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אוצרים עבר, יוצרים עתיד

הספרייה הלאומית
The National Library of Israel
المكتبة الوطنية اإلسرائيلية



1948

1964 1930

1987-1969

בית הספרים בגבעת רם
חנוכת בניין בית הספרים 

הלאומי והאוניברסיטאי ע"ש 
"ליידי דייוויס", בקמפוס 
האוניברסיטה העברית 

בגבעת רם

מעבר בית הספרים 
מהר הצופים

בעקבות ניתוקו של הר 
הצופים במלחמת העצמאות, 

עובר בית הספרים למספר 
בניינים במערב ירושלים 

הקמת ארכיון הצליל הלאומי
ארכיון הצליל הלאומי אוסף, מתעד 

ומציע לציבור חומר מקיף על המוסיקה 
הארץ-ישראלית, הישראלית והיהודית

בית הספרים בהר הצופים
חנוכת משכן הספרייה "בית דוד 
וולפסון" בקמפוס האוניברסיטה 

העברית על הר הצופים

קליטת אוספי מפתח בספרייה
• אוסף אברהם שלום יהודה

• אוסף המפות העתיקות של ערן לאור
• ספרים נדירים מאוסף ישראל מהלמן

• אוסף סידני אדלשטיין לתולדות המדעים
• אוסף הספרים של גרשם שלום

1960

1925

ייסוד בית הספרים 
הלאומי והאוניברסיטאי

הספרייה הופכת להיות 
"בית הספרים הלאומי 
והאוניברסיטאי" כחלק 

מהאוניברסיטה העברית 
בירושלים, בניהולו של 

פרופ' שמואל הוגו ברגמן  

1998-1996

2005

2008

2004-2002

2007

2010-2008

ועדת מומחים 
ועדת בדיקה בינלאומית, שבין חבריה: נשיא מכון ויצמן 
למדע, הספרן הראשי של ספריית הקונגרס בוושינגטון, 
המנהל בדימוס של הספרייה הלאומית הגרמנית, וספרן 

ספריית הבודליאנה באוקספורד, מגיעה למסקנה ש"הספרייה 
צריכה, למעשה, להיוולד מחדש. רק אז היא תתפוס את 

מקומה כקרקע הפורייה לפעילות יצירתית בתחום התרבות 
וההשכלה של 'עם הספר', שבה הקולות המהדהדים מן העבר 

יוכלו לקום לתחייה ולדבר, בכל עושרם, אל הדורות הבאים"

הקמת ועדה ציבורית
מעבר הספרייה מניהול של האוניברסיטה 

העברית לניהול ועדה ציבורית, שלימים 
היוותה את גרעין הדירקטוריון

הסכם עם האוניברסיטה העברית
הספרייה הלאומית מוקמת כחברת-בת של 

האוניברסיטה העברית. אוספי האוניברסיטה 
העברית מועברים ב"השאלת קבע" לידי 

הספרייה הלאומית

ועדה לשינוי
ועדה בראשות פרופ' יצחק זמיר 

מגבשת הצעות מעשיות להאצת תהליך 
השינוי, בכללן הצעה לחקיקת חוק 

הספרייה הלאומית. מטרת החוק ליצור 
"ספרייה לאומית שתוכל לשמש גורם 

חשוב בתחומי הידע, המחקר, המורשת, 
התרבות והחינוך"

חוק הספרייה הלאומית
חוק הספרייה הלאומית שנחקק בכנסת 
ישראל קובע כי "מטרותיה של הספריה 

הלאומית הן איסוף, שימור, טיפוח 
והנחלה של אוצרות ידע, מורשת ותרבות 

בכלל, ובזיקה לארץ ישראל, למדינת 
ישראל ולעם היהודי בפרט"

תכנית האב להתחדשות הספרייה
מטרת תכנית האב היא להתאים את הספרייה למאה 

העשרים ואחת: להרחיב את האיסוף, להשקיע 
בדיגיטציה ובאוספים דיגיטליים, לפתוח את הספרייה 

לציבור, להנגיש את אוצרות הספרייה ברשת האינטרנט 
ולהקים משכן חדש

ההתחדשות

2010

2011-201020102011

2011

2016-2010

2011

הסכם עם יד הנדיב
יד הנדיב מתחייבת להיות מממן עיקרי 

של ליבת תכנית ההתחדשות: בניין 
וטכנולוגיה

פרוגרמה לבניין החדש
• שילוב טכנולוגיות מתקדמות

כ-500,000 מבקרים בשנה  •
למעלה מ-500 עמדות קריאה  •

חדרי לימוד בחברותא ובצוותא  •
הכפלת מספר הכרכים במדף הפתוח  •

שלוש גלריות לתצוגות ולתערוכות  •
חדרי סמינרים  •

אודיטוריום ל-400 איש  •
כ-30,000 מ"ר  •

הקצאת קרקע
ממשלת ישראל מכירה בחשיבותה של 
הספרייה במארג התרבותי של המדינה 

ומקצה קרקע בקריית הלאום לבניין חדש

כ-14 דונם  •
למרגלות הכנסת  •

קרבה להיכל הספר  •
נוכחות ראויה  •

נגישות לציבור  •

ייעוד המגרש לבניין ציבור
שינוי ייעוד המגרש בתב"ע )תכנית בניין עיר( 

לבניין ציבור וקביעת קווי הבניין וגובהו

עקרונות לשינוי הייעוד:
מילוי דרישות פרוגרמה  •

השתלבות במארג קריית הלאום והמוזיאונים  •
הדגשת הדומיננטיות של משכן הכנסת  •

חופש יצירה לאדריכל  •
איכות סביבתית ונופית  •

השתלבות במערך התחבורה  •

הסכם עם ממשלת ישראל 
ממשלת ישראל מתחייבת למימון שוטף 

של הספרייה והשתתפות במימון של 
מפעל ההתחדשות

מעמד הקבע: חברה עצמאית
הבעלות על "חברת הספרייה הלאומית" 

עוברת לבעלי המניות הקבועים 
בחוק הספרייה הלאומית: הממשלה, 
האוניברסיטה העברית ומוסדות ציבור

שדרוג, שיפור והרחבה
• הרחבת האוספים 

• שיתופי פעולה דיגיטליים עם מוסדות מחקר ותרבות
• הנגשת אוצרות הספרייה לקהל הרחב

הרחבת קהלי היעד של הספרייה  •
שדרוג תהליכי הספרייה   •

שיפור השירות לקהל  •

1. משכן הכנסת
2. הספרייה הלאומית

3. משרדי ממשלה
4. מוזיאון ישראל

5. מוזיאון הטבע )בתכנון(

6. מוזיאון המדע
7. היכל הספר

8. האוניברסיטה העברית
9. בניין ליידי דייויס
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הבניין החדש

2016-2010

2016-2010

2016-2010

פיתוח האוספים
אפיון מחדש של האוספים 
והרחבתם בשלושת תחומי 

הליבה: יהדות, ישראל, אסלאם 
ומזרח תיכון, ופיתוח אוסף כללי 

במדעי הרוח

מרכז תרבות וחינוך
הכנת תכניות לקראת כינון 

מרכז לתרבות ולחינוך 
בבניין החדש והפעלה 

ניסיונית והדרגתית שלהן

הספרייה הדיגיטלית
• שיתופי פעולה טכנולוגיים

  עם ספריות ומוסדות מורשת
100,000 ספרים  •

2,000,000 עמודי עיתון  •
200,000 פריטי אפמרה   •
אלפי כתבי יד וארכיונים   •

30,000 שעות מוסיקה  •
100,000 תצלומים  •

אירוע השקה חגיגי לאתר
’עיתונות יהודית היסטורית‘

www.jpress.org.il‘ ’

–

‘ ’

‘ ’
‘ '

יום שלישי, 28 בדצמבר 2010
כ"א בטבת תשע"א, בשעה 19:00

בספרייה הלאומית

תרבות בספרייה הלאומית
CULTURE AT THE NATIONAL LIBRARY OF ISRAEL  الثقافة في املكتبة الوطنية االسرائيلية

הכניסה
חופשית

2012-2011

26 ביולי 2016-20132016
כ' בתמוז תשע"ו

2013-2012

תחרות אדריכלים
בחירת משרד אדריכלים 

לתכנון בניין הספרייה בתום 
תחרות בינלאומית

מאפיינים לתכנון
• נוכחות והשראה

פתיחות ונגישות   •
צניעות ופונקציונאליות  •

גמישות לשינויים  •
קיימות )בניין ירוק(  •

עמידות לאורך המאה ה-21  •

בנייה, ציוד ואכלוס
• בניית משכנה החדש של הספרייה

התקנת ריהוט ומערכות טכנולוגיות  •
בחינת מערכות  •

העברת האוספים  •
מעבר המשרדים והעובדים  •

חנוכת הבניין החדש
חנוכת משכנה החדש של 

הספרייה הלאומית 
בכ' בתמוז תשע"ו

תכנון סכמתי ומפורט
תכנון סכמתי ומפורט של הבניין 
על ידי משרד האדריכלים הנבחר

1. משכן הכנסת
2. הספרייה הלאומית

3. משרדי ממשלה
4. מוזיאון ישראל

5. מוזיאון הטבע )בתכנון(
6. מוזיאון המדע

7. היכל הספר
8. האוניברסיטה העברית
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15 ביולי 1892
כ' בתמוז תרנ"ב

