
: מתחברים לאוצרות

הדיגיטלית של הספרייה הלאומיתהמהפכה 



מתחיל הכל

...בדיגיטציה



:כבר היום זמינים ברשת

כתבי יד עבריים70,000-

ספרים50,000-

מיליון עמודי עיתונות יהודית היסטורית2.5-

מיליון פריטי ארכיון היסטוריים3-

של ארץ ישראלתצלומיםמיליון 2.5-

שעות של מוזיקה ישראלית ועברית40,000-

כרזות ופוסטרים150,000-

מפות של ארץ הקודש והעולם כולו10,000-

כתובות נישואין4,000-

...ועודועודועוד -



"JPRESS "– פרויקט

עיתונות יהודית  

:היסטורית

מיליון  3-למעלה מ-

,  עמודי עיתון סרוקים

בעשרות שפות  

ששימשו יהודים ברחבי  

העולם

ברמת  חפישהמאגר -

הכתבה הבודדת 

OCRביכולות 
אנו ממשיכים להרחיב -

את המאגר באופן 

שוטף



עיתונות  

ערבית  

:היסטורית

ראיד'ג

עמודי 170,000

עיתונות מהשנים 
19091948

חפישותכותרות 

ממשיכים להרחיב  

את המאגר



הספרייה  כתיב"

הדיגיטלית הבינלאומית  

:של כתבי היד העבריים

כתבי אלף -מיותר 

יד כבר סרוקים באתר

כל כתבי : המטרה
הקיימים  העבריים היד

אלף90-כ

שיתופי פעולה בהסכם  

עם עשרות מוסדות  

ברחבי העולם  

מאפשרים את ההנגשה



העברת ומיזוג אתרי הגניזה אל  

הספרייה הגדלת והעשרת קטלוג כתבי  
היד העבריים

והעצמת יכולות המחקרשיפור

תכנון עתידי של סביבת עבודה לחוקר

פרידברגפרויקט הגניזה של 



רשת ארכיוני "

"ישראל

מיליון  2.5-מלמעלה 

פריטי ארכיונים סרוקים  

מעשרות ארכיונים  

ברחבי ישראל 

כולל אוספים נדירים 
למשל ומיוחדים 

אוסף הצילום של 
אפרים ארדה 

(בתמונה)



תרבות חזותית  

ואמנויות הבמה

רישום  , איתור

ודיגיטציה של  

ארכיונים מוסדיים  

:ופרטיים בתחומים

עיצוב

תיאטרון

אדריכלות

מחול

פרויקט לאומי  

,  בשיתוף בצלאל

חיפה ' אונ, שנקר

ולהקת בת שבע



כל הספרים  

הנדירים בעברית 

נסרקים כחלק 

450"מפרויקט 

שנות הספר 

"העברי

אלף 120-כ

מהספרים הלא 

נדירים באוספי 

הספרייה יישלחו  

למרכז הסריקה  

של גוגל  

ייסרקו  , באירופה

ויוחזרו ארצה

דיגיטציה  

של ספרים



גישה  

ישירה לעשרות  

כתבי עת בעברית

שיתוף פעולה עם -
העולמי  פרויקט 

ואוניברסיטת חיפה



מוזיקה ישראלית ויהודית

הנגשת  אתר הפיוט והתפילה 

פ עם  "עולם הפיוט היהודי בשת

עמותת סנונית

הנגשת  בית לזמר העברי 

המוזיקה העברית לדורותיה  

באמצעות ארכיון הצליל הלאומי  



אוספים דיגיטליים  

:נוספים

אוסף לאור למפות  

מפות  12,000-כ-

סרוקות

האפמרהאוסף 

כרזות  150,000-כ

סרוקות



אבל כאן  

העבודה  

רק  

!מתחילה



גורמים איך 

לקהל הרחב  

, למצוא

להתחבר 

ולהשתמש  

באוצרות 

?האלה



איך גורמים 

לילדים ולבני 

נוער ללמוד 

,  על התרבות

ההיסטוריה  

והמורשת  

?שלהם



איך הופכים  

את כל  

המידע הזה  

לידע שאפשר  

לעשות בו 

?שימוש



האסטרטגיה  

הדיגיטלית  

של הספרייה



במוקד 

האסטרטגיה

דירוג גבוה במנועי 

החיפוש של מירב  

-התכנים והפריטים 

הדרך להגיע אל כמה 

שיותר משתמשים  

בארץ ובעולם



גילוי

ושימושיות



האחדה של 

מאגרים  
:ופלטפורמות



תוכן

לא רק  סיפורים •

"פריטים"

מחברים את הקהל הרחב •
,לתכנים על היסטוריה

מורשת ותרבות

"ירוק עד"תוכן •



מספרים את  

הסיפור  

שמאחורי  

הפריט





הספרייה  "

"הפתוחה

מאפשרים  ממשקי •

גישה ישירה לחיפוש 

ולדאטה עבור יישומים  

חיצוניים

להצגת  פרוטוקול •

אובייקטים דיגיטליים  

ודאטה

חיבור אוסף : בתכנון•

העיתונות והגדלת אוסף 

-התצלומים הפתוחים ל



אפליקציית  
המוזיקה

שירי

2019עלתה לאוויר בפברואר •

אלף הורדות300•

השמעותמיליון 15-למעלה מ•

שירים ישראלייםשל



תודה רבה 


