החברה המשמש את מפעל המפתוח של מכון הנרייטה סאלד
(מחקר שוטף במדעי החברה) .ב) רשימת נושאים בעברית לספרים בעברית בספרייה
של אוניברסיטת בר-אילן (מבוסס על מונחי ספריית הקונגרס) .ג) תזאורוס מונחי
המפתוח של מפעל המפתח לכתבי-עת בעברית בספרייה של אוניברסיטת חיפה .ד)
תזאורוס מונחי המפתוח של מרכז הספר והספריות בישראל (לשעבר מרכז ההדרכה
לספריות) המבוסס על תזאורוס אוניברסיטת חיפה .ה) מערכת הנושאים בעברית של
הספרייה הלאומית ,שהיא בעצם תרגום שיטתי של הנושאים של ספריית הקונגרס
אשר נמצאים בקטלוג הספרייה הלאומית.
קטלוג מאוחד (����� �)
קטלוג מאוחד הוא קטלוג המרכז נתוני קיטלוג של ספריות רבות .ספריות
המשתתפות בקטלוג כזה יכולות להיות ספריות של אזור מסוים ,של ארץ מסוימת,
ספריות מסוג מסוים אוניברסיטאיות ,מיוחדות ,וכדומה) .קטלוג מאוחד הוא מקור

�

נוח לאיתור מהיר של יצירה בספריות רבות  .בישראל קיים קטלוג מאוחד של כתבי
עת
� המכיל מידע על כתבי עת הנמצאים בכמה מאות ספריות ,וגם קטלוג
מאוחד של רשת הספריות הבין-אוניברסיטאית �� .רוב הספריות האקדמיות
�� המכיל מאות מיליוני
בארץ משתתפות גם בקטלוג המאוחד הבין-לאומי
רשומות ביבליוגרפיות שונות מ -כ 02,000 -ספריות ברחבי העולם.
מנשק החיפוש של הקטלוג המאוחד

�

כללי הקיטלוג
הכנת רשימה של כל הפריטים שבספרייה אינה משימה קלה .יש לכלול בקטלוג אלפי
פריטים שונים במהותם ובצורתם :ספרים שכתבו קבוצות של אנשים וספרים ללא
מחבר ,פרסומים של מוסדות וארגונים (פרטיים וציבוריים) ,יצירות עתיקות
וחדישות ומגוון רחב של חומר אור-קולי .יש ספריות שבאוספיהן יש גם חומר תלת-
ממדי .גם גידולו הטבעי של הקטלוג מקשה מאוד להתמצא בו ולהשתמש בו .אם
המטרה היא לא רק לרשום את המצוי באוספי הספרייה ,אלא גם (ובעיקר) לאתר
אותם אחר כך ,חייבים לנהוג לפי כללי רישום ידועים ,מוסכמים וחד-משמעיים
כללי הקיטלוג הראשונים נוצרו עוד בימי הביניים ,אך כללים אלה היו קצרים
ושונים מספרייה לספרייה .ראשיתם של כללי הקיטלוג המודרניים במאה התשע-
עשרה ,כאשר כבר הייתה הסכמה שיש לשאוף לאחידות בין ספרייה לספרייה
וכאשר פורסמו מספר קובצי כללים חשובים .כללים אלה ,גם כאשר התקבלו על ידי
ציבור רחב ,היו כללים "לאומיים" :הקיטלוג בארצות-הברית היה שונה מהקיטלוג
הבריטי; הקיטלוג הבריטי היה שונה מהקיטלוג הגרמני וכן הלאה .מצב זה נמשך גם
במחציתה הראשונה של המאה העשרים

�

במחצית השנייה של המאה העשרים הכיר ציבור הספרנים בצורך ובחשיבות
שבאחידות בין-לאומית .בשנת  2112נערכה ועידה בין-לאומית בפריס ,ובה ניסו
טובי המקטלגים בעולם להגיע להסכמה על עקרונות הקטלוג :מטרתו ,צורתו
ומבנהו כתוצאה מוועידה זו החלו לשנות את כללי הקיטלוג ה"לאומיים" כדי
לשוות להם אופי בין-לאומי אחיד .אחת התוצאות הייתה פרסום כללי הקיטלוג
� (ראשי תיבות של � �
ה"אנגלו-אמריקניים" בשנת  2110הנקראים
� � �� ��� �) .כללים אלה היו ניסיון ליצור אחידות בכללי
הקטלוג בכל הספריות בארצות הברית ,בבריטניה ובקנדה .כיוון שהפערים בין
הכללים האמריקניים לכללים הבריטיים לא חוסלו לגמרי ,הופיע ספר זה ,למרות
שמו ,במהדורה צפון אמריקנית 1ובמהדורה בריטית
�) יצאה לאור בשנת ,32101
המהדורה השנייה של כללים אלה (המכונה
והביאה גם לאחידות מלאה בין הקיטלוג האמריקני ,הבריטי והקנדי וגם להתאמת
הקיטלוג בארצות אלה לתקנים בין-לאומיים .נטייה זאת לאחידות בין-לאומית היא
ללא ספק נחוצה ורצויה ,עם זאת היא מביאה בעקבותיה שינויים רבים שאינם
תמיד לתועלת הקורא .המעבר לכללי התיאור הבין-לאומיים גרם למשל להכנסת
פיסוק מלאכותי מסורבל ולהחלפת קיצורים אנגליים בקיצורים לטיניים .גרסה
4
מעודכנת של כללים אלה יצאה לאור בשנת 2111
למרות ההתאמות של כללי � �לתקנים בין-לאומיים שונים ,הם נשארו
כללים 'אנגלו-אמריקניים' .כיוון שההנחה הייתה שהקיטלוג מיועד לציבור דובר
אנגלית העדיפו פעמים רבות צורות אנגליות של נקודות גישה ,מקומות גאוגרפיים,
� (כללים מס'  )0.2. - 0.22יש
כותרים אחידים וכדומה .בתחילת כללי
התייחסות ספציפית לעניין זה והיתר מפורש להחליף את השפה ה'מעדפת' לשפה
אחרת וכן לשנות את לוחות התעתיק על פי כללי התעתיק המקומי מקובל .בעקבות
� לאב-טיפוס לכללים לאומיים אחרים .להיתרים אלה אין
כך נעשו כללי
שום תרומה לספרנות הישראלית בגלל הנוהג להפריד קטלוגים לפי אלף-בית.
הקיטלוג הלועזי בישראל מבוסס על ההנחה שהשפה האנגלית היא שפת הקטלוג.
� הם כללי קיטלוג לפריטים (לאו דווקא ספרים) העשויים להימצא
כללי
בספרייה ,והם נותנים מעמד שווה לפריטים מכל הסוגים ( שלא כמו הכללים
� המונח "מחברּות”
הקודמים שבהם חומר לא-ספרי נחשב נחות) .בכללי
������ כמעט אינו מופיע ,ובמקומו מופיע המונח "אחריות"
��������������������
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����� שהוא כללי יותר ומתאים יותר לחומר אור-קולי (אי -אפשר לדבר
על 'מחבר' של סרט אלא על 'אחראים' מסוגים שונים).
� הוכנסו בזהירות שינויים מעטים בכללי הקיטלוג על מנת שלא
לפני כללי
� סטו
לגרום להתנגשויות עם החומר שכבר נמצא בקטלוג הספרייה .כללי
מגישה זאת ויצרו מצב שחייב תיקונים רבים בקטלוג הקיים שהיה אז רובו בצורת
כרטסת ,ותיקונו דרש עבודה ידנית רבה .בעידן המחשב אפשר לבצע שינויים רבים
באופן גורף וכתוצאה מכך יש פחות רתיעה משינויים ניכרים בכללי הקיטלוג.
� יש פעמים רבות אופציה לשנות את הכלל או להוסיף עליו.
בכללי
למעשה ,על רוב האופציות האלה אין הספרייה הבודדת רשאית להחליט ורק גופים
מוסמכים הקובעים את מדיניות הקיטלוג במישור הארצי רשאים לעשות זאת.
� גם מכירים שיש דרישות שונות בתיאור ביבליוגרפי ,ולכן הם קובעים
כללי
שלוש רמות של פירוט :רמה מקסימלית ,רמה אמצעית ורמה מינימלית ואילו כללי
הקיטלוג הישנים הכתיבו פירוט ביבליוגרפי אחיד לכל סוגי הספריות).
בסוף המאה ה 20 -התגבשה דעה שיש צורך בגרסה מעודכנת יותר של כללי הקיטלוג
האנגלו-אמריקניים שתתאים למציאות המשתנה שבה הספר המודפס אינו
הדומיננטי במשאבי המידע בספרייה אלא רק אחד מסוגי משאבי המידע הרבים
הנמצאים בספרייה מודרנית .כדי להדגיש את הניתוק מכמה יסודות הכללים
� אלא שם אחר לגמרי –
הישנים הוחלט שלא לקרוא לכללים החדשים
�  .כללי � גובשו בעשור הראשון
� ������� � ��
של המאה ה ,22 -ואף נערך ניסוי של קיטלוג בכללי � על ידי ספריות מובילות
בארצות הברית ( ובכללן ספריית הקונגרס) בשנת  .2020בעקבות הניסוי החליטו
בארצות הברית לדרוש שינויים מסוימים (בעיקר בתיעוד של הכללים) ורק אחר כך
� בסוף
לאמץ את הכללים .ספריית הקונגרס הפסיקה את השימוש בכללי
מרץ  202.והחלה לקטלג רק על פי כללי �  .ספריות אחרות בארצות הברית לא
חויבו ללכת בעקבותיה ,אבל כיוון שהיא מקור  /ספק הקיטלוג המרכזי בארצות
הברית ברור ששאר הספריות בארצות הברית ( ובעיקר הספריות המשתתפות
בפרויקטים משותפים עם ספריית הקונגרס) ילכו בעקבותיה .על אף התנגדותם של
אנשים רבים וטענות שהתועלת מהמעבר ל � -איננה מצדיקה את המאמץ הרב
הנדרש בשינוי ,5נראה שאין ברירה אלא ללכת בעקבות הספריות המרכזיות בארצות
הברית ובעולם .גם בישראל אימוץ כללי � הוא עניין של "מתי" יותר מעניין של
"האם" ,ויש להניח שהחלטה ארצית על כך תתקבל בקרוב.
הקיטלוג בישראל
��������������������
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חלק מהביקורת על � מתייחסת למגבלות של � בסביבת קידוד נתונים בפורמט �  .ספריית
הקונגרס כבר יזמה הכנות ליצירת פורמט חדש אשר בעתיד יחליף את � ויאפשר מיצוי מלא של פוטנציאל
�.
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הקיטלוג בישראל מתבסס בדרך כלל על כללי הקיטלוג הנהוגים בארצות הברית,
אם כי בשינויים מסוימים במה שנוגע לקיטלוג העברי .במשך השנים הופיעו בישראל
כמה ספרי קיטלוג בצורות שונות שתאמו את הכללים האמריקניים שהיו תקפים
באותה תקופה
כאמור ,הסטייה הישראלית המרכזית מהנוהג האנגלו-סקסי/אירופאי היא בקיום
קטלוגים נפרדים שבהם המידע נרשם באלף -בית המקורי (עברי ,ערבי או קירילי)
ולא בתעתיק .נוהג זה קיים גם בארצות אחרות (לא יעלה על הדעת שבארצות ערב,
ברוסיה ,בסין וכדומה לא ישתמשו בכתב המקורי) .אך השימוש בשפה העברית גורם
לבעיה מיוחדת :בעיית הכתיב .כידוע השפה העברית נכתבת בכתיב "חסר(כאילו
מנוקד) או בכתיב " מלא" (כתיב חסר ניקוד) (ולעתים קרובות אף בערבוב של
השניים) .כתיבת נקודות הגישה על-פי צורת הופעתם בפרסום עצמו עלולה לגרום
להופעת אותן מילים במקומות שונים בקטלוג ("מילון" ו"מלון"" ,אוהל" ו"אהל",
"וייס"" ,וויס"" ,ויס" ,ו"ווייס") .על כן הוחלט עוד בתחילת עידן הקיטלוג בארץ
לקבוע כתיב אחיד לכל הכותרות למרות הכתוב בפרסום עצמו .קביעה זו אמורה אך
ורק בנוגע לנקודות הגישה.תיאור הפרסום מועתק מהשער בדיוק כפי שהוא כתוב.
מסיבות היסטוריות וטכניות נקבע שהכתיב האחיד בקטלוגים יהיה הכתיב החסר
(כאילו מנוקד :עמוס עז ,לא עמוס עוז!) ,אם כי גם בכך לא הייתה אחידות גמורה.
לבחירה זו סייעה העובדה שכללי הלשון העברית מיוסדים על הכתיב המנוקד ורוב
כללי העזר (מילונים ,אנציקלופדיות וכו') מנוקדים.
בשנים האחרונות יש נטייה הולכת וגוברת בספריות בארץ לכבד את צורת הכתיב
שמעדיף האדם עצמו (דבר התואם את הכללים הבין-לאומיים) ולהפנות מצורות
כתיב אלטרנטיביות .יש המנסים לשפר את חיפוש הכותרים על ידי מתן כותרת
נוספת לכתיב אלטרנטיבי (למשל גם מילון וגם מלון).
יש הבדלים נוספים בין כללי הקיטלוג הנהוגים בחו"ל לבין הכללים הנהוגים בארץ
במיוחד בקשר לקיטלוג ספרי התנ"ך ,ספרות התלמוד ,המדרשים ,ספרי התפילה
ועוד .אלה יידונו בפרקים הבאים.
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 1.1מטרות הקטלוג:קטר IFLA ,וFRBR -
הקטלוג של הספרייה ,כמו כל מאגר מידע ביבליוגרפי ,מורכב מחלופות למסמכים
�� � �� �  ,אשר מייצגים את המסמכים השלמים .בקטלוג הספרייה
���� � ��� או
תחליפים אלו נקראים "רשומות ביבליוגרפיות"
רשומות קיטלוג ,ומטרתן להפנות את הלקוח למסמכים השלמים .לכל פריט באוסף
������� � ,
הספרייה יוצרים רשומת קיטלוג ,שיש בה תיאור הפריט
נקודות גישה �� �� �� ומידע המאפשר למשתמש גישה פיסית לפריט עצמו
��� �� � .
הצלחת הקטלוג של הספרייה תלויה ביעילותו ובאפקטיביות שלו ,שפירושה
האופרטיבי הוא לאפשר נגישות למשאבי מידע במהירות ובקלות מתוך י חיסכון
במשאבים ובמאמץ .על מנת להגביר את היעילות והאפקטיביות של הקטלוג ,יש
לקבוע מראש את המטרות של הקטלוג – מהו תפקידו ומה הן הציפיות של קהל
המשתמשים בנוגע לביצועי הקטלוג .מטרות אלו הן הבסיס לקביעתם של כללי
הקיטלוג .מבין הראשונים אשר עיצבו כללי קיטלוג בעידן המודרני נזכיר את אנטוני
פניצי ( ,6)2112את צ'רלס ג'ואט ( 7)211.ובמיוחד את צ'רלס אמי קטר ( )2101שהיה
הראשון שהגדיר במפורש את המטרות של הקטלוג.8
כלליו של קטר הושפעו ֵמהמעבר של הקטלוג מ ֵספר לכרטסת ומפתיחתו של הקטלוג
לשימוש הקהל ולא רק לשימוש הספרנים..
מטרות הקטלוג על פי צ'רלס אמי קטר
מטרה  .1לאפשר ללקוח למצוא ספר (מסמך) ספציפי כאשר ידוע לו שם מחבר
הספר או כותרו או נושאו.
בעבר סיפקו קטלוגים בצורת ספר רק נקודת גישה אחת לכל פריט ,ונקודות גישה
נוספות אורגנו במפתחות משניים שליוו את הקטלוג המרכזי .המעבר לקטלוג
כרטסת אפשר שלכל פריט יהיו כמה כרטיסים הניתנים לסידור באותו קטלוג לפי
9
נקודות גישה שונות ,דהיינו כרטיסים לפי אחראי(ם) כותר(ים) ונושא(ים).
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היו ספריות שבחרו להפריד בין הקטלוגים :כרטסת לשמות האחראים לתוכן האינטלקטואלי
(מחברים ,עורכים וכו') ,כרטסת לכותרים וכרטסת לנושאים .לאלו היה אפשר להוסיף כרטסת על פי
סימן המדף אשר שיקף את סדר הפריטים הפיסיים על מדפי הספרייה ��� .
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המצב החדש אפשר למשתמש לבוא לספרייה עם מידע חלקי .למשל ,אם
המשתמש מחפש מידע בנושא מסוים ,ואין לו מידע בנוגע לפריטים ספציפיים
בנושא– הוא עדיין ימצא פריטים העונים על החיפוש שלו .כלומר החיפוש בקטלוג
נעשה גמיש יותר וידידותי יותר למשתמש.
מטרה  .1לשקף בנאמנות את אוסף הספרייה ,כדי שהלקוח ימצא את כל הקיים
בספרייה מאת מחבר ספציפי ,על נושא ספציפי או בסוג ספרותי ספציפי
�� � �� � � .
כאן המטרה היא קיבוץ פריטים ( ����) שיש ביניהם קשר לוגי .למשל,
תחת שמו של מחבר מסוים נמצאים כל הספרים שהוא כתב .הבעיה היא
שלפעמים שם של מחבר מאוית בצורת שונות או אותו מחבר כותב תחת כמה
שמות בדויים .למשל השם של המשורר שאול טשרניחובסקי נרשם בכמה
פרסומים כ -צ'רניחובסקי .או נושא כגון לקות קריאה ידוע גם כדיסלקציה .מצב
זה של שינויים באיות או במינוח גורם לפיזור פריטים בקטלוג ומאלץ את
המשתמש לבצע כמה חיפושים על מנת לראות ,לדוגמה ,את כל הפריטים של
אותו מחבר .הקטלוג פותר בעיה זו על ידי קביעת צורה אחת לכל שם או נושא
מתוך הפניית הקורא ממונחים מצורות שלא נבחרו אל הצורה המועדפת וכן על
ידי הפניית הקורא למונחים שאינם זהים אך יש קשר ענייני ביניהם.
מטרה  .1לצייד את הלקוח במידע מספיק על אודות כל ספר (למשל אופי הספר,
מהדורה וכדומה) כדי שהלקוח יוכל לבחור מתוך כל ההיצע את הפריטים
המתאימים ביותר לצורכי המידע שלו.
לכל אדם יש צורכי מידע אישיים ,התלויים ,לדוגמה ,בנושא שהוא מחפש ,רמת
השכלתו והמטרה שבעבורה הוא מחפש מידע (ללימודים ,לעבודה ,לתחביב וכו') .אם
הרשומה הביבליוגרפית של פריט נושאת מידע מפורט על הפריט ,היא מסייעת
למשתמש לבחור בפריט המתאים ביותר לצרכיו בעזרת הקטלוג .המידע המפורט
חוסך למשתמש את הצורך לגשת לפריטים עצמם ולבדוק אחד לאחד את הפריטים
עד שימצא את מבוקשו ,דהיינו חיסכון בזמן ובמאמץ של המחפש.
מטרות הקטלוג ומשימות המשתמש בקטלוג– איפל"א ו-
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בשנת 2112אישר ארגון איפל"א
����� את המסמך "עקרונות פריס"  ,ובו הוגדרו העקרונות המנחים את
עיצובם של כללי הקיטלוג המודרניים .קטר הגדיר את מטרות הקטלוג .מסמך
"עקרונות פריס" הגדיר את הפונקציות ואת המבנה של הקטלוג מתוך התבססות על
המטרות של קטר.
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פרסומה של המהדורה השנייה של כללי הקיטלוג האנגלו-אמריקאיים ( )2101סימנה
את תחילתם של המאמצים המתמשכים להתאים את כללי הקיטלוג לסביבה
הממוחשבת .זה שלושה עשורים אנו עדים למחשוב המסיבי של מערכות הספרייה
השונות ,ובראשן קטלוג הספרייה .ההתפתחויות הטכנולוגיות האחרונות מאפשרות
דרכי גישה למידע שהן שונות ומגוונות מן הדרכים המסורתיות .קובעי הכללים נקטו
עמדה זהירה :השינויים בכללי הקיטלוג מאז פורסמה הגרסה הראשונה של
�
המהדורה השנייה של כללי הקיטלוג האנגלו-אמריקאיים � � �
� היו קשורים להופעתן של מדיות חדשות שבהן ארוזים משאבי המידע ,אך לא
להתפתחויות הטכנולוגיות בתחום של אחזור מידע ממוחשב.
בשנת  2110ארגן איפל"א את 'סמינר סטוקהולם' ,שבו הוחלט להקים קבוצת
מומחים אשר תגדיר את צרכי המשתמש בקטלוג והפונקציות הנדרשות בשימוש
בקטלוג .התוצאה היתה דו"ח FRBR – Functional Requirements for
) Bibliographic Records (IFLA, 1998במסמך זה הוגדרו ארבע פונקציות של
מחפשי מידע ברשומות הביבליוגרפיות:





למצוא את משאבי המידע המתאימים לקריטריונים של החיפוש של המשתמש
(כגון שם מחבר ,כותר או נושא);
לזהות את הישות( 11כגון ,לאמת שמשאב המידע המבוקש על ידי המשתמש תואם
את זה המתואר ברשומה ,או להבחין בין שני משאבי מידע בעלי תכונות דומות,
או שני יוצרי משאבי מידע דומים);
לבחור בישות התואמת את צרכי המשתמש (כגון ,בחירת טקסט בשפה הידועה
למשתמש);
להשיג או לגשת לישות המתוארת (כגון ,שאילת משאב מידע מהספרייה ,רכישת
המשאב או נגישות למשאב דיגיטלי מקוון).
� ��

בשנת  2001ארגון איפל"א פרסם מסמך עקרונות הקיטלוג,
������ � �� � � � � �12ובו המטרות והפונקציות של הקטלוג .
מסמך זה הגדיר משימה נוספת למשתמש בקטלוג:
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 לנווט בתוך הקטלוג ומעבר לו ,באמצעות ייצוג הולם של הקשרים הלוגיים
הקיימים בין הישויות שבקטלוג וייצוג הולם של דרכי הניווט ביניהן.

 1.1המודל של ��
��������������������
���������
� ,המציין אובייקטים בעלי עניין למשתמשים .אובייקטים,
� ישות �� – מושג מרכזי ב-
או ישויות ,אלו מתוארים על ידי מידע ביבליוגרפי .ישות יכולה להיות מתוצרי המאמץ
האינטלקטואלי (כגון יצירה) ,מיוצרי התוצרים האלו (כגון אדם שחיבר יצירה ,מו"ל וכו') ,או ישויות
שיכולות לשמש נושאי התוצרים .ראו הסבר מקיף בהמשך.
������ � ���
��� ��� � �
� ����
��� .
�
���
���� ��
� ��� � �
� מבוססות ��
�� �
��
� � �

�

עיקרו של מסמך ה �� -הוא המודל הרעיוני של ישויות
את:
• הישויות בעלות העניין למשתמשי הקטלוג;
� �� של כל ישות וישות .לכל ישות מוגדרת קבוצה של תכונות,
• התכונות
שלפיהן המשתמש מעצב שאילתות לחיפוש ומעריך את התוצאות לשאילתות.
� ���� הן הקשרים האפשריים בין הישויות השונות.
יּוחסֹות
• ְ

� �  .המודל מגדיר

מודל הישויות אומץ בכללי הקיטלוג החדשים ,ה.14 �� -
בקבוצה הראשונה נכללות ארבע ישויות המייצגות את התוצרים של פעילות
אינטלקטואלית או אמנותית :יצירה ,ביטוי ,התגלמות ,פריט.
יצירה  - � -עבודה אינטלקטואלית או יצירה אומנותית מובדלת ,כלומר התוכן
האינטלקטואלי או האומנותי של היצירה שאינו מוחשי .לדוגמה ,היצירה:
והילד הזה הוא אני מאת יהודה אטלס
�� � ,ובהן :הכותר שלה ( והילד הזה הוא אני) ,צורתה
ליצירה כמה תכונות
(סיפור) ,התאריך המקורי של יצירתה ( ,)2100קהל היעד (נוער) ,וכו' . 15
ביטוי  - ����� -יצירה אינטלקטואלית או אומנותית אשר מקבלת את ביטויה
בצורה טקסטואלית ,גרפית ,קולית ,תנועתית או שילוב של כל הצורות הללו .גם
הביטוי אינו ישות מוחשית .לדוגמה:
הטקסט המקורי בעברית של יהודה אטלס
איור הטקסט על ידי דני קרמן
טקסט התרגום לאנגלית על ידי � �� ��
לחנים לטקסטים שחוברו על ידי אבנר קנר
� �� ובהן :צורתו (סימון אלפא-נומרי ,סימון
לביטוי יש כמה תכונות
מוסיקלי ,תמונה ,קול) ,שפת הביטוי וכו'.
התגלמות-
לדוגמה:

��� �  -ההתגלמות המוחשית של ביטוי של יצירה.

��������������������
���������
�������� � �� �� �� ���� � �
�� � � �
����
�
� � ���
�� ��� �� � �
��� �
����� �� � �� �
� לרשימה המלאה של תכונותיהם של �������
� � � � �� � � �� � � �� �
���
�

�

�

הספר  -והילד הזה הוא אני מאת יהודה אטלס,אשר יצא לאור על ידי
הוצאת כתר ,בשנת .2100
התקליטור  -והילד הזה הוא אני ,יהודה אטלס ,הלחין ועיבד אבנר קנר,
אשר הופק ברמת השרון על ידי חברת אן .אם .סי .בשנת .2111
קלטת הווידיאו  -והילד הזה הוא אני ,שהופקה בתל-אביב על ידי חברת
� � �� �� ��

� �� ובהן :מהדורה; שם המוציא לאור ,היצרן
להתגלמות יש כמה תכונות
או המפיק; מנשא (כגון כרך ,תקליטור ,קלטת וידיאו) ,וכו'.
פריט -

�  -יחידה אחת או עותק אחד של ההתגלמות.

� �� ובהן :זיהויו (כגון מספר העותק באוסף
לפריט יש כמה תכונות
הספרייה) ,סימונים מיוחדים (כגון הקדשה בכתב ידו של המחבר) ,מצבו הפיסי,
הגבלות בשימוש בפריט ,וכו').
לסיכום:

בקבוצה השנייה נכללות הישויות אשר אחראיות לתוכן האינטלקטואלי או
האומנותי של התוצרים האלה (כגון מחברים ,מלחינים ,ציירים); ,להפצתן (כגון
מוציא לאור ,מפיץ ,סטודיו הפקה) ; או לאפוטרופסות שלהן (אוסף פרטי ,ספרייה,
מוזאון) .ישויות אלו יכולות להיות בן-אדם (יחיד או משפחה) או תאגיד.
אדם אחד או כמה אנשים ,תאגיד אחד או כמה תאגידים יכולים ליצור יצירה,
ביטוי ,התגלמות או פריט; ולהפך  -אדם אחד או תאגיד אחד יכולים ליצור יותר
מיצירה אחת ,ביטוי ,התגלמות או פריט אחד  .לדוגמה :ספר שחיברו שני מחברים
ובו איורים מאת מאייר אחד ,והוא יצא לאור על ידי שני מו"לים; מחבר אחד שכתב
שבע יצירות או מו"ל אחד שהוציא לאור אלף ספרים.

�

יחסים יכולים להתקיים גם בין הישויות של הקבוצה השנייה :אדם-יוצר יכול
להשתייך לתאגיד; תאגיד יכול להעסיק כמה אנשים-יוצרים ,כגון כמה מחברים
שכולם פעילים באותו מוסד-מחקר או כמה מחברים המשתייכים לאותה משפחה.
דוגמאות לתכונות המאפיינות את הישויות בקבוצה השנייה :שם אדם ,תאריכים
המשויכים לו ,שם תאגיד ,מקום פעילותו ,וכו'.
לסיכום:

בקבוצה השלישית נכללות ישויות המשמשות נושאים של התוצר האינטלקטואלי
או האמנותי:
מושג  -תפיסה אבסטרקטית או רעיון ,שיש בו דיסציפלינות ,דתות,
פילוסופיות ,שיטות וכו' (כגון כלכלה ,חסידות ,סגנון בארוק ,שיטת מחקר
איכותי);
אובייקט – דבר מוחשי ,חי ,צומח או דומם ,הקיימים בטבע או פרי יצירתם
של בני-אדם (כגון מגדל אייפל ,מטוסים ,עוף הּדֹודֹו);
אירוע – התרחשות ,מקרה או פעולה (כגון משחק כדורגל ,מלחמת
העצמאות ,המאה העשרים);
מקום – בכל מקום בכדור הארץ או מחוצה לו ,מקום שהיה קיים בעבר או
קיים בימינו ,מאפיין גאוגרפי או תחום גאו-פוליטי (כגון הרי הגליל ,מכתש
פירי של הירח ,העיר לונדון ,מדינת אוהיו).
יחסים קיימים גם בין הישויות של הקבוצה השלישית .לדוגמה :אירוע שקשור
במקום מסוים (כגון משחקי האולימפיאדה בלונדון); אובייקט הקשור למושג
(הכחדת עוף הּדֹודֹו); מושג הקשור למקום (חקר הירח) .קשרים אלו יכולים להיות
פשוטים או מורכבים מאוד ולערב ישויות גם מהקבוצות האחרות (חקר מקורות
אנרגיה מתחדשת המתרחשת במעבדות הלאומיות של ארצות הברית בלס-אלמוס
שבמדינית ניו-מקסיקו).

�

חשוב לציין שגם הישויות מקבוצות א ו-ב יכולות לשמש נושאים ,לדוגמה  :ספר
שעוסק בתנ"ך ,סרט על חייו של יצחק רבין או דיסרטציה על הקמתה ופעילותה של
חברת אפל.
לסיכום:

הקווים המנחים של כללי הקיטלוג
מסמך עקרונות הקיטלוג של איפל"א (המוזכר לעיל) הגדיר את הקווים המנחים
ליצירת כללי הקיטלוג ,הנקראים ,International Cataloguing Principles
כללים אלה הם בסיס לכללי ה.� -
אלה הם הקווים המנחים של איפל"א :
 .2נוחיות המשתמש תנחה כל החלטה בתיאור של ישות ובעיצוב כל נקודת
גישה מבוקרת.
 .2שימוש מקובל  -שפת התיאור ונקודות הגישה יותאמו לשפה המקובלת של
רוב משתמשי הקטלוג.
 ..ייצוג  -הבסיס לתיאור ולנקודות הגישה המבוקרות למשאב הוא כפי
שהמשאב מציג את עצמו.

�

.1
.1
.1
.0
.1
.1

דיוק בתיאור כל משאב וישות בקטלוג (דהיינו ,הספקת מידע מובנה וברור,
ללא טעויות והטעיות).
נחיצות וכמות מספקת  -בתיאור ובנקודות הגישה המבוקרות ייכללו
האלמנטים הנחוצים למשתמש במשימותיו ולזיהוי חד ערכי של ישות.
חשיבות – על האלמנטים של התיאור להיות בעלי משמעות ביבליוגרפית.
כדאיות כלכלית  -העדפת דרכי הביצוע להשגת מטרות הקטלוג אשר
מקדמות את רמת הקיטלוג ואת עלותן-ותועלתן הכלכלית
סטנדרטיזציה ועקיבות ביצירת תיאור משאב ונקודות הגישה.
שילוב -ככל האפשר  -יתבססו התיאורים של כל סוגי המשאבים ושל כל
סוגי הישויות על כללים משותפים.

לתשעת העקרונות האלה יש להוסיף:
• כללי הקיטלוג אינם תלויים בפלטפורמת קיטלוג ספציפית ,כגון MARC, Dublin
 Coreאו כל מערכת אחרת.
כללי הקיטלוג חייבים להיות הגיוניים ,בני-הגנה ולא שרירותיים .אם מתגלה
שבה בצורה פרקטית והגיונית.
סתירה בין כללים ,יש ליי ָ
מעל לכול עומדת טובת הלקוח של הספרייה ומשימת המקטלג היא לחסוך זמן
לקורא ולסייע לו לאתר את משאבי המידע הרלוונטיים ביותר לצורך השגת המידע
הנחוץ לו.

 1.1רשומת הקיטלוג ,יצירתה והעתקתה
פעולת הקיטלוג דורשת איסוף נתונים לתיאור הפריט ,חלקם מתוך הפריט עצמו
וחלקם ממקורות נוספים וצירוף כל פרטי התיאור בצורה מוסכמת ומובנת .כיוון
שהקיטלוג היום נעשה ברובו באמצעות מחשבים ,נהוג להשתמש במינוח מושאל
מעולם המחשב ,והתיאור של הפריט כולו נקרא רשומת קיטלוג ����
�  ,.כל חלק מרכזי בו (שם יוצר ,שם הפריט ,נתוני הוצאה לאור וכדומה)
���� נפרדים .החלקים המשניים של השדות ,אם נדרשים ,נרשמים
נרשם בשדות
בתת-שדות����� .מערכות קיטלוג ממוחשבות מציגות בפני המקטלג טופס
שלתוכו הוא מכניס את המידע הדרוש .המחשב שומר את המידע בפורמט פנימי
המאפשר למפתח אותו ולהציג אותו אפשרויות .השיטה הנפוצה ביותר היום בעולם
לקידוד מידע ביבליוגרפי היא בפורמט �� הבין-לאומי שהוזכר קודם בפרק זה.
ברשומת הקיטלוג נכללים פרטי התיאור העיקריים האלה :שם הפריט ,שמות
יוצריו ,שנת הופעתו ועוד פרטים רבים שיוסברו בפרקים הבאים .חלק מהפרטים
האלה יועתקו ישירות מהפריט ,חלק מהם דורשים עיבוד מסוים ,חלקם (הערות)
ינוסחו על ידי המקטלג עצמו .בעידן המחשב יש גם צורך או דרישה לרשום גם
פרטים שלא היה מקובל לרשום בקטלוג הכרטסת .למשל ,המעיין בכרטסת זיהה
את שפת הפריט בדרך כלל מתוך המילים המועתקות ממנו ,אך המחשב אינו מסוגל
לעשות זאת אלא רק להבחין בין סוגי אותיות (לועזי ,עברי ,ערבי ,קירילי) .לכן עלינו

�

לפרט את שפת הפריט כדי שנוכל להבחין בין שפות בתהליך החיפוש .אבחנות
נוספות כמו סוג הפריט (ספר ,כתב-עת ,מפה ,הקלטה) ,צורתו (נייר ,אלקטרוני),
ועוד ,דורשים גם הם רישום וקידוד אחידים בקטלוג הממוחשב.
גם כמות המידע הנרשם השתנתה עם המעבר מהכרטסת למחשב .בעידן כרטיס
הקטלוג היה חשוב לצמצם את כמות המידע כדי שכרטיס אחד יכיל את כולו
(ובמקרה חריג יוסף כרטיס המשך אחד) .מגבלה זאת צמצמה את האפשרות לפרט
את תוכנו של הפריט ,את כל היוצרים הקשורים בו ,תקציר שלו ועוד .המעבר
למחשב הסיר מגבלה זאת ואפשר לרשום ,לאחזר ולהציג הרבה יותר מידע .למשל,
כללי הקיטלוג שקדמו ל � -קבעו שאין לרשום את כל המחברים של הפרסום אם
יש יותר משלושה ,אך בקטלוג הממוחשב אין סיבה שלא לרשום את כל המחברים.
ולאפשר חיפוש גם לפי שמותיהם .ואכן כך נקבע בכללי הקיטלוג החדשים לפי
� .
יצירת רשומת קיטלוג בקטלוג לפי כל כללי הקיטלוג ותקניו איננה משימה פשוטה
והיא דורשת ידע מקצועי רב .חומר ייחודי כמו כתבי-יד ,חומר מוסיקלי וחומר
מקצועי מיוחד דורשים התמחות וחיפושים רבים .אותו פריט מגיע לספריות רבות
ויצירת רשומת קיטלוג מקורית בכל ספרייה וספרייה היא עבודה יקרה ,כפולה
ומיותרת .לכן מקובל בעולם היום להעתיק רשומות קיטלוג ממקור סמכותי,
להתאימה לדרישות המקומיות וליצור רשומת קיטלוג מקורית רק במקרים חריגים
כאשר אי-אפשר למצוא רשומת קיטלוג מוכנה .מובן שאת הקיטלוג הסמכותי
צריכים לבצע מקטלגים מנוסים הנעזרים במרכז ביבליוגרפי עשיר .היום כמעט אין
ספרייה אשר איננה נעזרת במידה זו או אחרת בשירותי קיטלוג מוכנים
שירותי אספקת קיטלוג היו קיימים שנים רבות לפני עידן המחשב .ספריית הקונגרס
האמריקנית נהגה להדפיס עותקים של כרטיסי הקיטלוג שלה ולמכור אותם
לספריות אחרות לשימוש מקומי (מספר הכרטיס המופיע מאחורי השער של ספרים
אמריקניים רבים נועד להקל על הספריות בהזמנת כרטיסים אלה) .שירות דומה
בארץ הוקם על ידי מרכז הספר והספריות ( לשעבר מרכז ההדרכה לספריות
ציבוריות) אשר הדפיס והפיץ כרטיסי קיטלוג מוכנים לספרים בעלי עניין לספריות
הציבוריות בארץ.
בעידן המחשב ,הלכו והשתכללו שירותים אלה .מפעל הקיטלוג של מרכז הספר
והספריות מפיץ רשומות קיטלוג דיגיטליות לספריות הציבוריות .כמו כן חלק
מחברות התוכנה לספריות קטנות בארץ מאפשרות לספריות הלקוחות שלהן
להעתיק רשומות קיטלוג זו מזו .בתחום הספרות המחקרית והאקדמית בארץ,
הקטלוג המאוחד � מאפשר לספריות להעתיק באופן חופשי כל אחת ממיליוני
הרשומות הנמצאות בו.
בעולם הגדול יש כמה מפעלים דומים .הגדול שבהם הוא מאגר � �� של
� ובו יותר מ 200 -מיליון רשומות קיטלוג של כ-
מאגד הספריות הבין-לאומי
 00,000ספריות מרחבי העולם .השימוש במאגר זה כרוך בתשלום ,ובארץ מנויות
עשרות ספריות אקדמיות על שירות זה דרך מאגד מלמ"ד .ספריות מרכזיות ברחבי

�

העולם ,ובראשן ספריית הקונגרס ,מאפשרות גישה חופשית אל הקטלוגים שלהן גם
לחיפוש וגם להעתקת רשומות .יש לציין שהעתקת רשומות ישירות ממחשב למחשב
דורשת שימוש בתקנים מיוחדים להעברת רשומות קיטלוג ,אך היום רוב תוכנות
הקיטלוג תומכות בתקנים אלה.