1900

1925-1920

1905

"בית הספרים מדרש אברבנאל"
נפתחת הספרייה הציבורית "בית הספרים 

מדרש אברבנאל" בירושלים

לראשונה: 
"ספרייה לאומית"

התייחסות ראשונה ל"בית הספרים 
מדרש אברבנאל" כ"ספרייה 

לאומית" בקונגרס הציוני הרביעי

ההסתדרות הציונית
"בית הספרים מדרש 
אברבנאל" עובר לידי 
ההסתדרות הציונית 

החלטה לכונן ספרייה 
יהודית לאומית

הקונגרס הציוני השביעי 
מחליט לכונן ספרייה לאומית 

על בסיס "בית הספרים מדרש 
אברבנאל"

ייסוד וביסוס

1923

גרשם שלום
גרשם שלום מצטרף לבית הספרים. יותר 

משישים שנה לאחר מכן מוקם בבית 
הספרים הלאומי והאוניברסיטאי המרכז 

לחקר הקבלה, עם קבלת ארכיונו של 
שלום וספרייתו

1948

1964 1930

1987-1969

בית הספרים בגבעת רם
חנוכת בניין בית הספרים 

הלאומי והאוניברסיטאי ע"ש 
"ליידי דייוויס", בקמפוס 
האוניברסיטה העברית 

בגבעת רם

מעבר בית הספרים 
מהר הצופים

בעקבות ניתוקו של הר 
הצופים במלחמת העצמאות, 

עובר בית הספרים למספר 
בניינים במערב ירושלים 

הקמת ארכיון הצליל הלאומי
ארכיון הצליל הלאומי אוסף, מתעד 

ומציע לציבור חומר מקיף על המוסיקה 
הארץ-ישראלית, הישראלית והיהודית

בית הספרים בהר הצופים
חנוכת משכן הספרייה "בית דוד 
וולפסון" בקמפוס האוניברסיטה 

העברית על הר הצופים

קליטת אוספי מפתח בספרייה
• אוסף אברהם שלום יהודה

• אוסף המפות העתיקות של ערן לאור
• ספרים נדירים מאוסף ישראל מהלמן

• אוסף סידני אדלשטיין לתולדות המדעים
• אוסף הספרים של גרשם שלום

1960

1925

ייסוד בית הספרים 
הלאומי והאוניברסיטאי

הספרייה הופכת להיות 
"בית הספרים הלאומי 
והאוניברסיטאי" כחלק 

מהאוניברסיטה העברית 
בירושלים, בניהולו של 

פרופ' שמואל הוגו ברגמן  

2013-2011

2014-20132017-20142017

1948

1964 1930

1987-1969

בית הספרים בגבעת רם
חנוכת בניין בית הספרים 

הלאומי והאוניברסיטאי ע"ש 
"ליידי דייוויס", בקמפוס 
האוניברסיטה העברית 

בגבעת רם

מעבר בית הספרים 
מהר הצופים

בעקבות ניתוקו של הר 
הצופים במלחמת העצמאות, 

עובר בית הספרים למספר 
בניינים במערב ירושלים 

הקמת ארכיון הצליל הלאומי
ארכיון הצליל הלאומי אוסף, מתעד 

ומציע לציבור חומר מקיף על המוסיקה 
הארץ-ישראלית, הישראלית והיהודית

בית הספרים בהר הצופים
חנוכת משכן הספרייה "בית דוד 
וולפסון" בקמפוס האוניברסיטה 

העברית על הר הצופים

קליטת אוספי מפתח בספרייה
• אוסף אברהם שלום יהודה

• אוסף המפות העתיקות של ערן לאור
• ספרים נדירים מאוסף ישראל מהלמן

• אוסף סידני אדלשטיין לתולדות המדעים
• אוסף הספרים של גרשם שלום

1960

1925

ייסוד בית הספרים 
הלאומי והאוניברסיטאי

הספרייה הופכת להיות 
"בית הספרים הלאומי 
והאוניברסיטאי" כחלק 

מהאוניברסיטה העברית 
בירושלים, בניהולו של 

פרופ' שמואל הוגו ברגמן  

1998-1996

2005

2008

2004-2002

2007

2010-2008

ועדת מומחים 
ועדת בדיקה בינלאומית, שבין חבריה: נשיא מכון ויצמן 
למדע, הספרן הראשי של ספריית הקונגרס בוושינגטון, 
המנהל בדימוס של הספרייה הלאומית הגרמנית, וספרן 

ספריית הבודליאנה באוקספורד, מגיעה למסקנה ש"הספרייה 
צריכה, למעשה, להיוולד מחדש. רק אז היא תתפוס את 

מקומה כקרקע הפורייה לפעילות יצירתית בתחום התרבות 
וההשכלה של 'עם הספר', שבה הקולות המהדהדים מן העבר 

יוכלו לקום לתחייה ולדבר, בכל עושרם, אל הדורות הבאים"

הקמת ועדה ציבורית
מעבר הספרייה מניהול של האוניברסיטה 

העברית לניהול ועדה ציבורית, שלימים 
היוותה את גרעין הדירקטוריון

הסכם עם האוניברסיטה העברית
הספרייה הלאומית מוקמת כחברת-בת של 

האוניברסיטה העברית. אוספי האוניברסיטה 
העברית מועברים ב"השאלת קבע" לידי 

הספרייה הלאומית

ועדה לשינוי
ועדה בראשות פרופ' יצחק זמיר 

מגבשת הצעות מעשיות להאצת תהליך 
השינוי, בכללן הצעה לחקיקת חוק 

הספרייה הלאומית. מטרת החוק ליצור 
"ספרייה לאומית שתוכל לשמש גורם 

חשוב בתחומי הידע, המחקר, המורשת, 
התרבות והחינוך"

חוק הספרייה הלאומית
חוק הספרייה הלאומית שנחקק בכנסת 
ישראל קובע כי "מטרותיה של הספריה 

הלאומית הן איסוף, שימור, טיפוח 
והנחלה של אוצרות ידע, מורשת ותרבות 

בכלל, ובזיקה לארץ ישראל, למדינת 
ישראל ולעם היהודי בפרט"

תכנית האב להתחדשות הספרייה
מטרת תכנית האב היא להתאים את הספרייה למאה 

העשרים ואחת: להרחיב את האיסוף, להשקיע 
בדיגיטציה ובאוספים דיגיטליים, לפתוח את הספרייה 

לציבור, להנגיש את אוצרות הספרייה ברשת האינטרנט 
ולהקים משכן חדש

ההתחדשות

2010

2011-201020102011

2011

2016-2010

2011

הסכם עם יד הנדיב
יד הנדיב מתחייבת להיות מממן עיקרי 

של ליבת תכנית ההתחדשות: בניין 
וטכנולוגיה

פרוגרמה לבניין החדש
• שילוב טכנולוגיות מתקדמות

כ-500,000 מבקרים בשנה  •
למעלה מ-500 עמדות קריאה  •

חדרי לימוד בחברותא ובצוותא  •
הכפלת מספר הכרכים במדף הפתוח  •

שלוש גלריות לתצוגות ולתערוכות  •
חדרי סמינרים  •

אודיטוריום ל-400 איש  •
כ-30,000 מ"ר  •

הקצאת קרקע
ממשלת ישראל מכירה בחשיבותה של 
הספרייה במארג התרבותי של המדינה 

ומקצה קרקע בקריית הלאום לבניין חדש

כ-14 דונם  •
למרגלות הכנסת  •

קרבה להיכל הספר  •
נוכחות ראויה  •

נגישות לציבור  •

ייעוד המגרש לבניין ציבור
שינוי ייעוד המגרש בתב"ע )תכנית בניין עיר( 

לבניין ציבור וקביעת קווי הבניין וגובהו

עקרונות לשינוי הייעוד:
מילוי דרישות פרוגרמה  •

השתלבות במארג קריית הלאום והמוזיאונים  •
הדגשת הדומיננטיות של משכן הכנסת  •

חופש יצירה לאדריכל  •
איכות סביבתית ונופית  •

השתלבות במערך התחבורה  •

הסכם עם ממשלת ישראל 
ממשלת ישראל מתחייבת למימון שוטף 

של הספרייה והשתתפות במימון של 
מפעל ההתחדשות

מעמד הקבע: חברה עצמאית
הבעלות על "חברת הספרייה הלאומית" 

עוברת לבעלי המניות הקבועים 
בחוק הספרייה הלאומית: הממשלה, 
האוניברסיטה העברית ומוסדות ציבור

שדרוג, שיפור והרחבה
• הרחבת האוספים 

• שיתופי פעולה דיגיטליים עם מוסדות מחקר ותרבות
• הנגשת אוצרות הספרייה לקהל הרחב

הרחבת קהלי היעד של הספרייה  •
שדרוג תהליכי הספרייה   •

שיפור השירות לקהל  •

1. משכן הכנסת
2. הספרייה הלאומית

3. משרדי ממשלה
4. מוזיאון ישראל

5. מוזיאון הטבע )בתכנון(

6. מוזיאון המדע
7. היכל הספר

8. האוניברסיטה העברית
9. בניין ליידי דייויס

8

9
5

47

6

2
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1

הבניין החדש

2016-2010

2016-2010

2016-2010

פיתוח האוספים
אפיון מחדש של האוספים 
והרחבתם בשלושת תחומי 

הליבה: יהדות, ישראל, אסלאם 
ומזרח תיכון, ופיתוח אוסף כללי 

במדעי הרוח

מרכז תרבות וחינוך
הכנת תכניות לקראת כינון 

מרכז לתרבות ולחינוך 
בבניין החדש והפעלה 

ניסיונית והדרגתית שלהן

הספרייה הדיגיטלית
• שיתופי פעולה טכנולוגיים

  עם ספריות ומוסדות מורשת
100,000 ספרים  •

2,000,000 עמודי עיתון  •
200,000 פריטי אפמרה   •
אלפי כתבי יד וארכיונים   •

30,000 שעות מוסיקה  •
100,000 תצלומים  •

אירוע השקה חגיגי לאתר
’עיתונות יהודית היסטורית‘

www.jpress.org.il‘ ’

–

‘ ’

‘ ’
‘ '

יום שלישי, 28 בדצמבר 2010
כ"א בטבת תשע"א, בשעה 19:00

בספרייה הלאומית

תרבות בספרייה הלאומית
CULTURE AT THE NATIONAL LIBRARY OF ISRAEL  الثقافة في املكتبة الوطنية االسرائيلية

הכניסה
חופשית

2012-2011

26 ביולי 2016-20132016
כ' בתמוז תשע"ו

2013-2012

תחרות אדריכלים
בחירת משרד אדריכלים 

לתכנון בניין הספרייה בתום 
תחרות בינלאומית

מאפיינים לתכנון
• נוכחות והשראה

פתיחות ונגישות   •
צניעות ופונקציונאליות  •

גמישות לשינויים  •
קיימות )בניין ירוק(  •

עמידות לאורך המאה ה-21  •

בנייה, ציוד ואכלוס
• בניית משכנה החדש של הספרייה

התקנת ריהוט ומערכות טכנולוגיות  •
בחינת מערכות  •

העברת האוספים  •
מעבר המשרדים והעובדים  •

חנוכת הבניין החדש
חנוכת משכנה החדש של 

הספרייה הלאומית 
בכ' בתמוז תשע"ו

תכנון סכמתי ומפורט
תכנון סכמתי ומפורט של הבניין 
על ידי משרד האדריכלים הנבחר

1. משכן הכנסת
2. הספרייה הלאומית

3. משרדי ממשלה
4. מוזיאון ישראל

5. מוזיאון הטבע )בתכנון(
6. מוזיאון המדע

7. היכל הספר
8. האוניברסיטה העברית

8

5

4

7
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15 ביולי 1892
כ' בתמוז תרנ"ב

1900

1925-1920

1905

"בית הספרים מדרש אברבנאל"
נפתחת הספרייה הציבורית "בית הספרים 

מדרש אברבנאל" בירושלים

לראשונה: 
"ספרייה לאומית"

התייחסות ראשונה ל"בית הספרים 
מדרש אברבנאל" כ"ספרייה 

לאומית" בקונגרס הציוני הרביעי

ההסתדרות הציונית
"בית הספרים מדרש 
אברבנאל" עובר לידי 
ההסתדרות הציונית 

החלטה לכונן ספרייה 
יהודית לאומית

הקונגרס הציוני השביעי 
מחליט לכונן ספרייה לאומית 

על בסיס "בית הספרים מדרש 
אברבנאל"

ייסוד וביסוס

1923

גרשם שלום
גרשם שלום מצטרף לבית הספרים. יותר 

משישים שנה לאחר מכן מוקם בבית 
הספרים הלאומי והאוניברסיטאי המרכז 

לחקר הקבלה, עם קבלת ארכיונו של 
שלום וספרייתו

1948

1964 1930

1987-1969

בית הספרים בגבעת רם
חנוכת בניין בית הספרים 

הלאומי והאוניברסיטאי ע"ש 
"ליידי דייוויס", בקמפוס 
האוניברסיטה העברית 

בגבעת רם

מעבר בית הספרים 
מהר הצופים

בעקבות ניתוקו של הר 
הצופים במלחמת העצמאות, 

עובר בית הספרים למספר 
בניינים במערב ירושלים 

הקמת ארכיון הצליל הלאומי
ארכיון הצליל הלאומי אוסף, מתעד 

ומציע לציבור חומר מקיף על המוסיקה 
הארץ-ישראלית, הישראלית והיהודית

בית הספרים בהר הצופים
חנוכת משכן הספרייה "בית דוד 
וולפסון" בקמפוס האוניברסיטה 

העברית על הר הצופים

קליטת אוספי מפתח בספרייה
• אוסף אברהם שלום יהודה

• אוסף המפות העתיקות של ערן לאור
• ספרים נדירים מאוסף ישראל מהלמן

• אוסף סידני אדלשטיין לתולדות המדעים
• אוסף הספרים של גרשם שלום

1960

1925

ייסוד בית הספרים 
הלאומי והאוניברסיטאי

הספרייה הופכת להיות 
"בית הספרים הלאומי 
והאוניברסיטאי" כחלק 

מהאוניברסיטה העברית 
בירושלים, בניהולו של 

פרופ' שמואל הוגו ברגמן  



אוצרים עבר, יוצרים עתיד

הספרייה הלאומית
The National Library of Israel
المكتبة الوطنية اإلسرائيلية

ירושלים | אוקטובר 2013
ISBN 978-965-7643-00-6

 צילום המגרש עליו יוקם בניין הספרייה הלאומית,
בסמוך לכנסת ישראל ולשדרות המוזיאונים

צילום: אסף פינצ'וק
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יעודה של הספרייה
הספרייה הלאומית של ישראל המתחדשת נוסדה על פי חוק במטרה "לאסוף, לשמר, לטפח ולהנחיל את אוצרות הידע, 
המורשת והתרבות בכלל, בדגש על ארץ ישראל, מדינת ישראל והעם היהודי במיוחד". הספרייה יצאה למסע שייעדו 
הפיכתה למוסד עדכני בעולם המידע והיצירה התרבותית בתחומי הליבה שהחוק הפקיד בידיה. הספרייה שואפת 
למלא תפקיד מעצב בחיי התרבות של כל אזרחי מדינת ישראל, ובכללם כל בני הדתות, ולפנות גם לקהל המתעניינים 
ביהדות ובישראל ברחבי העולם. יחד עם שותפי תוכן בחוץ לארץ, תרים הספרייה תרומה חיונית למערכה הכלל–עולמית 

לשמר ולקדם את אוצרות המורשת התרבותית האנושית.

שילוב העבר, בנייה לעתיד
הספרייה הלאומית של ישראל נוסדה בשנת 1892 כמרכז עולמי לשימור אוצרות הרוח של העם היהודי; בשנת 1925 
נוספו לה גם תפקידי ספרייה אוניברסיטאית. לאור המלצותיה של ועדה בינלאומית מייעצת שהוגשו בשנת 1998 
ומסקנותיה של ועדת זמיר לשינוי מעמדה של הספרייה הלאומית שהוגשו בשנת 2004 חוקקה כנסת ישראל את חוק 
הספרייה הלאומית בשנת, 2007 המעניק לספרייה הלאומית מעמד עצמאי על–פי חוק החל מ–1 לינואר 2011, וכן 

אחריות לתעד את היצירה התרבותית במדינת ישראל.

החלטת הממשלה להקצות שטח במקום מרכזי בירושלים עבור משכנה החדש של הספרייה )שיושלם עד 2017(
הינה עדות מוחשית למשמעות של תהליך השינוי. הספרייה הלאומית פיתחה תכנית אב מקיפה שבמרכזה שימוש 
בטכנולוגיות מתקדמות במטרה לספק גישה חופשית לאוספים; עידוד מחקר ושיתופי פעולה אקדמיים; ביסוס הספרייה 
כמרכז לפעילות תרבותית וחינוכית. לאחרונה ביצעה הספרייה שינוי במבנה הארגוני ועתה היא מאוישת בידי אנשי 
מקצוע בתחומי המידע, הטכנולוגיה, הלוגיסטיקה והתוכן המחקרי. אנשי המקצוע כפופים לצוות הנהלה רחב המונהג 
על ידי מנכ"ל הכפוף לדירקטוריון שבו חברים אישי ציבור ובנוסף דמויות מובילות מעולם האקדמיה, המידע והספרנות, 

המשפטים והטכנולוגיה.