 1.1דרכי חיפוש בקטלוג
מגבלות הכרטסת הכתיבו מספר מצומצם של כרטיסים לכל קיטלוג ובעקבות זאת
נרשמו רק נקודות גישה ספורות לכל פריט :הכותר ,היוצרים המרכזיים בלבד,
הסדרה והנושאים .על הקורא היה לדעת את סדר האלמנטים בכל נקודת גישה (שם
משפחה לפני שם פרטי ,איך להתייחס לתחיליות כמו ה"א הידיעה ,וכדומה).
בעידן המחשב הוסרה המגבלה על כמות נקודות הגישה ונוספו אפשרויות חיפוש
חדשות שלא היה אפשר לחשוב עליהן לפני המחשב :חיפוש לפי מילים יחידות
משדות שונים בכל סדר שהוא ,לפי מקום הוצאה ,שנת הוצאה ,סוג חומר ,שפה ועוד
ועוד .אמנם כללי הקיטלוג נוקשים ,וזאת כדי לשמור על אחידות  -אך בזכות
אחידות זו אפשרויות החיפוש בנתונים אלה כמעט בלתי מוגבלות ומוצרי תוכנה
שונים מאפשרים חיפושים מתוחכמים נוספים .הנטייה בדור החדש של מנשקים
ציבוריים (המכונים הדור השני של מנשקי ��) היא לחיפושים פשוטים הדומים
לסוג החיפושים שמציעים מנועי חיפוש כמו "גוגל" (כמה מילים בתוך מלבן חיפוש)
כאשר התוצאות מלוות באפשרויות חיתוך וסינון לפי מבחר גדול של פרמטרים.
גם בתצוגת הנתונים התחוללה מהפכה גדולה בעידן המחשב :על הכרטיס היה
המידע אחיד והציג מידע הדרוש גם לקורא וגם לספרן (מידע שבחלקו אינו מעניין
את הקורא ואף עשוי להפריע לו) ,לעומת זאת בקטלוג המקוון אפשר לקבוע דרגות
שונות של תצוגה :תצוגה מינימלית לקורא ,תצוגה מלאה יותר למעוניין בפרטים
נוספים ותצוגה מקסימלית למעוניינים בכך .מערכות אלה הן בדרך כלל גמישות
מאוד וכל ספרייה יכולה לקבוע את צורות התצוגה של המידע הנראה לה.
אין ספק שהגורם החשוב ביותר בעתידו של הקטלוג והקיטלוג הוא השימוש
במחשב .המחשב מאפשר גישה לאוסף הספרייה גם בדרכים המוכרות וגם בדרכים
חדישות ביותר .באמצעותו אפשר אפילו ללמוד על דרכי השימוש בקטלוג ובספרייה.
המחשב מאפשר להשתתף במפעלים משותפים ולהגשים את הרעיון של רשת ארצית
של ספריות ,שבה המידע הנמצא בספרייה אחת פתוח לפני באי כל הספריות
השינוי הזה מעמיד אתגר גדול גם בפני הספרן .הוא יקטלג פחות פרסומים בעצמו
וישתמש יותר בקיטלוג שיצרו י אחרים .יהיה עליו להיות בקי בקטלוגים גדולים:
אזוריים וארציים .בעתיד הנראה לעין הקטלוג המקומי עשוי להיות חתך מתוך
קטלוג רב-מוסדי גדול הרבה יותר ( מערכות כאלה כבר נמצאות בשוק!) .לבסוף ,על
הספרן יהיה לדעת לתווך בין הקורא ובין המחשב מתוך הכרה מעמיקה של
הדרישות והצרכים של שני הצדדים גם אם הוא יקטלג מעט בעצמו ,עליו להכיר
היטב את כללי הקטלוג והקיטלוג כדי להצליח במשימה זאת.
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פרק 2

נקודות גישה
(תאריך עדכון )03.22.20
 2.3מבוא
נוסף על העתקה של מידע הנמצא בפריט המקוטלג ,על המקטלג לקבוע נקודות גישה
�� �� שלפיהן יהיה אפשר לחפש בתוך הקטלוג ולאתר את הפריט .נקודות
גישה אלה יכולות להיות שמות של אנשים ,שמות משפחות או תאגידים הקשורים
לפרסום (במגוון הקשרים) ,שמות של יצירות וגם נושאים המתארים את תוכנו של
הפרסום .מתן נקודות גישה לפי נושאים נקרא בישראל גם "מפתוח" ואינו כלול
בכללי הקיטלוג העוסקים בעיקר במידע תיאורי .בפרק זה נעסוק באופן כללי
בקביעת נקודות גישה לפי אישים ומשפחות ,תאגידים ושמות יצירות ,ובשלושת
הפרקים הבאים נפרט את כללי קביעת צורותיה של כל קבוצה.
 2.2סוגי נקודות הגישה
נקודות הגישה בהן נעסוק הן :אנשים (בודדים ומשפחות) ,תאגידים מסוגים שונים
וכן שמות של יצירות .אנשים ותאגידים יכולים ליצור יצירות ,למלא תפקידים
אחרים ביצירות (עורך ,מתרגם ,מאייר ,במאי ,זמר ,מוציא לאור ,נותן חסות וכד').
נקודות גישה יכולות גם להיות קשורות אחת לשנייה (למשל :תאגיד בעל שם חדש
הממשיך את הפעילות של תאגיד קודם).
נקודות הגישה נקראו עיולים���� והיתה
בכללי הקיטלוג שקדמו לכללי
���� .
אבחנה בין עיולים ראשיים ����� � לבין עיולים משניים
בעידן הכרטיסים המודפסים היתה חשיבות מיוחדת לבחירת העיול הראשי ,שהרי
הוא הופיע בכל מערכת הכרטיסים וכל אחד מהעיולים המשניים הופיע רק בכרטיס
אחד בעידן המחשב יש שערערו על הצורך להכתיר את אחת מנקודות הגישה
כ"ראשית" ובארצות מסוימות נוהגים לקודד את כולן כשוות-ערך .הנוהג האמריקני
בקידוד המידע הביבליוגרפי בפורמט "מרק" עדיין מחייב שאחת מנקודות הגישה
תהיה "ראשית" וכך נמשיך לנהוג גם בארץ .יש גם חשיבות לקביעת נקודת גישה
ראשית (או "ראשונה בין שוות") לצורך ציטוט ביבליוגרפי ,לזיהוי חד-ערכי של
יצירות ולקביעת סימן הספר .לצורך כך ,נגדיר את נקודת הגישה הראשית ("העיול
הראשי" במינוח הישן) כיוצר היצירה (אם יש כמה ,הראשון או הראשי מביניהם).
בהיעדר יוצר מזוהה ,כותר היצירה עצמה (לפעמים עם תוספות שונות) ייחשב
לנקודת הגישה הראשית .יש לציין שהביטוי "נקודת גישה ראשית" בו אנו
 ,אלא רק נקודות גישה שהן חובה ואלה
משתמשים בספר זה אינו מופיע בכללי
שהן רשות.
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הזיקה בין אנשים ותאגידים ליצירות יכולה להיות זיקת יוצר ��� או זיקת
משתתף � �� �  .היוצרים אחראים ליצירת התוכן האינטלקטואלי של היצירה
(טקסט ,מוסיקה ,יצירת אמנות וכד') וחשיבותם ליצירה היא מרכזית .משתתפים
למיניהם יכולים למלא רשימה ארוכה של תפקידים :עריכה ,תרגום ,איור ,עיבוד,
בימוי ,הלחנה ,ביצוע (של יצירה מוסיקלית ,משחק (בסרט קולנוע) ,ועוד .כללי �
הם מינימליסטיים מאד לגבי מספר נקודות הגישה שהן חובה לפריט מסוים
ומשאירים הרבה לשיקולו של המקטלג .ספריות רבות וקבוצות של ספריות קבעו
המלצות לנהלים מומלצים ������� כדי להגיע לאחידות סבירה שתאפשר
שימוש בין-מוסדי ברשומות קיטלוג .בכללים הבאים נציין את נקודות הגישה שהן
חובה ב � -את אלה שהם רשות ואת אלה שהם מומלצים.
 2.2יוצרים � �� ותורמים

� � ��

היוצר הוא האחראי לתוכן המחשבתי ,הספרותי או האמנותי של יצירה כולה או של
חלק גדול ממנה .יוצר יכול להיות לא רק סופר אלא גם צייר ,צלם וכד' ,בהתאם
למהות הפרסום .למשל :צלם הוא היוצר של ספר המכיל אוסף מצילומיו ,מלחין
הוא היוצר של יצירה מוסיקלית ,מעבד יצירה מסוגה לסוגה (מחזה לסיפור וכד')
הוא יוצרו של היצירה החדשה וכן הלאה .המונח "יוצר" אינו מוגבל לבני אדם
בלבד .תאגידים (שם כולל לגופים מאוגדים מכל הסוגים) יכולים להיות היוצרים של
סוגים שונים של פרסומיהם :דו"ח של ארגון ,פרוטוקול דיונים של כנס ,קטלוג של
ספרייה ,שירים שחוברו על ידי חברי להקה (כקבוצה) וכד' .למשל ,משרד האוצר
הוא ה"יוצר" של הצעת תקציב המדינה ,והקונגרס הציוני הוא ה"יוצר" של
פרוטוקול דיוניו .המקרים בהם תאגיד נחשב ליוצרו של פרסום יפורטו בכללים
להלן.
חובה לתת נקודת גישה ליוצר הראשי (בין שהוא מזוהה כיוצר
על פי כללי
עיקרי או יחידי) ,אם אין "יוצר ראשי" ,חובה לתת נקודת גישה לפחות ליוצר
הראשון הנזכר בפרסום .מתן נקודות גישה ליוצרים נוספים מומלץ מאד אך אינו
חובה .השונה מכללי הקיטלוג הקודמים הוא שאין מגבלה על מספר נקודות הגישה
ליוצרים (אפילו עשרות ,אם יש!) והדבר נתון לשיקולו של המקטלג ולנהלים
מומלצים מוסכמים של גופי תיאום מקצועיים.
אפשר לתת נקודת גישה לא רק לאדם או לגוף הקשור ליצירה שנחשב "יוצר" .יש
גם תפקידים בעלי חשיבות משנית הראויים לציון ולמתן נקודות גישה.
 2.0מונחי יוחסות

� ��

כיוון שיש סוגים שונים של נקודות גישה ,לא תמיד ברור לקורא מה הקשר בין כל
נקודת גישה שנתן המקטלג ליצירה המקוטלגת .חלק מהקשרים מובנים מתוך
העתקת המידע התיאורי ("מאת פלוני"" ,בעריכת פלוני" וכד') אך העתקה זאת לא
תמיד מסבירה את כל הקשרים ,וגם עצם העתקת חלקים מהמידע אינה חובה אלא
רשות.
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� אפשרו להוסיף לחלק מעיולי האנשים ציון תפקיד (למשל :כהן ,דוד,
כללי
מתרגם) אך ספריות רבות לא נהגו לעשות זאת ,או עשו זאת באופן חלקי בלבד ,בין
השאר משום שבמערכות ממחושבות פחות משוכללות השם עם התוספת נתפס כשם
אינם מחייבים הוספת מונחים מקשרים לשמות ,אבל
נפרד .גם כללי
מאפשרים זאת בכלל השמות (גם תאגידים) ובכלל התפקידים (גם למשל :כהן ,דוד,
מחבר) .מומלץ לנהוג כך .בספריות שאינן יכולות לנהוג כך או שאינן רוצות לנהוג כך
אפשר על ידי הערה להסביר את הוספת נקודת הגישה.
דוגמאות של מונחים מבחינים שכיחים הם:
יוצרים
1
מחבר
אמן
מלקט
צלם
מעבד

��
��
�� �
� ��
���

תורמים
במאי
עורך
מתרגם
שחקן
זמר
מוסד מארח
גוף מנפיק
וכד'
למשל:

���
��
�� ��
��
��
�� �
�

ביאליק ,חיים נחמן ,מחבר
גולדברג ,לאה ,מחבר
גאון ,יהורם ,זמר
(כאשר הבנק הוא יוצר הפרסום)
בנק ישראל ,מחבר
אוניברסיטת תל-אביב ,מוסד מארח
רשימה מלאה של המונחים המבחינים המותרים בשימוש (יותר ממאה!) נמצאת
 .רשימת המונחים עם צורות מקבילות בעברית כפי שאושרו
בנספח של כללי
ע"י ועדת הקיטלוג הארצית נמצאת בנספח ב' לספר זה.
 2.2זיהוי יצירות

��������������������
���������
המקשרים יהיו תמיד בלשון זכר.
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פרסומים שונים יכולים להיות פשוטים או מורכבים לזיהוי .אם אדם אחד חיבר
ספר ,ללא שותפים וספר זה הופיע רק פעם אחת ,הרי שמו הייחודי של האדם (אולי
בתוספת תאריכים או מידע מבחין אחר) בתוספת שם הספר הם זיהוי מוחלט של
פרסום זה .לעומת זאת ישנן יצירות שנוצרו על ידי מספר אנשים או תאגידים ,וכן
פרסומים שהופיעו פעמים רבות בווריאציות שונות .למשל :ויליאם שייקספיר חיבר
יצירה אחת בשם "המלט" אשר יצאה לאור אלפי פעמים ,בכותרים שונים ,בשפות
שונות ,על ידי עורכים שונים ,עם מפרשים שונים ,על ידי מתרגמים שונים ,בנייר,
בצורה דיגיטלית ,בהקלטות קול ,ובוידיאו .ברור שבמקרים כאלה נצטרך להתייחס
לשלל השינויים והשותפים השונים כדי לזהות בשביל הקורא את הפריט הנמצא
לפנינו.
במקרים מסוימים נקודת האחיזה המרכזית שלנו תהיה שמה (כותרה) של היצירה
ולא אחד מיוצריו.
 2.2הכותר
שמה של יצירה יירשם בצורה אחידה .אם היצירה הופיעה תמיד באותו שם ,דבר זה
מובן מאליו ,אך במקרים רבים אותה יצירה יכולה להופיע בשינויי שם ועלינו לרכז
את כל הווריאציות תחת שם אחד ,מאחד ,המכונה "כותר אחיד" .כלל זה נכון גם
לגבי יצירות של יוצרים מזוהים וגם לגבי יצירות אנונימיות .חלק גדול מהספרות
היהודית הקלאסית (תנ"ך ,התלמוד והמדרשים ,ספרות הקבלה וספרות התפילה)
נרשם תחת כותרים אחידים וישנם כללים מיוחדים ליצירות אלה אשר יפורטו בפרק
.5
נוסף לכותרה האחיד או הרשמי של יצירה ,אפשר להוסיף נקודות גישה גם לכותרים
"אחרים"������ הקשורים לפרסום .דוגמאות לכותרים אחרים הם כותר
שונה המופיע על הכריכה ,כתיב שונה של הכותר (למשל :אותו כותר עברי בכתיב
מלא או חסר) ,כותרים מקבילים (כאשר לפרסום מספר כותרים באותה שפה או
בשפות שונות) ,או בשם כפול (כותר חליף)( ,למשל :החופש הגדול ,או ,תעלומת
הארגזים; "פרנקנשטיין ,או ,פרומיתאוס המודרני").
 2.2פרסומים בעלי אחריות משותפת (יוצרים ותורמים)
ישנם מקרים בהם מספר אנשים או תאגידים שותפים לחיבורו של פרסום .שותפות
זאת יכולה להיות באותו תפקיד (למשל :שני מחברים או יותר של אותה היצירה) או
בתפקידים שונים (למשל:מחבר ,עורך וצייר) .אפשר לחלק פרסומים בעלי אחריות
משותפת לכמה סוגים
 2.2.2יצירה שנוצרה על-ידי כמה אנשים או תאגידים ,כאשר אחד מהם מופיע
כאחראי ראשי במקרה זה נזהה את היצירה לפי האחראי הראשי ,בלי להתייחס
למספר העוזרים שיש לו ,ושמו יהיה נקודת הגישה הראשית ,ובמינוח הישן "העיול
הראשי".
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 2.2.2יצירה שנוצרה ע"י מספר אנשים או תאגידים בעלי אותו תפקיד בלי ציון יוצר
ראשי .במקרה זה נקודת הגישה הראשית תיקבע לפי היוצר הראשון ,ללא קשר
למספר היוצרים הנוספים 2.חובה לתת נקודת גישה ליצירה לפי יוצרה הראשון.
מותר ורצוי לתת נקודות גישה גם לשאר היוצרים ,ללא מגבלה על מספרם ,לפי
שיקול דעתו של המקטלג ו/או לנהלים מוסכמים.
 2.2.0פרסום שהוא תוצאה של שיתוף פעולה בין מספר אנשים בעלי תפקידים
שונים (למשל פרסום המכיל צילומים וטקסט כאשר הצילומים נעשו על-ידי אדם
אחד והטקסט נכתב על ידי אדם אחר) .במקרה זה ,בחירת האחראי הראשי דורשת
שיקול חלקו של כל אחד (מבחינה כמותית) ,חשיבות תפקידו של כל אחד וכן צורת
הצגת התפקידים בפרסום עצמו הנחיות לשיקולים אלה יפורטו בהמשך פרק זה.
 2.2מקורות המידע
זה יותר מחמש מאות שנה ,לספר המודפס יש מקום קבוע להצגת "תעודת הזהות"
��  .שער הפרסום ולעתים קרובות ,דפי מקדם
שלו ,הרי הוא עמוד השער ���
נוספים 3או הקולופון ,4הם מקור האינפורמציה הראשי בשביל המקטלג .לסוגים
אחרים של פרסומים אין תמיד שער במובן הרגיל והמידע המזהה עשוי להימצא
במקומות שונים (בתחילתו או בסופו של סרט וידאו ,על גבי האריזה ,על חומר
מלווה וכד') ונצטרך להסתמך גם על מקורות אלה .לפעמים על המקטלג לחפש
ולהביא מידע מחוץ לפרסום עצמו או ליצור בעצמו תחליף למידע המזהה .במקרים
של אחריות משותפת ,צורת הצגת האינפורמציה בפרסום עשויה לקבוע את צורת
הקיטלוג
 2.2יצירות של יוצר מזוהה
חובה לקטלג כל פרסום שהוא פרי יצירתו של יוצר אחד (אדם או תאגיד) לפי שם
היוצר .הפרסום יקוטלג לפי יוצרו גם אם אינו נזכר ביצירה עצמה ,אך זוהה
בוודאות במקורות ביבליוגרפיים מוסמכים
נקודת גישה ראשית :עגנון ,שמואל יוסף ,מחבר
נקודת גישה לכותר :תהלה
נקודת גישה ראשית :המכון לפריון העבודה והיצור ,מחבר
נקודת גישה לכותר :קטלוג סרטים תשל"ו-
��������������������
���������
� אשר הבחין בין פרסומים עם שנים או שלושה יוצרים לבין
שונה מ"כלל השלושה" ב-
פרסומים עם יותר משלושה יוצרים.
דפי מקדם ) (preliminary pagesהם :שער(י) הפרסום ,מעבר לשער(ים) ,כל עמוד המופיע לפני
השער וגם המעטפת.
קולופון ) )colophonהוא הצהרה בסוף הפריט הנותנת מידע לגבי אחד או יותר מהנתונים הבאים:
כותר ,מחבר ,מו"ל ,מדפיס ,תאריך או כל מידע אחר.
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��� ��
��������� � ���
��� ���
��� ��� ��
 2.2יצירות של יוצר בלתי-מזוהה
יצירה שיוצרה אינו ידוע תזוהה לפי כותרה (לדוגמא :ספר מודע לבינה ,פירוש של
המשנה שמחברו אינו ידוע) .אם מספר יצירות שונות נושאות אותו שם ,יש להוסיף
לשם היצירה פרט מבחין (פרטים על כך בפרק  .)5אם הפרסום מיוחס לאנשים
שונים או גופים שונים ,יש להוסיף נקודת גישה לכל אחד .אם המקורות
הביבליוגרפיים מצביעים על אחד מהם שהוא היוצר הסביר ביותר ,יש לרשום אותו
כ"יוצר הראשי" ולהוסיף נקודות גישה לאחרים.
אם ציון של יוצר בלתי מזוהה הוא ראשי תיבות ,משפט או כל ציון אלפא-נומרי
אחר יש להתייחס אליו כשם יוצר לכל דבר
נקודת גישה ראשית :אחד מותיקי ירושלים ,מחבר
נקודת גישה לכותר  /משפט אחריות :ימי המצור ,מאת אחד מותיקי
ירושלים
��� ��
����� � �
��� ���
��
���
��� �������������
�� �� �
אם ציון היוצר היחידי הוא סימן מיוחד לא אלפביתי ולא מספרי (למשל" :מאת
***") יש לרשום את הפרסום תחת כותרו בלבד .אין נותנים נקודת גישה לסימן
 2.23יצירות של מספר יוצרים
 2.23.2יוצר עיקרי .אם אחד מיוצרי היצירה (לאו דווקא הראשון) צוין כיוצר
העיקרי 5יש לזהות את היצירה לפיו וחובה לתת נקודת גישה לפי שמו .רצוי לתת
נקודות גישה גם לאחרים אך חובה תמיד לתת נקודת גישה גם ליוצר הנזכר ראשון.
 2.23.2אחריות שווה .אם אין יוצר עיקרי ,יש לתת נקודת גישה לפי הראשון
המוזכר .רצוי לתת נקודות גישה גם לאחרים.
בשער:
ניתוח מגמות המתמחות במושב בשיטת התכנון הקירורסבי מאת נחמיה
חסיד ויקיר פלסנר
��������������������
���������
5
יוצר עיקרי יכול להיות מצוין במפורש במקום כלשהוא בספר או על ידי הבלטה בשער (למשל:
אותיות גדולות יותר) .אם אין אחד מהציונים האלה ,נחשבים כל היוצרים בעלי אחריות שווה.
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נקודת גישה חובה :חסיד ,נחמיה ,מחבר
נקודת גישה נוספת :פלסנר ,יקיר ,מחבר
בשער:
�����
����
������ �� �
� �� ����
������� � ��� ����� ��
�
���� � � ��� �� �
�������
��� ��
�
����
��� �
����� ����
������� � �� � �
����� ����
��� �
�� � � ��
���
����� ����
����� �
���
���
אם היצירה הופיעה במספר כרכים ,וסדר שמות היוצרים איננו אחיד בכל
הכרכים ,יש לקבוע את צורת הקיטלוג לפי שער הכרך הראשון .השינוי באחריות
מכרך לכרך יצוין בהערה או ברשימת התוכן למשל:
כרך ב' תורגם ע"י דפנה לוי
�� ��� ��� �
 2.23.0פרסומים בעלי אחריות משולבת (תפקידים שונים ,יוצרים ותורמים)
פרסומים רבים הם תוצאה של שיתוף פעולה בין מספר אנשים ו/או תאגידים ,גם
בתפקידי יצירה וגם בתפקידים משניים (תורמים) .על המקטלג לקבוע נקודות גישה
ראשית ונקודות גישה נוספות על פי תרומתו של כל אחד ועל פי תפקידיהם כפי שהם
מוצגים בפרסום .לפעמים אותו פרסום שיוצא לאור בשינויי ניסוח בשער (או מקור
מידע אחר) יקוטלג בדרך שונה .כאשר יצירה מורכבת מתרומות שונות של אנשים
רבים לעתים קרובות נקודת הגישה הראשית תהיה לפי כותר היצירה ולא לפי אף
אחד מהשותפים .לדוגמא :סרט קולנוע ששותפים בו תסריטאי ,במאי ,שחקנים,
מפיק ,צלם ועוד.
 2.22קבצים ,לקטים ויצירות ערוכות
 2.22.2פרסום שהוא אוסף של חיבורים עצמאיים של יוצרים שונים שיש לו כותר
כולל יזוהה לפי כותרו .רצוי לתת נקודות גישה לעורכים או למלקטים (אם יש)
בשער:
מחקרי עבודה בישראל בעריכת רבקה בר-יוסף ואליעזר לשם
נקודת גישה :בר-יוסף ,רבקה ,עורכת
נקודת גישה :לשם ,אליעזר ,עורך
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בשער:

�� ��
� ��

�
� �

��
� �� �� �
�
��
� �� � �

��

נקודת גישה :גוסטאפסון ,ג'יימס מ ,.מחבר
נקודות גישה אפשריות לשאר המחברים ולמתרגם
נ.ב .ככלל" ,עריכה" נחשבת תפקיד משני ולא "יצירתי" והעורך אינו נחשב יוצר
היצירה .לעומת זאת ,מלקט האוסף חומר ממקורות שונים נחשב יוצר ,גם אם הוא
לפעמים מכנה עצמו בשם "עורך" .תופעה זאת שכיחה במיוחד ביצירות
ביבליוגרפיות כאשר מלקט הביבליוגרפיה נקרא לעתים קרובות "עורך" ובמקרים
כאלה יש להתייחס אליו כמלקט/יוצר.
 2.22.2אם לכל יצירה בקובץ שער נפרד ,יש לפרט את היצירות בהערת תוכן ואפשר
לתת לכל אחת מהן נקודת גישה (מחבר  +כותר.
כותר (נקודת גישה ראשית) :אוצר שיטות על מסכת תמורה
הערה :התוכן :מלאכת חושב  /משה בצלאל לוריא  --תמורת
תודה  /מרדכי אליעזר ובר  --לקט הקוצרים  /פנחס מיכאל רוק
נקודת גישה :לוריא ,משה בצלאל .מלאכת חושב
נקודת גישה :ובר ,מרדכי אליעזר .תמורת תודה
נקודת גישה :רוקח ,פנחס מיכאל .לקט הקוצרים
 2.22.0אם הפרסום כולל כמה יצירות של אותו מחבר בלי כותר כולל ,הכותר
הקובע (רכיב הכותר) הוא רק הכותר הראשון  .רצוי לתת נקודות גישה גם ליצירות
הנוספות.
שער :המלט  -המלך ליר  -רומיו ויוליה
נקודת גישה לכותר :המלט
נקודת גישה לכותר נוסף (רשות) :המלך ליר
נקודת גישה לכותר נוסף (רשות) :רומיו ויוליה
אפשר ליצור כותר כולל מוסכם ,למשל :מחזות .מבחר
 2.22עיבודים
יצירה שעובדה לסוג ספרות שונה נחשבת ליצירה חדשה .למשל :עיבוד לשפה קלה,
עיבוד לילדים ,עיבוד מחזה לסיפור ,רומן לתסריט וכד'  .תקצירים ועדכונים קלים"
אינם נחשבים לעיבודים�
עיבוד נחשב יצירה עצמאית חדשה והמעבד נחשב ליוצרה .יש לתת גם נקודת גישה
ליוצר ולכותר המקורי.
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בשער:
יונה לבנה
כתב ל' פאפיק
ִעבד אוריאל אופק
נקודת גישה ראשית :אופק ,אוריאל ,מחבר
נקודת גישה נוספת :פאפיק ,ליב .יונה לבנה
 2.20יצירות הכוללות חומר אמנותי וטקסט
 2.20.2ליצירה אשר היא פרי עבודתם המשותפת של אמן (צייר ,צלם וכד') וסופר,
נקודת הגישה הראשית תיקבע לפי המודגש כעיקרי (בצורה טיפוגרפית או במפורש)
בשער או במקור התיאור .אם אין הדגשה מיוחדת אז ליוצר המופיע ראשון ונקודת
גישה נוספת לשני.
בשער:
מחוף האמש
משה גת  -ציורים
משה ברזילי �שירים
נקודת גישה ראשית :גת ,משה ,אמן
נקודת גישה נוספת :ברזילי ,משה ,מחבר
 2.20.2מהדורה מאוירת של יצירה ספרותית תקוטלג לפי מחבר הטקסט .המקטלג
6
רשאי להוסיף נקודת גישה למאייר ,אם לדעתו האיורים חשובים
 2.20.0פרסום של חומר אמנותי המוקדש לאמן אחד ,והכולל תמונות של יצירותיו
וחומר כתוב עליו ,יקוטלג לפי מחבר הטקסט אם הוא מוצג על השער בתפקיד של
מחבר אם מחבר הטקסט מוצג בתפקיד של עורך או פרשן יש לקטלג את הספר לפי
האמן ולהוסיף נקודת גישה לעורך או לפרשן
���
����� �
� ������
��� ��
�
����
���
��
����� ����
�
�������
��
��������������������
���������
הנחיית ספריית הקונגרס למקטלגים שלה היא תמיד לתת נקודת גישה למאיירים של ספרי ילדים.
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�� ��
�����
�
�� ���������� �� ��
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������� �
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��
קטלוג של תערוכה שרובו תמונות של יצירות אמן אחד ,יקוטלג לפי האמן אך
אם התמונות אינן מהוות את רוב היצירה ,יש לקטלג את היצירה לפי האחראי
לתכנה (בדרך כלל המוזיאון) .בכל המקרים יש לתת נקודת גישה גם לשני .אם
הקטלוג מתאר תערוכה של אמנים רבים יש לקטלג אותה לפי האחראי לתכנה אם
הקטלוג מתאר יצירות אמנות מאוסף מוזיאון אחד יש לקטלג אותה לפי שם
המוזיאון.
 2.20.2יצירה אמנותית המועברת מצורה אחת לשנייה (למשל :תחריט המבוסס על
ציור) יש לתת את נקודת הגישה הראשית תחת הכותרת של האחראי לעיבוד .אם
שם המעבד אינו ידוע יש להתייחס אל היצירה כאנונימית ולקבוע את נקודת הגישה
הראשית לפי הכותר ולתת נקודת גישה למקור.
 2.20.2רפרודוקציה של יצירת אמנות (למשל  -צילום של פסל) יש לקטלג לפי
הכותרת של היצירה המקורית ,עם נקודת גישה נוספת לאדם או לתאגיד האחראים
לרפרודוקציה ,אם הם ידועים
 2.22יצירות בתוספת חומר ביוגרפי
 2.22.2יצירה המשלבת חומר מקורי של אדם עם חומר ביוגרפי עליו ,תקוטלג לפי
מחבר הביוגרפיה אם הוא מוצג כמחבר היצירה
בשער:
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 2.22.2אם המחבר מוצג בתפקיד של עורך ,יש לקטלג את היצירה לפי מחבר החומר
המקורי
בשער:
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 2.22יצירות עם פירושים
פרסום הכולל טקסט של יצירה עם טקסט של פירוש מאת מחבר אחר ,תקוטלג
בהתאם לצורת הצגת שני התפקידים בשער
 2.22.2אם הפרסום מוצג כפירוש על היצירה המקורית ,כאשר הטקסט המקורי
הוא גורם שולי (לדוגמא ,פרסום שהוא פירוש ארוך מאד להגדה של פסח ובו גם
מּובאות מהיצירה המקורית
הטקסט המלא של ההגדה ,או פירוש ליצירה הכולל רק ָ
המפורשת) ,יש לקטלג אותו לפי מחבר הפירוש עם נקודת גישה למחבר הטקסט של
היצירה המקורית
דוגמא:
בשער :ספר משנה ברורה ,והוא פירוש יפה ומנופה על שו"ע אורח חיים ...
חברתי  ...ישראל מאיר בר' אריה זאב הכהן
(ספר זה כולל גם את הטקסט המלא של ה"שולחן ערוך")
נקודת גישה ראשית למחבר הפירוש :כהן ,ישראל מאיר
נקודת גישה נוספת למחבר ה"שולחן ערוך" :קארו ,יוסף
דוגמא:
בשער:

שלומית לפיד
גיא אוני
מאת :אלון מלצר

נקודת גישה ראשית :מלצר ,אלון
נקודת גישה נוספת :לפיד ,שלומית .גיא אוני
(הדוגמא השניה היא ביקורת ספרותית של הרומן גיא אוני ,ובו רק מובאות
מהיצירה המקורית).
 2.22.2אם הפרסום מוצג כמהדורה של הטקסט המקורי המלווה בפירוש ,יש
לקטלג אותו לפי מחבר הטקסט המקורי עם נקודת גישה נוספת למחבר הפירוש
בשער:
משנה תורה (יד חזקה)
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משה בן מימון
ערוך על פי כתבי-יד ודפוסים ישנים ,מנקד ומפרש
בתוספת מבואות מאת פלטיאל בירנבוים
נקודת גישה ראשית :משה בן מימון ,מחבר
נקודת גישה נוספת :בירנבוים ,פלטיאל ,עורך ,מחבר הפירוש
אם שער הפרסום מציג את היצירה בצורה שונה מאוד ממהותו של הפרסום ,רשאי
המקטלג להתעלם מהשער בקביעת נקודת הגישה .במקרה זה עליו להתחשב
בגורמים הבאים
הצגת הפרסום כפי שהיא משתקפת בחומר המבוא
היחס הכמותי בין הטקסט המקורי והפירוש
הבלטה של הטקסט המקורי או הפירוש באמצעות הטיפוגרפיה
אם הטקסט מפוצל כל כך עד שאי אפשר ל לקרוא אותו ברציפות
במקרה של ספק יש לקטלג את הפרסום לפי מחבר הטקסט המקורי
 2.22ראיון או דו-שיח
�

יצירה שהיא ראיון או דו-שיח תקוטלג לפי המראיין ,אם המראיין השתתף בו באופן
פעיל או שהטקסט נוסח בלשונו של המראיין .יש לתת נקודות גישה לאנשים
האחרים שהשתתפו בשיחה .אם המראיין לא השתתף באופן פעיל בראיון או
שהיצירה לא נכתבה בלשונו ,יש לקטלג את היצירה לפי המשתתף הראשי .אם אין
משתתף ראשי מקטלגים לפי שם המשתתף הראשון או לפי הכותר ,בהתאם לכללי
הקיטלוג המתאימים
בשער:
קישון
דו-שיח ביוגרפי
נקודת גישה ראשית :לונדון ,ירון ,מראיין
נקודת גישה נוספת :קישון ,אפרים ,מרואיין
 2.22קיצורים ,עידכונים ,תיקונים
מהדורה מקוצרת ,מעודכנת או מתוקנת של יצירה הנושאת עדיין את שם היוצר
המקורי תקוטלג לפי שם זה ,עם נקודת גישה נוספת לעורך ,למעדכן וכד'.
בשער:
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אם היצירה מוצגת כיצירה חדשה ,יש לקטלג אותה לפי היוצר החדש בתוספת
נקודת גישה ליצירה המקורית.
בשער:
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 2.22תרגומים
פרסום שהוא יצירה מתורגמת יקוטלג לפי המידע המזהה של היצירה המקורית
(יוצר  +כותר או לפעמים כותר בלבד) .אפשר להוסיף נקודת גישה נוספת למתרגם
.רצוי לעשות כן אם היצירה היא יצירת ספרות ,אם היא יצירה קלסית וכן אם
המתרגם הוא אדם שהמקטלג סבור שיחפשו את היצירה לפי המתרגם הזה.
בשער:
לומר הכל
מבחר שירים
פול אלואר
עברית עזרא זוסמן
נקודת גישה ראשית :אלואר ,פול ,מחבר
נקודת גישה נוספת :זוסמן ,עזרא ,מתרגם
אם התרגום הוא תרגום חופשי ,יש להתייחס אליו כאל עיבוד (כלל מס'  .)2.22אוסף
תרגומים של יצירות של סופרים שונים דינו כדין קובץ (כלל מס' )2.22
 2.22פרסומי תאגידים
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לצורת נקודות הגישה של תאגידים ראה פרק .4
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תאגיד יכול ליצור פרסומים בדומה ליוצר-אדם .צריך להבחין בין המקרים בהם יש
להתייחס לפרסום כיצירתו של התאגיד ,ובין המקרים בהם יש להתייחס לפרסום
כיצירתו של האדם אשר חיבר את הפרסום עבור התאגיד ,כדלקמן
תאגיד נחשב ליוצר של פרסומיו אם פרסומים אלו מביעים את דעתו הקולקטיבית
של התאגיד או מסכמים את פעולותיו (דו"ח פעילות ,החלטות ,מסמכי מדיניות,
מאזן ,תקציבים וכד ) או שמפרטים את משאביו (למשל :קטלוג של ספרייה ,מצאי
של התאגיד ) .אם צוין בפירוש שם האדם אשר הכין את הפרסום בשביל התאגיד,
יש לתת גם לו נקודת גישה .אם הפרסום כולל תוצאות של מחקר המבוצע בשביל
התאגיד ,הפרסום נחשב כיצירה של אותו אדם .אפשר להוסיף נקודת גישה לתאגיד
בתפקיד "תורם" אם אינו משמש רק כמוציא לאור של הפרסום .בדרך כלל ,אם שם
התאגיד מופיע בראש השער ,אך תפקידו בפרסום אינו מפורש כיוצר או מוציא
לאור ,יש לתת לו נקודת גישה .אם הוא מופיע רק בתחתית השער ,יש להניח שהוא
משמש מו"ל בלבד).
בשער:
ארגון ספרני ישראל
דו"ח פעולות הארגון בין כנס לכנס ()2191-2192
מאת מנחם צבי ברקאי
נקודת גישה ראשית :ארגון ספרני ישראל ,מחבר
נקודת גישה נוספת :ברקאי ,מנחם צבי ,מחבר
בשער:
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כנס נחשב ה"יוצר" של אוסף דיוניו ומדינה נחשבת "יוצרת" של חוקיה והסכמיה
 2.23יחידות משנה של תאגידים
פרסום אשר מחברו הוא יחידת משנה של תאגיד ,יקוטלג לפי הכותרת המתאימה
ליחידת המשנה
נקודת גישה ראשית :ישראל .נציבות המים .אגף ההקצאות והרשוי
נקודת גישה לכותר :המים בישראל  :תצרוכת ותפוקה2192-2192 ,
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 2.22פרסומים משפטיים
פרסומים משפטיים (חוקים ,תקנות ,אמנות וכד') נחשבים יצירות של הרשות
האחראית אם מדובר בקובץ חוקים ,כותר היצירה יהיה כותר אחיד "חוקים וכו'".
להלן דוגמאות של כמה מנקודות הגישה (יוצר  +כותר אחיד) הנפוצות יותר�
נקודת גישה ראשית :ישראל
נקודת גישה לכותר אחיד :חוקים וכו'
נקודת גישה ראשית :ירושלים
נקודת גישה לכותר אחיד :חוקים וכו'
נקודת גישה ראשית :ישראל
נקודת גישה לכותר אחיד :אמנות וכו'
��� ��
��
��� ��
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בשער:
דת ומדינה בחקיקה
לקט חיקוקים ופסיקה
בעריכת זרח ורהפטיג ,חיים חפץ ,דוד גלס
נקודת גישה ראשית :ישראל.
נקודת גישה לכותר אחיד :חוקים וכו'
נקודות גישה נוספות לעורכים
 2.22חוקים בודדים
אם הפרסום כולל חוק מסוים ,יופיע שמו הרשמי של החוק ככותר אחיד� אם
קיימים חוקים שונים תחת אותה כותרת ואותו כותר ,יש להוסיף תאריך
נקודת גישה ראשית :ישראל
נקודת גישה לכותר אחיד :חוק הבטוח הלאומי .תשכ"ח
��� ��
������
��� ��
��� �� � ���� ��
כללי קיטלוג של פרסומים משפטיים אחרים (פסקי דין של בתי משפט וכד') הם
רבים ומפורטים ,ואין כאן מקום לפרט אותם .הזקוק לכלל מיוחד יעיין בכללי
עצמם.
 2.20יצירות מוסיקליות
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ה"יוצר" של יצירה מוסיקלית הוא בדרך כלל המלחין .תפקידים נוספים (ונקודות
גישה נוספות) יכולים להיות בעבור כותב הליברית ,המשורר ,הפזמונאי או המעבד
(לכלים אחרים) .בהקלטות של ביצועים מוסיקליים אפשר להוסיף נקודות גישה גם
לתזמורת ,למנצח ,לסולנים וכד' .לכללים מפורטים לחומר לא-ספרי ,ראו פרק 1
הכולל גם התייחסות לתווי מוסיקה ולהקלטות קול.
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פרק 3

נקודות גישה  -אנשים 1ומשפחות
(תאריך עדכון )11.9.0214
 3.2מבוא
לאחר שקבענו ששמו של אדם ראוי לשמש כנקודת גישה לפרסום המקוטלג ,עלינו
לקבוע צורה אחידה של אותו שם .לפעמים אדם אחד מקפיד לרשום את שמו בצורה
אחידה ואותו שם הוא ייחודי ולא ידוע לנו על אדם אחר בעל אותו שם ,אך לעתים
קרובות המציאות היא הרבה יותר מורכבת .זכותו של אדם לשנות מדי פעם את שמו
(חלקית או לגמרי) ,והוא רשאי להשתמש בשם בדוי במקום שמו האמיתי (או
בשניהם) ואף לאיית את שמו בצורות שונות ,כאוות נפשו .על המקטלג לקבוע ,בדרך
כלל ,צורה אחת ויחידה לכל אדם אשר יופיע בקטלוג וזאת תהיה הצורה הרשמית
לכל פרסומיו .הדבר חשוב כדי לקבץ את כל פרסומיו של אותו אדם או של אותו
תאגיד תחת שם אחד .עלינו גם לדאוג להפנות את הקורא מצורות אלטרנטיביות
אל הצורה הנבחרת
רצוי שהמעיין בקטלוג ימצא את מבוקשו במקום הראשון בו יחפש ,ללא הפניות
מיותרות .מטרה זאת מחייבת את המקטלג לבחור את צורת השם המוכרת ביותר
לציבור המשתמשים ,גם אם זו איננה צורת שמו הרשמי או שמו המלא של האדם.
יש להניח שקוראים רבים יותר מכירים את שמו של הסופר "מנדלי מוכר ספרים"
מאשר את שמו האמיתי ,שלום יעקב אברמוביץ .כמו כן ,רוב האנשים מכירים את
גולדה מאיר ,דוד בן גוריון ומשה שרת ,ולא את שמותיהם הקודמים :גולדה
מאירסון ,דוד גרין ומשה שרתוק
לפעמים ידוע לנו על יותר מאדם אחד בעל אותו שם (או סביר שיהיו אנשים שונים
בעלי אותו שם) ואז עלינו להוסיף לאותו שם מידע נוסף כדי להבחין בינו לבין
אנשים אחרים.
קביעת צורת השם כנקודת גישה כוללת ,בחירת שם מועדף
�� אם יש.
שמות אלטרנטיביים

� ��� וזיהוי

 3.1כללי
��������������������
���������
כללי "אנשים" כוללים היום גם דמויות פיקטיביות ואפילו בעלי חיים (למשל :כלב ה"מככב"
בסרט) .בכללים אלה נשתמש במונחים "אנשים"" ,אדם" וכד' אבל הכללים ישימים לא רק לבני
אדם.
גם שמות של משפחות יכולים להיות נקודות גישה לפרסומים שונים .משפחה יכולה להיות יוצרת
של ארכיון של מספר בני המשפחה ,של אתר אינטרנט משפחתי וכד' .השימוש הנפוץ ביותר בשמות
משפחה בקיטלוג הוא כנושא (לדוגמא ,ספר על משפחת רוטשילד וכד').

פרק  :3נקודות גישה  -אנשים ומשפחות
צורת השם המועדפת תיקבע לפי צורת השם המוכרת ביותר ,גם אם איננה שמו
המלא או האמיתי של האדם דוגמאות:
שזר ,זלמן
ולא :רובשוב ,שניאור זלמן
קליטנון ,ביל
ולא :קלינטון ,ויליאם ג'פרסון
אחד העם
ולא :גינזבורג ,אשר
מדונה
ולא :צ'יקונה ,מדונה אסתר לואיז
שמות מערביים וישראליים מודרניים יירשמו לפי הסדר :שם משפחה( ,פסיק)
רווח  ,שם פרטי או שמות פרטיים (למשל :אבן ,אבא; עגנון ,שמואל יוסף) .צורת
רישומם של שמות קדומים ,שמות מהמזרח הרחוק ,שמות מורכבים ושמות בדויים
תידון תחת הכלל של כל אחד בהמשך
בנקודת גישה שמו של אדם יירשם ללא תארים (רב ,ד"ר ,פרופ' וכיוצ"ב) .אם חסר
מידע לגבי שמו הפרטי או שיש שם משפחה ושם פרטי זהים ולא נמצא מידע עליהם
במקורות חיצוניים ,שמו יירשם בנקודת הגישה ללא השמטת התואר .לדוגמא:
בשער :מאת ד"ר לוי
נקודת גישה :לוי ,ד"ר
 3.3אדם הידוע בשמות שונים
אם אדם ידוע בשני שמות או יותר  ,או בצורות שונות של אותו שם ,יש לבחור את
הצורה המוכרת ביותר .אם אי אפשר לקבוע את הצורה המוכרת ביותר ,יש לבחור
את הצורה השכיחה ביותר במקורות הביבליוגרפיים .אם אין תמימות דעים
במקורות הביבליוגרפיים ,יש לבחור בצורה האחרונה שבה השתמש האדם.
 3.3שמות בדויים
אדם המוכר רק בשם בדוי אחד יירשם לפי השם הבדוי ,עם הפנייה משמו האמיתי
אם הוא ידוע .לדוגמא:
טוין ,מרק
ולא :קלמנס ,סמואל
אחד העם
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ולא :גינזבורג ,אשר
שם בדוי הדומה בצורתו לשם אמיתי יירשם לפי הסדר :שם משפחה( ,פסיק שם
פרטי .שם בדוי שהוא ביטוי יירשם בצורה ישירה דוגמאות:
סוס ,ד"ר
פיגי ,מיס
אבל :אחד העם ; שלום עליכם (ולא :העם ,אחד; עליכם ,שלום )
 3.4זהויות שונות
אם אדם אחד משתמש בזהויות שונות למטרות שונות יש להתייחס אליו כאנשים
שונים .למשל ,המתמטיקאי הבריטי צ'רלס דודג'סון השתמש בשם הבדוי "לואיס
קרול" לכתיבת ספרי פנטזיה כמו "עליסה בארץ הפלאות" ,במטרה להפריד בין
זהותו כחוקר לזהותו כסופר.
שם מועדף :קרול ,לואיס
וגם
שם מועדף :דודג'סון ,צ'רלס
יש לתעד את הקשר בין שני השמות על ידי הפניית "ראה גם" .
 3.3שלמות השם
אם שם האדם מופיע בצורות שונות של שלמות (למשל :פעם עם שם פרטי מלא פעם
בראשי תיבות) יש להעדיף את הצורה המוכרת ביותר
ביאליק ,חיים נחמן
ולא :ביאליק ,ח"נ
אבל
יהושע ,א .ב.
ולא :יהושע ,אברהם ב.
אם אין צורה מוכרת ,יש להעדיף את הצורה האחרונה ובמקרה של ספק את הצורה
המלאה ביותר
 3.3הוספות לשם
כדי למנוע בלבול בין אנשים בעלי אותו שם יש להשתמש במידע מבחין נוסף אודות
אותו אדם (תאריכים ,מקום פעילות ,מקצוע וכד') .מידע זה יישמר ברשומת הזיהוי
(ראה פרק  )6ויתווסף לצורת השם המועדפת כאשר קיימת התנגשות בין אנשים
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בעלי אותו שם (או ,לפי שיקול דעתו של המקטלג ,סביר שתהיה התנגשות כזאת
בעתיד).
בקביעת שם חדש חובה לשמור מידע זמין ברשומת הזיהוי ,כגון:
 תארים רשמיים של האדם (תארי מלוכה ,אצולה ,תואר דתי)
 תאריך לידה
 תאריך פטירה

� ��
��
מידע מועיל נוסף יכול להיות




תארים אחרים (פרופסור ,דוקטור וכד')
צורה מליאה יותר של שם האדם
תקופת פעילות של האדם

מידע זה יצורף לצורת השם המועדפת במקרים של התנגשויות (קיימות או
צפויות) ,לדוגמא:
לוי ,אבשלום (משפטן)
לוי ,אבשלום (צלם)
כהן ,אבי-6596 ,
כהן אבי-6591 ,
כהן ,אבי (מהנדס תוכנה)
השלמת שם קצר :אם�צורת השם המועדפת כוללת ראשי תיבות ניתן להוסיף את
השם המלא בסוגריים:
כהן ,י( .יצחק
�� � �
��������� ��
הוספת תאריכים :אם שני אנשים הם בעלי אותו שם בדיוק ,הדרך המועדפת
3
להפריד ביניהם היא באמצעות הוספת שנות לידה ו/או פטירה
�������������������
������ ��������
�������������������
���� ��������

��������������������
���������
לפי כללי � הוספת תאריכים לצורת השם המועדפת היא חובה רק אם יש צורך לפתור מקרים
של שני אנשים עם אותו שם .ספריית הקונגרס נוהגת להוסיף תמיד תאריכים ידועים בקביעת שמות
חדשים .כך נוהגת גם הספרייה הלאומית ,וכך מומלץ לעשות.
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הוספת תארי אצולה ,מעמד וכד' :אפשר להוסיף לצורת השם המועדפת תארי
אצולה (מלך ,נסיך ,סר ,)4או תארים דתיים (בישוף ,אפיפיור וכד') .בשמות יהודיים
אפשר להוסיף גם "הכהן"" ,הלוי"
יצחקי ,משה ,הכהן
שם האב :בשמות יהודיים מקובל להוסיף שם האב כאשר יש צורך להבחין בין
שמות זהים:5
רפפורט ,משה בן יצחק
רפפורט ,משה בן שלמה
תקופת פעילות :אם אין תאריכי לידה או פטירה או תוספת זיהוי אחרת אפשר
לזהות את האדם לפי תקופת פעילותו:
אלבו ,יוסף ,פעל במאה 69
�

��

��� � �

תוספת אחרת :אם אף אחת מן האפשרויות הקודמות אינה מספקת ,אפשר
להשתמש בכל תוספת מתאימה אחרת (בסוגריים):
לוי ,משה (אחיו של עמיקם לוי)
 3.3שינוי של שם בשפות שונות
שמו של אדם עשוי להופיע בצורה שונה בשפות שונות (בעיקר שמות של אנשים מן
התקופות הקדומות)  .כלל זה מתייחס לקביעת צורה לועזית (אלף-בית לטיני) של
שמות אנשים.
בקיטלוג עברי ,ערבי או קירילי יש להעדיף את הצורה המקובלת באותו אלף-בית
שמות לועזיים :יש להעדיף את צורת השם המופיעה בפרסומיו או במקורות
ביבליוגרפיים באנגלית .אם אין צורה אחידה באנגלית ,יש להעדיף את הצורה
השכיחה ביותר ביצירותיו של האדם בשפת המקור או במקורות ביבליוגרפיים של
ארץ מוצאו
���������
�
�������
���� ��� � �
�
���������
�� ��
��
��������������������
���������
 4בספריות ישראל מקובל להשמיט תארי סר ,ליידי וכד' בקיטלוג עברי ,ובחלק מהספריות מקובל
להשמיטם גם בקיטלוג לועזי.
אבל מקובלת
הוספת שם האב כתוספת מבחינה כאשר יש שם משפחה איננה מופיעה בכללי
מאד בביבליוגרפיה עברית וכך נוהגת גם הספרייה הלאומית .בספרות רבנית מקובל מאד שהמחבר
מזדהה גם בשם אביו.
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�������
���� � ��� �
חובה לרשום הפנייה מן הצורה של השם המופיעה בפרסום.
שמות אחרים :בקיטלוג של תרגומים ,ביוגרפיות וכד' לפעמים יש צורך לקבוע צורה
לועזית לאדם ששפת כתיבתו היא באלף-בית אחר (עברית ,ערבית קירילית וכד').
ייתכן שלאדם אין צורת שם לועזית רשמית ,או שהוא מוכר במספר צורות שונות
(למשל :שם משפחתו של הסופר א.ב .יהושע מופיע בתרגומי יצירותיו לאנגלית
� אך בתרגומים לספרדית בצורה � � ).
בצורה
במקרים כאלה יש שתי אפשרויות:
לקבוע את הצורה הלועזית לפי תעתיק אחיד ועקבי מן הכתיב המקורי
לאלף-בית הלטיני
לקבוע את הצורה הלועזית לפי מקורות ביבליוגרפיים או צורה מוכרת של
השם ,ללא אחידות או עקביות
שתי האפשרויות קיימות בכללי הקיטלוג ואפשר גם להשתמש באפשרות הראשונה
בנוגע לשפה אחת ובאפשרות השנייה בנוגע לשפה האחרת .בשמות עבריים מקובל
לקבוע את התעתיק על פי האפשרות השנייה.6
אם שם עברי נרשם בצורה שונה מאוד מן הצורה של התעתיק המקובל ,יש לתת
הפנייה מצורת /ות התעתיק אל השם הנבחר.
�������
� ���� �������
�������
����� ������ �
�������
����� ������ �
 3.3כתיב
אם שם של אדם מופיע בכמה צורות כתיב ,יש להעדיף את הצורה הנפוצה ביותר
ולהפנות אליה מהצורות האלטרנטיביות (לרבות וריאציות של כתיב מלא וחסר)
צורה מועדפת :שיקספיר ,ויליאם
צורה אלטרנטיבית :שקספיר ,ויליאם
צורה אלטרנטיבית :שכספיר ,ויליאם
צורה אלטרנטיבית :שיכספיר ,ויליאם
��������������������
���������
 6בקביעת צורה לועזית של מחברים ישראליים מודרניים יש לזכור שלעתים קרובות מופיע שמם
בצורה לועזית על גבי שער נוסף ,או מאחורי השער של יצירותיהם בעברית .כמו-כן ,במקרים רבים
ניתן להיעזר במדריך הטלפונים הלועזי
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צורה מועדפת :וייס ,יצחק-6599 ,
צורה אלטרנטיבית :ווייס ,יצחק-6599 ,
צורה אלטרנטיבית :וויס ,יצחק-6599 ,
צורה אלטרנטיבית :ויס ,יצחק-6599 ,
 3.9שמות משפחה מורכבים
שם משפחה מורכב הוא שם משפחה שיש בו יותר משם משפחה אחד או יותר
ממלה אחת .המלים יכולות להיות מחוברות על-ידי מקף או לא מחוברות .הן יכולות
להיות שמות משפחה עצמאיים הנכתבים בשרשרת (ג'ודי שלום ניר מוזס) ,או צמד
מלים (יצחק גור אריה).
יש להעדיף את הצורה המועדפת על ידי האדם אם היא ידועה ואת הוריאציות
הסבירות האחרות כצורות אלטרנטיביות .אם הצורה המועדפת על-ידו אינה ידועה,
יש להעדיף את הצורה המופיעה במקורות ביבליוגרפיים אם אין צורה מועדפת או
צורה קבועה במקורות ביבליוגרפיים יש לקבועה את הצורה המועדפת לפי האלמנט
הראשון של הצורה המורכבת
צורה מועדפת :רון-פדר-עמית ,גלילה
צורה אלטרנטיבית :רון-פדר ,גלילה
צורה אלטרנטיבית :פדר ,גלילה רון-
צורה אלטרנטיבית :רון ,גלילה
צורה אלטרנטיבית :עמית ,גלילה רון-פדר-
צורה מועדפת :אבן גבירול ,שלמה
צורה אלטרנטיבית :גבירול ,שלמה אבן
צורה מועדפת :גור אריה ,יצחק
צורה מועדפת :בן גוריון ,דוד
(אין צורך בצורות אלטרנטיביות)
שמות עם תחיליות :שם מורכב מתחילית ( ��) ומלה אחרת יירשם לפי המקובל
ברשימות האלף-ביתיות בשפה של היוצר ,אלא אם הוא מופיע בצורה שונה בספרי
יעץ בשפה זאת
גול ,שרל דה (צרפתי
דה-לה-מר ,ולטר (אמריקני
גיתה ,יוהן וולפגנג פון (גרמני
פון בראון ,ורנר (אמריקני
פירוט הכללים לכל שפה ושפה נמצא בכללי

נספח .
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 3.12שמות ללא שם משפחה
אנשים ללא שם משפחה יירשמו לפי החלק של שמם הרשום במקורות
ביבליוגרפיים ,בדרך כלל עם תוספת כינוי מזהה.
����יוחנן ,הסנדלר
����יהודה ,הלוי
����גליקל ,מהמלן
����אהרן ,הלוי ,מברצלונה

��������
����� ���
����������
�����
��

בשמות יהודיים ,תוספת הזיהוי היא בדרך כלל שם האב (ללא פסיק�

משה בן מימון
יצחק בן ששת
יש להפנות מהצורות האלטרנטיביות המקובלות ,כולל קיצורים וראשי תיבות,
לצורה הנבחרת
צורה מועדפת :משה בן מימון
צורה אלטרנטיבית :רמב"ם
צורה אלטרנטיבית :בן מימון ,משה
יש לזכור שבארצות מסויימות היו שמות משפחה גם בימי הביניים .אם יש לאדם
שם משפחה ידוע ,יש לרשום אותו לפיו
����אבן עזרא ,אברהם
����אברבנאל ,יצחק
 3.11מלכים
יש לרשום מלכים לפי שמם הפרטי בתוספת תוארם ומספרם
�����אליזבט ,ה  ,3 -מלכת בריטניה
����� ������� ��
 3.10שמות מזרחיים
שמות ערביים וכן שמות מהמזרח הרחוק יוצרים בעיות מיוחדות .יש להסתמך
בדרך כלל על צורת השם המופיעה במקורות ביבליוגרפיים .כללים מיוחדים נוספים
נספח .
לגבי לשפות אלה נמצאים בכללי
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 3.13שמות משפחות
המונח משפחה מתייחס לשני אנשים ,או יותר ,שיש ביניהם קשר מלידה ,מחיתון,
מאימוץ ,מקשר המוכר על ידי החוק או שרואים את עצמם כבעלי קשר משפחתי.
� �  ,שושלת
משפחה כוללת גם קשר בין קבוצות גדולת יותר :בית מלוכה
� � ).
�  ,חמולה ��  ,שבט ���  ,קבוצה בעלת קשרי משפחה
משפחה יכולה להיות יוצרת או תורמת ליצירה ,או נושא של יצירה .שמה יירשם
בתוספת מונח המסביר את סוג המשפחה בסוגריים:
� ����
� ��

רוטשילד (משפחה)
הורדוס (בית מלוכה)
כאשר יש משפחות שונות באותו שם ,יש להבחין ביניהן על ידי תוספת שם מקום או
תאריכים:
ריבלין (משפחה  :ירושלים)
��

��� � ���

ברשומת זיהוי של שם משפחה חובה לרשום מידע על:
 השם המועדף של המשפחה
 סוג המשפחה
 תאריכים הקשורים למשפחה
לעיתים משפחות קשורות גם לתאגיד וחובה להבחין בין המשפחה לבין התאגיד.
לדומא:
שטראוס (משפחה  :נהריה)
שטראוס (חברת מזון)

פרק 4

נקודות גישה – תאגידים
(תאריך עדכון )02.20.022.
 4.2מבוא
המונח תאגיד מוגדר כ"ארגון או קבוצת אנשים המזוהה בשם ,אשר פועל או יכול
לפעול כגוף אחד" .הגדרה זו כוללת ארגונים ,מוסדות ,ממשלות מפלגות חברות,
כנסים ,ועדות וכד' ובתנאי שלכל אחד יהיה שם רשמי המזהה אותו כל קבוצה,
ועדה או כנס שאין להם שם רשמי אינם נחשבים לתאגיד
��דוגמאות של תאגידים הם
��מכון הנפט הישראלי
��חברת החשמל לישראל
��רשות השידור
��שירותי בריאות כללית
��מוזיאון ישראל
��אוניברסיטת תל-אביב
��ישראל .משרד הפנים
��אגודת הספרנים והמידענים בישראל
��הכנוס הארצי לתורה שבעל פה
��ועדת ראש הממשלה לילדים ובני נוער במצוקה
���������
��
��������� �
���������
������ ����
��
���������
���� ��
���
תאגיד יירשם בדרך כלל ישירות לפי שמו .במקרים מסויימים אשר יפורטו להלן,
עשוי תאגיד להופיע תחת שם של תאגיד-אב או רשות
התאגיד יכול לשמש כיוצר של יצירה (ראה פרק  )2או כתורם לפרסום (למשל :מוסד
מזמין הפרסום ,תזמורת המבצעת יצירה מוסיקלית ,אתר אינטרנט של חברה ,כתב-
עת רשמי של ארגון מקצועי או כנס שנתי של אגודה ) וכן כנושא כאשר הפרסום הוא
על התאגיד .פרק זה עוסק בקביעת שמותיהם של תאגידים מסוגים שונים.
קיים הבדל מהותי בין אדם לתאגיד .אדם יכול לשנות או להסתיר את שמו ,אך הוא
נשאר בכל זאת אותו אדם .תאגיד שונה מאדם בכמה נקודות חשובות הוא יכול
לשנות לא רק את שמו אלא גם את עצם מהותו (סוג פעילותו) ומטרותיו .הוא יכול
להתפלג לשניים או להתאחד עם תאגיד נוסף .הוא יכול להקים תאגידים נוספים
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כפופים לו או עצמאיים .לא תמיד יש ביכולתנו לזהות את הקשר בין תאגידים או
לעמוד טיבם  .אין גם הכרח שקורא המבקש את פרסומיו של תאגיד מסויים מעוניין
בפרסומים של הגלגולים הקודמים או המאוחרים שלו .אי לכך נקבע שכל תאגיד
בעל שם שונה הוא תאגיד שונה .קביעה זו איננה משחררת את המקטלג מלנסות
לברר את השתלשלותו של התאגיד ולהעביר אינפורמציה זו לקורא ,כפי שיוסבר
בהמשך
קביעת שם התאגיד
כעיקרון ,ניתן להשיג מידע לגבי שמו של תאגיד מכל מקור .לקביעת השם המועדף
של תאגיד ,יש להעדיף מקורות מידע הקשורים לתאגיד (לדוגמא ,פרסום שחובר על
ידי התאגיד או שפורסם על ידי התאגיד) .אם חסרים מקורות כאלה ,אפשר
להסתמך על מידע ממקורות אחרים ,כגון ממשאבי יעץ למניהם.
בקביעת השם המועדף של התאגיד ,יש לבחור בצורה המוכרת ביותר של שם
התאגיד.
 4.2מספר שמות
אם תאגיד משתמש במספר שמות בו-זמנית ,יש צורך לבחור באחד מהם ולהפנות
אליו מהאחרים
אם שם התאגיד מופיע בצורה אחת במקורות ביבליוגרפיים ובצורה שונה בפרסומיו,
יש להעדיף את הצורה המופיעה בפרסומיו .אם בפרסומים עצמם מופיעות צורות
שונות ,יש לבחור את הצורה כדלקמן
אם יש צורה רשמית נפוצה מקוצרת המספקת לזיהוי התאגיד (ואפילו בראשי
תיבות) ,יש להשתמש בצורה זאת
צורה מועדפת :אונסקו
צורה אלטרנטיבית :הארגון לחנוך ,מדע ותרבות שליד האומות המאוחדות
צורה מועדפת� � :
צורה אלטרנטיבית:

������ �����������
�� �����

יש תאגידים הידועים בציבור גם בשם מקוצר המורכב מראשי-תיבות ,אך הארגון
עצמו מזדהה תמיד בשמו המלא .למשל :אגודת הספרנים והמידענים בישראל
המכונה אסמ"י .במקרים אלה יש להעדיף את השם המלא
צורה מועדפת :אגודת הספרנים והמידענים בישראל
צורה אלטרנטיבית :אסמ"י
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צורה מועדפת:
צורה אלטרנטיבית:
צורה אלטרנטיבית:

��� �� � ���� � ����

אם הצורה המקוצרת אינה מספיקה לזיהוי (למשל :אם יש כמה תאגידים בעלי
אותה צורה מקוצרת) ,יש להעדיף את הצורה המלאה
אם אין צורה מקוצרת אלא שתי צורות מלאות (או יותר) ,יש להעדיף את הצורה
השכיחה ביותר ,ואם גם זו בספק ,יש להעדיף את הצורה החדישה ביותר בעת
קביעת השם
אם שם התאגיד מופיע במספר שפות ,יש להעדיף את הצורה בשפה הרשמית או
הצורה הנוחה למשתמשים בקטלוג .למשל :בקביעת שמו של ארגון צרפתי אשר לו
שם גם באנגלית יש להעדיף את השם הצרפתי ,אך בקביעת שמו של ארגון יפני שיש
1
לו שם באנגלית ,אפשר להעדיף את הצורה האנגלית.
לתאגידים ישראליים רבים יש שם רשמי באנגלית נוסף לשמם העברי .יש להעדיף,
בקטלוג הלועזי ,את השם העברי (בתעתיק) עם הפנייה מהשם האנגלי
צורה מועדפת�� ���� �� :
�������
צורה אלטרנטיבית� :
אם לתאגיד יש שמות רשמיים במספר שפות (למשל :ארגון בין-לאומי) ,יש להעדיף
את הצורה בשפה האנגלית
צורה מועדפת������ :
צורה אלטרנטיבית���� :
������ �
צורה אלטרנטיבית:
צורה אלטרנטיבית� ������� :
וכו'
 4.0הוספות
��אם לשני תאגידים שמות זהים ,יש להבדיל ביניהם על-ידי הוספת מלה או ביטוי
מזהה בסוגרים.
��א) לתאגיד מקומי :את שם העיר
��������������������
���������
 1במקרה של ספק יש להשתמש על פי סדר עדיפות :באנגלית ,צרפתית ,גרמנית ,ספרדית או רוסית
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��������לשכת המסחר (חיפה)
��������לשכת המסחר (ירושלים)
��ב) לתאגיד ארצי :את שם הארץ
���������
������ ��
���������
���� ��� ��
��ג) אם שני תאגידים משתמשים באותו שם ואין אפשרות להבדיל ביניהם על ידי
הוספת מקום יש להוסיף שנת ייסוד או שנות קיום בסוגרים
���������
����
��������� ���
�� �
���������
����
��������� ���
�� �
��בכל מקרה אחר ,וכן אם מתוך השם קשה להבין את מהות התאגיד ,יש להוסיף
הערת הסבר מתאימה בסוגרים .למשל
���������
��� ��
���������
��� ����

וולט דיסני (אולפני הסרטה)
�����ע .גלבוע (חברה קבלנית)

ד) אפשר להבדיל בין שני תאגידים בעלי אותו שם על ידי הוספת שם תאגיד אחר
שיש קשר אתו (לא קשר של כפיפות) ,במקום המקום הגיאגרפי .לדוגמא:
������
���� ��������������� ��
����
����� ��
�� �������������
���
��������
הלל (אוניברסיטת תל-אביב)
מידע נוסף על תאגידים
ברשומת הזיהוי של תאגיד אפשר להוסיף עוד מידע אודות התאגיד :שפת הארגון,
כתובתו ,תחום פעילותו ,תולדותיו וכל דבר מאפיין נוסף .נתונים אלה אינם אינם
חלק מןצורה המועדפת של שם התאגיד.
 4..השמטות
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���� ההתחלתיות בראש שם התאגיד כשאינן
��יש להשמיט את התויות�
2
נחוצות לצורך דקדוקי או לבהירות
�����������������������
����� �
�����������������������
�� �� �� �
ולא
אבל:

���� ���

��בעברית ובשאר השפות השמיות אין לבטל את הא הידיעה ההתחלתית

3

������החברה להגנת הטבע
������האקדמיה ללשון העברית
������הבימה
��יש להשמיט מונחים המראים על סוג הבעלות (בע"מ ��,וכד').
������בנק לאומי לישראל
���ולא :בנק לאומי לישראל בע"מ
��אין להשמיט מונחים אם הם חלק אינטגרלי של השם או שהם נחוצים להבהרת
מהות התאגיד
�����אליעזר סקר בע"מ (כדי שיהיה ברור שזה שם של חברה ולא שם של אדם)
�����נירוסטה בע"מ
�����אריזות ישראליות בע"מ
�����עץ לביד בע"מ
 4.4שינוי שם
תאגיד ששינה את שמו נחשב לתאגיד חדש .יש לתעד את שינויי השם כדי להפנות
את הקורא משם אחד לשני כי ייתכן והוא יהיה מעוניין גם בפרסומים שהופיעו תחת
השם השני.
אוניברסיטת חיפה
פרסומים לפני  0791ראה לפי המכון האוניברסיטאי של חיפה
��������������������
���������
ניתן להשאיר את התחיליות או ,אלטרנטיבית ,להשמיט אותן כפי שהיה נהוג בעבר.
לפי כללי
ספריית הקונגרס ממשיכה להשמיט את התחיליות וכך נעשה גם בארץ.
בתוכנות המקובלות בארץ יש שיטות מיוחדות לדיכוי תחיליות בסידור לפי אלף-בית כדי שנקודת
הגישה תסודר לפי הטקסט שאחרי התחילית.
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המכון האוניברסיטאי של חיפה
פרסומים אחרי  0791ראה לפי אוניברסיטת חיפה
הספרייה הלאומית
פרסומים לפני  2100ראה לפי :בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי
בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי
פרסומים אחרי  2100ראה לפי :הספרייה הלאומית
אם השנה המדוייקת של השינוי אינה ידועה ,אפשר להסתפק במינוח כללי יותר,
למשל" :פרסומים שיצאו תחת שמו הישן/החדש ,ראה לפי" ...:או אפילו רק "ראה
גם .
 4.4יחידות משנה (מדרג)
יחידת משנה של תאגיד נרשמת לפעמים כתאגיד עצמאי ולפעמים בהמשך לשם
תאגיד-האב .אם לתאגיד-הבן יש שם עצמאי וייחודי ,בדרך כלל יש להעדיף שם זה
ולהפנות מן השםהכולל שם תאגיד-האב+תאגיד הבן .יש יוצאים מן הכלל לגבי
תאגידי-משנה של רשויות שלטוניות אשר יפורטו בהמשך.
צורה מועדפת :בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי
צורה אלטרנטיבית :האוניברסיטה העברית .בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי
צורה מועדפת :רשות העתיקות
צורה אלטרנטיבית :ישראל .רשות העתיקות
יחידת משנה של תאגיד תירשם בהמשך לשם תאגיד-האב במקרים הבאים:
�א) אם שם יחידת המשנה אינו ייחודי וכולל את שם תאגיד האב
���שם התאגיד :ספריית יד ושם
���נקודת גישה מועדפת :יד ושם .הספרייה
ב) אם שם יחידת המשנה כולל מונח המראה על כפיפות ,כמו :מחלקה� מדור,
�
חטיבה ,ועדה וכד
ירושלים .מחלקת התברואה
�
ארגון ספרני וארכיונאי ישראל .ועדת התקנון וכד
�ג) בית ספר ,מכללה או כל יחידה אחרת של אוניברסיטה ,אשר שמה מראה רק על
התחום הנלמד בה ואינו שם ייחודי
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����אוניברסיטת חיפה .בית הספר לחנוך
����אוניברסיטת תל-אביב .הפקולטה למדעי הרוח
���� ������� ���
��
��אבל (שם יחודי)
������ �����
צורה מועדפת��� :
����� ����������� � �
צורה אלטרנטיבית
��
��� ��
���צורה מועדפת :בית הספר להיסטוריה על שם זלמן ארן
���צורה אלטרנטיבית :אוניברסיטת תל-אביב .בית הספר להיסטוריה על שם
זלמן ארן
ד) כל יחידת משנה אחרת אשר שמה כללי כל כך ,עד שאי-אפשר לזהות אותה ללא
תאגיד האב
���שם :הועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל
���צורה מועדפת :ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל .הועד הפועל
אבל
צורה מועדפת :מכון שלוח לחקר המזרח התיכון ואפריקה
צורה אלטרנטיבית :אוניברסיטת תל-אביב .מכון שלוח לחקר המזרח התיכון
ואפריקה
אם תאגיד האב של יחידת המשנה הוא בעצמו יחידת משנה ,ושניהם שייכים לסוגים
שפורטו לעיל ,אין רושמים את היחידה האמצעית אלא אם היא חיונית למניעת
טעויות
���צורה מועדפת :אוניברסיטת חיפה .החוג לספרות צרפתית
���צורה אלטרנטיבית :אוניברסיטת חיפה .הפקולטה למדעי הרוח .החוג לספרות
צרפתית
אבל
צורה מועדפת :אוניברסיטת חיפה .הפקולטה למדעי הרוח .ועדת המנויים
(ועדה בשם זה קיימת גם בפקולטות אחרות ,ולכן חובה לציין את הפקולטה)

 4.4שמות גיאוגרפיים
שמותיהם של מקומות גיאוגרפיים מצויים בכותרותיהם של תאגידים השייכים
לרשות מסויימת כמו כן הם נרשמים לפעמים כתוספת לשם תאגיד לשם הבחנה
(למשל :מועצה דתית (חיפה) .בקביעת שמו של מקום גיאוגרפי (ארץ ,מדינה ,נפה
או עיר) יש להעזר בלקסיקונים גיאוגרפיים �� � .היום מצויים מאגרי
מידע סמכותיים פתוחים לשמות גיאוגרפיים .לשמותיהם של מקומות בחו"ל יש
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� או ��� �� �
�� ,
להיעזר במאגרים בשפה האנגלית כמו
��� �� (לקטלוג הלועזי) ועל ידי לקסיקון גיאוגרפי עברי (לקטלוג
העברי) .יש להעדיף צורה באנגלית של השם הגיאוגרפי אם היא נפוצה
���������������������
� ��� �����
���������������������
������� ����
���������������������
���� � � �
אין רושמים שמות מקומות גיאוגרפיים בצורת ראשי תיבות
���������������������
���� ������
אם אין צורה באנגלית נפוצה ,יש להשתמש בשם בשפה הרשמית של המקום
אם קיימים מספר מקומות בעלי אותו שם ,יש להבחין ביניהם על ידי הוספת שם
המדינה או המחוז ,בסוגרים
���������������������
�� � ���
���������������������
�� � ���
���������������������
�� ���� �
�����������
���������
�� ��� �
שמותיהם של מקומות בישראל (בעברית ובאלף-בית הלטיני) נקבעים על-ידי ועדת
השמות הממשלתית .לאחרונה החלה הוועדה להכין רשימה חדשה לפי תעתיק
� וכד') .9שמות אלה אינם ניתנים לשיקולו של
מקובל יותר ( � � במקום
המקטלג
� ����

������� �
אבל
������������������
���
��������������������
���������
� ���
� ��
� � � � � ����
�� � ��� � � � ���
�
7
יש מצרפים תוספת זאת תמיד.
8
קובעים שבהוספת מדינות ארצות הברית ,אוסטרליה וקנדה יש להשתמש בקיצורים
כללי
של הכללים דבר המקשה על אנשים ממדינות אחרות שאינם מכירים את
(המופיעים בנספח
.
הקיצורים .הצעה לכתוב שמות רשויות אלה בצורה מלאה הוגשה לוועדה העליונה של
הספרייה הלאומית קבעה את צורות שמות היישובים על פי טיוטת רשימה זאת ,וניתן למצוא את
כל השמות היישובים בקטלוג הזהויות של הספרייה הלאומית.
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�� ��
 4.4רשויות
��שמו של מקום גיאוגרפי לבדו משמש גם כותרת של התאגיד המהווה את השלטון
באותו מקום
ישראל
����ולא :מדינת ישראל ,ממשלת ישראל ,ישראל .מדינה או ישראל .ממשלה
חיפה
�����ולא :עירית חיפה או חיפה .עיריה
��אם יש רשויות בעלות שם זהה אשר כלל מס'  4.4לעיל אינו מספיק להבחין
ביניהן ,יש להוסיף להן מבחין (בסוגריים)
������������
����������
��� � �
����������������������
����� � �
����������������������
��� �
�� ��
����������������������
��� �
����
 4.4גופים ממשלתיים 10ורשויות מקומיות
��גופים ומוסדות ממשלתיים מתחלקים לשתי קבוצות לצורך קביעת צורת
רישומם
��א) גופים העוסקים בחקיקה ובשיפוט וכן הזרוע המבצעת והכוחות המזויינים
נרשמים כתת-חלוקה של הממשל
�����ישראל .בית המשפט העליון
�����ישראל .בית המשפט המחוזי (תל-אביב)
�����ישראל .כנסת
�����ישראל .משרד החוץ
�����ישראל .צה"ל
�����וכן
�����ירושלים .המחלקה לחנוך ולתרבות
��������������������
���������
10
בכללים הבאים יושם דגש על גופים ממשלתיים ישראליים ומבנה הממשל בישראל .מבנה
הממשל במדינות אחרות מעלה לפעמים בעיות קיטלוג מיוחדות (גופים מחוקקים בעלי מספר בתים,
� - 24.02
זרועות צבאיות עצמאיות ,מושלים וכד') .הנתקל בבעיות כאלה יעיין בכללי 2
24.29
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��ב) גופים העוסקים בפעילות מסחרית ,תרבותית ומדעית ירשמו בדומה
לתאגידים לא ממשלתיים ,עם רמיזה מתאגידי האב שלהם
���בנק ישראל
���המועצה הלאומית למחקר ולפתוח
���המועצה לתרבות ולאמנות
���רכבת ישראל

���������
� ��� �
���������
�� ��� �� �
�� ��
���������
���� � �� �
���� ��

���תאגיד הנקרא "משרד "...או ששמו מתחיל במלה המראה על כפיפות (מחלקה,
אגף ,יחידה וכד' והוא חלק של גוף שלטון יירשם תחת שם הממשל
ישראל .אגף העתיקות
ישראל .המחלקה לטפול בילד ובנוער
ישראל .משרד התירות
��בכל מקרה ,יש להפנות אל הצורה הנבחרת מהצורה השניה
צורה מועדפת :ישראל .כנסת
צורה אלטרנטיבית :כנסת
צורה מועדפת :בנק ישראל
צורה אלטרנטיבית :ישראל .בנק ישראל
��כאשר יש ספק לאיזו קבוצה שייך תאגיד מסויים ,יש לשייך אותו לקבוצה א'
(רישום תחת שם הממשל�
��יחידות משנה .יחידת משנה של גוף ממשלתי מקבוצה א (רישום תחת שם
הממשל) תירשם ישירות תחת שם הממשל (בלי תאגיד האב) בתנאי שאין יחידת
משנה אחרת בעלת אותו שם בגוף ממשלתי אחר
צורה מועדפת :ישראל .אגף העתיקות
צורה אלטרנטיבית :ישראל .משרד החינוך והתרבות .אגף העתיקות

�����
צורה מועדפת :ישראל .המחלקה לטפול בילד ובנוער
����צורה אלטרנטיבית :ישראל .משרד הסעד .המחלקה לטפול בילד ובנוער
בשני מקרים אלה יש להפנות מהצורה השניה אל הראשונה
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�����אבל
צורה מועדפת :ישראל .משרד הסעד .מחלקת המחקר
(משום שקיימות מחלקות מחקר גם במשרדים אחרים והכותרת :ישראל.
מחלקת המחקר אינה מספקת לזיהוי)
��יחידות משנה של הכוחות המזויינים תירשמנה תמיד תחת שמו של תאגיד האב
�����ישראל .צה"ל .חיל האויר
���ישראל .צה"ל .השלישות הראשית
��
 4.4מפגשים
��מפגש הוא התכנסות של אנשים לדיון בנושא מסויים .פגישה כזאת נחשבת
ל"מחבר" של פרסומיה (פרוטוקולים ,דיונים ,קבצי הרצאות וכד') ,וזאת בתנאי
שלמפגש יהיה שם רשמי .פרסום של מפגש ללא שם יקוטלג לא כמפגש אלא כיצירה
של מספר מחברים( .ראה כלל מס )2.2
��האבחנה בין מפגש "בעל שם" למפגש "אנונימי" אינה תמיד קלה .לפעמים שם
המפגש מופיע בבירור על שער הפרסום ולפעמים הוא מוסתר ומוזכר רק במבואות.
יש להיזהר גם ממלות תיאור שאינן שמו הרשמי של המפגש .שמותיהם של מפגשים
בעברית מתחילים בדרך כלל בה"א הידיעה (למשל :הכנוס הארצי לידיעת הארץ).
מפגשים ללא ה"א הידיעה הם לעתים קרובות ללא שם רשמי (למשל" :כנס מורים
בענייני חנוך") .בפרסומים לועזיים ,השימוש בתוית הלא-מיידעת�����
��� בקשר למפגש מראה גם הוא על תיאור בלבד למשל:
�� ��� � �
.
אין צורך לערוך חיפוש מעמיק אחר שם מפגש במבואות ובהקדמות לצורך נקודת
גישה ראשית.
��הכותרת לשם של מפגש מורכבת מארבעה חלקים
��א) שם המפגש
��ב) מספר המפגש (אם הוא אחד מסדרת מפגשים בעלי אותו שם)11
��ג) השנה שבה התקיים המפגש
��ד) המקום שבו התקיים המפגש
לדוגמא
��������������������
���������
11
מספור הכנוס בנקודות גישה עבריות יהיה באמצעות אותיות (א ,ב ,יד ,טו) .מספור לועזיים
�
בנקודות גישה לועזיות יהיה באנגלית
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���יום עיון על הנושא הפילוסוף והחברה ( : 0797אוניברסיטת חיפה)
���סמינר לעבודה קהלתית (ה  :תשל"ד  :נהריה)
���הכנוס הלאומי על רפואה גרעינית בישראל (ג  : 0791 :רמת אביב)
���הקונגרס הציוני (כה  : 0794 :ירושלים)
������������� �� ���������
��
� ���������
����� ����� ����
��������
���
���
��� �
�� � ��������������� �� ��
������� ����� �� ������
�������
��
��
�
���� �����
���� ��� �
��������
אם המספר והשנה של המפגש מופיעים כחלק משם המפגש  ,יש להשמיט אותם
משם המפגש ולהוסיף אותם בסוגריים
הכנס הארצי לידיעת הארץ (יב  :תשי"ז  :ירושלים)
ולא :הכנס הארצי השנים עשר לידיעת הארץ (כפי שמופיע בשער)
��מקום המפגש .אם המפגש התקיים במוסד מפורסם ,יש להעדיף את שם המוסד
על פני המקום הגיאוגרפי שבו הוא שוכן
������ ��� � ��� �� ��
�� �
��
�� ��
יום עיון על הנושא הפילוסוף והחברה ( : 0797אוניברסיטת חיפה)
��אם שם מקום הכנס הוא חלק אינטגרלי משם המפגש ,אין צורך לחזור עליו
��� �������� � ���� ����
אם המפגש התקיים בשני מקומות ,יש לציין את שניהם ,אך אם הוא התקיים ביותר
משני מקומות ,יש לרשום את הראשון ולאחריו "וכו� ובקיטלוג לועזי � .
���� ��� � �� ��
��
���� ��������
���� ����� �� � ����
����������
��������������������
���������
� � הוא קיצור שמו של התאגיד
שם הכנס כולל את השם המקוצר.

�� �
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אפשר לרכז יחדיו פרסומים דומים של מספר מפגשים בעלי אותו שם עם מספרים,
מקומות ושנים שונות .במקרה זה הכותרת תהיה כללית ותכלול את שם המפגש
בלבד
���הקונגרס הציוני
����פרוטוקולים
�������������������
������ �����
�����
�
���������������������
���� �
דוגמאות של שערי פרסומים של כנסים ,סמינרים וימי עיון וצורות נקודות הגישה
שלהם
הכנס הארצי השישי לשלטון ולמינהל מקומי
ירושלים ,אייר תשל"ד ,מאי 0794
מיבנים אירגוניים חדשניים ברפורמה המטרופוליטנית
העורך :אפריים טורגובניק
נקודת גישה ראשית :הכנס הארצי לשלטון ולמנהל מקומי (ו  : 0794 :ירושלים)
רכוז הרצאות הכנס הארצי על הנושא מחליפי חום
שהתקיים בנתניה ב 02-09-במרץ 0794
ערוך בידי
פרופסור ש .זיידמן
הפקולטה להנדסה כימית ,הטכניון
ופרופסור ח .גוטפינגר
הפקולטה להנדסת מכונות ,הטכניון
נקודת גישה ראשית :הכנס הארצי על הנושא מחליפי חום ( : 0794נתניה)
���� � �
��� ����� ��� � �
�����
����� ��� ���� �� �
��� ��� ����� ��
��� ��
������ �� � �� � ���� � �
�������
����
���� � �
�������
��
���������
� ����
�� ����
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��� ��
������ �
��� ���
��� ���
�
����� ��
��
�������� �
(המקום ושנת הכנס נלקחו מההקדמה) ���
� �� �� ����� �
���
������� �� �� � �
�� ������ ���� ��
��
����
���
���
������������ � ��
���
��� �

��
���

������� �� ���
�� ������ � �� ��
��
� ����
������� � ��� � �
� ���
� ���
�� � ���� �� ���������� �
����
�� ������
� ��� �� ���
�����
�����
��� ��
��
���� �� ���� ���
��� ��
�� ������ � �� ���
��
������ ����
�� �
� � �����
� �� �����
����
������ ��� ���
��� �
� �
����
� ���� � � ���
��� ���������
���� ��� ��
נקודת גישה ראשית לפי כותר (מפגש ללא שם)
����������
��
��
����
�������
���������� ���
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נקודת גישה ראשית לפי כותר .אין שם מבחין למפגש
ימי עיון לזכר דוד אלעזר ז"ל
דפי
אלעזר
הרצאות ודיונים בימי-עיון
שנערכו באוניברסיטת תל-אביב
בימים כה'-כו' בניסן תשל"ח 2-2 .במאי 0792
בנושא :יחסי הגומלין בין הדרג המדיני לדרג הצבאי
נקודת גישה ראשית לפי כותר( .מפגש ללא שם)
���������
�� �� �
������
����
� ����� �����
���� ���� ���
� ���� �� � � �
��� ����������
���� � �
��� ��
���� ����� ������ � �
������
������
���� ��� ���
��� �
�����
��
�������
��
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פרק 5

כותרים וכותרים אחידים
(תאריך עדכון )5.6.2015
 5.0מבוא
הרכיב המזהה הבסיסי ביותר של כל יצירה היא שמה או כותרה .לכל יצירה חייב
להיות כותר .ברוב המקרים כותר זה ניתן ע"י יוצר היצירה .לפעמים שמה המקורי
של היצירה אינו ידוע או אינו מוכר ואז נשתמש בשם לפיו היצירה מוכרת ברבים.
במקרים מסוימים (חומר שלא פורסם ,לדוגמא צילומים) אין ליצירה שם רשמי כלל
ועל המקטלג להמציא בעצמו שם מתאים.
שם יצירה שניתן ע"י יוצרה
מר מאני
שם מוכר של יצירה ,לא ידוע עם יוצרה נתן לה שם
מונה ליזה
[חפירות הכותל הדרומי] שם שניתן ע"י המקטלג לתמונה ללא שם

לפעמים הכותר עצמו יכול לשמש מזהה חד-ערכי של יצירה (בינתיים אין שתי
יצירות שונות בשם "מר מאני") אך בדרך כלל נשתדל שהשם המזהה הייחודי של
���� ����� יהיה צירוף של שם יוצרה (הראשון) וכותרה:
יצירה
יהושע ,אברהם ב .-1936 ,.מר מאני
ליאונרדו ,דה וינצי .1519-1452 ,מונה ליזה
לפעמים גם צירוף זה אינו מאפשר זיהוי חד-ערכי ויש להוסיף רכיבים נוספים.
לכותר המועדף אפשר להוסיף שפה (כשמדובר בתרגום) ,שנת הוצאה ,שם עורך וכד'
אם אלה נדרשים להבחנה.
�כשם שאותו מחבר יכול להופיע בשמות שונים ביצירות שונות ,כך גם אותה יצירה
עצמה עשויה להופיע בשמות שונים .כדי לרכז יחד את כל המהדורות של יצירה
���� � לכל יצירה ולהעמיד תחתיו את
אחת ,יש לקבוע כותר מועדף אחד �
כל הביטויים של אותה יצירה ,יהיה כותרן אשר יהיה .למשל :מהדורות שונות של
סיפורי אלף לילה ולילה הופיעו תחת השמות" :אלף לילה ולילה"" ,מעשיות אלף
לילה ולילה" ועוד .כדי שהקורא ימצא את כל הביטויים של יצירה מסוימת במקום
אחד ,יש לבחור בכותר אחד אשר ילווה את כל הביטויים השונים של היצירה .יש
להדגיש שהקיטלוג של כל התגלמות יכלול גם את כותרה הייחודי אשר יהיה גם
נקודת גישה אל אותה התגלמות אך תפקידו של הכותר המועדף הוא לרכז יחד את
כל הביטויים וההתגלמויות של אותה יצירה ,יהיו כותריהם אשר יהיו .בכללי
���)
� היה השימוש בכותר מועדף (הנקרא "כותר אחיד" ��� -
מצומצם יותר ונעשה בעיקר בקיטלוג יצירות רבות כותרים (במיוחד יצירות
מוסיקליות) או יצירות אנונימיות-קלסיות) .בכללי � השימוש בכותר מועדף
נפוץ הרבה יותר ומשמש ליצירות שיצאו לאור תחת כמה כותרים או שניים בלבד.
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יש לציין שהשימוש בכותר מועדף בא לתת אפשרות של קיבוץ ביטויים והתגלמויות
שונות ביחד .הוא אינו מבטל את האפשרות למתן נקודת גישה אלטרנטיבית לכותרו
הייחודי של כל אחד מהם.
��השימוש בכותר מועדף-אחיד ,ללא שם היוצר ,נפוץ יותר בספריות ישראליות
במיוחד בקיטלוג של כתבי קודש ,ספרי תפילה ויצירות מופת אנונימיות עתיקות.
 5.1בחירת הכותר המועדף
הכותר המועדף של יצירה ייבחר כדלקמן:
אם היצירה נוצרה אחרי שנת  1500יש להשתמש בצורה המוכרת ביותר בשפת
המקור של היצירה.
אם היצירה נוצרה לפני שנת  1501יש להשתמש בצורה המוכרת ביותר במקורות יעץ
מודרניים.
קיימים כללים מיוחדים לקביעת כותר מועדף של יצירות דתיות ,משפטיות
ומוסיקליות .הכללים של יצירות דתיות יהודיות יפורטו בהמשך פרק זה.
 5.2אלף-בית של הכותר המועדף
הנוהג הישראלי של קיטלוג בארבעה אלף-ביתים (עברי ,לטיני ,ערבי וקירילי) מתנגש
עם השאיפה לריכוז כל הביטויים של יצירה תחת כותר מועדף אחד ,שהרי קביעת
כותר מועדף נפרד בכל אלף-בית גורמת לפיזור הביטויים בשפות שונות .הנוהג של
הספרייה הלאומית ושל ספריות אחרות שהלכו בעקבותיה הוא שכאשר יש לכותר
שם של יוצר יש להשתמש באלף-בית של הכותר המקורי גם אם הוא שונה מהאלף-
בית של שם היוצר וכותר ההתגלמות.
יוצר :דיקנס ,צ'רלס1870-1812 ,
��������� �
כותר מועדף� :
כותר ההתגלמות :דוד קופרפילד
יוצר� ������:
כותר מועדף :תמונות מחיי הכפר .אנגלית
� ������
כותר ההתגלמות:
כאשר אין שם יוצר ,נוהגים להשתמש באלף-בית ההתגלמות ,היינו כותר הפריט
העומד לקיטלוג .ולכן:
כותר מועדף :אלף לילה ולילה [ללא ציון שפה]
כותר ההתגלמות :סיפורי אלף לילה ולילה
וגם:
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כותר מועדף� ��� � :
 5.3כותר מועדף לקובצי יצירות

��� � של יוצר אחד

יצירה שלא חוברה מלכתחילה כיצירה אחת אלא היא מורכבת מיצירות שנקבצו
יחד תקבל כותר מועדף כללי:
יצירות ��
שירים ��
מחזות �
וכד'
יוצר :ביאליק ,חיים נחמן
כותר מועדף :שירים
כותר ההתגלמות :כל שירי ח.נ .ביאליק
אם הקובץ הוא מבחר מכתבי היוצר יש להוסיף

��� או "מבחר"

יוצר :ביאליק ,חיים נחמן
כותר מועדף :שירים .מבחר
כותר ההתגלמות :לקט שירי ח.נ .ביאליק
על פי הפרשנות העכשווית של � כלל זה חל גם על יצירות עם כותר ייחודי.
למשל ,קובץ שירי אלתרמן הנקרא "הטור השביעי" אמור לקבל כותר מועדף:
"שירים .מבחר" .כלל זה נתון עדיין בויכוח וייתכן שיצומצם בעתיד.
לקובצי יצירות ������ ראו כלל .2.11
 5.4חלקי-יצירה
אפשר להתייחס לחלקיה של יצירה כחלקים משניים של אותה יצירה ,או כיצירות
בפני עצמן ,בהתאם למהות היצירה .אם היצירה הופיעה לראשונה בשלמותה או
תוכננה כיצירה אחת מגובשת ,או שהיא מקובלת כיצירה אחת ,יש ליצור כותרים
מועדפים לחלקים תחת שם היצירה( .ראה דוגמאות תחת :תנ"ך ,משנה ותלמוד
בהמשך) .אם היצירה היא קובץ או סדרה "רופפת" ,יש לקטלג את חלקיה כיצירות
בפני עצמן (ראה דוגמאות תחת מגילות גנוזות ומדרשים בהמשך) .בכל מקרה יש
להפנות מהצורה שלא נבחרה אל הצורה המועדפת
 5.5תרגום
��אם הפרסום הוא תרגום של יצירה מהשפה המקורית לשפה אחרת ,יש להוסיף
לכותר המועדף גם את שפת התרגום
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�������קראן .עברית
�����������������������������
���� � � �
��
�� �

יצירות אנונימיות יהודיות
��כללי �  ,כמו הכללים שקדמו להם ,קבעו כללים מיוחדים לכתבי קודש
ויצירות אנונימיות אחרות של דתות העולם .מטבע הדברים ,בספרייה הישראלית
עיקר השימוש בכללים אלה הוא בקיטלוג יצירות עתיקות ויצירות ליטורגיות
יהודיות .בעמודים הבאים יפורטו הכללים לגבי היצירות העיקריות מסוג זה .יש
לציין שנוהלי הקיטלוג בארץ מאז ומתמיד היו שונים מכללי הקיטלוג הנהוגים
בחו"ל ,גם לגבי הכותרים האלה בכלל וגם לגבי הצורות הלועזיות שלהן .בזמנו ועדת
הקיטלוג הבין-אוניברסיטאית פרסמה רשימה מקיפה של כותרים מועדפים יהודיים
אנונימיים .רשימה חדשה נמצאת בהכנה ותפורסם בקרוב.
נ.ב .שמות לועזיים של יצירות יהודיות קלאסיות נקבעות על פי המהדורה השנייה
� ����� � ולא על פי תעתיק שיטתי כפי שהיה מקובל עד כה.
של ה-
 5.6תנ"ך
��התנ"ך יופיע בקטלוג העברי תחת הכותר האחיד :תנ"ך ובקטלוג הלועזי תחת�
�� חלקי התנ"ך יופיעו כתת-חלוקה של הכותר האחיד
��הכותר האחיד של ספרי התנ"ך יהיה מורכב מהחלקים הבאים
 )1תנ"ך אן ��
 )2שם הספר או קבוצת הספרים
 )3השפה ,אם אינה עברית
 )4אם הטקסט הוא רק מבחר יצוין :מבחר או ���
 )5שנת הוצאתו לאור של הספר ,או הכרך שיצא לאור ראשון (שנה עברית
לכותרת עברית ושנה לועזית לכותרת לועזית).
����תנ"ך .תשל"ה כותר מועדף לתנ"ך שלם
����תנ"ך .מבחר .תשכ"ב כותר אחיד ללקט משלושה ספרים בתנ"ך ומעלה
����תנ"ך .יחזקאל .תשכ"ד כותר אחיד לספר יחזקאל שלם
����תנ"ך .יחזקאל .מבחר .תשכ"ב כותר אחיד ללקט מספר יחזקאל
��������������������
���������
מתייחסים לתנ"ך כחלק מכתבי הקודש של הנצרות כאשר השם �� כולל גם את
כללי
�� �) ,גם את הברית החדשה ( � �� �) וגם חלק
תנ"ך (ה"ברית החדשה" או
� ) .בישראל מפרידים את היצירות האלה כאשר התנ"ך עומד בפני
מהספרים החיצוניים (
עצמו לפי השם "תנ"ך" והשם הלועזי �� משמש רק לתנ"ך בתרגומין הלועזיים.
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תנ"ך שלם בעברית עם שער לועזי ������
[תנ"ך שלם באנגלית]� ���������
������ ������
[לקט מהתנ"ך בצרפתית]
[לקט מספר ישעיהו באנגלית] ����������� �������
בכל מקרה יש להפנות אל הכותר המועדף משמות החלקים הבודדים על כל צורותיו
הנפוצות
כותר מועדף :תנ"ך .תורה
צורה אלטרנטיבית :תורה (תנ"ך)
צורה אלטרנטיבית :חומש
צורה אלטרנטיבית :חמשה חומשי תורה
 5.7תנ"ך וברית חדשה
��התנ"ך הלועזי במהדורותיו הלא-יהודיות מופיע בדרך כלל ביחד עם הברית
החדשה ,כאשר הכותר � משמש לשניהם (התנ"ך נקרא בספרים אלה בשם
הברית הישנה") .קיימות גם מהדורות עבריות-נוצריות המכילות את שתי היצירות
ביחד .מבחינת התפיסה היהודית נכון היה לקטלג יצירות אלו כשתי יצירות נפרדות
בספר אחד (כותר מועדף :תנ"ך או �� וכותר מועדף משני לפי :ברית חדשה או
�� � � .בישראל מקובל גם ליצור ליצירות לועזיות אלו כותר מורכב�
�� � ��� �.
למשל:

��������������
�������� �� � ���

 5.8ספרים חיצוניים
��כללי הקיטלוג האמריקניים ,לדורותיהם ,התייחסו לספרים החיצונים
( � ��) כחלק מכתבי הקודש .מבחינה יהודית אין ספרים אלה חלק
מה"קנון" של כתבי הקודש אלא אוסף של ספרים בודדים .יש להשתמש בכותר
� �� רק למהדורות של הרבה
המועדף ספרים חיצוניים ,ובקיטלוג לועזי
ספרים (או מבחר ספרים) ביחד .כל ספר בודד יעמוד בפני עצמו.
ספרים חיצוניים .תרכ"ג
בן סירא .תקס"ג
�����������������������
����������� � ��
������������ ��
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 5.9ספרות תלמודית
��הספרות התלמודית מורכבת מארבע יצירות נפרדות בעלות מבנה דומה המשנה,
התוספתא ,התלמוד הירושלמי והתלמוד הבבלי .שמות הסדרים והמסכתות זהים
בכל ארבע היצירות
��הכותר המועדף לכל אחת מהיצירות האלה יהיה מורכב כדלקמן
��א) שם היצירה
צורה עברית
משנה
תוספתא
תלמוד בבלי2
תלמוד ירושלמי

צורה לועזית
��
���
� ����
��� ����

��ב) שם הסדר או המסכת (ללא תוספת המילה "סדר" או "מסכת") ,למשל
צורה עברית
����זרעים
����ברכות

צורה לועזית
�
���

��לקביעת הצורה הלועזית של שמות הסדרים והמסכתות יש להיעזר ברשימה
שפורסמה על ידי ועדת הקיטלוג הבין-אוניברסיטאית.
��ג) השפה (במקרה של תרגום
רוב שפתם של שני התלמודים איננה עברית אלא ארמית .בקיטלוג של ספר מן
התלמוד שהוא תרגום מארמית לעברית יש להוסיף לכותרת את שפת התרגום:
עברית
��ד) אם הספר הוא מבחר בלבד ,יש להוסיף את הציון מבחר או ��� .
ה) בסוף הכותרת תבוא שנת ההופעה (תאריך עברי לכותרת עברית
ותאריך לועזי לכותרת לועזית).
�����משנה .ברכות .תשי"א
��������������������
���������
 2לפי כללי ה � -יש להשתמש במונח תלמוד לבד כאשר הכוונה לתלמוד הבבלי .בישראל מקובל
לכתוב תלמוד בבלי
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�����משנה .אבות .תשכ"ח
תלמוד בבלי .תשל"ג
�����תלמוד בבלי .ברכות .תשכ"ה
�����תלמוד ירושלמי .שקלים .עברית .ת"ש
�����תוספתא .תקנ"ט
���������
��������� � � �
���������
��� ���� ����
 5.10מסכתות קטנות
��למהדורות של התלמוד הבבלי מצורפים מספר ספרים קטנים מתקופה מאוחרת
יותר הנקראים "מסכתות קטנות" .ספרים אלה הופיעו גם כיצירות בפני עצמן .יש
לקטלג יצירות אלה תחת הכותר המועדף מסכתות קטנות (הפנייה מ תלמוד בבלי.
מסכתות קטנות) .המשך הכותרת יהיה בדומה לספרות התלמודית
��מסכתות קטנות .תש"ל
��מסכתות קטנות .שמחות .תש"ל
�������������������
��������� ��
��
�������������������
������� ������� ��
 5.11ספרות המדרשים
��שלא כתנ"ך והתלמוד ,אין ספרות המדרשים יצירה מגובשת אלא קבוצה גדולה
של יצירות אנונימיות בודדות ,אשר נכתבו או נערכו בתקופות שונות ,מתקופת
המשנה ועד ימי הביניים
��יש להתייחס לכל מדרש ומדרש כיצירה בפני עצמה אשר לה כותר אחיד משלה.
יש להשמיט את המלה "מדרש" מתחילת הכותרת ,אלא אם היא חלק חיוני משם
המדרש
תנחומא
הפניה מ :מדרש תנחומא
פסיקתא רבתי
הפניה מ :מדרש פסיקתא רבתי
������
אבל
�����מדרש הגדול
�����מדרש רבה
�����מדרש שמואל
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חלק מספרי המדרשים מיוחסים לאנשים מהתקופה העתיקה (למשל :המכילתא
מיוחסת לתנא רבי ישמעאל) .יש לקטלג מדרשים אלה כשאר המדרשים ולא לפי
המחבר המיוחס ,בתוספת הפניה מתאימה .לעומת זאת יש להיזהר מספרים
מודרניים הנקראים "מדרש "...ואשר מחברם מוכר וידוע .יש לקטלג ספרים אלה
לפי מחברם .בכל מקרה של ספק יש להיעזר במקורות ביבליוגרפיים
רשימת מדרשים נפוצים (בתוספת דוגמאות להפניות)
��������מדרש הגדול
��������מדרש הגדול .בראשית
��������מדרש רבה
��������מדרש רבה .בראשית3
��������מדרש רבה .שמות
��������וכו
��������מדרש שמואל
���������הפניה מ :שמואל (מדרש)
��������מדרש תהלים
���������הפניות :תהלים (מדרש
מדרש שוחר טוב
���������������שוחר טוב
��������מכילתא
���������הפניה מ :מכילתא דרבי ישמעאל
��������������ישמעאל ,תנא .מכילתא
��������������
��������ספרא
���������הפניה מ :תורת כהנים (ספרא)
��������ספרי
��������פסיקתא
���������הפניה מ :פסיקתא דרב כהנא
��������פסיקתא רבתי
��������������������
���������
 3ה"מדרש רבה" אינו יצירה אחת אלא קובץ של עשרה מדרשים שונים (בראשית רבה ,שמות רבה
וכו') ולכן מן הראוי היה לקטלג כל אחד כיצירה נפרדת( .מדרש בראשית רבה ,מדרש שמות רבה
וכו') .היות ובמרבית המהדורות מופיעים כמה מהמדרשים ביחידה ביבליוגרפית אחת ,מקובל
לקטלג גם את היחידים כאילו היו חלק מיצירה אחת ("מדרש רבה .בראשית" ,וכד')
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פרק  :5כותר אחיד
��������פרקי דרבי אליעזר
��לקביעת הצורה הלועזית של שמות המדרשים יש להיעזר ברשימה שפורסמה על
ידי ועדת הקיטלוג הבין-אוניברסיטאית
 5.12ספרות הקבלה
��יש לקטלג את ספרי הקבלה המוקדמים האנונימיים לפי שמם .יש להתייחס
ליצירות המיוחסות לאנשים שחיו לפני ימי הביניים כיצירות אנונימיות ובתוספת
הפניה מתאימה
�������ספר יצירה
��������הפניה מ :יצירה (ספר)
�������זוהר
��������הפניה מ :ספר הזוהר
��������הפניה מ :שמעון בר יוחאי .זוהר
 5.13המגלות הגנוזות
��בדומה למדרשים ,אין המגלות הגנוזות יצירה אחת אלא קובץ של יצירות
בודדות אשר המאחד אותם הוא מקום הימצאן .למרות זאת ,עד עכשיו נהגו
בישראל להתייחס אליהם כקבוצה מגובשת אחת .מעתה יש לקטלג קבצים מתוך
� ��� � .יש
מספר מגילות תחת הכותר הכולל :מגילות גנוזות או
להפנות מהשמות הנפוצים האחרים :מגילות מדבר יהודה ,מגילות ים המלח וכד'.
יש לקטלג את המגלות הבודדות בעלות שם מיוחד ,כל אחת לפי שמה.
כותר מועדף :מלחמת בני אור ובני חושך
הפניה מ :מגילות גנוזות .מלחמת בני אור ובני חושך
כותר מועדף :פשר חבקוק
הפניה מ :מגילות גנוזות .פשר חבקוק
כותר מועדף :מגילת הנחושת
הפניה מ :מגילות גנוזות .מגילת הנחושת
��מגלה אשר אין לה שם מקובל תקוטלג לפי מגילות גנוזות בתוספת המספר
המזהה שלה.
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ספרים מן התנ"ך או חלקיהם שנמצאו במדבר יהודה יקוטלגו לפי הכותר האחיד
בתנ"ך המתאים להם .למשל :את מגלת ישעיהו יש לקטלג לפי הכותר האחיד של
ספר ישעיהו ,עם הפניה מ :מגילות גנוזות .מגילת ישעיהו
��
 5.14ספרי תפילה יהודיים
��ספרי התפילה היהודיים נחשבים גם הם כיצירות מופת אנונימיות ,ועל פי כללי
הקיטלוג יש לקטלג אותם תחת כותר אחיד לפי שמם ללא מלת פתיחה מאחדת
בישראל היה מקובל לרכז את מרביתם תחת תפלות (בכתיב חסר ,כפי שהיה מקובל
כעבר)
��תפלות .סדור
��תפלות .מחזור
��תפלות .זמירות

���������
����
���
���������
����
����
���������
����
�� �

אבל מעתה הכותרים המועדפים יהיו:
סידור
מחזור
זמירות
וכד'
עם הפניות מהצורות המתחילות במילה תפילות:
כותר אחיד מועדף :סידור
הפניה מצורה אלטרנטיבית :תפילות .סידור
הכותרים ליצירות:
��הגדה של פסח
��סליחות
��קינות
��תיקונים
���������
���
��������������������
���������
למונחים "סידור" ו"מחזור" יש משמעויות שונות בקרב העדות .בכותרות לקיטלוג אנו מבדילים:
ספר תפילות הכולל תפילות של כל השנה ,אבל אין בו הפיוטים הכותר האחיד שלו הוא :סידור.
ספר תפילות שכלולים בו גם הפיוטים למועדים ולימים הטובים כותרתו :מחזור
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תמיד היו עצמאיים
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פרק 6

רשומות זיהוי והפניות
(תאריך עדכון )3101.01.13
 60.מבוא
בפרקים הקודמים עסקנו בקביעת נקודות גישה וצורותיהן וכן בצורך לזהות צורות אלטרנטיביות
של נקודות הגישה ולהפנות מהן אל הצורה שנבחרה .תהליך קביעת צורתה המדויקת של כל
נקודת מחייבת לעתים קרובות איסוף מידע על שם האדם ,התאגיד או היצירה ובחינת
אלטרנטיבות שונות לקביעת צורת שמו .פעולה זאת היא חלק מתהליך הקיטלוג אך נפרדת
מקיטלוגו של פרסום ספציפי ,שהרי ברגע שקבענו את צורתו של שם מסויים נשתמש בה בכל
הפרסומים הקשורים אליה.
איסוף מידע על השמות והמונחים המהווים נקודות הגישה ,תיעוד התהליך ושמירת המידע הם
�� �� �  .אין חובה לבצע תהליך זה לגבי כל
חלק מפעולת הקיטלוג ונקרא בקרת זהויות
נקודת גישה בקטלוג ובעבר נהגו לעשות זאת רק כאשר היה צורך להפנות מצורות אלטרנטיביות
או לפתור בעיות שהתעוררו (אנשים שונים עם אותו שם וכד') .היום יש שאיפה שעבודת זיהוי
תיעשה לכל השמות המופיעות בקטלוג מתוך כוונה לנצל מידע זה גם למטרות זיהוי וחיפוש מעבר
לקטלוג המסורתי .מימוש שאיפה זאת דורשת שיתוף פעולה רב-מוסדי ועקרונות עבודה
משותפים.
 601עקרונות נקודות הגישה :עקרונות

�

� למידע ביבליוגרפי ,שהם הבסיס התיאורטי לכללי התיאור ,נקבעו מספר
בדומה לעקרונות
מטרות עקרוניות של נקודות הגישה .גם עקרונות אלה גובשו על ידי ארגון הגג הבינלאומי של
� � � � � ��� �
ארגוני הספריות � ופורסמו בשנת  9002כמסמך הנקרא
�� והידוע בקיצור כ.� � -
לפי עקרונות

� נקודות הגישה אמורות לענות על ארבע משימות (

� ע' :)29

לאתר �  :למצוא ישות או קבוצת ישויות לפי קריטריונים מוגדרים.
לזהות ���  :לזהות את הישות (לדוגמא ,להבחין בין שתי ישויות עם אפיונים
דומים) או לאמת צורת שם הישות אשר תשמש כנקודת גישה.
למקם בהקשר �����  :למקם את שם האדם ,התאגיד ,היצירה או הנושא
בהקשר הנכון.
להצדיק ��  :לתעד את השיקולים לבחירת הצורה של השם אשר תשמש כנקודת
גישה.
חלק מעקרונות אלה ליוו את כללי הקיטלוג מאז ומתמיד אבל יש בהם הדגשים חדשים שמטרתן
לאפשר בעתיד חיפושים הרבה יותר מתוחכמים .אם בעבר הסתפקנו בבחירת צורה אחת של שם
ובהוספת הפניות ממספר אלטרנטיבות אפשריות ,כללי הקיטלוג החדשים מצפים מאתנו לרשום
הרבה מידע נוסף שאינו נחוץ רק להבחין בין שמות דומים :תאריכים (לידה ופטירה של בני אדם,
שנות פעילות של תאגידים ,שנת יצירה של כותר) ,מקומות (לידה ,פטירה ,פעילות ,יצירה) ,תחומי
עיסוק ,מין של אנשים ,קשר לאנשים או מוסדות אחרים ,שפות כתיבה ,ועוד .מידע זה יכול לשמש
בעתיד לסיוע בשאילתות מתוחכמות ,למשל :איתור פרסומים שנכתבו על ידי נשים שגרו בארץ
ישראל בחצי השני של המאה ה ,92-ספרי שירה שנכתבו על ידי ספרנים ששפת כתיבתם (לאו
דווקא שפת הספרים) צרפתית ,פרסומי אנשים הקשורים למוסד מסויים ,וכד' .ניצול משמעותי
של מידע זה דורש גם תוכנות חדישות שידעו לנצל אותו וגם שמידע זה יהיה מוכן וזמין לגבי
מרבית נקודות הגישה בקטלוג .רישום מורחב זה לגבי נקודות גישה חדישות הוא רק התחלה
ויהיה צורך להשלימו לגבי מרבית נקודות הגישה בקטלוג .השלמת מידע זאת היא משימה
��������������������
���������
�
��
� � � � � � � � ���
� �
��� � �� �� � ���� � � � � ��� �
�
��� � �� �
�� � ������� � �

פרק  :6רשומות זיהוי והפניות
לאומית ובין-לאומית וברור שתדרוש רמת שיתוף פעולה הרבה מעבר למה שהיינו רגילים לה
בישראל.
יש לציין גם שמידע מורחב זה נחוץ גם בהקשר הצר של הקיטלוג עצמו שהרי התפוצצות המידע,
מביא לנו בכל יום יוצרי מידע חדשים (אנשים ,משפחות ותאגידים) ,חלקם עם שמות דומים או
אף זהים ל"ותיקים" וככל שנאסוף מידע מזהה על כל שם נוכל ביתר קלות לדעת איך להבחין
ביניהם.
 601רשומות זיהוי
כאמור ,תהליך קביעת צורתו של נקודת גישה (אדם ,תאגיד או כותר) דורש לקבוע צורה רשמית
בה ישתמשו בעקביות בקטלוג הספריה .כאשר יש אפשרויות שונות של כתיבת אותו שם ,על
המקטלג לבחור את הצורה העדיפה ולהפנות את הקורא מהצורות האלטרנטיביות אל הצורה
שנבחרה .חשוב גם שהמקטלג יתעד תהליך זה ואת השיקולים שהביאו להחלטתו .תהליך זה צריך
להיות נפרד מקיטלוג פריט מסויים שהרי הוא קובע את צורת השם בה נשתמש בכל פעם שאדם
או תאגיד זה יופיע בקטלוג .כדי לשמור מידע זה ,יוצר המקטלג "רשומת זיהוי" בה הוא רושם את
צורת השם שנבחרה ,צורות אלטרנטיביות (אם יש) ,מידע ביוגרפי או ביבליוגרפי עליו הסתמך ,וכל
מידע נוסף שיוכל בעתיד לסייע בזיהוי מדויק של השם ,ובמיוחד אם יתעורר צורך להפריד בין
אנשים או תאגידים בעלי אותו שם או שם דומה .כללי � מרחיבים מאד את סוגי המידע שניתן
לרשום ברשומת זיהוי גם לצורך אבחנה (זיהוי מוחלט ומניעת "התנגשות" שמות מוטעית).
קובעים נהלי קיטלוג ללא קשר ליכולות או מגבלות של מערכות מחשב ספציפיות,
כפי שכללי
כך הם אינם קובעים את צורת קידודו ,שמירתו או ניצולו של מידע על זהויות .בתקני "מארק"
קיים מפרט נפרד לקידוד רשומות זיהוי 2אשר הורחב לאחרונה כדי לענות על כל הדרישות
 .תוכנות קטלוג התומכות בתקני "מארק" יודעות לתמוך במידע זה ולנצל
וההמלצות של
לפחות חלק ממנו בקטלוג המקוון העכשווי.
קיימים קטלוגים לאומיים של זהויות עליהם ניתן להסתמך בקביעת שמות ויצירת הפניות.
קטלוגי הזהויות של הספרייה הלאומית ושל ספריית הקונגרס נגישים באופן חופשי באינטרנט 3גם
לעיון וגם להעתקת רשומות זיהות (עם לספרייה תוכנת קיטלוג מתאימה) .אמנם יש לזכור שאלה
 .במשך הזמן קטלוגים
קטלוגים ותיקים גדולים ומרבית הרשומות שבהם נעשו לפני כללי
.
אלה יעודכנו לכללי
 603הפניות "ראה" בקטלוג
תפקוד נכון של הקטלוג דורש שהצורות האלטרנטיביות לנקודות הגישה יובילו את הקורא אל
הצורה שנבחרה .בעידן הכרטסת תפקיד זה נעשה באמצאות כרטיס בנוסח "א ...ראה ב"...
שהוכנס למקום המתאים בכרטסת (א )...כדי להפנות את הקורא שהגיע למקום זה אל המקום
השני בו ימצא את מבוקשו (ב .)...בעידן המחשב הפניית הקורא נעשית בלחיצת כפתור או אפילו
בצורה אוטומטית (בהתאם לתוכנות השונות) אך מטרת ההפניות לא השתנתה .דוגמאות של
הפניות "ראה" :
 6.3.9שם אלטרנטיבי
מהצורה האלטרנטיבית לשם :רבינוביץ ,שלום
לצורת השם שנבחרה�:שלום עליכם
מהצורה האלטרנטיבית לשם :טורצ'ינר ,נפתלי הרץ
לצורת השם שנבחרה :טור-סיני ,נפתלי הרץ
מהצורה האלטרנטיבית לשם������ :
לצורת השם שנבחרה� �� � :
��������������������
���������

ניתן לעיין בתקן "מרק" לזהויות לפי הכתובת:

קטלוג הזהויות של הספרייה הלאומית:
� � � �� ���
�� ��� /
��
ושל ספררית הקונגרס:

� ��� ���
���
� ���� � �

�� ���
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מהצורה האלטרנטיבית לשם� �������:
לצורת השם שנבחרה�� ���� �� :
מהצורה האלטרנטיבית לשם :גוטשטיין ,משה
ומהצורה האלטרנטיבית לשם :גושן ,משה גוטשטיין-
לצורת השם שנבחרה :גושן-גוטשטיין ,משה
 6.3.9שם מורכב
מהצורה האלטרנטיבית לשם :פון גתה ,יוהן וולפגאנג
לצורת השם שנבחרה :גתה ,יוהן וולפגנג פון
מהצורה האלטרנטיבית לשם :ינאית ,רחל
לצורת השם שנבחרה :בן-צבי ,רחל ינאית
 6.3.3כתיב שונה
מהצורה האלטרנטיבית לשם :שכספיר ,ויליאם
לצורת השם שנבחרה :שקספיר ,ויליאם
מהצורה האלטרנטיבית לשם :דין ,משה
לצורת השם שנבחרה :דיין ,משה
 6.3.6משם קצר לשם מלא או להפך
מהצורה האלטרנטיבית לשם :אס”י
לצורת השם שנבחרה :ארגון ספרני וארכיונאי ישראל
מהצורה האלטרנטיבית לשם���:
�� �� ���� � �
לצורת השם שנבחרה:
מהצורה האלטרנטיבית לשם:
�� � �
לצורת השם שנבחרה� � :

���� � �� ����� ����
��� �

 6.3.2גופים ממשלתיים
מהצורה האלטרנטיבית לשם :כנסת
לצורת השם שנבחרה :ישראל .כנסת
מהצורה האלטרנטיבית לשם :צה"ל
ומהצורה האלטרנטיבית לשם :צבא הגנה לישראל
ומהצורה האלטרנטיבית לשם :ישראל .צבא הגנה לישראל
לצורת השם שנבחרה :ישראל .צה"ל
 6.3.6מתאגיד "אב" אל תאגיד "בן
מהצורה האלטרנטיבית לשם :ישראל .משרד החינוך .אגף העתיקות
לצורת השם שנבחרה :ישראל .אגף העתיקות
��������������������
���������
בקטלוג הכרטסת היה אפשר להסתפק בכרטיס הפניה אחד לשינויי כתיב (למשל :אהל ...ראה אוהל .)...בעידן
המחשב כאשר הקורא לעתים קרובות אינו מקבל רשימה אלפא-ביתית של כותרות ,רצוי לתת הפניית כתיב נפרדת
לכל שם.

פרק  :6רשומות זיהוי והפניות
מהצורה האלטרנטיבית לשם :האוניברסיטה העברית בירושלים .בית הספרים הלאומי
והאוניברסיטאי
לצורת השם שנבחרה :בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי
 6.3.6צורות שונות של כותר אחיד ליצירה
מהצורה האלטרנטיבית לשם :עלילות גלגמש
לצורת השם שנבחרה :גלגמש
מהצורה האלטרנטיבית לשם :תורה (תנ"ך)
לצורת השם שנבחרה :תנ"ך .תורה
 606הפניות הדדיות "ראה גם" בקטלוג
בעוד הפניית "ראה" מפנה מצורת שם אחת לצורה אחרת של אותו שם ,הפניית "ראה גם"
מקשרת בין שני שמות נפרדים ,קיימים ,כאשר יש קשר ענייני ביניהם וייתכן והמחפש שם אחד
עשוי להתעניין גם בפרסומים המופיעים תחת השם השני .הפניות אלה הן בדרך כלל הדדיות (א...
ראה גם ב ; ....ב ...ראה גם א .)...דוגמא שכיחה לכך היא תאגיד ששינה את שמו ,למשל:
בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי
ראה גם :הספרייה הלאומית
וגם
הספרייה הלאומית
ראה גם :בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי
רצוי שההפניה לקורא תלווה בדברי הסבר ,למשל:
בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי
לפרסומי מוסד זה אחרי אוגוסט  9002ראה לפי שמו החדש :הספרייה הלאומית
וגם
הספרייה הלאומית
לפרסומי מוסד זה לפני אוגוסט  9002ראה לפי שמו הישן :בית הספרים הלאומי
והאוניברסיטאי
אך תצוגה כזאת תלויה לא מעט בתוכנה בה משתמשת הספרייה.
כמו כן יש ליצור הפניות "ראה גם" כאשר אדם אחד משתמש בזהויות שונות (בשונה משמות
שונים) ואנחנו רוצים לשמור על הזהויות הנפרדות:
����גפני ,שרגא
����ראה גם
�
���גולן ,יגאל
���דרור ,איתן
���כרמלי ,אבנר
���שריג ,און
����גולן ,יגאל
����ראה גם
�
���גפני ,שרגא
���דרור ,איתן
���כרמלי ,אבנר
���שריג ,און
וכן הלאה

כללי תיאור
(תאריך עדכון)02.27.0227 :
 70.מבוא
פרק זה מציג את הכללים של תיאור של משאבי מידע ,תוך התמקדות בפרסומים
טקסטואליים ,הן מבחינה ביבליוגרפית והן מבחינה פיסית .בהקשר של משימות המשתמש
בקטלוג ,כללים אלה מתייחסים ברובם לרישום התכונות המאפיינות את משאב המידע
ברמות של ביטוי והתגלמות ,וכללים מסוימים גם ברמות היצירה והפריט.
רישום תכונות אלו נחוץ כדי להבחין בין משאבי מידע הנראים לכאורה דומים .לדוגמה:
פרסום א :הספריה בחברה מאת אירן ושמואל סבר .ירושלים  :מרכז ההדרכה
לספריות ציבוריות ,תש"ן 292 .עמודים.
פרסום ב :הספריה בחברה מאת אירן ושמואל סבר ; עורכת  -פנינה שחף .מהדורה שניה
ומתוקנת .ירושלים  :מרכז ההדרכה לספריות בישראל ,תשנ"ז 092 ,�.עמודים.
הכותרים והמחברים העיקריים של שני משאבי המידע האלה זהים .התכונות הנוספות של
כל אחד מהם – אחריות אינטלקטואלית נוספת ,שנת ההוצאה ,מהדורה והיקף הפרסומים –
שונות .כל אחד מהמשאבים האלה זוכה לרשומת קיטלוג נפרדת ,ופירוט תכונותיהם ברכיבים
של התיאור בכל רשומה מאפשר למשתמש בקטלוג להבחין ביניהם ולהחליט איזה מהם
מתאים יותר לצרכיו.
ברור שכדי להבחין בין הוצאות שונות של אותו משאב איננו זקוקים תמיד לכל הנתונים
הללו .אך היות שאי אפשר לדעת מראש איזו תכונה היא התכונה המזהה העיקרית למשאב
מסוים ,וכדי שתהיה אחידות בתיאור המשאבים השונים בספריה ,יש לרשום את כל התכונות
של כל משאב ומשאב .במקרים מסוימים יש להוסיף גם מידע נוסף על המשאב בהערות
נוסף לזיהוי משאב מבחינה ביבליוגרפית ,רכיבים שכלולים בתיאור עשויים לספק מידע
חשוב על המשאב עצמו .כך ניתן ,מתוך הקטלוג ובלי לראות את המשאבים ,לזהות את
המשאבים החדישים ביותר על נושא מסוים ,לבחור משאב רב-היקף או מצומצם .לפעמים אף
ניתן לזהות את נקודת מבטו או את איכותו של המשאב ,לפי מקום ההוצאה או המוציא לאור
(למשל :פרסום בהוצאת מוסד בעל דעות פוליטיות ברורות ,או פרסום היוצא לאור על ידי
הוצאה אקדמית יוקרתית) .גישה זו חשובה במיוחד בספריות שיש בהן "מדף סגור" ובהן אין
לקורא גישה חופשית אל המדפים (דוגמת הספריה הלאומית בירושלים) והקורא צריך לבחור
את המשאבים בעיקר על פי הרשום בקטלוג
��������������������
���������
�כללים אלו מותאמים ל:
�� � � ���
הנחיות
�

��� �� �

–
� �
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פרק  :7כללי תיאור
בספריות שיש בהן "מדף פתוח" הקורא יכול לגשת בעצמו אל המדפים ולבחור את משאבי
המידע מתוך "היכרות אישית" ,אך גם בספריות אלה רצוי לקבל פרטים נוספים מתוך
הקטלוג על משאבים שאינם עומדים כרגע על המדפים�התיאור המלא הכלול ברשומת
הקיטלוג של משאב משיג את המטרה העיקרית של הקטלוג :לחסוך בזמן הקורא ולהנחותו
אל המידע שמעניין אותו.
בספרים ,בחוברות וכיו"ב ,פרטי הזיהוי של המשאב נלקחים בעיקר משער המשאב
ומושלמים במידת הצורך מפרטים המופיעים במקומות אחרים במשאב (מאחורי השער,
בהקדמה ,על המעטפת וכו') .כאשר פרט חיוני לא מופיע כלל במשאב ,יש להיעזר במקורות
ביבליוגרפיים חיצוניים או אף בידע אישי כדי לגלות אותו
 707כללי
 70707הגדרת משאב מידע
משאב יכול להתייחס למשאב בודד או לאוסף משאבי מידע המטופלים כיחידה אחת .יש
לבחור כבסיס לזיהוי המשאב מקור המייצג את המשאב השלם ,תוך כדי התייחסות לסוג
התיאור שנבחר (ראו  )7.2.0ועל פי אופן הופעתו של המשאב.
��� �� ולשינויים שנעשו
אפיון הופעתו של משאב מתייחס לאופן הפרסום ��
לאורך זמן בסוגים מסוימים של משאבים .הופעתם של משאבים מסוימים מוגבלת בזמן ,כגון
מונוגרפיה ,שהיא משאב ביבליוגרפי שהושלם בחלק אחד או שקיימת כוונה להשלימו במספר
סופי של חלקים .גם אנציקלופדיות ויצירות דומות המופיעות במספר כרכים במשך שנים
רבות ,סופן מתוכנן וחזוי מראש והן דוגמה למשאבים מסוג זה
תכונה הנקראת "סדרוניות" ��� היא הופעה מתמשכת של משאב  .משאב מתמשך
�������� הוא משאב היוצא לאור לאורך זמן ללא סיום מוגדר מראש .סדרון
��� הוא משאב מתמשך ,המוגדר כפרסום היוצא לאור לעתים מזומנות וחלקיו נושאים
מספרים או תאריכים מזהים .הסדרון מיועד להמשיך להופיע לתקופה בלתי מוגבלת ,כגון
כתבי-עת ,עיתונים ,שנתונים ,דו"חות תקופתיים וכן סדרות מונוגרפיות ממוספרות.
��� ���� ,המאופיין בכך שמוסיפים
סוג נוסף של משאב הוא משאב משולב
אליו חומרים או שהוא משתנה על ידי עדכונים ,אשר משולבים לתוך המשאב השלם .המצב
של משאב משולב כפי שיצא לאור לראשונה או לאחר שעודכן על ידי שילוב של חומר חדש
לתוכו נקרא חזרור ���� ,לעומת המונח מהדורה ,שמשמש בדרך כלל לתיאור
מונוגרפיה .משאבים משולבים יכולים להיות מתמשכים או סופיים .דוגמאות למשאבים
משולבים עשויות להיות קלסרים לעדכון ,מאגרי מידע ואתרי אינטרנט.
 70702גישות שונות לתיאור משאב
הנחיות ה-

� מציעות שלוש גישות לתיאור  -תיאור מקיף ,תיאור אנליטי ותיאור היררכי.

תיאור מקיף
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פרק  :7כללי תיאור
תיאור מקיף מיועד לתאר את ההתגלמות השלימה .גישה זו ישימה בסוגי ההתגלמויות
הבאות:
א) התגלמות אשר יצאה לאור כיחידה אחת (כגון :ספר ,תקליטור בודד ,מסמך �);
ב) מונוגרפיה רבת-חלקים (כגון :ספר בכמה כרכים ,סט של כמה תקליטורי שמע ,ערכה
הכוללת חלקי משחק ומלווה בחוברת הדרכה);
ג) סדרון (כגון :כתב-עת המוציא לאור גיליון חודשי מודפס ,כתב-עת מקוון המפרסם
גיליון חודשי באתר שלו);
ד) משאב משולב (כגון :קלסר לעדכון ,אתר אינטרנט המתעדכן על בסיס תקופתי);
ה) אוסף של שתי יחידות או יותר ,הנאסף על ידי אספן פרטי ,סוחר ,ספריה ,ארכיון וכו'
(כגון :אוסף פרטי של פוסטרים ,מאגר של תמונות דיגיטליות שנאסף על ידי מוזיאון).
בתיאור מקיף של התגלמות בעלת מספר חלקים ,אפשר לרשום את הפרטים המתייחסים
לחלקי ההתגלמות בכל אחד בכל אחת מהצורות הבאות:
כחלק של תיאור ה ִמנְשָׂ א (תיאור הפיסי),
כקישור ליצירה קשורה ,או
כקישור להתגלמות קשורה.
תיאור אנליטי
תיאור אנליטי משמש לתיאור התגלמות במונחים של חלקיה .ניתן להשתמש בו כדי לתאר כל
אחד מסוגי החלקים הבאים::
א) חלק הכלול בהתגלמות גדולה יותר שיצאה לאור כיחידה אחת (כגון תווי מוסיקה
לשיר אחד מתוך סט של תווי מוסיקה ל 20-שירים);
ב) חלק של מונוגרפיה רבת-חלקים (כגון החוברת 'מדריך למורה' שיצאה לאור בתוך
ערכה שכוללת גם סרט על גבי  DVDוחוברת 'מדריך לסטודנט');
ג) חלק מסדרון (כגון כרך אחד מתוך סדרה ,גיליון אחד של כתב-עת);
ד) חלק מתוך משאב משולב (כגון פרק אחד מתוך קלסר לעדכון ,מסמך אחד מאתר
אינטרנט מתעדכן);
ה) חלק של אוסף שנאסף על ידי אספן פרטי ,סוחר ,ספרייה ,ארכיון וכו' (כגון תמונה
אחת ממאגר של תמונות דיגיטליות שנאסף על ידי מוזיאון).
אפשר להכין תיאור אנליטי לחלק אחד או יותר של ההתגלמות השלימה.
בתיאור אנליטי ,אפשר לרשום את הפרטים המתייחסים להתגלמות השלימה או לחלקים
ממנה ,בכל אחד בכל אחת מהצורות הבאות:
במשפט הסדרה;
כקישור ליצירה קשורה ,או
כקישור להתגלמות קשורה.
להלן ,דוגמה להתגלמות שאפשר לקטלג כשלימה (מונוגרפיה רבת-חלקים) או לקטלג את כל
החלקים בנפרד ,עם שיוך לסדרה שהם משתייכים אליה.
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תיאור היררכי
גישה זו היא שילוב של שתי הגישות הקודמות – תיאור מקיף של התגלמות שלימה עם תיאור
אנליטי של חלקיה .בדוגמה הקודמת ,לרשומה (א) אפשר להוסיף הערת תוכן המפרטת את
הנתונים של כל יחידה ויחידה ,ובכך להפוך את הרשומה לתיאור היררכי.
 702רכיבים של התיאור
 70207אזורי תיאור -
�
���� ����
���על פי התקן הבין-לאומי לתיאור ביבליוגרפי
������� �� תיאור משאב מידע מורכב מתשעה אזורי תיאור:
�
.2
.2

.0
.3
.4
.5
.2
.7
.8

צורת התוכן וסוג המדיה
הכותר (כולל כותרים נוספים והמשך כותר) והמשפט המציג את האחראים מבחינה
אינטלקטואלית להיווצרותו (האנשים והתאגידים הקשורים ביצירה ,כולל גם
עורכים ,מתרגמים ,מאיירים ,מחברי מבואות וכד').
מהדורת ההתגלמות
פרטי סוג המשאב (לשימוש בתיאור חומר קרטוגרפי ,תווי מוסיקה וסדרונים).
נתוני ההוצאה לאור  /ייצור  /הפקה  /הפצה  /זכויות יוצרים
תאורת (תיאור פיסי של התגלמות)
סדרונים
הערות
מזהה ההתגלמות ותנאי זמינות.

כל אחד מתשעת אזורי התיאור ברשומת הקיטלוג יכול לכלול מספר רכיבים .לדוגמה,
התאורת כוללת את הרכיבים הבאים :היקף ההתגלמות (מספר העמודים ,מספר הכרכים,
מספר התקליטורים וכו'); פרטים פיסיים אחרים (הימצאותם של איורים צבעוניים ,אם
��������������������
���������
להתאמת אזורי התיאור של � לרכיבים הרלוונטיים של הנחיות ה-
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פרק  :7כללי תיאור
הקלטת הקול היא בסטריאו ,וכד'); וממדי הפריט .בתצוגה "הקדומה" למשתמש  -בצורת
כרטיס קטלוג ,חלקי התיאור אורגנו בסעיפים ,כאשר הסעיף הראשון כולל סעיפים 2-4
(מתחילת הכותר ועד שנת ההוצאה) .הסעיף השני כולל את התאורת והסדרה .ההערות
למיניהן וכן מספר הספר התקני הבין-לאומי (מסת"ב) הופיעו כל אחד כסעיף נפרד.
סדר זה של פרטים היה מקובל כבר עשרות שנים ברוב ספריות העולם .המעבר לקטלוגים
ממוחשבים פתח אפשרויות שונות ומגוון צורות לעיצוב הנתונים בתצוגה .כמו כן ,הוא הצריך
סימון של המרכיבים השונים של התיאור בדרך שגם המחשב יוכל לזהות אותם בקלות.
למשל :עינו של האדם יכולה להבחין בנקל בין שם מקום ההוצאה לבין שם המו"ל ,או בין
הכותר להמשכו" .עינו" של המחשב אינה מסוגלת לעשות אבחנות אלה ,ונדרש סימן היכר
ברור המזהה כל פרט ופרט .לצורך זה תקן  ISBDמכתיב סימני פיסוק מיוחדים (ולפעמים
קצת משונים) בין פרטי התיאור השונים
�
שיטת הקידוד המקובלת בעולם לרשומת קיטלוג ממוחשבת היא תקן מארק
��� ������ �  ,שפותח לפני עשרות שנים על ידי ספריית הקונגרס .
תקן מארק מיישם את התקן הבין-לאומי להעברת נתונים ביבליוגרפיים ���  .תקן
�) וגם להנחיות � .
�� מותאם גם לכללי הקיטלוג הישנים (
 70202רכיבי הליבה של ה-
 ,בהנחיות � הנתונים המופיעים ברשומת הקיטלוג
בשונה מאיזורי התיאור של -
נקראים רכיבים����� .קיימים מאות רכיבים ,המיועדים לתיאור כל מגוון משאבי
המידע השונים .כמובן שרק חלק קטן מהם ייכלל ברשומת קיטלוג אחת ,בהתאם למשאב
המסוים העומד לקיטלוג.
�����  ,הן בתיאור המשאב
הנחיות � מזהים רכיבים מסוימים כרכיבי ליבה
והן בתיאור הישויות השונות .הרכיבים שנבחרו כליבה לתיאור משאב משקפים את התכונות
ואת ההקשרים התומכים במשימות המשתמש בקטלוג�רשומת קיטלוג צריכה לכלול את
רכיבי הליבה המתאימים לתיאור המשאב העומד לקיטלוג ,בתנאי שאת המידע לגבי אלמטנים
אלה ניתן לברר בנקל .רק מקרה אחד של רכיב ליבה נדרש לרישום או העתקה לרשומת
הקיטלוג .המקרים האחרים הם אופציונאליים .לדוגמה ,במקרה של שלושה מו"לים של
התגלמות ,נדרש להעתיק לרשומה רק את הראשון והעתקת השניים הנותרים הינה
אופציונאלית .רכיבים אחרים מוצגים במונחים של ���  ,היינו רכיבי ליבה המיוחדים
לתנאים הקיימים באותו משאב מסויים.
בכל סעיפי הכללים שבהמשך פרק זה יצויין אלו רכיבים הם רכיבי הליבה ,ובאילו מקרים
הכללת או השמטת מידע ברשומת הקיטלוג הינה אופציונאלית .
 703מקור המידע לתיאור המשאב
כללי
��������������������
���������
�������� ���� ��
�
� ���
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פרק  :7כללי תיאור
מקור המידע ליצירת תיאור משאב הוא המשאב עצמו .יש להתייחס למדיית האחסון (כגון:
נייר ,סרט צילום ,רשמקול להקלטות וכו') וכן לאריזת המשאב (כגון :מחסנית של קלטת או
קופסה מקורית של משחק או ערכה) כחלק בלתי נפרד מהמשאב עצמו.
חומר המלווה את המשאב (כגון ,חוברת המלווה להקלטת קול) ייחשב לחלק בלתי נפרד של
המשאב ,כאשר המטרה היא להכין תיאור מקיף של המשאב כולו .לעומת זאת ,בהכנת תיאור
אנליטי ,החומר המלווה יטופל בנפרד ,כמשאב קשור.
הנחיות � (סעיף  )0.0מחלקים את מקורות התיאור לשלוש קבוצות :משאבים בעלי
עמודים ,דפים ,גיליונות או כרטיסים; משאבים המכילים ְתמּונוֹת-נוֹע (כגון :סרט,� ,
קובץ מחשב � �); משאבים אחרים .בפרק זה נדון רק בסוג הראשון של המשאבים.
הסוגים האחרים יידונו בפרקים הבאים.
התגלמויות בעלות עמודים ,דפים ,גיליונות או כרטיסים
(א) התגלמות המכילה עמוד אחד או מספר עמודים ,וכן דפים ,גיליונות או כרטיסים.
דוגמאות :ספר ,גיליון של כתב-עת ,פוסטר ,גיליון-מפה ,סט של כרטיסים;
או
(ב) תמונות של עמוד אחד או של כמה עמודים ,וכן דפים ,גיליונות או כרטיסים .דוגמאות:
סרט-זיעור של כתב-יד ,דף-זיעור של ספר ,קובץ � של מאמר.
יש להשתמש בעמוד השער (או דף /כרטיס /גיליון השער) או כל תמונה �� ממנו
כמקור המועדף לתיאור המשאב .לחילופין ,אם המשאב הוא זיעור או קובץ מחשב השמור
באריזה נישאת (כגון ,על גבי תקליטור) אפשר להשתמש בכותר הרשום על תווית המצורפת
למשאב כמקור המידע המועדף.
אם חסר עמוד שער (או דף /כרטיס /גיליון השער) ,יש להשתמש באחד מהמקורות הבאים
(לפי סדר עדיפות):
 כריכה או עטיפה (או תמונה ממנה)
ּ כוֹתר הֶ ְתחֵ ל (או תמונה ממנו)
ִ דגְ לִ ית (או תמונה ממנה)
 קולופון( 6או תמונה ממנו)
אם לא נמצא כותר באחד מהמקורות האלה ,יש להשתמש בכל מקור בתוך המשאב ,תוך
העדפת מקור שמציג את המידע בצורה רשמית.
אם קיימים כמה מקורות מידע העומדים בקריטריונים למקור מועדף ,יש לבחור בראשון
המופיע בתוך המשאב.
��������������������
���������
�� � �  -כותר המובא בראש העמוד הראשון של הטקסט.
�
 ציון בעלים ,כתובת ,עורך וכיו"ב בגיליון של תקופון.�
�
��  -הצהרה בסוף פריט ,אשר מספקת אחד או יותר מהנתונים הבאים :הכותר,
קולופון
המחבר(ים) ,המו"ל ,המדפיס ,תאריך ההוצאה או ההדפסה.
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אם יש כמה מקורות מועדפים בשפות שונות ,יש לשתמש במקור המועדף לפי סדר העדיפות
הבא:
 המקור שהוא בשפה או בּכְ תָׂ ב התואם לתוכן המשאב או את רוב תוכן המשאב;
 המקור שהוא בשפה או בּכְ תָׂ ב של התרגום ,אם עיקר מטרת המשאב היא התרגום;
 המקור שהוא בשפה או בּכְ תָׂ ב המקורי של המשאב ,אם המשאב כולל תוכן בכמה
שפות או כתבים וניתן לזהות את השפה או את הּכְ תָׂ ב המקורי;
 המקור המופיע ראשון במשאב.
אם למשאב יש כמה מקורות מועדפים בעלי תאריכים שונים ,יש להעדיף את המקור בעל
התאריך המאוחר יותר .ביצירה רבת-כרכים (מונוגרפיה או סדרון) יש להתבסס על הכרך
המוקדם ביותר.
אם במשאב עצמו חסר מידע הנחוץ לזיהוי המשאב ,אפשר להסתייע במידע מתוך (לפי סדר
עדיפות):
חומר מלווה (כגון חוברת נלווית ,קובץ 'אודות')
אריזה לא מקורית
תיאורי המשאב שפורסמו
כל מקור נגיש (ספרי יעץ וכד')
אם המידע הדרוש נלקח ממקור מחוץ למשאב עצמו יש לציין זאת בהערה מתאימה (ראו כלל
א )7.29.או בצורה אחרת ,כגון על ידי רישום הנתונים בתוך סוגריים מרובעים (אריחיים) .כך
יונהג לגבי הרכיבים הבאים:
א .כותר עיקרי ,כותר מקביל עיקרי ,המשך כותר ,המשך כותר מקביל;
ב .משפט אחריות השייך לכותר העיקרי ,משפט האחריות השייך לכותר המקביל
העיקרי;
ג .ציון המהדורה ומשפט האחריות שלה;
ד .מספור של סדרונים;
ה .משפט הפקה;
ו .משפט ההוצאה לאור;
ז .משפט ההפצה;
ח .משפט הייצור;
ט .משפט הסדרה.
אם המשאב הוא מן הסוג שבדרך כלל אינו כולל מידע מזהה (כגון תמונה בודדת) אין צורך
בהערה או בכל אמצעי אחר לציין שהמידע הוא ממקור חיצוני למשאב.
סיכום :בחירת השער בקיטלוג מונוגרפיות התגלמות בצורת ספר
לרוב ההתגלמויות בצורת ספר יש שער אחד בלבד ואין קושי לאתר אותו .אם חסר שער,
יש לחפש תחליף לשער מתוך שאר חלקי ההתגלמות .אם קיימים מספר שערים יש לבחור אחד
מהם כמקור המידע המועדף
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התגלמות ללא שער תקוטלג ,אם אפשר ,על פי חלק אחר שלה .עובדה זו תצוין בהערה.
כתחליף לשער יכולים לשמש המעטפת ,גב ההתגלמות ,או כל חלק אחר של ההתגלמות שבו
מוצג הכותר בצורה פורמאלית .במקרה זה יש להתייחס לנתונים המועתקים מהתחליף לשער
כאילו נלקחו משער רגיל .אם אי אפשר למצוא תחליף לשער ,יש להעתיק את המידע ממקור
ביבליוגרפי מוסמך ,כאשר כל הרכיבים של התיאור שנלקחו מהמקור הביבליוגרפי יירשמו
בתוך זוגות של סוגריים מרובעים
התגלמות רבת-חלקים מקוטלגת בדרך כלל לפי שער החלק (כרך) הראשון .שינויים בשערי
הכרכים הבאים נרשמים כהערות
בקיטלוג התגלמות בעלת חלק (כרך) אחד שיש לה כמה שערים יש לבחור את השער
לקיטלוג לפי השיקולים הבאים
א) יש להעדיף את השער בעל תאריך ההוצאה המאוחר ביותר .אם הההתגלמות היא דפוס-
צילום הכולל גם צילום של השער המקורי יש להעדיף את השער החדש
ב) אם ההתגלמות היא חלק מהתגלמות גדולה יותר (כל כתבי המחבר או חלק מסדרה) ויש
לה שני שערים ,אחד לחלק ואחד להתגלמות הגדולה ,יש לבחור את השער בהתאם להחלטה
על גישת הקיטלוג – מקיפה ,אנליטית או היררכית (ראה דוגמה לעיל)
ג) אם יש להתגלמות כמה שערים בשפות שונות יש להעדיף את השער שהוא בשפת רוב
התוכן של בהתגלמות
ד) אם ההתגלמות היא רב לשונית ,יש להעדיף את השער שהוא בשפת המקור ,אלא אם כן
התרגום הוא הסיבה העיקרית לקיומה של ההתגלמות יש לקטלג מילון דו-לשוני בעל שני
שערים לפי השער שבשפת ארץ ההוצאה
 704העתקה של מידע
��העיקרון השלישי של העקרונות המנחים את עיצוב כללי הקיטלוג הוא ייצוג ,שמשמעותו
היא שהבסיס ליצירת תיאור של משאב הוא כפי שהמשאב מציג את עצמו .עיקרון זה הושם
בהנחיות � באופן מקיף .ברכיבים רבים של התיאור ,כללי הקיטלוג מורים שיש להעתיק
�� את המידע בדיוק כפי שהמידע מופיע במשאב ,ללא כל שינוי ,קיצור או תיקון.
לדוגמה ,אם הכותר העיקרי מופיע בהתגלמות עם שגיאת כתיב ,נעתיק את המידע לרכיב
הכותר העיקרי עם הטעות .ברכיבים אחרים הכללים מורים על רישום � �� של
הנתונים שנמצאו במשאב ,הוראה שמחייבת במקרים מסוימים שינוי של המידע הנרשם
ברכיבים של התיאור .לדוגמה ,בהתגלמות מופיע המסת"ב עם מקפים או רווחים בין חלקי
��������������������
���������
��� �
���� ��
� � �����
�
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פרק  :7כללי תיאור
� �) .הכלל לרישום המסת"ב ברכיב הקיטלוג המיועד
�
המספר (לדוגמה,:
למסת"ב מחייב את המקטלג לרושמו ברצף ,ללא מקפים ורווחים (היינו.)� � � � � ,
 704.2קיצורים וראשי תיבות
הוראת ההעתקה משחררת את המשתמש מן הצורך להבין קיצורים שלעיתים אינם מוכרים
אם במשאב הופיע 'מהדורה שלישית' ,המקטלג
לו .לדוגמה ,בעבר (על פי כללי ה-
היה חייב לרשום ברכיב המהדורה" :מהד' ג" .היום הוא יירשם כלשונו "מהדורה שלישית".
היתרון בגישה זו הוא שחרור המקטלג מעיסוק בראשי תיבות ,ופתיחת האפשרות לשימוש
חוזר של מידע על ידי העתקתו ,הורדתו למחשב או סריקתו מהמשאב או ממקורות חיצוניים,
מבלי לשנותו .לעומת זאת ,אם במשאב עצמו מופיעים ראשי תיבות וקיצורים ,ברוב המקרים
יש להעתיקם כמו שהם.
 70402אותיות רישיות בקיטלוג בשפות לועזיות
המוסכמות המקובלות בשפות הלועזיות ,הנכתבות באות הלטינית ובאות הקירילית,
קובעות שצריך לכתוב מילים מסוימות באותיות רישיות או קטנות .יישום העיקרון של
העתקת נתונים כפי שהם מופיעים במשאב יכול להניב את התוצאה שמידע (כגון ,כותר
באנגלית שמופיע במשאב כולו באותיות גדולות) יועתק באותה צורה לרכיב הכותר.
אפשרות שניה היא לרשום את המידע תוך כדי הקפדה על כללי רישום אותיות גדולות
וקטנות ,בהתאם לשפת הפריט .הוראות לגבי רישום אותיות גדולות וקטנות מופיעות בנספח
� .כך מומלץ לעשות בקיטלוג מקורי וכך יונהג בדוגמאות בפרק זה.
�
של ה-
 70403פיסוק
א) פיסוק של כללי ISBD
הפיסוק המדויק בתוך כל איזורי התיאור יובא בהמשך פרק זה בכללים המיוחדים לכל איזור.
איזורי התיאור 2 ,4-2ו7-מסתיימים בנקודה אלא אם מופיע בסופם סימן פיסוק אחר
(סוגריים או סוגריים מרובעים) .איזור ( 5תאורת) מסתיים בנקודה כאשר הרשומה כוללת גם
איזור ( 2סדרה) .רווח יופיע לפני כל סימן פיסוק ואחריו ,פרט לפסיק ( ),ונקודה ( .).רווח יבוא
אחרי סימנים אלה אך לא לפניהם
סוגריים מרובעים משמשים לסימון מידע שנלקח מחוץ למשאב עצמו (ראו סעיף  .)7.3בתוך
כל איזור תיאור ,כאשר נדרש להקיף רכיבים סמוכים בסוגריים מרובעים ,מקיפים כל אחד
מהרכיבים בסוגריים מרובעים משלו .לדוגמה:
[ישראל] [ :מוציא לאור לא ידוע].]2900[ ,
ב) פיסוק המופיע במשאב
פיסוק רגיל יכול להופיע במשאב בתוך הפרטים השונים .כיוון שסימני הפיסוק המיוחדים
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הם "קודים" או סימני הפרדה מיוחדים ,חובה להשתמש בהם גם אם התוצאה תהיה פיסוק
כפול ,למשל
לאן?  /יעקב נורמן
אסור להשתמש בסימנים נקודתיים ( ,):קו אלכסוני ( ,)/נקודה ופסיק (;) או סימן שוויון (=)
במקומות אחרים בגוף הקיטלוג אלא אם אפשר לכתוב אותם ללא רווח מצד ימין בעברית
ובערבית ,ומצד שמאל בלועזית .אם הדבר איננו אפשרי יש להמיר אותם בסימן רווח מקף
רווח .למשל
בפרסום :עריכה  :י .הלוי
ברכיב:
אפשרות א :עריכה :י .הלוי.
אפשרות ב :עריכה  -י .הלוי