צילום: אסף פינצ'וק
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החזון
הספרייה הלאומית היא המוסד המרכזי המופקד על הזיכרון הלאומי של מדינת ישראל, ושל כלל העם היהודי על 
פזורותיו וגיוונו התרבותי. באמצעות אימוץ טכנולוגיות המידע החדשניות של המאה העשרים–ואחת, הספרייה 
הלאומית פתחה במיזם להפוך לגוף המציע את משאביו הייחודיים בגישה פתוחה ודמוקרטית לקהל מכל קצווי תבל. 
הספרייה הלאומית מחויבת להפצה פעילה של ידע וכן ליזימת פעילויות חינוכיות ותרבותיות שיתרמו ליצירת חברה 

מלומדת וסובלנית ולקידום שימוש באוצרות הספרייה למגוון צרכים יצירתיים.
הספרייה הלאומית עומדת להפוך למוסד תרבות לאומי מוביל המחויב לשירות הציבור על כל שדרותיו, ומגדילה 
בהתמדה את מספר המשתמשים בשירותיה הפיזיים והווירטואליים במטרה למשוך אליה קהלים רבים ומגוונים ככל 

האפשר.

הספרייה תשפיע על סדר היום התרבותי של המדינה ותתרום לגיבושה של חברה ערכית יותר. הספרייה נוטלת חלק 
במיזמים מקומיים ואזוריים משותפים, המאפשרים לה לשרת אוכלוסיית המשתמשים רחבה ככל האפשר, במדינת 

ישראל וברחבי העולם.
על פי חוק, הספרייה היא ספריית מחקר מרכזית בתחומי מדעי הרוח, במיוחד בתחומי הליבה: יהדות, תיעוד ארץ 
ישראל, ואסלאם ומזרח התיכון. כמו כן היא משמשת כספריית מחקר עיקרית בתחומים אלה לאוניברסיטת העברית.  
אוצרותיה  מאפשרים למשתמשים להתרשם מרוחב היריעה של היצירה היהודית והישראלית ומעומקה, ומיחסי 

הגומלין שלה עם תרבויות העולם.

כדי להגביר ככל האפשר את הפוטנציאל של הספרייה בעידן הנוכחי, המתאפיין בשינויים מהירים, אנו יוצרים סביבה 
לתיעוד, למחקר ולתפוקה תרבותית בסטנדרטים הגבוהים ביותר הקיימים היום באמצעות הטכנולוגיות החדישות 
והגמישות ביותר. הספרייה הלאומית המחודשת הופכת למוקד של פעילות אינטלקטואלית ותרבותית לעם היהודי 

ולכל שדרות החברה הישראלית.

כתב יד מבוסס על ספר עברונות, נכתב ואויר ע"י פנחס בן אברהם הלוי )סגל(

Ms. Heb. 8º 2380 ,18–גרמניה, המאה ה
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עושר המקורות
באוסף הספרייה הלאומית מצויים יותר מחמישה מיליון כרכי ספרים,  עשרות דפוסי ערש עבריים, יותר מעשרת  אלפים 
כתבי יד עבריים וערביים,  כתבי עת,  מאות ארכיונים אישיים,  ארכיון הצליל הלאומי, מפות,  תצלומים והקלטות. האוסף 
מחולק לארבעה אוספים עיקריים – שלושת תחומי הליבה ואוסף נוסף התומך בהם – המושכים חוקרים מרחבי העולם.

יהדות
אוסף יהדות ע"ש חיים וחנה סולומון בספרייה הלאומית הוא בין החשובים בעולם, והוא כולל שפע של חומר על יהדות, 
יהודים ותרבות יהודית, כפי שאלה באים לידי ביטוי בכתב, בצליל, במוזיקה ובצילום. האוסף המקיף כולל מקורות 
ראשוניים ומשניים בפורמטים שונים – כתבי יד, ספרים, כתבי עת, ארכיונים, אפמרה וחומר דיגיטלי. ערוצים נוספים 
להעשרת האוסף כוללים את הספרייה הבינלאומית לכתבי יד עבריים דיגיטליים, פרויקט גלובלי המאגד יחד כתבי יד 
עבריים בולטים מהאוספים החשובים ביותר בעולם, באתר אינטרנט אחד, וכן מיזוג תוכן משמעותי עם הארכיון המרכזי 

לתולדות העם היהודי, פרויקט שיעצים את אפשרויות המחקר.

ישראל
הספרייה הלאומית משמשת ה'זיכרון הלאומי' של מדינת ישראל וארץ ישראל. אוסף ישראל מושתת על חוק עותקי 
חובה הקובע שכל פריט מודפס היוצא לאור בישראל מגיע לספרייה הלאומית. לצידו של אוסף זה עומדים אוספי אפמרה 
)חומר בן חלוף(, תצלומים וארכיונים אישיים של יוצרים בולטים בתחומי התרבות,  ההגות והאמנות. יוזמות מיוחדות 
כוללות את אתר העיתונות היהודית ההיסטורית בשיתוף עם אוניברסיטת תל–אביב ושורה של שותפים בינלאומיים; 
"מסע בזמן", אתר לאפמרה ישראלית כחלק מפרויקט גלובלי יחד עם UCLA וקרן ארקדיה; ופרויקט המורשת היהודית 

של משרד ראש הממשלה שבו הספרייה הלאומית יצרה את רשת ארכיוני ישראל וכן את בית השיר העברי.

אסלאם והמזרח התיכון
אוסף המזרח התיכון והאסלאם מתמקד במזרח התיכון, בעבר ובהווה, ובתולדות האסלאם. באוסף כלול חומר בנושא 

השפות המדוברות במזרח התיכון ובארצות האסלם ובספרות הנכתבת בהן לאורך הדורות.

מדעי הרוח הכלליים
אוסף מדעי הרוח והחברה מחזיק חומר מחקרי  משלים לחקר שלושת תחומי הליבה, כגון פילוסופיה והיסטוריה כללית, 
דתות, ספרות קלאסית ותולדות המדע. בשל היקפו הנרחב ואיכות החומרים השמורים בו, האוסף  עומד בזכות עצמו 

ומושך קהלים מישראל ואף מחוץ לה.

 הודעה רשמית על הקצבת מנות מזון לחודש דצמבר בעיצובם של האחים שמיר, ישראל 1950 בקירוב

V 2130/12 ,אוסף הכרוזים והכרזות, מחלקת הארכיונים
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פנינים מתוך האוסף

ארכיונים אישיים
מאז ייסודה קלטה הספרייה הלאומית מגוון חומרים מודפסים, ובנוסף קלטה גם ארכיונים, הכוללים בתוכם טקסטים, 
צילומים וחומר אור–קולי. במשך שנים רבות הייתה הספרייה המוסד היחיד בארץ שקלט ארכיונים אישיים, וכיום יש 
ברשותה יותר מ–750 אוספים של מנהיגים ציוניים, הוגי דעות, מדענים, פילוסופים, סופרים ומשוררים, מוזיקאים, 

עיתונאים, מבקרים ואחרים.

כתבי יד
לדעת מומחים קיימים בעולם כ–90,000 כתבי יד עבריים. אוסף הספרייה הלאומית כולל כ–8,000 מהם, לצד 2,000 כתבי 
יד בשפה הערבית. במכון לתצלומי כתבי יד של הספרייה הלאומית, נאספו תצלומיהם של כ–70,000 כתבי יד עבריים. 

תצלומים אלו, רובם במיקרופילם, ישודרגו בשנים הקרובות ויונגשו באיכות גבוהה ברשת האינטרנט. 

ספריית שמע ומוזיקה ע"ש בלה והרי ווקסנר 
בספריית שמע ומוסיקה ע"ש בלה והרי ווקסנר בספרייה הלאומית מצויות יותר מ–30,000 שעות של הקלטות שמע 
משנת 1937 ואילך. הצוות אוסף הקלטות קיימות ויוזם חדשות – תפילות, פיוטים, טקסים, שירי עם ומוזיקה אחרת – 
במטרה לתעד את מסורות המוזיקה של כל הקבוצות והקהילות השונות בישראל. הספרייה הלאומית משמשת מרכז 

למוזיקה ישראלית ו ממשיכה לאסוף, לתעד ולהנגיש לציבור מנעד רחב ככל האפשר של הקלטות שמע.

 אני ואתה, מרטין בובר, אוטוגרף

Arc. Ms. Var. 350 ,1923 ,הפנהיים, גרמניה
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הספרייה במספרים
• 120 שנה של דלתות פתוחות לציבור	
• 150,000 מבקרים בשנה	
• אוספי הליבה: יהדות, ישראל, אסלאם והמזרח התיכון, ומדעי הרוח	
• 5 מיליון פריטים הכולל ספרים, כתבי יד, כתבי עת, ארכיונים, צילומים, 	

מפות, והקלטות מוזיקליות
• 8 מליון אוביקטים דיגיטליים	
• 30,000 שעות הקלטות שמע של מוזיקה יהודית וישראלית, תפילות 	

טקסים מוזיקה אומנותית
• 750 ארכיונים אישיים של דמויות יהודיות וישראליות מובילות 	
•  8,000 כתבי יד עבריים המהווים את האוסף )במקור ובצילום( 	

הגדול ביותר בעולם
• 70,000 תצלומי כתבי יד )90% מכתבי יד העבריים בעולם( 	
• 2,000 כתבי יד בשפה הערבית	
• 6,000 מפות עתיקות )עד שנת 1900( ו–2,000 מפות מודרניות	

הספרייה הלומית נוכחת בשלל ערוצים אלקטרוניים
צילום: חנן כהן, הספרייה הלאומית
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מרכז דיגיטלי
המהפכה הדיגיטלית חוללה שינוי עמוק בעולם הקריאה והמחקר. בעקבותיה, לרשותו של כל משתמש במחשב אישי עומדת 
כמות כמעט אינסופית של מידע מקוון. מתוך כוונה להתייצב בחזית המציאות הטכנולוגית העכשווית, הספרייה הלאומית 
עוברת שינוי עמוק בדרכה להיות מה שנדרש מספרייה לאומית במאה ה–21. הספרייה מבקשת לעשות שימוש בטכנולוגיות 
כדי לאפשר גישה פתוחה לתכנים בכל עת, בכל מקום ולכל המשתמשים, ובכך למצב את הספרייה במקום מרכזי בחוויות 

דיגיטליות שעניינן ידע.

האסטרטגיה הדיגיטלית של הספרייה הלאומית מציבה בחזית את חוויית המשתמש. האסטרטגיה מתבטאת בפיתוח 
התשתית הטכנולוגית הכוללת החדשה של הספרייה, בהרחבת הצוות הטכנולוגי של הספרייה ובאינטגרציה של טכנולוגיית 
המידע בכל היבטי הפעילות של הספרייה. הספרייה הלאומית מצויה בעיצומו של תהליך ההופך אותה לספק הבינלאומי 
החשוב ביותר למידע דיגיטלי בעברית על אודות מדינת ישראל ובתחום היהדות, תוך יצירה של נפח גדל בהתמדה של תוכן 
דיגיטלי הקשור לאוספיה. הספרייה הלאומית פועלת במספר מסלולים: דיגיטציה של האוספים של הספרייה, רכישת חומר 

שנוצר כחומר דיגיטלי מלכתחילה וכן שיתוף פעולה עם מוסדות ברחבי העולם כדי לאפשר גישה משותפת לתוכן.

מעורבותה של הספרייה הלאומית בשיתופי–פעולה דיגיטליים עם מוסדות וארגונים מובילים בישראל וברחבי העולם פותחת 
את הדרך לגישה למקורות שבעבר לא היו נגישים. קוראי הספרייה הלאומית וחוקרים יכולים כעת לגשת בקלות ולעשות 
שימוש חינם באוספים של מוסדות ברחבי העולם. הספרייה הלאומית היא נקודת המוצא לפעילות חקר רחבה ולמסעות בלתי 
מוגבלים בחיפוש אחר יידע. המאגרים הדיגיטליים של הספרייה הלאומית מאפשרים למלומדים, לתלמידים ולמשתמשים 

הרגילים לבצע חיפושים החוצים פלטפורמות ודיסציפלינות ולפעול בסביבה אלקטרונית נגישה ומוסמכת.

הספרייה הלאומית גם מפיצה תכנים של הספרייה באמצעות מגוון גדל והולך של ערוצים כגון מנועי חיפוש מסחריים, 
אפליקציות, ספקי תוכן וכן רשתות חברתיות, רשתות חדשות ופורטלים של מידע. הצבת תוכן של הספרייה הלאומית 
בממד הדיגיטלי החובק–כל מסייע להביא קהלים חדשים לכדי היכרות עם הספרייה ולמשוך אותם לסביבה העשירה של 

אוספי הספרייה הלאומית.

על ידי הגדלה משמעותית של כמות החומר הדיגיטלי באוספי הספרייה, ובה בעת על ידי הרחבת הדרכים והאמצעים שבהם 
קהלים מקומיים וגלובליים יכולים להגיע לחומר הזה ולעשות בו שימוש, הספרייה מאפשרת יצירה של קשר בלתי אמצעי 

עם אוספיה ועם אוצרותיה, וכך גם מתייצבת הספרייה כמובילה בתחום הטכנולוגיה והִקדמה הדיגיטלית. 

ספריית שמע ומוסיקה ע"ש בלה והרי ווקסנר
צילום: אסף פינצ'וק
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מרכז תרבות וחינוך
הספרייה הלאומית קונה לעצמה מקום כמרכז תרבות לאומי המציג תכנית תרבותית עשירה ורחבה. תכנית התרבות של 
הספרייה הלאומית כוללת קשת רחבה של אירועים, שכולם מעוררים שיח תרבותי בין אוצרות התרבות של הספרייה הלאומית 
וקהלים חדשים המתרחבים ללא הרף. בספרייה הלאומית מתקיימות תערוכות, קונצרטים, סדרות של הרצאות וכינוסים 

המושכים לספרייה קהלים מגוונים. 

אירועים מן הסוג המוצע בספרייה הלאומית – מסדרות על אודות התלמוד והקשרו בימינו, דרך דיון סביב טקסט שעניינו 
צנזורה בהיסטוריה וגם בימינו, ועד לסדרה המעמידה במרכזה כתבי יד ערביים נהדרים ומוזיקה ערבית – לא זו בלבד שהם 
מעודדים אינטראקציה בין הקהל הרחב ואוצרות הספרייה, אלא שהם גם מעצבים חלל ציבורי לפעילות תרבותית ויצירתית.

מרכז המבקרים של הספרייה הלאומית מקיים סיורים לתלמידים, לאנשי מקצוע ולאנשים פרטיים מהארץ ומרחבי העולם. 
הספרייה עורכת תצוגות הן בשטח הספרייה והן במקומות אחרים בארץ ובעולם. קהלים בני גילים שונים ובתחומי עניין 
שונים באים בהמוניהם לדיונים שבמרכזם טקסטים עתיקים בהקשרים מודרניים ולאירועים שעוסקים במשמעת ההיסטורית 
והעכשווית של חגים. הספרייה הלאומית פותחת את שעריה לאוצר היצירות התרבותיות והאינטלקטואליות האצור באוספיה. 
העלאת הפרופיל התרבותי של הספרייה הלאומית מעצימה את השפעתה על סדר היום התרבותי בישראל ומשמשת כגורם 

מעודד ליצירה חדשה.

הספרייה הלאומית פועלת במגוון ערוצים במטרה להעשיר את החוויות החינוכיות הפורמליות והלא–פורמליות באמצעות 
האוצרות התרבותיים והאינטלקטואליים של אוספי הספרייה הלאומית בישראל ובקהילות יהודיות ברחבי העולם. הספרייה 
הלאומית מביאה אנשי מקצוע בתחום החינוך אל הספרייה וגם מביאה תכנים של הספרייה למערכת החינוך. הספרייה 
הלאומית בנתה מאגר נתונים של פריטי מקור מהאוספים, בשיתוף מורים ומפתחים של תכניות לימודים, אשר משמש 
להרחבת תכנית הלימודים הקיימת ולהעצמת תהליכי הלימוד. על ידי הפיכת מחנכים לשותפים פעילים, הספרייה הלאומית 
מעודדת הזדמנויות חינוכיות המבוססות על טכנולוגיות חדשות ועל תכנים מהאוספים, המאפשרים לספרייה להרחיב את 

הקשר שלה עם מחנכים, ספרנים, תלמידים ובני משפחותיהם.

הספרייה בונה כלי לימוד אינטראקטיביים בשיתוף פעולה עם שותפים טכנולוגיים; היא מדריכה מורים ומשתמשים כדי לממש 
את הפוטנציאל החינוכי של פריטי המקור של הספרייה הלאומית; הספרייה מקיימת תכניות חקר לנוער, כולל פרויקט מיוחד 
לבני ובנות מצווה בהדרכתם של אנשי החינוך המתמחים של הספרייה; כמו כן, הספרייה מרחיבה את השימוש בתכנים שלה 

באמצעות רשת ייעודית של שותפים לפיתוח ולהפצה של התכנים האצורים בה.