[במקור יש רווח לפני הנקודתיים]

אם במשאב מופיעים סמלים או סימנים כלשהם שאינם ניתנים להעתקה על ידי מערכת
הקיטלוג ,יש להחליפם בתיאור במילים.
בשער:

�
����

ברכיב הכותר :סיכון [מחוק בקו] סיכוי גבוה
ראשי תיבות שמופיעם במשאב יועתקו כפי שהם מופיעים ,ללא רווחים.
דוגמה :בשער���� :
�
ברכיב:
דוגמה :בשער� � :
ברכיב:
 707רכיב הכותר (רכיב ליבה)
כותר הינו מילה או תו או קבוצת מילים או תוויות) אשר מהוו את השם של
ההתגלמות או של היצירה הכלולה בהתגלמות .למשאב בעל דפים (ספרים ,דפים בודדים,
גליונות או תמונות מודפסות) או שעתוק (רפרודוקציה) של דפים (מזעורים ,קובץ אלקטרוני)
מקור המידע המועדף הוא השער .במקרה של מזעור או משאב המאוחסן בהחסן אלקטרוני,
אפשר כאלטרנטיבה להשתמש בכותר שבתווית המודבקת למשאב (ספריית הקונגרס מיישמת
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אלטרנטיבה זו רק במקרה של החסן אלקטרוני) .אם חסר שער למשאב ,יש להשתמש
במקורות שפורטו בסעיף .7.3
התגלמות יכולה לכלול כותר עיקרי ,המשך כותר ,כותר חלופי (אלטרנטיבי) ואפילו כותר
שני מקביל (כותר בשפה אחרת).
לאן?
השיבה מהודו
עולמות נסתרים  -התבוננות בתתההכרה
פרנקנשטיין או פרומיתיאוס המודרני
ספר קהלת אוסטרולנקה  -בוך פון אסטראלענקער קהילה
בחירת הכותר העיקרי :אם להתגלמות כמה כותרים עיקריים בשפות או בכתיבים שונים ,יש
לבחור ככותר עיקרי את הכותר בשפה או בכתיב של רוב התוכן של ההתגלמות .אם כל
הכותרים של ההתגלמות הם באותה שפה ,יש לבחור ככותר העיקרי את זה שמופיע ראשון ,או
שמוצג בצורה בולטת בהתגלמות.
חלקי הכותר יופרדו על ידי סימני פיסוק מיוחדים כדלקמן
א) כותר חלופי (אלטרנטיבי) הוא חלק בלתי נפרד של הכותר העיקרי .בין חלקי כותר זה
(שמאופיין על ידי המילה 'או' בעברית ,ומקביליה בשפות אחרות) יבואו פסיק ,המילה או
(או כל מילה מקבילה) ופסיק .
פרנקנשטיין ,או ,פרומיתיאוס המודרני
�
��� �
���
ב) בין כותר לכותר מקביל (כותר בשפה אחרת) יבואו :רווח ,סימן שוויון ,רווח
������
���� �� � �
ספר קהלת אוסטרולנקה = בוך פון אסטראלענקער קהילה
ג) בין הכותר העיקרי לבין המשך הכותר יבואו :רווח ,נקודותיים ,רווח
סיפורי ישראל  :מבחר סיפורי ילדים
עולמות נסתרים  :התבוננות בתת ההכרה
ד) אם אין משפט אחריות תבוא נקודה אחרי הכותר או אחרי המשכו
יהודים ויהדות בעיני העולם ההלניסטי  :לקט מאמרים.
ה) בסוף הכותר(ים) ולפני משפט האחריות יבואו רווח ,קו נטוי  ,רווח
ספר ההגיון  /משה חיים לוצאטו
עולמות נסתרים  :התבוננות בתת ההכרה  /ישראל אור-בך
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מעתיקים את הכותר ואת המשך הכותר מן המקור עצמו בהקפדה על סדר המילים,
האיות ,הכתיב (מלא או חסר) ואפילו טעויות.
דוגמה :בשער :הגדה של פסח מציורת
ברכיב הכותר :הגדה של פסח מציורת
רצוי לציין את תיקון הטעות בהערה ולתת נקודת גישה נוספת לכותר המתוקן.
רכיב כותר :סדר הדגה של פסח מציורת
הערה :כותר צריך להיות :סדר הגדה של פסח מצוירת
רכיב הכותרFunctional analaysis :
בהערהTitle should read: Functional analysis :
ככלל ,אפשר להשאיר את הפיסוק המקורי (חוץ מן ההסתייגויות שפורטו לעיל) .מותר להוסיף
פיסוק לצורך הבהרה.
אין משמיטים תוארי כבוד שהם חלק מהכותר או מכותר ההמשך (למשל" :ספר היובל לכבוד
פרופסור אלכסנדר מארכס").
אין מעתיקים מילות מבוא המופיעות לפני הכותר שאינן חלק חיוני (אינטגרלי) של הכותר:
בשער:

ברכיב הכותר:

��������
����
� � �
� ���� ��
��� �������
�� �

אפשרות להשמטה :אם הכותר או המשך הכותר הם ארוכים ,אפשר לקצר אותם על-ידי
השמטת קטע או קטעים מהם בתנאי שאין איבוד של מידע חיוני .כל השמטה תצויין ע"י רווח,
שלש נקודות ,רווח (  .) ...בכל מקרה אסור להשמיט אחת מחמשת המילים הראשונות של
הכותר העיקרי.
בשער :ספר אבודרהם מלא טוב טעם נחמד מישפה ושהם על ישראל הדרתו הדרת
קדש הלולים ,מאיר עיני הולכי באישון חשך ואפלים ,אשר משפה ולחוץ כפי הרגלם
מתפללים ,ואינם יודעים ומבינים פירוש המילים ,ובחכמתו פעל המחבר מפעלים ,ספר
אשר יבאר פירוש התפלות וגם דינים ומנהגים בו כלולים
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רכיב הכותר :ספר אבודרהם  :מלא טוב טעם  ...יבאר פירוש התפילות וגם דינים
ומנהגים ...
אם המשך הכותר ארוך מדי אפשר להשמיטו ולרשום אותו כהערה במרכאות:
"כולל שאלות ותשובות בדיני ארבעה טורים וחקירות בענינים הנוהגים בזמן הזה

�.

או אפשר לרשום את המשך הכותר כהערה עם מילות מבוא:
המשך הכותר :כולל שאלות ותשובות בדיני ארבעה טורים וחקירות בענינים
הנוהגים בזמן הזה�.
אם שם היוצר (אדם ,משפחה או תאגיד) מופיע כחלק בלתי נפרד מהכותר ,או אם הוא
הכותר כולו יש להעתיק אותו בלי לוכסן ההפרדה בין רכיב הכותר לרכיב משפט האחריות
כל ספורי ש"י עגנון
אין משלימים או מפענחים ראשי תיבות ,קיצורים או ספרות .אפשר להוסיף כותר מפוענח,
לפי שיקול דעתו של המקטלג ,ואף לתת לו נקודת גישה.
 2222מושגים
דר' ברקל ובנו מיכאל
������ �
�
����� ��
����� �
אפשר להוסיף כותרים נוספים כמו:
אלף מושגים
דוקטור ברקל ובנו מיכאל
וכד'
כותר כולל
אם בהתגלמות יש כמה יצירות המופיעות בשער בלי כותר כולל ,וכולן יצירות של אותו
מחבר ,יש להוסיף רווח ,נקודה ופסיק (; ) ורווח בין כל אחת מהן .אם יש ליצירות מחברים
שונים יופיע שם המחבר של כל יצירה מיד אחריה  .ההפרדה בין המחבר לבין יצירתו היא
רווח לוכסן רווח (  .) /לפני כל יצירה של מחבר נוסף רושמים נקודה ורווח
פנאי; הכרמל האי-נראה  /זלדה
טיהל שומר המסילה  /גרהארט האופטמן .ההכרח  /וולדימיר קורולנקו
אם יש ליצירות כותר כולל הרשום בשער או בתחליפו ,יש לקטלג את היצירה לפי הכותר
הכולל .את היצירות הבודדות רצוי לפרט בהערת תוכן (ראה גם כלל מס'  )7.29ואם רוצים
אפשר לתת נקודות גישה ליוצרים ולכותרי היצירות הכלולות בהתגלמות (ראו פרק .)0
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כותר כולל :אוצר שיטות על מסכת בכורות
התוכן :שיטה מקובצת  /בצלאל אשכנזי  --שי למורא /
הערה:
יצחק לייב גראסבורג  --שמן רוקח  /מרדכי שמעון דובינסקי
שינויים בכותר או בהמשך הכותר במונוגרפיות רבות חלקים:
אם חל שינוי בכותר או בהמשך הכותר בחלקים האחרים של מונוגרפיה רבת-חלקים והשינוי
נראה חשוב לזיהוי או לגישה להתגלמות ,יש לציין זאת בהערה ולרשום את הכותר השונה
ככותר נוסף.
העדר כותר
התגלמות שאין לה כותר בשער או במקור המשמש כשער ,אפשר לרשום לה כותר המופיע
במקור אחר ,במשאב או במקור שמחוץ למשאב .במקרה כזה יש לציין בהערה את מקור
הכותר.
הערה :הכותר מקטלוג הפרסומים של המוציא לאור.
אם אי אפשר למצוא כותר למשאב בשום מקור ,רשאי המקטלג להמציא כותר משלו ,אשר
כולל אחד או יותר מהנקודות הבאות:
א .ציון אופי המשאב (כגון :מפה ,יומן ,מכתבים ,פרוטוקול)
ב .ציון נושא הפריט (כגון :שם של אדם או תאגיד ,אוביקט ,פעילות ,אירוע ,אזור
גיאגרפי ,תאריכים)
ג .המילים הראשונות של הטקסט
ד .צירוף לשון ) (phraseהמאפיין את המשאב
ה .כותר המבוסס על משאב קשור.
יש להשתמש בשפה ובכתב התואמים לתוכן של המשאב המתואר .אם השפה או הכתב
התואמים את תוכן המשאב אינם מובנים מאליהם או אינם ישימים (כגון כותר לתמונה) ,יש
להמציא כותר בשפה ובכתב המועדפים על הסוכנות המקטלגת.
יש לציין בהערה:

�
� ����� � �

הכותר הומצא על ידי המקטלג.
 707רכיב משפט האחריות (רכיב ליבה)
ברכיב שלאחר הכותר ,על כל חלקיו ,מועתקים שמות היוצרים וכן שמות התורמים לתוכן
נּותי ,המופיעים בהתגלמות (מחברי ההקדמה ,עורכים ,מתרגמים,
האינטלקטואלי או האָׂ מָׂ ִ
מאיירים וכד').
מקורות המידע למשפט אחריות הם (לפי סדר עדיפות הבא):
א .אותו מקור מידע ששימש לרישום הכותר.
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ב .מקור מידע אחר בתוך ההתגלמות.
ג .מקור מידע מחוץ להתגלמות (כפי שמפורט בסעיף )7.3
מעתיקים את שם המחבר גם אם צורתו אינה שונה מהכתוב בנקודת הגישה העיקרית .שמו
של אדם הקשור למהדורה מסוימת (למשל" :מהדורה מורחבת על ידי אברהם כהן") יירשם
ברכיב המהדורה (ראה כלל מס' .)7.7
בתחילת משפט האחריות יבואו רווח ,לוכסן ,רווח (  .) /בתוך משפט האחריות מפרידים בין
שמות בעלי תפקידים שווים (כגון ,שני מחברים שווים שאין בינים וו החיבור או מילת קישור)
על ידי פסיק ורווח ( ) ,ובין שמות בעלי תפקידים שונים על ידי רווח נקודה ופסיק ,רווח ( ; ).
בסוף משפט האחריות ,על כל חלקיה ,תבוא נקודה.
הכנסת כלה  /ש"י עגנון.
המכונית  :שמוש ואחזקה  /א' וייסברג ,ב' זוסמן.
דיני מסים  :מסי הכנסה ,עזבון ושבח  /א' ויתקון ; בהשתתפות יעקב נאמן
כנפי איקארוס  /ארנולד שרמן ; מאנגלית  -א' כרמי
מעתיקים את משפט האחריות כפי שהוא מופיע בהתגלמות כולל מילות חיבור ומילים
המסבירות את תפקידו של האדם (או המשפחה או התאגיד) בהתגלמות.
בשער:

�� � � � ��

� � �� ����

��� � ��

University of Washington

� ����

Texas A&M University

רכיבי כותר ומשפט האחריות:
� ����� � � �

� � � ��� �� �� � � � � �� ��
�� � ����� ������� � ��

אפשרות השמטה :אפשר לקצר משפט אחריות ,בתנאי שאין איבוד של מידע חיוני .במקרה
כזה אין להשתמש בסימני ההשמטה ( .)...לדוגמה:
.

� �������� � ���� � � ��� ���� � � � � �� ��

בשער :חיברו האדם הגדול בענקים חד מן קמאי רבינו דוד ברבי יוסף אבודרהם
זלה"ה
קיצור אפשרי ברכיב משפט האחריות :חיברו רבינו דוד ברבי יוסף אבודרהם
אם אין משפט אחריות בהתגלמות ,לא ממציאים אותו .השערות מבוססות נרשמות בהערה.
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שמות של אנשים בעלי תפקידי משנה (מתרגמים ,ציירים וכד') ,אשר אינם מופיעים בשער,
בדפי המקדם או בקולופון ,לא יצוינו כלל ,אלא אם הם בעלי חשיבות מיוחדת .במקרה כזה יש
לציינם בהערה.
אם משפט האחריות נכלל בכותר עצמו (ראה כלל מס'  )7.5או שהוא חלק בלתי נפרד
מהמשך הכותר אין צורך לחזור עליו במשפט אחריות
�������
��� �
���
��� � ����� � � ���
אם לא מוזכרים אנשים אחרים לא יהיה משפט אחריות כלל
כל סיפורי ש"י עגנון.
ולא
כל סיפורי ש"י עגנון  /ש"י עגנון.
�������
���������� �
� ���� �
Not:
��������� �
�� ���� � ��� �
ריבוי מחברים ותורמים :יש להעתיק את משפט האחריות כפי שמופיע בהתגלמות ,כולל כל
המחברים והתורמים כפי שמופיע בשער.
אפשרות השמטה :אם יש מספר אנשים בעלי אותו תפקיד נדרש להעתיק לרכיב משפט
האחריות את הראשון .אפשר להשמיט את שאר בעלי התפקידים (כולם או חלקם ,לפי שיקול
דעתו של המקטלג) ,תוך כדי ציון ההשמטה .מומלץ לרשום לפחות את שלושת הראשונים בעלי
אותו תפקיד.
מאת
בשער:
טובה בנסקי יהודה דון תקוה לקר-דרויש ארנסט קראוס
ברכיב משפט האחריות :מאת טובה בנסקי [ושלושה אחרים]

או
ברכיב משפט האחריות :מאת טובה בנסקי ,יהודה דון [ו 0-אחרים]
(השמטות אלו אינן מצמצמות את האפשרות למתן נקודות גישה לכל אחד מהמחברים).
בעדשה של צלמים עולים  /אזוב ראובן [וחמישה אחרים
תוספת לרכיב משפט האחריות
אפשר להוסיף למשפט האחריות מילת קישור או ביטוי בשפת שער ההתגלמות על מנת למנוע
אי בהירות .תוספת זאת תבוא בסוגריים מרובעים .לדוגמה:
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�������
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������
�� וכד') לפני
אין מוסיפים את המילה "מאת" או את תרגומיה בשפות אחרות ��
שם המחבר אם איננה מופיעה בשער ,אלא אם התוספת נחוצה למנוע אי-בהירות במקרה זה
התוספת תופיע בסוגריים מרובעים ,כפי שהודגם לעיל.
אין מוסיפים מילת חיבור ("ו" � וכד') בין מספר מחברים שווים או בין בעלי תפקידים
אחרים שווים באותו תפקיד ,אם היא אינה קיימת בהתגלמות .אם יש כמה מחברים ואין
מילה או סימן חיבור ביניהם (וו או פסיק) מפרידים ביניהם על ידי פסיק ורווח .דוגמה:
שיעור גאוגרפיה  :מבחר שירים  /כריס אבאני ; עורכים :ערן צלגוב ,נוגה שבח ;
מאנגלית :אילן בר-דוד ,יעל דקל ,יעל חזן-לוי ,אפרת ירדאי ,ערם צלגוב ,נוגה שבח.
 707מהדורה (רכיב ליבה)
ההגדרה של מהדורה היא "כל העותקים של ספר ,חוברת ,גיליון יחיד ,וכו' ,אשר הודפסו
מאותה התמונה הטיפוגרפית ואשר יצאו לאור על ידי אותה הישות ,באותה המתכונת ,בבת
אחת או במרווחי זמן וללא שינוי .מהדורה עשויה להשתרע על פני כמה הדפסות שבהן
הטקסט וחומרים אחרים אשר מלווים את הטקסט אינם משתנים באופן משמעותי".
מידע לגבי מהדורה המופיע בהתגלמות (היינו ,משפט המהדורה) מזהה את המהדורה
שההתגלמות משתייכת אליה .לעיתים ,משפט המהדורה המופיע כולל גם ציון של הרוויזיה-
בעלת-שם של אותה המהדורה.
רישום ציון המהדורה וציון הרוויזיה שלה (אם קיים) הינם רכיבי ליבה.
אם מופיע ציון מהדורה בהתגלמות ("מהדורה שניה"" ,מהדורה מורחבת" ואפילו
"מהדורה ראשונה") יש לרשום אותו ברכיב משפט המהדורה .10משפט המהדורה יכול לכלול
גם את שמות האנשים הקשורים למהדורה הזאת (אך לא ליצירה בכללותה).
משפט המהדורה יועתק מההתגלמות כלשונו .משפט המהדורה מסתיים בנקודה ,אלא אם
כבר קיימת נקודה במקור.
דוגמאות:
מהדורה שניה.
��������������������
���������

��� � � � � �

� � �� � � � �
מתוך:
���
� � �� � �
10
לצערנו קיים חוסר אחידות בין המול"ים בנוגע לשימוש במילים מהדורה"" ,הוצאה" ו"הדפסה" .במיוחד בישראל,
נפוץ השימוש ב"מהדורה חדשה" או ב"מהדורה מחודשת" ,כאשר הפרסום אינו אלא הדפסה חדשה .בכל מקרה של ספק
כאשר ציון "מהדורה" מופיע בפרסום ,יש לרשום אותו במשפט המהדורה.
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מהדורה חדשה.
מהדורה כ"ג.
מהדורה ג' ,רוויזיה שניה.

[הקיצור כ"ג מופיע במקור]
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יש לרשום את ציון המהדורה גם אם הוא בשפה שונה משפת ההתגלמות (למשל :ציון
מהדורה באנגלית בספר עברי) .בביטויים שתורגמו יש להיזהר מלהתייחס למשפט המהדורה
של התרגום .למשל ,ביטוי שתורגם לעברית ,ברכיב המהדורה תופיעה מהדורת הביטוי בעברית
כפי שהיא מופיעה בהתגלמות העומדת לקיטלוג .ניתן לציין בהערה את מהדורת הביטוי
שממנו תורגם.
אם ציון המהדורה מורכב מאות אחת ,ממילה אחת או מכמה מילים ,ללא מילה מלווה,
ניתן להוסיף את המילה המתאימה לצורך הבהרה:
[מהדורה] שלישית
אם ציון המהדורה הוא חלק בלתי-נפרד מהכותר העיקרי או מהמשך הכותר ,יש להעתיק
את המידע על המהדורה כחלק של הרכיב בו הוא מופיע .אין לרשום אותו שנית במשפט
המהדורה.
ברכיב הכותר :מאמץ כח  :מהדורה ביקורתית מבוססת על כתב יד מוסקבה גינצבורג
(הספריה הרוסית הלאומית) �  /יצחק בן קלונימוס בן יהוד
כמו לכותר ,גם למשפט מהדורה יכול להיות מקביל בשפה אחרת ,והוא ירשם ברכיב
המהדורה לאחר סימן שווה (=) .לדוגמה:
� �� �

� � �� �

לעיתים ,התגלמות מופיעה עם מספר משפטי מהדורה במקביל .בדוגמה לעיל ,ניתן לרשום
את שני משפטי המהדורה בשני רכיבים נפרדים .לדוגמה:
�� �� �
� ���

רכיב מהדורה להתגלמות רבת-חלקים
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אם ההתגלמות מורכבת ממספר כרכים או חלקים ,וקיימים משפטי מהדורה המתייחסים
להתגלמות השלימה וגם לחלקיה ,יש לרשום את ברכיב המהדורה את משפט המהדורה
המתייחס להתגלמות השלימה .במקרים כאלה ,נהוג לבחור במשפט המהדורה הראשון או
המוקדם ביותר לרישום ברכיב המהדורה.
אם קיימים משפטי מהדורה נוספים בכרכים או בחלקים של ההתגלמות והם שונים ממשפט
המהדורה של ההתגלמות השלימה ,ניתן לציינם בהערה במידה והם נחשבים לחשובים לזיהוי
או לגישה .לדוגמה:
�

ברכיב המהדורה :מהדורה שלישית
בהערה :בכרך ג :מהדורה חמישית

משפט אחריות למהדורה
אחרי ציון המהדורה יכול להופיע ציון האנשים הקשורים אליה .משפט אחריות המתייחס
למשפט מהדורה יופרד על ידי רווח ,לוכסן ורווח (  . ) /יש להעתיק את שמות האנשים בהתאם
לכללי משפט האחריות (ראה לעיל).
מהדורה חדשה  /בעריכת ברוך לשם
 707נתוני הפקה ,הוצאה לאור ,הפצה ,ייצור ,וזכויות יוצרים
הגדרות:
הפקה – משפט הפקה מציין את מקום או מקומות ההפקה ,את המפיקים ,ואת תאריכי
ההפקה של ההתגלמות שלא פורסמה (למשל :כתבי-יד ,ציור אוריגינאלי וכיו"ב) .תאריך
ההפקה הינו רכיב ליבה בכל משאב שלא פורסם (כולל תזות מודפסות�) .הרכיבים האחרים
השייכים להפקה הינם אופציונאליים .לרישום נתוני הפרסום של סרט ,ודיאו וכד' ,יש
להשתמש ברכיב הוצאה לאור ולא ברכיב הפקה.
הוצאה לאור – משפט הוצאה לאור מציין את מקום או מקומות ההוצאה לאור ,את המולי"ם
ואת תאריכי ההוצאה לאור .שלושת הרכיבים האלו הינם רכיבי ליבה להתגלמות שפורסמה.
כמינימום ,יש לרשום רק את מקום ההוצאה הראשון ,שם המו"ל הראשון .אם יש מספר
תאריכים ,יש לרשום את התאריך על פי הלוח המועדף על ידי הסוכנות המקטלגת .המקטלג
רשאי לרשום את פרטי יתר המו"לים והמקומות ,אם לדעתו מידע זה חשוב לזיהוי
ההתגלמות .ראו בהמשך את הכללים למקרים שבהם נתונים אלו אינם מופיעים בתוך
ההתגלמות.
הפצה – משפט הפצה מציין את מקום או מקומות המשויכים להפצה ,את שמות המפיצים
ואת תאריכי ההפצה של התגלמות 0ניתן לרשום את נתוני הפצה לכל התגלמות שפורסמה.
��������������������
���������
� משאב אלקטרוני הנגיש מרחוק נחשב למשאב שפורסם ,כגון תזה או דיסרטציה אלקטרונית .לדיסרטציה
בדפוס ,ראו בההמשך כלל .7.22
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ייצור  -משפט ייצור מציין את מקום  /מקומות הייצור ,את המייצרים ואת תאריכי הייצור
של התגלמות .ניתן לרשום את נתוני הייצור לכל התגלמות שפורסמה.
סיכום :יש לרשום את רכיבי ההוצאה לאור של ההתגלמות שפורסמה (רכיב ליבה) 0ניתן
להוסיף מידע לגבי ההפצה והייצור של ההתגלמות ברכיבי הפצה וייצור ,במידה שמידע זה
נחשב לשימושי0
הכללים שלהלן מתייחסים בעיקר לנתוני ההוצאה לאור ,שהוא המקרה השכיח ביותר .במידת
הצורך יש לפנות להנחיות ה � -המלאות.
נתוני הוצאה לאור (וכן הפקה ,הפצה וייצור) מורכבים מ
מקום  -מקום ההוצאה ,מקום ההפקה ,מקום ההפצה או מקום הייצור
סוכנים הקשורים להתגלמות  -שם המו"ל ,שם המפיק ,שם המפיץ או שם הייצרן
תאריך  -תאריך ההוצאה לאור או שנת ההפקה ,שנת ההפצה או שנת הייצור
נתונים אלה יועתקו מההתגלמות נתונים חסרים שנלקחים ממקור שמחוץ להתגלמות
יירשמו בסוגריים מרובעים
הפיסוק בין הרכיבים יהיה כדלקמן
 )2אחרי רכיב המקום יבואו רווח ,נקודותיים ורווח ( ) :
 )0אחרי רכיב שם הסוכן יבואו פסיק ורווח () ,
 )3אחרי רכיב התאריך תבוא נקודה .אם התאריך מוקף בסוגריים מרובעים או מדובר
בתאריך פתוח (למשל במקרה של התגלמות רבת-כרכים שטרם הסתיימה הוצאתה),
לא תבוא נקודה לאחר רכיב התאריך.
 )4מידע ידוע ,שנלקח ממקור מחוץ להתגלמות ,ירשם בתוך סוגריים מרובעים.
מקום  :מו"ל ,שנה
[מקום] [ :מו"ל][ ,שנה]
מקום]  :מו"ל[ ,שנה]
מקום  :מו"ל ,שנה-
אם יש יותר ממקום אחד או יותר ממו"ל אחד ,נדרש לרשום את המקום הראשון בלבד  .אם
הוחלט לרשום את כל שמות המקומות ושמות המו"לים ,יש להעתיקם על פי סדר הופעתם
בהתגלמות.
מקום; מקום  :מו"ל ,שנה
מקום ; מקום ; מקום  :מו"ל ,שנה
מקום :מו"ל ; מקום  :מו"ל ,שנה.
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אם ההתגלמות הוא שיעתוק (רפרודוקציה) (כגון ,פקסימיליה או דפוס-צילום) של מהדורה
קודמת ,וההתגלמות כוללת מידע על ההוצאה המקורית וגם מידע על ההוצאה לאור של
השיעתוק ,יש לרשום את נתוני ההוצאה לאור של השיעתוק .נתוני ההוצאה המקורית יבואו
בהערה .כלל זה נכון גם לגבי רכיבי ההפקה ,ההפצה והייצור של שיעתוק.
בהתגלמות בעברית ,אם המידע מופיע בשפה לועזית ,יש להעתיקו ללא תרגום וללא
תעתיק .אם ברור שבהתגלמות קיימת טעות ,יש להעתיקה ולציין את התיקון בהערה.
דוגמה:
מקום ההוצאה לאור בשער :ירושלים (אבל המקום האמיתי היה ברלין)
רכיב מקום ההוצאה לאור :ירושלים
הערה :מקום ההוצאה לאור :ברלין
 707מקום
א 0מקום הוצאה לאור (רכיב ליבה)
מקורות התיאור:
את מקום ההוצאה לאור רושמים על פי המצוי במקורות הבאים (לפי סדר עדיפות הבא):
א) מן המקור שנבחר לשמש כמקור הקיטלוג;
ב) ממקור אחר בתוך המשאב עצמו;
ג) מאחד ממקורות המידע המפורטים בסעיף 7.3
מקום ההוצאה הוא המקום (בדרך כלל העיר) המשויך להוצאה לאור של ההתגלמות .יש
להעתיק את מקומות ההוצאה לאור בצורה שבה הם מופיעים במקור המידע ,כולל שם
המקום (עיר ,עיירה ,וכו') ואת שמו של איזור השיפוט הגדול יותר (מדינה ,המחוז ו  /או
מדינה) אם אלו קיימים במקור המידע.
� �����
��� � ����
� ��

�����������
������������
�����������

נוה שאנן ,חיפה
המקטלג גם רשאי להוסיף שם אזור או תחום שיפוט אם למידע זה יש חשיבות לזיהוי או
להנגשת הפריט .לדוגמה:
��
�
�� � �� � ���
�� �����
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אם יש כמה מקומות הוצאה לאור ,נדרש לרשום את הראשון בלבד .אפשר לרשום יותר
ממקום אחד ,ואז יש להעתיקם בצורה ובסדר הופעתם במקור המידע.
ירושלים ותל-אביב  :שוקן ,תשע"ב .0223
בני ברק ; ירושלים  :מכון אוצר הפוסקים ,תשע"ג.
אם מקום ההוצאה מופיע במשאב ביותר משפה אחת או אות אחת ,יש לרשום את המקום
שמופיע בשפה או באות של הכותר .אם קריטריון זה אינו חל ,יש לרשום את מקום ההוצאה
המופיע ראשון.
אם המקום אינו מוזכר בהתגלמות אך הוא ידוע למקטלג ממקור מחוץ להתגלמות ,יש לרשום
את מקום ההוצאה לאור בסוגריים מרובעים  .דוגמאות:
[ירושלים]  :בית אבי חי ,תשע"ג .0223
[ישראל] [ :מוציא לאור לא ידוע].0223 ,
אם קיימת רק השערה לגבי מקום ההוצאה יש להוסיף גם סימן שאלה.
דוגמאות:
[תל-אביב?]
[ארגנטינה?]
מקרה יוצא דופן הינו התגלמות באות העברית (בפרסומים לא-תורניים) .הסיכוי שהתגלמות
זו יצאה לאור בישראל הוא כמעט מוחלט .בישראל נהוג שבמקרה כזה ,בהעדר מקום ספציפי
בהתגלמות ,יש לרשום:
[ישראל]
אם אי אפשר לשער אפילו את ארץ ההוצאה יש לרשום:
��� �
����� �
����
[מקום ההוצאה לא ידוע]
יש להשתמש באפשרות זאת רק כאשר לא ניתן לקבוע או אפילו לנחש את ארץ ההוצאה.
למשל ,יש לרשום [ישראל] כאשר ברור לנו שמקום ההוצאה הוא בארץ ,ו[ -ישראל?] כאשר
איננו בטוחים אבל סביר שהמקום הוא בישראל.
תוספות אפשריות :המקטלג רשאי להוסיף כתובת מלאה של המוציא לאור ,כפי שהיא
מופיעה בהתגלמות ,אם יש לה חשיבות לזיהוי או להנגשת הפריט .לדוגמה:
������ �
����
�� ����� ����
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ב 0מקום הפקה
רכיב מקום הפקה אינו רכיב ליבה להתגלמויות שלא פורסמו .אם הוחלט לכלול רכיב מקום
ההפקה ,על רישומו חלים אותם הכללים שפורטו לעיל לגבי מקום ההוצאה לאור.
ג 0מקום הפצה
ניתן לרשום את נתוני הפצה לכל התגלמות שפורסמה .אם הוחלט לכלול רכיב מקום ההפצה,
על רישומו חלים אותם הכללים שפורטו לעיל לגבי מקום ההוצאה לאור.
ד 0מקום ייצור
ניתן לרשום את נתוני הייצור לכל התגלמות שפורסמה .אם הוחלט לכלול את רכיב מקום
הייצור ,על רישומו חל אותם הכללים שפורטו לעיל לגבי מקום ההוצאה לאור.
 707.סוכנים הקשורים להתגלמות
א 0שם סוכן המוציא לאור (רכיב ליבה)
המוציא לאור הוא השם של האדם ,המשפחה או התאגיד האחראי להוצאה לאור של
המשאב .בקיטלוג משאבי דפוס קדומים ניתן להתייחס למדפיסים ומוכרי ספרים כמוציאים
לאור.
מקורות התיאור:
את שם המוציא לאור רושמים על פי המצוי במקורות הבאים (לפי סדר עדיפות):
א) מן המקור שנבחר לשמש לשם הכותר;
ב) ממקור אחר בתוך המשאב עצמו;
ג) מאחד ממקורות המידע האחרים המפורטים בסעיף 7.3
יש להעתיק את שמו של המוציא לאור בצורה המלאה שבה הוא מופיע בהתגלמות:
���������� �
��������� �
�����
� ������ �
הוצאת קרית ספר בע"מ
הוצאת ספרים "עמיחי" בע"מ
הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית
הוצאת כתר
מחברות לספרות בשיתוף עם לוין-אפשטיין
יש לרשום מילים או ביטויים המצביעים על תפקיד (מלבד הוצאה לאור) שבוצע על ידי אדם,
משפחה ,או תאגיד כפי שהם מופיעים במקור המידע .לדוגמה:
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אגודת הסופרים העברים  -סניף חיפה ,על-ידי עקד
המועצה האזורית עמק חפר על ידי גורן
משרד המשפטים על ידי הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס
גפן עבור האגודה הישראלית לפסיכיאטריה
� ���� � � ���������� ��� ���
������� ������� �� ���� �

אם יש כמה מוציאים לאור ,נדרש לרשום את הראשון בלבד.
ניתן לרשום יותר משם מו"ל אחד ,ויש להעתיק את שמות המוציאים לאור בצורה ובסדר
הופעתם בהתגלמות .דוגמאות:
תל-אביב  :ידיעות אחרונות ; ספרי חמד.0223 ,
[חיפה]  :הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה ; תל-אביב  :ידיעות אחרונות ; ספרי
חמד ,תשע"ב .0220
מו"ל לא ידוע .אם אין אדם או גוף המופיע בהתגלמות בתפקיד של מוציא לאור ,ואי אפשר
לברר את שם המוציא לאור ממקורות חיצוניים ,יש לרשום:
�������
���
�
[מוציא לאור לא ידוע]
ב 0שם סוכן ההפקה
רכיב שם סוכן ההפקה אינו נדרש להתגלמויות שלא פורסמו .אם הוחלט לכלול רכיב שם סוכן
ההפקה ,על רישומו חל אותם הכללים שפורטו לעיל לגבי מקום ההוצאה לאור.
ג 0שם סוכן המפיץ
רכיב שם סוכן ההפצה אינו נדרש להתגלמויות שפורסמו .אם הוחלט לכלול רכיב שם סוכן
המפיץ ,על רישומו חל אותם הכללים שפורטו לעיל לגבי מקום ההוצאה לאור.
ד 0מקום סוכן הייצור
רכיב שם סוכן הייצור אינו נדרש להתגלמויות שפורסמו .אם הוחלט לכלול רכיב שם סוכן
הייצור ,על רישומו חל אותם הכללים שפורטו לעיל לגבי מקום ההוצאה לאור.
 7077תאריכים
א 0תאריך ההוצאה לאור (רכיב ליבה)
תאריך ההוצאה הוא התאריך שבו ההתגלמות ראתה אור ,ואינו זהה תמיד לשנת ההדפסה,
לשנת הייצור או לשנת זכויות היוצרים.
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מקורות התיאור:
יש לרשום את שנת ההוצאה לאור על פי הרשום במקורות הבאים (לפי סדר העדיפות הבא):
א) על פי המקור המשמש לשם הכותר;
ב) ממקור אחר בתוך המשאב עצמו;
ג) מאחד ממקורות המידע האחרים המפורטים בסעיף .7.3
בקיטלוג של מונוגרפיה רבת כרכים יש לרשום את תאריך ההתחלה של ההוצאה לאור מן
הכרך שיצא לאור ראשון ואת תאריך הסיום של ההוצאה מן הכרך האחרון שיצא לאור ,או
ממקור אחר.
במשאבים משולבים (כגון קלסר לעדכון) יש לרשום את תאריכי ההתחלה ו/או את תאריכי
הסיום של ההוצאה לאור מהחזרּור הראשון ו/או האחרון ,או ממקור אחר.
כעיקרון ,יש להעתיק את שנת ההוצאה לאור בצורה שבה היא מופיעה במקור המידע:
מאי0222 ,
תאריך המופיע בצורה של אותיות רומיות ,יש לרשמו בספרות רגילות:
�

בשער:
ברכיב התאריך:

�

0223

תוספת אפשרית:

����

�

השנה המופיעה בשער תירשם תמיד .אם חסרה שנת ההוצאה בשער או מאחורי השער ,ואפשר
לשער את שנת ההוצאה ממקור אחר בהתגלמות ,רצוי לציין את מקור המידע בהערה.
לדוגמה:
ברכיב השנה2972 :
הערה :במבוא.2972 :
אם קיימת טעות בשנה המופיעה בשער ,יש לרשום אותה אחרי המו"ל ,ולציין את השנה
הנכונה בהערה
בהרבה התגלמויות שיוצאים לאור בארץ ,מופיע רק "נדפס בישראל" או "הודפס בישראל"
בצמוד לתאריך .תאריך זה יירשם כשנת הוצאה לאור ללא סוגריים מרובעים .לדוגמה:
במקור :נדפס בישראל 0222
ברכיב תאריך הוצאה לאור0222 :
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אם קיימת מידע נוסף במקור וברור שתאריך זה הינו שנת הדפסה בלבד ,אין להתייחס לשנת
ההדפסה כתאריך הוצאה לאור מפורש .לדוגמה:
במקור אחד מופיע כל המידע הבא:
�� �
���
��� ����� � ��
����� ������� �� ����� �
כל הזכויות שמורות להוצאת שוקן ,נתן ילין-מור  ,04ת"א
נדפס בסין ,הדפסה ראשונה :תשע"ז 22.0222
במקרה כזה ,יש לספק תאריך הוצאה לאור התואם לתאריך הייצור ,בסוגריים מרובעים,
מכיוון שסביר להניח כי תאריך זה הוא זהה לתאריך ההוצאה לאור .עבור ספרים ,משמעות
הדבר היא שמניחים שהתאריך המופיע במקור הינו התאריך של ההדפסה הראשונה של
ההתגלמות .בנוסף יש לרשום תאריך ההדפסה כתאריך הייצור.
ברכיב תאריך הוצאה לאור[ :תשע"ז ]0222
ברכיב תאריך ייצור :תשע"ז 0222
אם יש יסוד להניח שתאריך ההדפסה אינו זהה לתאריך ההוצאה לאור ,יש לנהוג על פי
ההנחיות בהמשך לגבי שנה לא ידועה.
שנה לא ידועה 0אם מועד ההוצאה לאור אינו מזוהה במשאב רושמים תאריך או מועד
משוער של ההוצאה לאור כדלקמן
שנה ידועה (ממקור חיצוני)
שנה מבוססת על שנת זכויות היוצרים
שנה משוערת
טווח משוער של שנים
תאריך מוקדם או מאוחר ידוע

[]2975
[]2975
[?2975
[בין  2842ל]?2853-
[לא אחרי  02באוגוסט]2490 ,

��� �� ��� �� �
�� ����
����� �
��� �
��
���
�����
� �� ��
������
� ����
��
� ��� �� �
���� ��
���
�����
����
����
���� ������ �������
אם לא ניתן לזהות תאריך משוער של ההוצאה לאור יש לרשום:
[שנת ההוצאה לא ידועה]
[]date of publication not identified
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אם מופיעים בהתגלמות מספר תאריכים על פי לוחות שנה שונים ,רישום התאריך על פי הלוח
המועדף על ידי הסוכנות המקטלגת הינו רכיב ליבה .במקרה של התגלמות שבה מופיע תאריך
עברי וגם תאריך לועזי ,ראו בהמשך את הכללים הנהוגים בישראל.
שנה עברית .בפרסומים עבריים רבים מופיע תאריך עברי במקום תאריך לועזי (תשכ"ז
במקום  )2927ולפעמים מופיעים שניהם
אם מופיעים שני התאריכים ,באותו שער או בשערים נפרדים( ,כגון :תאריך עברי בשער
העברי ותאריך לועזי בשער הלועזי; שנה עברית בשער ושנה לועזית מאחורי השער) ,יש לרשום
את שניהם בלי שום סימן פיסוק ביניהן.
תשכ"ז 2927
אם מופיע רק התאריך העברי ,רושמים אותו במשפט ההוצאה לאור ואפשר להוסיף את השנה
הלועזית בסוגריים מרובעים .כיוון שאין "חפיפה" מדוייקת בין השנה העברית לבין השנה
האזרחית (למשל :כרבע משנת תשע"ג היא בשנת  0220והשאר בשנת  ,)0223מקובל בקיטלוג
בארץ לחשב את השנה האזרחית לפי הרוב (שנת תשע"ג תהיה  0223ולא  )0220אלא אם יש
�
בידינו מידע מדויק יותר לגבי התאריך העברי (מרחשוון תשע"ג הוא בודאי .)0220
בספרות תורנית נהוג לפעמים לרשום את שנת ההוצאה במילים .כדי לפענח את השנה יש
לחבר את ערכן המספרי של כל האותיות (או אותיות מסומנות) שבמילים אלה .למשל :שנת
"כה תברכו את בני ישראל" שהיא שנת תרכ"ח .אם לא מופיעה שנת הוצאה בהתגלמות בצורה
מקובלת (עברית או לועזית) ,יש להעתיק את קטע המשפט המכיל את התאריך ואחריו את
התאריך המקובל בסוגריים מרובעים ,למשל :תברכו [תרכ"ח] .אם התאריך מסומן ע"י
אותיות מסומנות או מודגשות ,יש להדגישן ברישומן ברכיב השנה ,אם אפשר.
אם השנה העברית מופיעה בהתגלמות עם ציון האלפים ,יש להעתיקה כך:
ה'תשס"ה.
אם מונגרפיה רבת כרכים הופיעה במשך מספר שנים ,יש לרשום את התאריכים הכוללים
של ההתגלמות כולה ,בלי לפרט את תאריכי הכרכים הבודדים
[פרסום עברי]
תשכ"ז-תשל"ה
[פרסום לועזי]
2958-2920
�
[פרסום עברי ]
2920-2958
[פרסום לועזי]
�� ��
תשכ"ח-תש"ל [ 2972-2927פרסום עברי]
��������������������
���������
� לעומת זאת ,גישת ספריית הקונגרס היא לרשום את שתי השנים בצורה:
� על פי ההוראות של האקדמיה ללשון העברית ,יש לרשום רצף של מספרים בתוך טקסט עברי מימין לשמאל.
���  .בקיטלוג ממוחשב יש
�
��
����
� ��� ��� ����
ראו:
להקפיד לרשום את המספרים לפי הסדר הלוגי הנכון (המספר הקטן לפני המספר הגדול) גם אם התצוגה תהיה
הפוכה (למשל.)2958-2920 :
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אם הופעת היצירה טרם הסתיימה ,יש לרשום את השנה ההתחלתית בלבד עם מקף
לאחריה
תשכ"ב
2925אם ההוצאה לאור של המשאב הפסיקה או נגמרה ורק החלק האחרון זמין ,יש לרשום את
התאריך של החלק האחרון עם מקף לפניו:
-2997
ב 0תאריך ההפקה
תאריך ההפקה הינו רכיב ליבה להתגלמויות שלא פורסמו �,כגון כתבי-יד .על רישום תאריך
ההפקה חלים אותם הכללים שפורטו לעיל לגבי תאריך ההוצאה לאור.
על פי הנחיות ה ,� -במקרה של דיסרטציות מודפסות לתואר שלישי ותזות מודפסות
לתואר שני ,יש לרשום את השנה שבה הוענק התואר .בישראל נהוג לרשום את התאריכים
המופיעים על מקור המידע העיקרי (היינו ,השער בעברית והשער בלועזית של הדיסרטציה או
תזה) ,שהם בד"כ התאריכים של אישור העבודה.
ברכיב תאריך ההפקה :תשע"ג .0223
ג 0תאריך ההפצה
רכיב תאריך ההפצה אינו נדרש להתגלמויות שפורסמו .אם הוחלט לכלול רכיב תאריך
ההפצה ,על רישומו חלים אותם הכללים שפורטו לעיל לגבי תאריך ההוצאה לאור.
יש לרשום את שנת ההפצה במידה והיא שונה משנת ההוצאה או אם תאריך ההפצה חשוב
לזיהוי ההתגלמות.
ד 0תאריך הייצור
רכיב תאריך הייצור אינו נדרש להתגלמויות שפורסמו .אם הוחלט לכלול רכיב תאריך הייצור,
על רישומו חלים אותם הכללים שפורטו לעיל לגבי תאריך ההוצאה לאור.
דוגמאות שלמות להוצאה לאור ,הפקה ,הפצה וייצור:
ברכיבי ההוצאה לאור :תל-אביב  :ספריית הפועלים ,תשנ"ב ��.
ברכיבי ההוצאה לאור :ירושלים ; תל-אביב  :הוצאת שוקן.0222 ,
��������������������
���������
�
����� �����
����
�

����� ���
� ������
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ברכיבי ההוצאה לאור������� ���� � :
��� ��

ברכיבי ההפקה:

� � �

������� ��� ��
���� ����
����

[כתב-יד מהמאה ה]24-

ברכיבי ההפצה :תל-אביב  :ספר לכל[ .שנת ההפצה ושנת ההוצאה זהים]
ברכיבי ההפצה :בני-ברק  :סטימצקי[ .0222 ,שנת ההוצאה לאור ]2997 -

ברכיבי הייצור :ירושלים  :דפוס העיר העתיקה ,תש"ע.
 7072זכויות יוצרים
� � הוא תאריך הקשור לטענה להגנה על זכויות יוצרים.
תאריך זכויות יוצרים
בהקלטות קול נקרא תאריך זכויות יוצרים �� �� � � והוא צוין על ידי הסימן ℗ .אם
שנת זכויות היוצרים אינה מופיעה כשנה לועזית ,ניתן להוסיף את השנה הלועזית בסוגריים
מרובעים.
תשע"ו []0222
מקורות התיאור :מידע על תאריך זכויות היוצרים נרשם מכל מקור0
יש לרשום לפני התאריך את סימן זכויות היוצרים © .אם לא ניתן לרשום את הסימן יש
לרשום את המילים �� � או זכויות יוצרים .דוגמאות:
©0220

(ולא

� כפי שהיה מקובל בכללי הקיטלוג עד כה)

������ �
זכויות יוצרים 2..7
אם יש כמה תאריכים המתייחסים לאספקטים או חלקים שונים של המשאב – כגון ספר
שמלווה בהקלטת קול – יש לרשום כל תאריך החשוב לזיהוי המשאב (ברכיבים נפרדים).
��

בהתגלמות (טקסט):
על הקלטת הקול המלווה את הטקסט℗ �� :
ברכיב תאריך זכויות יוצרים� � :
ברכיב תאריך זכויות יוצרים נוסף℗2008 :

אם יש בהתגלמות גם תאריך הוצאה לאור וגם תאריך זכויות יוצרים והם זהים ,אין צורך
לרשום את תאריך זכויות היוצרים .אם התאריכים שונים יש לרשום את שניהם.
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אם להתגלמות יש תאריך זכויות יוצרים בלבד וסביר להניח שהוא זהה לתאריך הוצאה
לאור ,מומלץ לרשום אותו גם ברכיב הוצאה לאור בסוגריים מרובעים (ללא סימן שאלה)
בנוסף לרישומו ברכיב זכויות היוצרים (בלי סוגריים מרובעים).
לעיתים יופיעו בהתגלמות אחת כמה תאריכי זכויות יוצרים המתייחסים לאספקט או חלק
אחד של ההתגלמות  -כגון פירוט תולדות הפרסום אשר מציין מספר שנות זכות יוצרים שונות.
במקרה כזה יש לרשום רק את התאריך המאוחר ביותר .כתוספת ,אפשר לציין את יתר
התאריכים בהערה.
 7073תאורת (תיאור פיסי)
מטרת התיאור הפיסי היא לתת לקורא מידע טכני על המשאב :האם הוא חוברת או ספר
עב-כרס? האם דרוש ציוד מיוחד לשימוש בו (מחשב עם תוכנה מסוימת ,מכשיר וידיאו הפועל
לפי תקן מסויים וכד')? כמו כן המידע הפיסי מאפשר זיהוי והפרדה בין התגלמויות שונות של
אותו משאב (למשל :שני ספרים דומים אך עם מספר עמודים שונה).
במקרה של קיטלוג דברי דפוס (ספרים ,דפים וכד') ,יצוינו הפרטים המיוחדים לתיאור
הפריט:
היקפה של ההתגלמות (כגון :מספר העמודים בחוברת מודפסת בודדת ,מספר הכרכים
של מונוגרפיה רבת-כרכים)
קיום חומר איורי בתוכו בתוך ההתגלמות
אפיונים נוספים (כגון :ממדי ההתגלמות)
הכללים ברכיבים הללו יפורטו בהמשך סעיף זה.
המנְ ָׂשא והתוכן
א 0סוג המדיהִ ,
�
החל משנת  2988רשומת הקיטלוג כללה ציון כללי של סוג החומר הכלול בפריט (
�� ��� � ) .מידע זה ,בצורה של מונח אשר הגדיר את תכני הפריט ו/או
� � ���
את צורתו ,הופיע מיד לאחר הכותר ,כך שכבר בעיון בכותר יכול היה הקורא להבחין בין
פריטים עם כותרים זהים אך בעלי אופי שונה .לדוגמה :חלף עם הרוח [טקסט] לעומת חלף עם
הרוח [סרט] ,חלף עם הרוח [הקלטת קול] או חלף עם הרוח [הקלטת וידיאו].

כבר מתחילתה ,ערבבה רשימת המונחים של ה GMD-בין מונחים שתיארו את אופי התוכן
(כגון המונח תווים) לבין מונחים שתיארו את המדיה שבאמצעותה מועבר התוכן (כגון הקלטת
וידיאו או זיעור) .עם התפתחותם של סוגי מדיה חדישים ,רשימת המונחים לא הספיקה
להרבה ספריות והן הוסיפו מונחים רבים על דעת עצמן ,דבר אשר גרם לחוסר אחידות במינוח
בין הספריות .רוב הספריות בעולם גם ויתרו על השימוש בתוספת [טקסט] והוסיפו ציון �
רק לסוגים אחרים של חומרים.
כיוון שחשוב מאד להציג מידע זה למשתמש על מנת שיוכל להבחין בין משאבים שונים,
ובמטרה להסדיר את המונחים הרבים של התיאור הכללי של חומר המשאב ,הוחלט להוסיף
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שלושה רכיבים חדשים לרשומת הקיטלוג אשר יתנו ביטוי לאספקטים השונים של אופי
המשאב .שלושת הרכיבים הם:
סוג המדיה � � �
��� � (רכיב ליבה)
המנְשָׂ א
סוג ִ
�����
סוג התוכן �
רישום כל הרכיבים האלה מומלץ לכל רשומת קיטלוג הנעשית לפי הנחיות �
(המינימום הנדרש הוא רישום סוג המנשא) .להלן רשימות המונחים ,המתייחסים לכל סוגי
המשאבים – ספרי ולא-ספרי.

שלושת הרכיבים האלה מיועדים לסייע בעיקר לאחזור ולתצוגהשל מידע במערכות
ממוחשבות ולא להצגה ישירה לקוראים 0לכן הם יירשמו תמיד באנגלית ,ולפי רשימות
רשמיות אשר מפורטות להלן�0
רכיב סוג המדיה

��� �

ציון סוג המדיה ,שאליה משתייכת ההתגלמות ,משקף באופן כללי את האמצעי הנדרש
לצפייה ,להאזנה או להפעלה של תכני המשאב .בקביעת סוג המדיה ,יש להסתמך על עדות
מההתגלמות עצמה ,מאריזתה או מחומר הנלווה לה .כמו כן ,ניתן להסתמך גם על עדות
ממקורות חיצוניים.
אפשר לרשום יותר מרכיב סוג מדיה אחד .יש לבחור את סוג (או סוגי) המדיה מתוך
הרשימה ,שלהלן:
��

אודיו  -מדיום לאחסון קול מוקלט (אנלוגי או דיגיטאלי) ,המיועד
לשימוש עם מתקן להשמעת קול ,כגון :נגן תקליטים ,נגן תקליטורים ,נגן
קלטות ,נגן � וכד'.

��
��
���� �
����

מחשב  -מדיום לאחסון קבצים אלקטרוניים ,המיועד לשימוש עם
מחשב .כולל מדיה בגישה מרחוק ,באמצעות שרתי קבצים וגם מדיה
בגישה ישירה ,כגון סרטים מגנטיים למחשב ודיסקים למחשב.
זיעור – מדיום לאחסון תמונות מוקטנות ,שאינן ניתנות לקריאה על ידי
עין אנושית ,ומיועד לשימוש עם מתקן כגון מ ְק ֵרָאה .כולל מדיה
מיקרוגרפי שקופים או אטומים.
יקרו ְֹסקוֹפִ י  -מדיום לאחסון אובייקטים זעירים ,המיועד לשימוש
ִמ ְ
יקרו ְֹסקוֹפ לגילוי האובייקט ופרטיו לעין אנושית.
עם מתקן כגון ִמ ְ
מּוקרן  -מדיום לאחסון תמונות או סרטים ,המיועד לשימוש עם
מכשיר הקרנה .כולל מדיה המיועדים להקרנת תמונות דו-ממדיות
ותלת-ממדיות.

��������������������
���������
� הרשימות המובאות כאן הן הרשימות הרשמיות המלאות .ברור שחלק מהפרטים שבהן אינם רלוונטיים לכל
הספריות.
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�� ��

ְסטֶ ֶראוֹגְ ָׂרפִ י  -מדיום לאחסון זוגות של תמונות ,המיועד לשימוש עם
מתקן צפייה תלת-מימדי כגון ְסטֵ ֵראוֹגְ ָׂרף או ְס ֵט ֵראו ְֹסקוֹפ
ידא ֹו  -מדיום לאחסון תמונות או סרטים (אנלוגיים או דיגיטליים),
וִ ֵ
המיועד לשימוש עם מכשיר צפייה כגון נגן סרט וידאו או נגן תקליטור
וידאו..

��
� ���

בלתי-אמצעי  -מדיום לאחסון תוכן הנתפס ישירות באמצעות אחד
מהחושים האנושיים ,ללא סיוע מתקן מתווך .כולל מדיה ויזואליים ו /
או למישוש ,אשר הופקו באמצעות תהליכים כגון הדפסה ,חריטה,
ליתוגרפיה ,וכו ' ,בלטות ,טקסטורות ,וכו' ,או באמצעות כתב יד ,רישום,
ציור ,וכו ' .כלולה גם מדיה המשמשת להעברת צורות תלת-ממדיות כגון
פסלים ,מודלים וכו '.

אם אף לא אחד מהמונחים האלה מתאים ,יש לרשום

� (אחר)

אם לא ניתן לברר את סוג המדיה המתאים ,יש לרשום

�� �

(לא מוגדר)

אפשרות אחרת:
אם ההתגלמות המתוארת מורכבת מיותר מסוג מדיה אחד ,יש לרשום רק:
) סוג המדיה המתאים לחלקו הדומיננטי של ההתגלמות (אם קיים חלק דומיננטי)
או
) סוגי המדיה המתאימים לחלקים המשמעותיים ביותר של ההתגלמות (כולל
החלק הדומיננטי ,אם קיים).
יש להשתמש באחד או יותר מסוגי המדיה מהרשימה לעיל.
רכיב סוג ה ִמנְ ָׂשא

���� � (רכיב ליבה)

ציון סוג המנשא ,שאליו משתייכת ההתגלמות ,משקף באופן כללי את הת ְס ִדיר (הפורמט)
של מדיית האחסון ,את אריזת המנשא ואת סוג המתקן המתווך הנדרש לצפייה ,להאזנה או
להפעלה של תכני ההתגלמות .בקביעת סוג המדיה ,יש להסתמך על עדות מההתגלמות עצמה,
מאריזתה או מהחומר הנלווה לה .כמו כן ,ניתן להסתמך גם על עדות ממקורות חיצוניים.
ניתן לרשום יותר מרכיב סוג המנשא אחד .יש לבחור את סוג (או סוגי) המנשא הספציפי
מתוך הרשימה (טור  3בלבד) ,כדלקמן:
מנשאי אודיו � �����-

עברית (להבנה ,לא לשימוש!)
מחסנית אודיו
גליל אודיו
תקליטור אודיו
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מגילת אודיו
קלטת אודיו
סליל אודיו
סליל פסקול
מנשאי מחשב � � ����� -

מנשאי זיעור -

���� ��

כרטיס מגנטי
מחסנית שבב מחשב
תקליטור מחשב
מחסנית תקליטור מחשב
מחסנית סרט מחשב
קלטת סרט מחשב
סליל סרט מחשב
משאב מקוון
כרטיס אשנב
דף זיעור
קלטת דף זיעור
מחסנית דף זיעור
מחסנית סרט זיעור
סליל סרט זיעור
מגילת סרט זיעור
קטע של סרט זיעור
כרטיס זיעור

יקרו ְֹסקו ִֹפי -
מנשאים למדיה ִמ ְ
��� ��� �

יקרו ְֹסקוֹפ
שקופית ל ִמ ְ

מנשאים לתמונה מוקרנת -
����� ���

מחסנית סרט

מנשאים למדיה ְס ֶט ֶראוֹגְ ָׂר ִפי -
����� �� � �
מנשאים למדיה בלתי-אמצעי -
������� �

קלטת סרט
סליל סרט
מגילת סרט
קטע של סרט
סרטון
מחסנית סרטון
שקף
שקופית

���
�� �� �
��� �
� ��
�� �
������ �
�� �
����� � �
���� �
�
�� ���� �
���� �
� ���
�����
��
�� ��� �
��� � �
�� � � �
���
� ��
� ��
� �
�� � �
��� �
�� � �
��
� �
��
�� �
����� �
�� �� � �
�

כרטיס ְסטֵ ֵראוֹגְ ָׂרף

� � ��

תקליטור ְס ֵט ֵראוֹגְ ָׂרף

� � ��
�

כרטיס
דפדפת הצגה
אובייקט
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�
�
�

מגילה
יריעה
כרך
מנשאי וִ ידֵ אוֹ �� ���� -

מחסנית וידאו
קלטת וידאו
תקליטור וידאו
סליל וידאו

�����
�� ���
� ��
�����

אם אף לא אחד מהמונחים האלו מתאים להתגלמות ,יש לרשום � .
אם לא ניתן לברר את סוג המדיה המתאים להתגלמות ,יש לרשום ���� 0
אפשרות אחרת:
אם ההתגלמות המתוארת מורכבת מיותר מסוג מנשא אחד ,יש לרשום רק:
א) סוג המנשא המתאים לחלקו הדומיננטי של ההתגלמות (אם קיים חלק דומיננטי)
או
ב) סוגי המנשא המתאימים לחלקים המשמעותיים ביותר של ההתגלמות (כולל
החלק הדומיננטי ,אם קיים).
יש להשתמש באחד או יותר מסוגי המנשא מהרשימה לעיל.
רכיב סוג התוכן

�����

ציון סוג התוכן ,אליו משתייך הביטוי ,משקף באופן כללי את צורת אמצעי התקשורת שבו
התוכן מקבל את ביטויו ואת החוש האנושי שבעזרתו נתפס התוכן .לתוכן המתבטא בצורת
תמונה או תמונות ,ציון סוג התוכן משקף גם את הממדים שבהם נתפס התוכן ואם קיים
אספקט של תנועת התמונות .בקביעת סוג המדיה של המשאב ,ניתן להסתמך על עדות מכל
מקור.
ניתן לרשום יותר מרכיב אחד של סוג התוכן .יש לבחור את סוג (או סוגי) התוכן המיוחד
מתוך הרשימה שלהלן:
��� � � ��

קבוצת נתונים קרטוגרפיים  -תוכן קרטוגרפי אשר קיבל את ביטויו
באמצעות קבוצת נתונים דיגיטליים ,ומיועד לעיבוד על ידי מחשב.

� � ��

תמונה קרטוגרפית  -תוכן קרטוגרפי אשר קיבל את ביטויו באמצעות
קווים ,צורות ,גיוון צבעים וכד' ,ומיועד לצפייה כתמונה (או תמונות) דו-
ממדית .כולל מפות ,תצפיות ,אטלסים ,תמונת ִחישת רחק ,וכו'.

� � � � ��

תמונת-נוע קרטוגרפית  -תוכן קרטוגרפי אשר קיבל את ביטויו באמצעות
תמונות נעות ,דו-ממדיות .כולל תמונות לווין של כדור הארץ או של גופים
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שמימיים אחרים בתנועה.
����� � ��
�

����� � ��
�
��
��� � ��
�� �
�

��� �

�

�

��

� ��

� � �

תמונה קרטוגרפית מישושית  -תוכן קרטוגרפי אשר קיבל את ביטויו
באמצעות קווים ,צורות וכד' ,ומיועד למישוש כתמונה (או תמונות) דו-
ממדית.
צורה קרטוגרפית מישושית תלת-ממדית  -תוכן קרטוגרפי אשר קיבל את
ביטויו באמצעות צורה או צורות וכד' ,ומיועד לתפיסה עלי ידי מישוש
כצורה תלת-ממדי.
צורה קרטוגרפית תלת-ממדית  -תוכן קרטוגרפי אשר קיבל את ביטויו
באמצעות צורה או צורות וכד' ,ומיועד לצפייה כאובייקט תלת-ממדי .כולל
יטי וכד'.
גְ לוֹּבּוס ,מו ֶֹדל תבְ לִ ִ
קבוצת נתונים למחשב  -תוכן שקיבל את ביטויו באמצעות קבוצת נתונים
דיגיטליים המיועדת לעיבוד על ידי מחשב .כולל נתונים ספרתיים ,נתונים
סביבתיים וכיוצ"ב המשמשים יישומים לחישוב ממוצעים ,מתאמים וכו',
אן כדי להפיק מודלים ,וכו' .בדרך כלל נתונים אלו אינם מוצגים בצורתם
הגולמית.
תוכנת מחשב  -תוכן שקיבל את ביטויו באמצעות הוראות מקודדות
דיגיטליות ,המיועדות לעיבוד וביצוע על ידי מחשב .כולל תוכנות הפעלה,
תוכנות יישומיות וכו'.
תווי תנועה  -תוכן שקיבל את ביטויו באמצעות תווים המייצגים תנועה,
המיועדים לצפייה .כולל כל סוגי תווי התנועה ,למעט אלה המיועדים
לתפיסה על ידי מישוש.
תווי מוסיקה  -תוכן שקיבל את ביטויו באמצעות תווי מוסיקה ,המיועדים
לצפייה .כולל כל סוגי תווי המוסיקה ,למעט אלו המיועדים לתפיסה על ידי
מישוש.
ביצוע מוסיקלי  -תוכן שקיבל את ביטויו באמצעות מוסיקה מושמעת.
כולל הקלטות של ביצועים מוסיקליים ,מוסיקה שנוצרה באמצעות מחשב,
וכיוצ"ב.
קולות  -תוכן שקיבל את ביטויו באמצעות קולות הניתנות לשמיעה ,למעט
שפה ומוסיקה .כולל קולות טבעיים ,קולות שהופקו בצורה מלאכותית
וכיוצ"ב.

�

מילה מדוברת  -תוכן שקיבל את ביטויו באמצעות שפה שניתנת לשמיעה.
כולל קריאות מוקלטות ,דקלומים ,נאומים ,ראיונות ,היסטוריה אורלית,
וכו' ,דיבור שנוצר באמצעות מחשב וכיוצ"ב.

��

תמונה  -תוכן אשר קיבל את ביטויו באמצעות קווים ,צורות ,גיוון צבעים
וכד' ,ומיועד לצפייה כתמונה (או תמונות) דו-ממדית .כולל רישומים,
ציורים ,דיאגראמות ,תצלומים וכו'.

����
�

����
��

תמונה מישושית  -תוכן אשר קיבל את ביטויו באמצעות קווים ,צורות
וכד' ,ומיועד לתפיסה על ידי מישוש כתמונה דו-ממדית.
תווי תנועה מישושיים  -תוכן שקבל את ביטויו באמצעות תווים המייצגים
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תנועה ,המיועדים לתפיסה על ידי מישוש.
� ������

תווי מוסיקה מישושיים  -תוכן שקיבל את ביטויו באמצעות תווי מוסיקה,
המיועדים לתפיסה על ידי מישוש .כולל תווי מוסיקה בברייל וצורות
אחרות של תווי מוסיקה למישוש.

����
�

טקסט מישושי  -תוכן שקיבל את ביטויו באמצעות סימנים המייצגים שפה
ומיועדים לתפיסה על ידי מישוש .כולל טקסט בברייל וצורות אחרות של
סימני שפה למישוש.

��

����
��

�
��

��

��

��

��

צורה תלת-ממדית מישושית  -תוכן אשר קיבל את ביטויו באמצעות צורה
או צורות ומיועדות לתפיסה על ידי מישוש כצורה תלת-ממדית.
טקסט  -תוכן שקיבל את ביטויו באמצעות סימנים המייצגים שפה
ומיועדים לצפייה .כולל כל סוגי הסימנים המייצגים שפה ,למעט אלו
המיועדים לתפיסה על ידי מישוש.
צורה תלת-ממדית  -תוכן אשר קיבל את ביטויו באמצעות צורה או צורות
המיועדות לצפייה תלת-ממדית.כולל פסלים ,דגמים ,אובייקטים ודגימות
טבעיים ,הוֹלוֹגְ ָׂרמות וכיוצ"ב.
תמונת-נוע תלת-ממדית  -תוכן אשר קיבל את ביטויו באמצעות תמונות
נעות המיועדות לצפייה בתלת -ממד .כולל סרטים בתלת-ממד (בפעולה
חיה ו/או בהנפשה) ,משחקי וידאו בתלת-ממד וכיוצ"ב .כל אלו בליווי קול
או בלי קול.
תמונת-נוע דו-ממדית  -תוכן אשר קיבל את ביטויו באמצעות תמונות
נעות ,המיועדות לצפייה בדו -ממד .כולל סרטים (בפעולה חיה ו/או
בהנפשה) ,הקלטות וידיאו של ביצועים ,הצגות אירועים וכו' ,משחקי וידאו
וכיוצ"ב ,למעט אלו בתלת-ממד .כל אלו בליווי קול או בלי קול.

אם אף לא אחד מן המונחים האלה מתאים למשאב ,יש לרשום � .
אם לא ניתן לברר את סוג המדיה המתאים למשאב ,יש לרשום ���� 0
אפשרות אחרת:
אם המשאב המתואר מורכב מיותר מסוג מנשא אחד ,יש לרשום רק:
) סוג התוכן המתאים לחלקו הדומיננטי של המשאב (אם קיים חלק דומיננטי)
או
) סוגי התוכן המתאימים לחלקים המשמעותיים ביותר של המשאב (כולל החלק
הדומיננטי ,אם קיים).
יש להשתמש באחד או יותר מסוגי התוכן מהרשימה לעיל.
דוגמאות שכיחות לרישום סוג תוכן ,סוג מדיה וסוג מנשא:
ספר מודפס (א)
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סוג התוכן� :
סוג המדיה��� � :
סוג המנשא�� :
ספר מודפס (ב) [ספר קומיקס]

סוג התוכן:
סוג התוכן:
סוג המדיה:
סוג המנשא:

�
���
� ���
��

הקלטת מוסיקה בתקליטור �
סוג התוכן������ � :
סוג המדיה�� :
סוג המנשא���� :
ספר אלקטרוני
סוג התוכן��:
��
סוג המדיה:
סוג המנשא������ :
סרט בתקליטור �
���� �� � �
סוג התוכן:
סוג המדיה�� :
סוג המנשא���� :
ב 0תיאור ספציפי של הפרטים הפיסיים של פרסומים
הסעיפים הבאים דנים בתיאור הפיסי של פרסומים מודפסים (דפים בודדים ,חוברות,
ספרים וכד') .המרכיבים של התיאור הפיסי לספרים הם
סעיף  - 7.24היקף ההתגלמות (מספר עמודים או כרכים)
סעיף  - 7.25ציון חומר איורי (תמונות וכד')
סעיף  - 7.22ממדי ההתגלמות
סעיף  - 7.27ציון חומר נלווה
פיסוק :לפני מרכיב חומר איורי יבואו רווח ,נקודתיים ורווח (  .) :לפני מרכיב ממדי
ההתגלמות יבואו רווח ,נקודה ופסיק ורווח ( ; ) .מרכיב חומר נלווה מוצמד למרכיב ממדים
על ידי רווח ,סימן החיבור ,רווח ( .) +
 99עמודים  :איורים ;  02ס"מ  0 +תקליטורים
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 7074היקף ההתגלמות (רכיב ליבה)
אם ההתגלמות המקוטלגת שלימה בכרך אחד ,יש לרשום את מספר עמודיו אם
ההתגלמות היא רבת כרכים ,יש לרשום את מספר הכרכים
א 0עימוד
תיאור היקף ההתגלמות יתבטא בדרך כלל במונחים הבאים
 07עמודים � ��
עמודים הם דפים הממוספרים משני צידיהם (דוגמת רוב הפרסומים המופיעים היום).
 040עמודים
��
�� ages
 02דפים � ��
אם הדפים ממוספרים מצד אחד בלבד ,יש לתאר את ההתגלמות במספר הדפים (שיטת
מיספור זאת נפוצה מאד בפרסומים תורניים ישנים) .ברישום דפים יש להשתמש במילה
הלועזית�� :
 45דפים
���
����
 03עמודות �

��

התגלמויות אשר להן מספר עמודות ממוספרות בכל עמוד (בדרך כלל אנציקלופדיות או
מילונים) ואשר אין להם מספור עמודים או דפים ,יתוארו לפי מספר העמודות .יש להשתמש
�
במלים עמודות ובלועזית
 008עמודות
�����
 04מספור משתנה
אם עימוד ההתגלמות כתוב (כולו או בחלקו) באותיות עבריות או במספרים לטיניים ,יש
להעתיק אותו כפי שהוא מופיע.16
��������������������
���������
16
יש ספריות הנוהגות "לתרגם" בקיטלוג העברי ספרות עבריות או לטיניות לספרות רגילות (למשל 20 :עמודים
עמודים).
במקום סב עמודים או במקום
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סב עמודים
� 250 ,עמודים
�����������������
����
��
ב 0רישום המספור
יש לרשום את העמוד 17הממוספר האחרון של ההתגלמות .אם להתגלמות יש כמה מדורים
הממוספרים בנפרד (למשל עמודים  25-2ואחריהם עמודים  )022-2יש לרשום את שניהם (או
שלושתם) כאשר פסיק ורווח ( ) ,מפרידים ביניהם
 022 ,25עמודים
 22עמודים 202 ,דפים 20 ,עמודים
�  ,98 ,322 ,לט עמודים
������������
������
��
אם שיטת מספור עמודים משתנה ממדור למדור ,אך יש רצף במספור ,יש להתיחס למספור
בסוף הרצף.
דוגמה :המדור הראשון ממוספר א-לז ואחריו מדור הממוספר 022-38
ברכיב היקף 022 :עמודים.
התגלמות ללא מספור יתואר כדלקמן


יש לרשום את המספר המדויק של עמודים ,דפים וכו' ,אם ניתן לבררם בנקל:
 93עמודים לא ממוספרים
� ��� ����

יש לספור מהעמוד המודפס הראשון ועד העמוד המודפס האחרון (כולל דפי מקדם
וקולופון) .מתעלמים מכל דברי פרסומת בתחילת ההתגלמות ובסופו ומעמודים ,דפים וכו'
ריקים.