תכנית לבני ובנות מצווה בהנחיית צוות הספרייה
צילום: חנן כהן, הספרייה הלאומית 
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אמנת הספרייה הלאומית
אמנת הספרייה הלאומית, הנותנת ביטוי לחזון הספרייה המתחדשת, מטרותיה ותפקידיה, חתומה בידי עמודי התווך 

של השלטון הלאומי ומשקפת את מחויבותם לפיתוח הספרייה. 

חותמי האמנה )משמאל לימין(:
 יו"ר ות"ת פרופ' מנואל טרכטנברג, נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים פרופ' רות ארנון, נשיא האוניברסיטה העברית פרופ' מנחם בן–ששון,

 שר החינוך מר גדעון סער, נשיאת בית–המשפט העליון גב' דורית בייניש, ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, נשיא המדינה מר שמעון פרס,
 יו"ר יד הנדיב לורד ג'ייקוב רוטשילד, מבקר המדינה מר מיכה לינדנשטראוס, נגיד בנק ישראל פרופ' סטנלי פישר, ראש העיר ירושלים מר ניר ברקת,

ויו"ר הספרייה הלאומית מר דוד בלומברג. )חותמים נוספים שלא מופיעים בצילום: יו"ר הסוכנות היהודית מר נתן שרנסקי ויו"ר הכנסת מר ראובן ריבלין.(
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חברי דירקטוריון הספרייה הלאומית 

דוד בלומברג
פרופ' שרה סטרומזה

פרופ' אבי בן-בסט
פרופ' דוד שולמן

פרופ' אלחנן ריינר
פרופ' אבנר בירון

פרופ' יערה בר-און
עו"ד אהרון אברמוביץ

עו"ד ראובן בכר
רו"ח צבי יוכמן

ד"ר אורה נבנצאל
שלומית פרי

הרב יובל שרלו
אנה )אנט( הוכשטיין

גילה בן הר

מנכ"ל: אורן וינברג
מנהל אקדמי: פרופ' חגי בן–שמאי

הספרייה הלאומית
קמפוס אדמונד י. ספרא, גבעת רם

ת.ד. 39105
ירושלים 91390

טל: 7336336–074
פקס: 7336337–074

www.nli.org.il

 כתר דמשק, כתב יד על קלף

Ms. Heb. 4º 790 ,1290 ,בורגוס, ספרד

אנו אסירי תודה על התמיכה הנדיבה שזכינו לה מתורמינו המוסדיים והפרטיים כאחד.
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Photograph:	Assaf	Pinchuk
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The Journey of the Fish, Tom Seidmann–Freud
Berlin,	1925,	R	4º	31	V	8366
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We	are	deeply	grateful	to	the	generous	support	of	our	donors,	both	institutional	and	individual,	 
without	whom	this	work	would	not	be	possible.
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Charter	of	the	National	Library	of	Israel,	enshrining	the	vision,	purpose	and	roles	of	the	renewed	Library,
and	the	shared	commitment	of	the	pillars	of	national	governance,	represented	by	their	leaders,	to
foster	the	Library's	development.

Signatories, in order of appearance (left to right):
Council	of	Higher	Education	Planning	and	Budget	Committee	Chair	Prof.	Manuel	Trachtenberg,	Israel	Academy	of	Sciences	and	
the	Humanities	President	Prof.	Ruth	Arnon,	Hebrew	University	President	Prof.	Menachem	Ben–Sasson,	Minister	of	Education	
Gideon	Sa'ar,	Supreme	Court	President	Chief	Justice	Dorit	Beinisch,	Prime	Minister	Benjamin	Netanyahu,	President	Shimon	
Peres,	Yad	Hanadiv	Chair	Lord	Jacob	Rothschild,	State	Comptroller	Micha	Lindenstrauss,	Bank	of	Israel	Governor	Prof.	Stanley	
Fischer,	Jerusalem	Mayor	Nir	Barkat,	and	National	Library	Chairman	David	Blumberg.
(Additional	signatories	not	appearing	in	the	photo:	Jewish	Agency	for	Israel	Chair	Natan	Sharansky,
and	Knesset	Speaker	Reuven	Rivlin.)
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Cultural and Educational Center
The	National	Library	of	Israel	is	establishing	itself	as	a	national	cultural	center	presenting	a	rich	and	
wide–ranging	cultural	program	featuring	a	spectrum	of	events,	all	of	which	generate	cultural	discourse	
between	the	National	Library's	cultural	treasures	and	new	and	ever–widening	audiences.	The	Library	
serves	as	a	venue	for	exhibitions,	concerts,	lecture	series	and	conferences,	drawing	diverse	audiences	
through	its	doors.	Events	of	the	nature	offered	at	the	National	Library	–	ranging	from	a	series	on	the	
Talmud	and	its	contemporary	context	to	a	text–based	panel	discussion	on	historical	and	contemporary	
censorship	to		a	series	highlighting	exquisite	Arabic	manuscripts	and	traditional	Arab	music	–		not	only	
spur	interaction	between	the	public	at	large	and	the	treasures	of	the	Library,	but	also	shape	a	public	
space	for	cultural	activity	and	creativity.	

The	National	Library	Visitors	Center	hosts	tours	for	students,	professionals,	and	individuals	from	local	
and	international	destinations.	The	Library	presents	exhibits	both	on	the	library	premises	and	at	other	
venues	in	Israel	and	overseas.	Audiences	diverse	in	age	and	interests	flock	to	panel	discussions	that	
put	ancient	texts	in	a	modern	context,	and	to	events	that	focus	on	the	historical	and	contemporary	
significance	of	holidays.	The	National	Library	is	opening	its	doors	to	the	treasure	trove	of	the	cultural	
and	intellectual	works	housed	in	its	collections.	Raising	the	Library's	cultural	profile	deepens	the	
Library's	impact	on	Israel's	cultural	agenda,	and	acts	a	springboard	for	the	creation	of	new	works.

The	National	Library	of	Israel	operates	through	a	range	of	channels	to	enrich	both	formal	and	informal	
educational	experiences	with	the	cultural	and	intellectual	treasures	of	the	Library's	collections	in	Israel	
and	in	Jewish	communities	worldwide.	The	Library	brings	education	professionals	to	the	National	Library,	
and	library	content	to	the	educational	system.	The	National	Library	has	built	a	database	of	primary	
sources	from	the	collections,	in	conjunction	with	teachers	and	curriculum	developers,	which	is	used	to	
amplify	existing	curricula	and	learning	processes.	By	transforming	educators	into	active	partners,	the	
Library	fosters	dynamic	educational	opportunities	based	on	new	technologies	and	collection	content	
that	allow	the	library	to	expand	its	reach	to	educators,	librarians,	students	and	their	families.	

The	Library	builds	interactive	learning	tools	in	cooperation	with	technology	partners;	trains	mentors	and	
users	to	realize	the	educational	potential	of	the	National	Library's	primary	sources;	conducts	research	
programs	for	youth,	including	a	special	Bar	and	Bat	Mitzvah	project	guided	by	the	Library	education	
experts;	and	expands	the	use	of	Library	content	through	a	cultivated	network	of	development	and	
dissemination	partners.

16

17

Visitors in front of the Ardon Windows
Photograph:	Hanan	Cohen,	National	Library	of	Israel
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A Digital Hub
The	digital	revolution	has	reframed	the	world	of	reading	and	research,	making	an	almost	infinite	amount	
of	data	available	online	to	any	computer–user.	Keeping	pace	with	these	advances,	the	National	Library	
of	Israel	is	becoming	what	a	national	library	must	be	in	the	21st	century:	harnessing	technologies	to	
open	access	to	content	at	all	times,	in	all	places,	to	all	users,	firmly	positioning	the	National	Library	at	
the	center	of	knowledge–driven	digital	encounters.	

The	National	Library	Digital	Strategy	places	user	experience	at	 the	 forefront,	embodied	 in	 the		
development	of	the	Library's	new	comprehensive	technological	infrastructure,	the	expansion	of	the	
Library's	technology	staff	and	the	integration	of	information	technology	in	all	aspects	of	its	operations.	

The	National	Library	is	in	the	process	of	becoming	the	most	important	international	provider	of	Hebrew–
language	digital	information	on	Israel	and	Judaica,	and	generating		an	ever–increasing	volume	of	
digital	content	relating	to	its	collections.	The	Library	operates	on	several	trajectories:	digitizing	its	
own	holdings,	acquiring	born–digital	material,	and	collaborating	with	partner	institutions	globally	for	
shared	content	access.	

The	National	Library's	engagement	in	digital	collaborations	with	prominent	institutions	and	organizations	
in	Israel	and	worldwide	opens	the	way	to	previously	inaccessible	resources.	Library	readers	and	
researchers	may	now	easily	access	and	freely	use	the	holdings	of	institutions	across	the	globe.	The	
National	Library	serves	as	a	starting	point	for	wide–ranging	inquiries	and	unlimited	journeys	in	the	
search	for	knowledge,	with	the	Library's	digital	resources	providing	scholars,	students	and	users	
accustomed	to	cross–platform	and	cross–discipline	searches	with	an	accessible	and	authoritative	
electronic	environment.

The	National	Library	also	disseminates	library	content	through	a	continually	expanding	range	of	channels,	
such	as	commercial	search	engines,	applications,	content	providers,	as	well	as	social	networks	and	
news	and	information	portals.	Placing	the	Library's	content	in	the	all–encompassing	digital	dimension	
serves	to	introduce	new	audiences	to	the	National	Library	and	draw	them	into	the	rich	orbit	of	the	
Library's	collections.

By	substantially	enlarging	the	digital	material	in	its	holdings	and,	at	the	same	time,	extending	the	ways	
and	means	by	which	audiences	locally	and	globally	can	reach	and	use	this	material,	the	National	Library		
of	Israel	makes	unmediated	engagement	with	its	collections	and	treasures	possible,	and	serves	as	a	
leader	in	technological	and	digital	advances.

14

15

The Bella and Harry Wexner Libraries of Sound and Song
Photograph:	Assaf	Pinchuk
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The Library by Numbers
•	 120	years	catering	to	a	dedicated	community	of	users
•	 150,000	visitors	annually
•	 Major	collections:	Judaica;	 Israel;	 Islam	and	 the	Middle	East;	

Humanities
•	 5	million	 items	 encompassing	 books	 (including	 incunabula),	

manuscripts,	 periodicals,	 personal	 archives,	 music,	 maps,	
photographs	and	audio	recordings

•	 8	million	digital	items
•	 30,000	hours	of	sound	recordings	of	Jewish	and	Israeli	folk	songs,	

prayers,	ceremonies	and	artistic	music
•	 750	individual	archives	of	leading	Jewish	and	Israeli	figures
•	 8,000	 Hebrew	 letter	 manuscripts,	 representing	 the	 greatest	

concentration	(in	original	and	photocopy)	in	the	world
•	 70,000	microfilmed	manuscripts	(90%	of	Hebrew	manuscripts	in	

the	world)
•	 2,500	Arabic	letter	manuscripts
•	 6,000	ancient	maps	(through	1900)	and	2,000	modern	maps

12

13

Digitization Center
Photograph:		Hanan	Cohen,	National	Library	of	Israel
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Maimonides, autograph copy of Commentary on the Mishnah 
Egypt	12th	century,	Ms.	Heb.	4º	5703

Highlights of the Collection 
Personal Archives
From	its	earliest	days,	the	National	Library	of	Israel	has	acquired	various	types	of	printed	works,	and
in	addition,	collections	such	as	personal	archives,	comprised	of	texts,	photographs,	and	audiovisual
material.	For	many	years,	the	National	Library	was	the	only	institution	in	the	country	to	acquire	personal
archives,	and	today	the	National	Library	holds	more	than	750	archival	collections	of	Zionist	leaders,	
rabbis,	scientists,	philosophers,	writers	and	poets,	journalists	and	critics,	musicians,	and	others.

Manuscripts
Experts	estimate	that	75,000	Hebrew	books	exist	in	manuscript	form.	The	National	Library	holds	
approximately	8,000	of	these	as	well	as	2,500	Arabic	letter	manuscripts.	The	Institute	of	Microfilmed
Hebrew	Manuscripts,	part	of	the	National	Library,	has	undertaken	the	task	of	collecting	microfilm	copies
of	all	Hebrew	manuscripts	in	public	and	private	collections.	Over	70,000	reels,	representing	more	than
90%	of	known	Hebrew	manuscripts,	are	now	accessible	to	the	public.	

Bella and Harry Wexner Libraries of Sound and Song
The	Bella	and	Harry	Wexner	Libraries	of	Sound	and	Song	at	the	National	Library	houses	30,000	hours
of	sound	recordings	dating	from	1937.	The	sound	archive	includes	the	collection	of	existing	recordings
and	the	initiation	of	new	ones	–	prayers,	songs	from	the	liturgy,	ceremonies,	folk	songs,	and	other	
music	–	with	the	aim	of	documenting	the	musical	tradition	of	all	the	ethnic	groups	and	communities	in
Israel.	The	National	Library	serves	as	a	center	for	Israeli	music	and	will	continue	to	collect,	document,
and	provide	public	access	to	a	diverse	range	of	sound	recordings.



C
ur

at
in

g 
th

e 
Pa

st
, C

re
at

in
g 

th
e 

Fu
tu

re
  

8

9

A Wealth of Resources
The	resources	of	the	National	Library	comprise	over	5	million	volumes	of	books	(including	incunabula),
manuscripts,	periodicals,	personal	archives,	music,	maps,	photographs,	and	audio	recordings.	The	
holdings	are	divided	into	four	main	collections.	The	quality	and	scope	of	the	collections	draw	researchers,
institutions,	and	individuals	from	all	over	the	world.

Judaica
The	National	Library's	Chaim	and	Chana	Salomon	Judaica	collection,	among	the	most	important	collections	in	the	
world,	contains	a	wealth	of	material	on	Judaism,	Jews,	and	Jewish	culture,	as	expressed	in	writing,	music,	and	
art.	The	comprehensive	collection	includes	primary	and	secondary	sources	in	a	variety	of	formats	–	manuscripts,	
books,	periodicals,	archives,	ephemera,	and	digital	material.	New	channels	for	collection	enrichment	include	
the	International	Library	of	Digital	Hebrew	Manuscripts,	a	global	project	that	brings	together	leading	Hebrew	
manuscripts	from	the	world's	most	important	collections	in	a	centralized	website,	and	through	a	significant	content	
merger	with	the	Central	Archive	for	the	History	of	the	Jewish	People	that	will	amplify	research	opportunities.

Israel
The	National	Library	serves	as	the	'national	memory'	for	the	Jewish	nation,	the	State	of	Israel,	and	the	
Land	of	Israel.	The	Israel	Collection,	accordingly,	entails	the	collection	and	preservation	of	all	private	
and	governmental	material	published	in	Israel,	as	well	as	ephemera,	Internet	material,	photographs,	
and	the	personal	archives	of	prominent	artists	and	cultural	figures.	

Special	ventures	include	the	Jewish	Historic	Press	website,	in	conjunction	with	Tel	Aviv	University	and	
a	range	of	international	partners;	Time	Travel,	a	site	for	Israel	ephemera	as	part	of	a	global	project	with	
UCLA	and	the	Arcadia	Fund;	and	the	Jewish	Heritage	Project	of	the	Prime	Minister's	Office	in	which	
the	Library	has	created	the	Israel	Archive	Network,	and	the	House	of	Hebrew	Song.

Islam and The Middle East
The	Islam	and	the	Middle	East	collection	deals	extensively	with	the	Middle	East,	past	and	present,	and	
Islam	and	its	history.	The	collection	contains	material	relating	to	the	languages	of	the	Islamic	world	
and	the	literature	written	in	these	languages	over	generations.	

Humanities
The	Humanities	collection	complements	the	above–mentioned	core	areas,	and	specializes	in	fields	
vital	to	understanding	Jewish	history	and	culture,	such	as	the	Ancient	Near	East,	the	Mediterranean	
Basin,	and	Western	culture	from	the	Greek	classics	until	today.	The	collection	serves	members	of	the
general	public	and	the	students	and	staff	of	the	Hebrew	University	for	research	and	study. Mordechai Ardon Windows

National Library of Israel 
Photograph:	Assaf	Pinchuk
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The Vision
The	National	Library	is	the	central	institution	devoted	to	national	memory,	not	only	of	the	State	of	Israel,
but	also	of	the	Jewish	people	dispersed	across	the	globe.	The	National	Library		is	now	transforming		
modes	of	engagement	with	its	rich	resources	to	serve	as	the	country's	flagship	repository	of	state–
of–the–art	information	technology,	offering	open	democratic	access	to	the	vast	world	of	physical	and	
digital	resources,	tools	and	services.	The	National	Library	is	committed	to	the	active	dissemination	of	
knowledge,	and	to	fostering,	through	the	provision	of	educational	and	cultural	activities,	an	informed	
society	that	engages	with	the	treasures	made	accessible	by	the	National	Library	for	a	host	of	creative	
needs.

The	National	Library		is	becoming	a	leading	national	institution	of	culture	that	is	committed	to	serving	all	
segments	of	the	population,	and	is	dedicated	to	continually	increasing	the	number	and	diversity	of	the
individuals	utilizing	its	physical	and	virtual	services.	The	National	Library	exerts	a	growing	influence	on	
Israel's		cultural	discourse	and	contributes	to	forging	creative	production	within	and	across	communities.	
The	Library	aims,	through	local	and	regional	collaboration,	to	serve	as	broad	a	group	of	users	as	
possible,	both	in	the	heterogeneous	society	that	is	Israel	and	throughout	the	world.