אם לא ניתן לברר את המספר המדויק ,יש לרשום הערכה של מספר העמודים ,הדפים
וכו':
בערך  022עמודים
�� � � ��



אם לא ניתן להעריך את מספר העמודים ,הדפים וכו' ,יש לרשום:

��������������������
���������
17
המונח "עמוד" בכללים הבאים מתייחס גם למונח "דף" או "עמודה".
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 2כרך (עמודים לא ממוספרים)
)(unpaged

���

התגלמות עם מספור מסובך ,ראו כללים בהמשך פרק זה
אם ההתגלמות מכילה לוחות���� 18יש לרשום אותם כמדור נפרד בסוף העימוד ,גם אם
הם פזורים בתוך ההתגלמות .אם אינם ממוספרים יש לציינם בסוגריים מרובעים�
 252עמודים 82 ,דפי לוחות
 345עמודים 97 ,עמודי לוחות
 079עמודים 28 ,עמודי לוחות לא ממוספרים
������ � ��
���
���� � �� ����� � ���
אם בהתגלמות יש תערובת של עמודים ודפים של לוחות ,יש להשתמש במינוח של הצורה
השולטת:
 307עמודים 29 ,עמודי לוחות

[בהתגלמות זו יש  22עמודי לוחות ועוד  3דפי לוחות]

אם ההתגלמות מכילה עמודים או דפים עם חומר איורי הממוספרים כחלק מעמודי
ההתגלמות או שלא מוספרו אבל נלקחו בחשבון במספור הכללי של הפריט ,אין צורך לציין
אותם ברישום היקף הפריט
התגלמות המכילה עמודים (או דפים ,עמודות וכו') ממוספרים וגם כאלה ללא מספור ,ככלל -
יש להתעלם מרצף של דפים לא ממוספרים .יוצא מכלל זה:
 מדורים גדולים ללא מספור (לפחות חמישית מההתגלמות):
 29עמודים 50 ,עמודים לא ממוספרים

[קטע גדול לא ממוספר ,שאי רישומו היה נותן תמונה מעוותת על היקפה של ההתגלמות]

 ,xi ,8בערך  322עמודים 73 ,עמודים

[קטע גדול לא ממוספר ,היקף מוערך]

 רצף ללא מספור המוזכר בהערה:
ברכיב היקף 249 :עמודים 0 ,עמודים לא ממוספרים
בהערה :ביבליוגרפיה :עמודים [.]252-252
��������������������
���������
� לוחות��� הם עמודים או דפים שעליהם חומר איורי מכל סוג ,והם אינם נכללים במספור הרציף של
העמודים או הדפים של הפרסום .הם יכולים להיות ממוספרים במספור נפרד משלהם או אינם ממוספרים כלל
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לתיקון טעות במספור העמוד האחרון
 ,408צריך להיות  480עמודים
[טעות דפוס כי העמוד שלפני האחרון ממוספר 482

אם המספור אינו מתחיל מ 2 -ואין מספיק עמודים לא ממוספרים בתחילת ההתגלמות
כנגד המספרים החסרים ,יש לרשום אותו כך
עמודים 222-408
� ��

�

�

אם לאותו חלק יש גם מספור משלו ,יש לרשום אותו .את המספור החלקי יש לציין בהערה:
ברכיב היקף 270 :עמודים
בהערה :העמודים ממוספרים גם כחלק של משאב גדול יותר.222-408 :

אם הפריט לא הושלם בדפוס יש לרשום את העמוד  /הדף ,וכו' הממוספר האחרון ,ולציין את
החסר כדלקמן:
כא 279 ,דפים (לא הושלם בדפוס)
���� �
� � �� �

אם ההתגלמות היא בכתב ברייל ,יש לציין זאת בהערת שפה:
קידוד ברייל
����
אם ההתגלמות היא באותיות גדולות לכבדי ראייה ,ניתן לציין זאת ברכיב ַּת ְס ִדיר
ביבליוגרפי ������ ��� .דוגמאות
גופן גדול
גופן ענק
����
�����
ג 0מספור מסובך או בעייתי
��������������������
���������
� על פי ההוראות של האקדמיה ללשון העברית ,יש לרשום רצף של מספרים בתוך טקסט עברי מימין לשמאל.
����בקיטלוג ממוחשב יש
��
����
� ��� ��� ����
ראו:
להקפיד לרשום את המספרים לפי הסדר הלוגי הנכון (המספר הקטן לפני המספר הגדול) גם אם התצוגה תהיה
הפוכה (למשל :עמודים .)408-222
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 .2ריבוי מדורים
אם להתגלמות יש מדורים רבים הממוספרים בנפרד ואין סיבה מיוחדת לפרט את
המדורים ,ניתן לחבר את המספורים השונים .למשל התגלמות המכילה חמישה מדורים
ממוספרים � 207 ,52 ,354 ,008 ,תתואר כך:
 775עמודים במספורים שונים
��� � ��
����
דוגמאות נוספות:
 544עמודות במספורים שונים
 277 ,030עמודים 027 ,עמודים במספורים שונים
או ניתן לציין התגלמות כזאת כ 2 -כרך בתוספת מספורים שונים
 2כרך (מספורים שונים)
����� ���
��
 .0דפדפות לעדכון
לפעמים התגלמות מופיעה באריזת דפדפת ,על מנת לשלב לתוכה דפי עדכון נוספים או
דפים במקום דפים קיימים .התגלמות מעין זו שייכת לקבוצת משאבים משולבים
� ��� ����  .לדוגמה:
 2כרך (דפדפת)
�� ��� ���
 .3מספור כפול
התגלמויות דו-לשוניות רבות מופיעות כאשר הטקסט והתרגום הם בעמודים מקבילים
שלהם אותו מספור עמודים (למשל :מהדורות שונות של התנ"ך עם תרגום) .יש לרשום את שני
המספורים ולהוסיף הערת הסבר
ברכיב היקף ��,�� :עמודים
מספור כפול ,עמוד מול עמוד.
בהערה:
���������� �
� ��� ����� � �������

�������

בדוגמה השנייה  25עמודים אינם כפולים :הם מופיעים לפני תחילת העימוד הכפול
 .4מספור דו-כיווני
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לעיתים ,התגלמויות מעורבות עבריות/לועזיות נושאות מספור לשני הכיוונים ,למשל:
מהכיוון העברי עימוד  052-2ומהכיוון הלועזי עימוד  .252-2כאשר העמודים  052ו252-
סמוכים זה לזה ,יש לרשום את המספור ברצף החל מהשער שלפיו נעשה הקיטלוג
ברכיב היקף:
בהערה:

 252 ,052עמודים
עברית ואנגלית; מקוטלג על פי השער העברי.

ברכיב היקף 9 ,082 ,5 :עמודים

(בספר המספור ,9-2 ,082-2 ,5-2 :כאשר תשעת העמודים האחרונים באנגלית)

 .5פריט לא שלם
הרישום בתאורת צריך לתאר פריט שלם של היצירה גם אם הפריט הנמצא בספרייה אינו
שלם .יש לחפש תיאור של פריט שלם במקורות ביבליוגרפיים ולציין עובדת אי-שלמותו של
העותק הנמצא בספרייה על ידי הערה 0אם אי אפשר לברר או לאמוד את ההיקף המלא ,יש
לרשום את העמוד  /הדף ,וכו' הממוספר האחרון ,ולציין את החסר כדלקמן:
כא 279 ,דפים (לא שלם)

���� �
� � �� �

ד 0יצירות רבות-כרכים
אם היצירה מופיעה בהתגלמותה בכמה כרכים ,יש לרשום את מספר הכרכים ולא את
מספר העמודים
ברכיב היקף 5 :כרכים
��� �
���
תוספת אופציונאלית :ניתן להוסיף פירוט של העמודים ,הדפים וכו' לכל כרך.
ברכיב היקף 0 :כרכים ( 427 ,vii ;372 ,xvעמודים)
אם היצירה לא הושלמה ועדיין מצפים לכרכים נוספים ,יש לרשום רק את המילה כרכים
ללא ציון מספר הכרכים .את עדכון מספר הכרכים שראו אור ניתן לציין בהערה ,או רק/וגם
ברשומת המלאי � ��� .
אם מספור הכרכים אינו תואם את מספר היחידות הפיסיות הקיימות ,יש לרשום רק את
מספר הכרכים הפיסיים ולציין את אי-ההתאמה בהערה
ברכיב היקף 3 :כרכים
 2כרכים ביבליוגרפיים ב 3-כרכים פיסיים.
בהערה:
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אם מספור העמודים הוא רציף מכרך לכרך ,יש לרשום אותו בסוגריים אחרי מספר
הכרכים
 0כרכים ( 2503עמודים)
���
���
�����
במקרה השני ישנם תשעה עמודי הקדמה בכרך הראשון אם יש עמודי הקדמה בכרך אחר יש
להתעלם מהם.
אם יצירה או ביטוי תוכננה להוצאה לאור בהתגלמות של מספר כרכים אך לא הושלמה ,ויש
יסוד להניח שלא תושלם (בגלל הזמן הרב שעבר מאז הופעתה ,בגלל פטירת המחבר וכד') ,יש
לרשום את מספר הכרכים הקיימים (או את העימוד ,אם הופיע רק כרך אחד) ולהוסיף הערה
בנוסח
לא הופיעו עוד
����������
���� ���
אם המילה "כרכים" אינה מתאימה לתיאור היצירה בהתגלמותה ,יש להשתמש בכל מינוח
מתאים אחר .למשל
ברכיב היקף 0 :קופסאות ( 52חוברות)

(חמישים חוברות בשתי קופסאות)

ברכיב היקף����� ���� � :

(עשר חוברות בתיק אחד)

 7077תוכן איורי
א 0סוגי איורים
אם הביטוי מכיל תוכן איורי מכל סוג שהוא ניתן לציין זאת במידה ומידע זה חשוב לזיהוי
המשאב או לבחירתו על ידי הלקוח .המונח הכללי לציון תוכן איורי הוא "איור" או "איורים"
(ובלועזית 0)�ustration/s :טבלאות המכילות רק מילים ו/או מספרים ,אינן נחשבות לתוכן
איורי .יש להתעלם משערים מאוירים ועיטורים מינוריים.
ציון תוכן איורי יבוא אחרי המספור כאשר רווח ,נקודתיים ורווח ( ) :מפרידים ביניהם
 258עמודים  :איורים
������ � ��
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ניתן לרשום את סוג או את סוגי האיורים ,בנוסף למונח "איורים" או במקומו ,ולציין אותם
לפי סדר אלפביתי .במקרה כזה ,המונח "איורים" (ובלועזית ) ����� ,מתייחס
לתמונות,לרישומים ולציורים .רשימת המונחים הנוספים לתיאור תוכן איורי:
עברית
אילן(אילנות) יוחסין

אנגלית
����� �

�
��

גרף (גרפים)

דּוגמית (דּוגמיות)

��
� ��

��
�� ��

�
� �

�
��
� � �����
��� � �

�
��

��
� �
��
� �� ��� ��
�
�

טופס (טפסים)

���

��
�� � ��
� �
��
�
����
�� ��
��

מפה (מפות)

���

�� �
��
��
�
��� � �
�
�
� �� �
� � ��
�
�

פורטרט (פורטרטים)

פקסימיל (פקסימילים)

����

��
��
��

�
��
�� � � ��� ��
� � ���
� � ��
��
�

� �
��
�� ��
� ���
�
� �
�
�� ���
����
�
�
�
� �
��
� �
�
� �
� ���� � � �
�
�� �� � �
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קישוט (קישוטים)

����� ��
��
���

���
��
�� ��� ��� �
��
� ��

����
��

��
� �� �
�

שרטוט (שרטוטים)

���

��

תצלום (תצלומים)

� �����

שלט (שלטי) משפחה

� ����

��
���

�
���
�� �

�

��
�

� ��
� � �

דוגמאות:
 255עמודים  :איורים ,גרפים ,מפות
 322עמודים :מפות ,פורטרטים ,פקסימילים
 252עמודים 82 ,דפי לוחות  :פורטרטים ,תצלומים
אם אף לא אחד ממונחים אלה מתאים לפריט ,רשאי המקטלג להשתמש במונח מתאים.
דוגמאות:
 005עמודים  :סרטוטים באמצעות מחשב
 322עמודים :מפות על בטנת הכריכה
תוספת אלטרנטיבית :אם ניתן בנקל לברר את מספר האיורים (כגון ,איורים ממוספרים)
אפשר להוסיף את מספרם לתיאור:
 48איורים
 222מפות
 25שרטוטים
כאמור ,טבלאות המציגות נתונים אינן נחשבות לסוג של איור .אם לדעת המקטלג חשוב
לציין אותן יש לעשות זאת בהערה.
הערה :כולל טבלאות סטטיסטיות.
ב 0פירוט התוכן הצבעוני
אם המשאב מכיל תוכן צבעוני ניתן לציין זאת במידה ומידע זה חשוב לזיהוי המשאב או
לבחירתו על ידי הלקוח .שחור ,לבן,או כל גוון של שחור ,לבן או אפור נחשבים לצבע בודד.
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אפשר לפרט את האופי הצבעוני של איורים הכלולים במשאב במונחים הבאים:
 מונוכרום – ��� � -תוכן צבעוני של צבע אחד ,או שחור ולבן או שחור ולבן ועוד
צבע אחד;
 צבעוני  – ��� -תוכן צבעוני של לפחות שני צבעים ,מעבר לשחור ולבן.
דוגמאות:
��� � ���
��������
איורים מונכרומיים
��
���� ��
���
מפות צבעוניות
הנחיה אלטרנטיבית :ניתן לציין תוכן צבעוני מאוצר מונחים אחר ,כגון:
�
צבעוני color
�
שחור ולבן black and white
רבְ גוֹנִ י multicolored
ח ְדגוֹנִ י monocolored
אם כל האיורים במשאב הם צבעוניים ניתן לרשום:
�����
���
איורים צבעוניים
����
מפות צבעוניות
אם חלק או רוב האיורים במשאב הם צבעוניים יש לרשום (דוגמאות):
���
�����
�� ��
איורים (רובם צבעוניים)
���
���������
איורים (חלקם צבעוניים)
דוגמאות נוספות:
תצלומים שחור ולבן black and white photographs
סֶ פְ יָׂה ��
 7077ממד
גובהה של ההתגלמות נרשם בסנטימטרים שלמים .יש לעגל חלקי סנטימטר כלפי מעלה
(למשל :גובה של  00.2ס"מ יירשם כ 03 :ס"מ) .אם רוחבה של ההתגלמות גדול מהגובה שלה,
או הרוחב הוא פחות מחצי הגובה ,יש לרשום את שניהם
 05 28ס"מ

[בדוגמה זו :גובה  28ס"מ ,רוחב  05ס"מ]
� �

� ��� �� �����

��������������������
���������
�
��� � ��� ��� ��������
��� �� ��
� �
����� � ��� ���
��� � �� � ���� �� �
�� �
� � �
��
��� ����
��� ���
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 20 02ס"מ

[בדוגמה זו :גובה  02ס"מ ,רוחב  20ס"מ]
�

�

� � ���

�

� �� �

יש לציין הבדלי גובה בין כרכים שונים
 09-00ס"מ
�� �
 7077חומר נלווה
חומר נלווה הוא חומר נוסף המלווה את ההתגלמות ,המיועד לשימוש יחד עם ההתגלמות
ואשר אינו זקוק לתיאור ביבליוגרפי נפרד .חומר כזה עשוי להיות :מדריך למורה ,ספרי
תשובות או חומר אור-קולי המלווה את ההתגלמות�
תיאור החומר הנלווה ינוסח ע"י המקטלג .ניתן לציין את החומר הנלווה בהמשך לתיאור
הקודם והתיאור יוצמד לציון ממדי ההתגלמות ע"י סימן רווח חיבור רווח ( .) +
 222עמודים ;  05ס"מ  2 +תקליט
 008עמודים ;  05ס"מ  2 +מדריך למורה

������ � ��
����
������ ������ � ��
���� �����
�������
��
������
��
��������� �����
�����

תוספת אלטרנטיבית :ניתן לחזור על רכיב התיאור עבור החומר הנלווה:
 332עמודים ;  02ס"מ
 2תקליטור ;  20ס"מ
הנחיה אלטרנטיבית :ניתן לציין את החומר הנלווה רק בהערה:
מלווה על ידי תקליטור.
אם לחומר הנלווה יש כותר מיוחד ,מחבר שונה או תכונה אחרת הראויה לציון מיוחד,
אפשר לרשום זאת בהערה כנספח או כרשומת קיטלוג נפרדת להתגלמות קשורה או כחלק של
רשומת קיטלוג אנליטית.
 7077סדרה (רכיב ליבה)
שם סדרה הוא כותר קולקטיבי אליו משתייכת ההתגלמות המקוטלגת .סדרה יכולה להיות
של בית הוצאה מסוים ,של מוסד או אפילו של אדם אחד .היא יכולה גם להיות ממוספרת.
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ברישום מידע על הסדרה נדרש לרשום את :הכותר העיקרי של הסדרה ,מספור ההתגלמות
בסדרה (אם יש) ,כותר עיקרי של תת-סדרה (אם יש) ומספרו בתת-הסדרה (אם יש) .הכללת
יתר רכיבי הסדרה ברשומת הקיטלוג הינה אופציונאלית .בין כותר הסדרה לבין מספר
ההתגלמות בסדרה ירשם רווח נקודה-פסיק רווח ( ; ) .לא תבוא נקודה סופית ,אלא אם
הנקודה (או כל סימן פיסוק אחר) מופיעה במקור.
יש להעתיק את כותר הסדרה ואת מספור ההתגלמות כפי שמופיעים במקור .יש להמיר
את מספור הסדרה אשר מופיע במקור במילים למספור ספרתי .דוגמאות של סדרות הן
פרסומים בבעיות פיתוח אזורי ; מס' 02
ספריה לעם ; 83
ספרית מן המוקד
ספרית המכון לפולקלור ואתנולוגיה
מספורי התורה
כתבי מנדלי מוכר ספרים
טעמים  :מבחר כתבי מופת באסתטיקה

���������
��� � �
������
���
����������
���������
������ �
����
�
���������
������ ��
����
��������
���
���������������
�����

הפיסוק של כותר הסדרה הוא כדלקמן:
כותר הסדרה  :המשך כותר הסדרה
כותר הסדרה  /משפט אחריות לסדרה ; המשך משפט אחריות לסדרה
כותר הסדרה .כותר תת-סדרה
כותר הסדרה = כותר מקביל לסדרה
כותר הסדרה .כותר תת-סדרה = כותר מקביל לסדרה .כותר מקביל לתת-סדרה
טעויות בסדרה המופיעות בהתגלמות :יש לתקן טעות ברכיב כותר הסדרה ,ולציין בהערה
את כותר הסדרה כפי שהוא מופיע בהתגלמות .לעומת זאת ,טעויות במספור הסדרה מועתקים
לרכיב הסדרה .יש לציין את תיקון המספור בהערה.
אם מספר הסדרון הבינלאומי (מסת"ב  (ISSN -מופיע בהתגלמות ,ניתן (אך לא חובה)
להוסיף אותו לכותר הסדרה:
�
������� � � ���
����� �� ���������
�������
��� �
� ����� �� ������

�7

פרק  :7כללי תיאור
אופציית השמטה :אם ההתגלמות משתייכת לסדרה וגם לתת-סדרה ,והמסת"בים של
שניהם מופיעים בהתגלמות ,אין לרשום את המסת"ב של הסדרה ,אלא רק את זו של תת-
הסדרה.
יש להשמיט מרישום הסדרה את כותר ההמשך של הסדרה ,למעט מקרים בהם יש כמה
סדרות בעלות אותו שם.
הגות
הגות  :מאסף למחשבה יהודית

אבל
עיונים בחקר המזרח התיכון
עיונים בחקר המזרח התיכון  :סדרה חדשה
קיימת אפשרות של רישום כותר סדרה מקביל (בשפה אחרת):
סדרה ביבליוגרפית = ביבליוגראפישע סעריע
אם כותר הסדרה אינו ייחודי ואין המשך כותר ,צריך לציין את משפט האחריות של
הסדרה:
פרסומים מיוחדים  /הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
בנוסף ,לסדרה יכולה להיות תת-סדרה�

הסדרה הצעירה .מקור
הסדרה הצעירה .קלאסיקה
הסדרה הצעירה .תרגום
אם בהתגלמות יש שני כותרי סדרה ,וקיים ספק אם מדובר בכותר של סדרה שנייה או
בכותר של תת-סדרה ,יש להתייחס לכותר השני ככותר סדרה שנייה.
אם שם הסדרה מופיע בכמה שפות ,יש להעדיף את שפת שער ההתגלמות לפיו הוא מקוטלג.
אם ההתגלמות משתייכת למספר סדרות ,יש לרשום את כל אחד מכותרי הסדרה ברכיב
סדרה נפרד:
��������
��������
�
����� �
���
���

[במקרה הזה ההתגלמות שייכת לשתי סדרות]

��
���

אם ההתגלמות המקוטלגת היא רבת-כרכים וכולם שייכים לאותה סדרה ,יש לרשום
בהערת הסדרה את מספרי כל הכרכים
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פרסומים מיוחדים  /הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 90 ,22 ,32

(במקרה הזה שלשת הכרכים של היצירה אינם ממוספרים ביחד בסדרה)

������ �
��� ����
�
אם כרכים שונים שייכים לסדרות שונות ,יש לציין זאת על-ידי הערות כלליות
ולא ברישום סדרה
אם הסדרה כולה היא סדרת יצירות של מחבר (אדם או תאגיד) יש לציין זאת ברישום
הסדרה
כתבי מנדלי מוכר ספרים ; כרך א
פרסומי החברה לחקר המקרא ; ספר ב
כתבים  /אברהם שלונסקי
���������
���
��������
���
 7077הערות
מטרת הכללת הערות ברשומת הקיטלוג היא אספקת מידע על הפריט שאינו כלול בחלקים
הקודמים של רשומת הקיטלוג .לרוב ההערות אינן רכיבי ליבה ,אבל ,חלקן חיוניות וחלקן
ניתנות על פי שיקול דעתו של המקטלג ,בהתאם לאופי האוסף ולקהל המשתמשים .בסיף זה
מובאות הערות הרלוונטיות למשאבים בדפוס (ספרים ,דפים וכו') ,אולם חלק מהן מתאימות
גם למשאבים במדיה אחרת (כגון ,ספרים אלקטרוניים) .להערות מיוחדות למשאבים אחרים
ראו בפרקים  8ו.9 -
הנחיות כלליות
פיסוק :בסוף כל הערה תבוא נקודה ,אלה אם ההערה מסתיימת בסימן פיסוק אחר.
בהערה בשפה לועזית יש להשתמש באותיות רישיות וקטנות כפי שמקובל באותה שפה.
כל משפט בהערה בשפה לועזית תתחיל באות רישית.
ציטטות:
בעת רישום ציטוט מתוך ההתגלמות או ממקור מידע אחר ,יש לרשום את מקור הציטוט .יש
להשתמש במירכאות בתחילת ובסוף הציטוט ,אם הן נחוצות לבהירות .לחילופין ,ניתן
להשתמש באמצעי אחר להצגת נתונים מצוטטים .בכל מקרה ,יש לציין את מקור הציטוט.
דוגמאות:
"לקט הרצאות מיום עיון שהתקיים בנובמבר  – "0224המעטפת.
"מתאים לבגרות במתמטיקה ,ארבע יחידות" – השער.
בתחתית השער :בהתאם לתוכנית הלימודים של משרד החינוך.
אופציית השמטה :השמט את המקור של הציטוט אם הוא נלקח ממקור המידע המועדף.
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דוגמאות:
"מתאים לבגרות במתמטיקה ,ארבע יחידות".
אם ההערה מתייחסת רק לחלק מהמשאב ,יש לציין זאת בהערה (ראו דוגמאות בהמשך).
סדר ההערות
בהנחיות  RDAאין סדר מוגדר לרישום ההערות ברשומת הקיטלוג .הכללים המתייחסים
להערות מובאות בהקשר להתייחסותם למודל ה – WEMI-היינו ,הערות הקשורות ליצירה,
לביטוי ,להתגלמות ולפריט .במערכות קיטלוג ממוחשבות ,לרוב ,סדר ההערות נכפה על ידי
המערכת.
מבחר דוגמאות להערות.
א .הערות לכותר
הערות לכותר מספקות מידע לגבי:
* מקור הכותר
* תאריך של צפיית הכותר (למשאבים מקוונים – ראו פרק )9
* שינויים ,טעויות והשמטות בכותר
* מידע אחר לגבי הכותר
מקור הכותר – יש לציין את מקור הכותר אם איננו לקוח משער ההתגלמות.
דוגמאות:

כותר מהמעטפת.
כותר מהקולופון.
כותר סופק על ידי המקטלג.
Title from jacket.
Title from colophon.
Title devised by cataloger.

במידה והמידע חשוב לשם זיהוי או לצורך גישה לפריט ,יש לציין בהערה שהכותר המקביל
נלקח ממקור אחר מאשר המקור לכותר העיקרי .לדוגמה:
הכותר המקביל נלקח מהשער הנוסף באנגלית.
במידה והמידע חשוב לשם זיהוי או לצורך גישה לפריט ,ניתן לציין בהערה� את מקורו של:
כותר שונה ) ,(variant titleכותר מוקדם יותר או כותר מאוחר יותר .דוגמאות:
כותר מהמעטפת :מעיני החכמה.
כותר כרך ב :יסודות הפסיכולוגיה הקוגניטיבית.
��������������������
���������
קיימת העדפה ברורה למתן נקודת גישה לכותר אחר ,במקום לציין אותו בהערה.
� בהנחיות
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Title on cover: The fair American.
Volume 2 has title: Nation maker : Sir John A. Macdonald : his life, our
times.
Earlier title proper: High-yield biostatistics.
שינויים וטעויות בכותר והשמטות -
שינויים בכותר עשויים להופיע בחלקים השונים של התגלמות רבת-חלקים .אם שינויים אלו
אינם נחשבים חשובים לשם זיהוי או לצורך גישה להתגלמות ,יש להסתפק בהערה כללית:
הכותר משתנה מעט.
Title varies slightly.
אם הושמט הכותר המקביל או המשך הכותר מחלקים שונים של התגלמות רבת-חלקים,
ניתן לציין זאת בהערה ,במידה ומידע זה חשוב לשם זיהוי או לצורך גישה להתגלמות:
הכותר המקביל באנגלית אינו מופיע בכרכים ד-ה.
במקרה של טעות בכותר המופיעה בהתגלמות והועתקה לרכיב הכותר ,יש לרשום את הצורה
המתוקנת בהערה:
רכיב הכותר :הגדה של פסח מיוצרת
הערה :תיקון כותר :הגדה של פסח מצוירת
Title should read: Hierarchy in organizations
אפשר לציין בהערה פרטים נוספים לגבי הכותר במידה והם חשובים לשם זיהוי או לצורך
גישה להתגלמות:
Symbol for "proportional to" appears in title.
ב�אופי התוכן  -הערה המציינת אפיונים ספציפיים של עיקר התוכן של יצירה או הביטוי ,אם
ברורים אין זה ברור ממידע אחר בתיאור.
דוגמאות:

שירים.
אגדות וסיפורי פולקלור העוסקים בחי ובצומח של ארץ-ישראל.
"מחרוזת שירים לגיל הרך"  --השער.
Chiefly poems.
Collection of essays.

ג�כיסוי התוכן  -כיסוי גיאוגרפי או כרונולוגי.
דוגמאות:
מבוסס על סקר משנת .0225
מציג את אזורים באירופה בלבד.

�7

פרק  :7כללי תיאור

ד�שפת התוכן (אם אינו מובן מהתיאור)
דוגמאות:

עברית ואנגלית ,עמוד מול עמוד.
נוספו שער ותקצירים באנגלית.
מנוקד.
English and Hebrew on facing pages.
Commentary in English.
Contributions in German, French, English, Spanish, and Italian.
In Italian, with summaries in English, French and Spanish.

ה�משפט אחריות  -הערה המספקת מידע לגבי:
 אדם ,משפחה או תאגיד שאינו מוזכר ברכיב משפט האחריות ,אך נזקף באחריות
לתוכן האינטלקטואלי של ההתגלמות;
 צורות שונות של שמות המופיעים ב;
 שינויים במשפט האחריות מכרך לכרך;
 פרטים אחרים לגבי משפט האחריות.
ניתן לקחת מידע להערה זו מכל מקור.
דוגמאות:
"איורים מאת א' כהן"  --מבוא.
בראש השער :הסוכנות היהודית ,המחלקה לחינוך לגולה.
בתחתית השער :בנק ישראל; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
�������
� ������ � �����
�����
��� ���� �����
��� �������
��� ����
�����������
�����
���� ��
������� ���
���� �
ו�משפט מהדורה  -הערה המספקת מידע לגבי:
 מקור המידע למשפט המהדורה;
 משפטי מהדורה המתייחסים לחלקים שונים של ההתגלמות;
 שינויים במשפט המהדורה;
 פרטים אחרים לגבי האחריות למהדורה.
ניתן לקחת מידע להערה זו מכל מקור.
דוגמאות:
"מהדורת בערקאוויטש"  --מגב הספר.
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��������
�� �
.
Volume 2 does not have an edition statement.
ז�הערות לגבי הפקה�הוצאה לאור�הפצה�ייצור וזכויות יוצרים
בהערות לרכיבים הללו ניתן לספק פרטים נוספים לגבי מקום או תאריך ההפקה ,ההוצאה
לאור ,ההפצה או הייצור של התגלמות או שינויים בשם או במקום של המפיק ,המו"ל ,המפיץ
או המייצר .בנוגע לרכיב זכויות יוצרים ,הערה יכולה לספק שנות זכויות יוצרים שלא נרשמו
ברכיב.
דוגמאות:
מקום ההוצאה לאור :ברלין.
ברכיב מקום הועתק ירושלים מהשער

כרך ג :כפר חב"ד  :ספריית אשל.
כרכים א ו ב יצאו לאור בכפר חב ד על יד דורות הוצאה לאור

יצא לאור בבאר-שבע.

ברכיב מקום הועתק ב ש מהשער

יצא לאור לראשונה בתשל"ז בהוצאת יבנה תחת הכותר :מלון למוסיקה לועזי עברי.
"הוצא לאור בשיתוף עם אגודת הסופרים בישראל"  --מבוא.
Actually published in Dublin.
Volume 2 has variant publisher statement: Printed and published by T.P. Low.
][Publisher statement on volume 1: Published by E. Low

Distributed in the U.K. by: EAV Ltd.
French language edition ©2980.

ח�הערת היקף מספקת מידע על היקף ההתגלמות או הפריט שלא נרשם ברכיב ההיקף.
דוגמאות:
בעותק  2מספור עמודים משמאל לימין.
מספור כפול ,עמוד מול עמוד.
 3כרכים ביבליוגרפיים ב 0-כרכים פיסיים.
ברכיב היקף נרשם  0כרכים

Pages also numbered 501–828.
Opposite pages have duplicate numbering.
8 bibliographic volumes in 5 physical volumes.
][Extent recorded as 5 volumes

ט�הערת סדרה מספקת מידע על שינויים במשפט הסדרה ,טעויות במספור הסדרה או הבהרה
לגבי משפטי סדרה מסובכים.
דוגמאות:
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חסר משפט מהדורה בכרך ד.
Subtitle of series varies.
Series numbering should read: Bd. 25

][Numbering transcribed from source: Bd. 24

Pts. 1 and 2 in series: African perspective. Pts. 3 and 4 in series: Third World series.
Pt. 5 in both series.
י�דיסרטציות ותזות  -הינו במקרה של דיסרטציה או תזה לשם קבלת תואר אקדמי ,יש לציין
בהערה זו את סוג התואר ,המוסד שהעניק את התואר ושנת קבלת התואר.
דוגמאות:
תואר שני ) (M.A.אוניברסיטת בר-אילן תשע"ב.
תואר שלישי ) (Ph.d.האוניברסיטה העברית תשע"ג.
M.S. Baylor University 1972.
Ph.D. University of Toronto 1974.
יא�קהל היעד
דוגמאות:

לבני .9-20
לתלמידי  4ו 5-יחידות.
לילדים ומתבגרים צעירים.
For children aged 6-9.
"A workbook for 6th form students" -- Introduction
For remedial reading programs.

יב�תוכן נוסף  -תוכן המיועד להשלים את התוכן העיקרי של הביטוי ,כגון :מפתח ,רשימה
ביבליוגרפית ,נספח וכיוצ"ב.
דוגמאות:

ביבליוגרפיה :עמודים .025-073
כולל הערות ביבליוגרפיות.
כולל מפתח .
כולל ביבליוגרפיות ומפתח.
כולל הערות ביבליוגרפיות ומפתחות.
Includes index.
Includes bibliographical references.
Bibliography: pages 622-636.
Includes bibliographical references and index.
Includes bibliographical references (pages 179-190) and index.
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יג�סיכום – ניתן לספק תקציר של התוכן אם מידע זה חשוב לזיהוי או לבחירה ואם הוא אינו
מופיע כבר במקום אחר ברשומת התיאור של הביטוי .במידה והתקציר צוטט ,יש לציין את
מקור הציטוט.
דוגמאות:
"דבורה רוקמת במילים רקמת יחסים עדינה ועטורת נימים של רגש בין ילדה
שחיצוניותה פשוטה אולם פנימיותה מוארת באור עצום לבין "בובת החרסינה" –
אישה חירשת ומנותקת מהחברה ,שניחנה ביופי עוצר נשימה ,מיוחדת במינה ובעלת
כישורים אמנותיים למלאכות יד .קשיי החיים של שתיהן וסביבתן הקשוחה
משמשים תפאורה מורכבת לסיפור יחסיהן ,לתקשורת המפותחת שנוצרת בין
השתיים ולנאמנות ההדדית המוחלטת שלהן -- ".כריכה אחורית
"Provides a more accessible introduction than other books on Markov
processes by emphasizing the structure of the subject and avoiding
sophisticated measure theory. Leads the reader to a rigorous understanding
of basic theory." -- Publisher's website
הספר מתאר את התנועה הציונית ,את היישוב היהודי החדש בארץ ישראל ואת
מדינת ישראל ,ומשרטט את הניסיון המדיני ,החברתי ,הכלכלי והתרבותי של
היהודים להקים ישות עצמאית בארץ ישראל ,בין שנת  2882לראשית האלף השלישי
למניין הכללי.
Itzik Manger recites from his poetry.
Relates the experiences of a young Jewish girl growing up in a city in
southern Germany during the period of Hitler's rise to power.
An evaluation of the future of the kibbutz as an institution in the face of
social and economic changes that have caused it to fall into decline.
יד�יצירה קשורה – יצירה אשר קשורה ליצירה המקוטלגת ,כגון :עיבוד ,פירוש ,מוסף ,יצירת
המשך ,קשר של שלם-חלק וכיוצ"ב  .ניתן לייצג את היצירה הקשורה ברשומת הקיטלוג על
ידי מספר זיהוי ,הוספת נקודת גישה מועדפת (מקובץ הזהויות)� או על ידי תיאור בהערה.
ניתן לקחת את המידע לגבי הקשר בין שתי יצירות מכל מקור.
הערה לא-מובנית:
מבוסס על הדיסרטציה של המחבר (תואר שלישי  --האוניברסיטה העברית)0222 ,
המשך :קול למתים.
��������������������
���������
� ליצירות קשורות  .למבנה של
קיימת העדפה ברורה למתן נקודות גישה מאושרות
� בהנחיות ה-
נקודות גישה ליצירות קשורות ראו פרק  .לתיאור הקשר בין יצירות ,ביטויים התגלמויות ופריטים ,יש להיעזר
המפרט רשימת מונחים מקשרים.
בנספח של הנחיות
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פרק  :7כללי תיאור
המשכו של :המשחק של אנדר.
Author's adaptation of his Russian text.
Sequel to: The anthologist.
Revision of the author’s thesis.
)Based on the author's dissertation (doctoral -- University of Helsinki, 2002
הערה מובנית:
המשכו של :המשחק של אנדר  /אורסון סקוט קארד -- .תל-אביב :אופוס.2994 ,

Sequel: Scarlett : the sequel to Margaret Mitchell's Gone with the wind / by
Alexandra Ripley. -- New York, NY : Warner Books, 1991.

התוכן :זהבה ושלושת הדובים  --היפיפיה הנרדמת  --לכלוכית.
התוכן :נמר בפיג'מה של זהב  /נורית זרחי  --ניקה שתיקה  /דורית אורגד  --העפר
המסכן  /עודד בורלא  --מי רוצה לשחק אתי?  /אורי אורלב  --עמית כבר לא פוחדת /
עפרה גלברט-אבני  --שטפון  /יהודה גור-אריה  --סוד  /שהם סמיט.
Contents: The red pony / John Steinbeck -- The catcher in the rye / J.D.
Salinger.
הערת תוכן פורמאלית אינה נחוצה כאשר היצירות תוארו במקום אחר ברשומה .אין מגבלה
לרישום מספר היצירות בהערה ,אלא אם רישומם מכביד.
בהנחיות ה � -קיימת העדפה ברורה למתן נקודות גישה מאושרות �� ליצירות
קשורות .לתיאור הקשר בין יצירות ,ביטויים התגלמויות ופריטים ,יש להיעזר בנספח של
הנחיות � המפרט רשימת מונחים מקשרים .לדוגמא:
����� �
�

�� �� �
���
����� ���
��

�����
��

טו�ביטוי קשור – ביטוי אשר קשור לביטוי המופיע בהתגלמות ,כגון :מהדורה מעודכנת,
תרגום וכד' .הביטוי הקשור מיוצג ברשומת הקיטלוג על ידי מספר זיהוי ,נקודת גישה
מאושרת (בקובץ הזהויות)� או על ידי תיאור בהערה .ניתן לקחת את המידע לגבי הקשר בין
שני ביטויים מכל מקור.
הערה לא-מובנית:
תרגום של.The panda's thumb :
��������������������
���������
� לביטויים קשורים .לתיאור
קיימת העדפה ברורה למתן נקודות גישה מאושרות
� בהנחיות ה-
המפרט רשימת מונחים
הקשר בין יצירות ,ביטויים התגלמויות ופריטים ,יש להיעזר בנספח של הנחיות
מקשרים.
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 כללי תיאור:7 פרק
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�����
���������
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�����
�������
���� ���
� ��

:הערה מובנית
The panda’s thumb : more reflections in natural history / Stephen :תרגום של
Jay Gould. -- New York : Norton, 1980.
Translation of: Alquimista / Paulo Coelho. -- Rio de Janeiro : Rocco, 1991.
-- 247 pages ; 21 cm.
 כגון התגלמות בפורמט,טז�התגלמות קשורה – התגלמות אשר קשורה להתגלמות אחרת
 נקודת גישה,�  ההתגלמות הקשורה מיוצגת ברשומת הקיטלוג על ידי מספרי זיהוי.אחר
 ניתן לקחת את המידע לגבי הקשר בין.מאושרת (בקובץ הזהויות) או על ידי תיאור בהערה
.שתי התגלמויות מכל מקור
:מובנית-הערה לא
Also issued electronically via World Wide Web in PDF format.
Also issued as an e-book.
Articles reprinted from various journals.
"This is a facsimile of the 1880 edition published by Macmillan, London" -- title
page verso.
Originally published in a slightly different form in New York by Grand Central
Publishing in 2014.
:הערה מובנית
Reprint of: Venice / by Cecil Roth. -- Philadelphia : The Jewish Publication
Society of America, 1930.
Also issued as: Large print edition. -- Thorndike, Maine : Center Point Publishing,
[2005]
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