By	law,	the	National	Library	is	a	major	humanities	research	library,	and	the	primary	humanities	library
of	the	Hebrew	University,	dedicated	to	the	core	areas	of	Judaica,	Israel,	and	Islam	and	the	Middle	East.	
With	these	rich	resources,	the	Library	is	one	of	the	leading	sites	of	Jewish	knowledge	in	the	widest	
sense	of	the	word,	preserving	and	providing	access	to	the	raw	materials	for	understanding	the	whole	of
Jewish	civilization	in	its	interaction	with	an	astonishing	range	of	cultural	contexts	throughout	history.

To	maximize	the	Library's	potential	in	this	age	of	rapid	change,	we	are	creating	an	environment	for	
documentation,	study	and	cultural	productivity	at	the	cutting	edge	of	what	is	humanly	possible,	with	the
newest	and	most	adaptive	technologies.	The	renewed	National	Library	of	Israel	is	transforming	into	a	hub	
of	intellectual	pursuit	and	cultural	activity	for	the	Jewish	people	and	for	all	segments	of	Israeli	society.

Photograph:	Assaf	Pinchuk
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Mission Statement
The	National	Library	of	Israel	was	established	by	law	to	"collect,	preserve,	cultivate	and	endow	the	
treasures	of	knowledge,	heritage	and	culture	in	general,	with	an	emphasis	on	the	Land	of	Israel,	the	
State	of	Israel	and	the	Jewish	people	in	particular."	With	that	mission	in	mind,	the	National	Library	is	
remodeling	itself,	for	the	21st	century	and	beyond,	into	an	institution	at	the	cutting	edge	of	the	world	
of	knowledge	and	the	cultural	creativity	that	knowledge	engenders.	The	National	Library	works	to	play	
a	transformative	role	in	the	cultural	life	of	members	of	all	faiths	and	individuals	and	the	Jewish	people.	
The	National	Library	joins	other	major	repositories	of	knowledge	in	making	a	singular	contribution	
to	the	ongoing	universal	effort	to	cultivate,	care	for	and	make	accessible	the	treasures	of	our	global	
cultural	heritage.

Incorporating the Past, Building for the Future
The	National	Library	of	Israel	was	founded	in	1892	as	a	world	center	for	the	preservation	of	books	
relating	to	Jewish	thought	and	culture.	In	1925,	it	assumed	the	additional	functions	of	a	general	university
library.	As	a	result	of	the	recommendations	of	an	international	advisory	committee,	convened	in	1998,
and	the	conclusions	of	the	Zamir	Committee	for	Changing	the	Status	of	the	National	Library,	published
in	2004,	the	Israeli	Knesset	enacted	the	National	Library	Law	in	2007.	This	law	granted	the	National	
Library	independent	legal	status	as	of	January	1,	2011,	and	gave	the	National	Library	the	responsibility
for	documenting	the	diverse	cultural	material	production	taking	place	in	Israel.

The	government's	allocation	of	a	prominent	location	in	Jerusalem	for	the	National	Library's	new	state–
of	the–art	facility	(to	be	completed	by	2017)	serves	as	tangible	representation	of	the	significance	of		the	
transformative	internal	processes	taking	place.	The	National	Library	developed	a	comprehensive	master	
plan	for	renewal,	in	the	framework	of	which	the	Library	is	harnessing	digital	technology	to	provide	open	
access	to	the	collections;	promoting	research	and	scholarly	collaboration;	and	establishing	the	National
Library	as	a	center	for	cultural	and	educational	activity.	The	National	Library	also	introduced	a	new	
organizational	structure,	staffed	by	professionals	from	the	fields	of	library	science,	technology	and	
content	areas,	and	entailing	a	broad	executive	team	governed	by	a	Board	of	Directors	under	the	
leadership	of	the	Chair	of	the	Board.	The	members	of	the	Board	of	Directors	include	high–profile	public
figures,	senior	Israeli	academics,	and	leading	professionals	from	the	fields	of	information	and	library	
science,	law,	and	technology.

Photograph:	Assaf	Pinchuk
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2014–2017

Building, Equipment and 
Occupancy

	•	 Furnishing	and	installing	technologies
	•	 Testing	systems
	•	 Transferring	collections
	•	 Moving	the	offices	and	staff

2017
Inauguration	of	the	New	
Home	of	the	National	
Library	of	Israel	

2007

The National Library Law
The National Library enacted by the 
Israeli Knesset establishes the goals 
of the National Library to "[fill in 
direct quote]". 

2008

Agreement with the 
Hebrew University
The National Library is 
established as a subsidiary 
of Hebrew University. The 
collections of Hebrew 
University are transferred 
on "permanent loan" to the 
National Library.

2008–2010

Master Plan for Library 
Renewal
The goal of the Master Plan is 
to adapt the Library to the 21st 
century: to expand collections, 
invest in digitization and in 
digital collections, to open the 
Library to the public, to make 
Library treasures accessible to 
the public, and to build a new 
facility.

2010

Agreement with Yad Hanadiv
Yad Hanadiv commits to provide the main 
funding for the core of the renewal plan: 
the new building, and the technology. 

2010

Allocation	of	Land
The	Government	of	Israel	recognizes	the	
importance	of	the	Library	as	part	of	the	
fabric	of	Israeli	society,	allocates	land	for	
the	new	building	in	the	National	Square.	

	•	 Approximately	14	dunams	(3.5	acres)
	•	 Adjoining	the	Knesset
	•	 Near	the	Shrine	of	the	Book	
	•	 Fitting	Presence
	•	 Accessible	to	the	Public

2011

Permanent Status: Independent 
Company
The ownership of the "National Library 
Company" transfers to the permanent 
National Library shareholders: the 
Government of Israel, the Hebrew 
University and public institutions.

2011 

Agreement	with	the	Government	of	Israel
The	Government	of	Israel	commits	to	fund	part	of	
the	operating	budget,	and	to	contribute	to	the	cost	
of	the	renewal	enterprise.	

 • The Knesset
 • The National Library plot
 • Government ministries
 • The Israel Museum
 • The Nature Museum (planned)
 • The Bloomfield Science Museum 
 • Shrine of the Book
 • The Hebrew University

	•	 The	Knesset
	•	 The	National	Library	plot
	•	 Government	ministries
	•	 The	Israel	Museum
	•	 The	Nature	Museum	(planned)
	•	 The	Bloomfield	Science	Museum	
	•	 Shrine	of	the	Book
	•	 The	Hebrew	University

2011

Designation	of	the	Allocated	Land	
for	a	Public	Building
Changing	the	designation	of	the	allocated	
land	in	the	City	Building	Plan	for	a	public	
building,	and	establishing	building	and	
height	parameters.	Principles	of	changing	
the	designation:

	•	 Fulfilling	program	requirements
	•	 Blending	with	the	fabric	of	the 
	 	 National	Square
	•	 Emphasizing	the	dominance	of	the		
		 Knesset	building
	•	 Creative	freedom	for	the	architect
	•	 Environmental	and	scenic	sensitivity
	•	 Integrating	with	the	transportation		
		 framework

2010–2016

Upgrade,	Enhance	and	Expand
	•	 Expansion	of	collections
	•	 Digital	cooperation	with	research	and	cultural	institutions
	•	 Providing	access	to	library	treasures	for	the	public
	•	 Broadening	target	audiences
	•	 Upgrading	library	processes
	•	 Enhancing	user	services

2010–2016

Development	of	the	
Collections
Reshaping	the	collections	and	
expansion	of	the	three	core	areas:	
Judaism,	Israel,	and	Islam	and	the	
Middle	East,	and	development	of	
the	General	Humanities	Collection.

2010–2016

The	Digital	Library
	•	 Technological	cooperation	with		
		 libraries	and	heritage	institutions
	•	 100,000	books
	•	 2,000,000	newspaper	pages
	•	 200,000	ephemera	items
	•	 Thousands	of	manuscripts	and		
		 archives
	•	 30,000	hours	of	music
	•	 100,000	photographs

2010–2016

Cultural	and	Educational	
Center
Preparing	programs	toward	
the	establishment	of	a	cultural	
and	educational	center	in	
the	new	building,	along	with	
experimental	and	incremental	
implementation	of	these	
programs.

2011–2013

Architectural	Competition
Conducting	an	international	
competition	to	select	the	
architectural	firm	that	will	plan	
the	Library	building.	

Planning	Characteristics:
	•	 Presence	and	inspiration
	•	 Openness	and	accessibility
	•	 Modesty	and	functionality
	•	 Adaptable	to	change
	•	 Sustainability	(green	building)	
	•	 Durability	throughout	the 
	 	 21st	century

2013–2014

Schematic	and	Detailed	Planning	
By	the	selected	architectural	firm.

15 July 1892
20 Tammuz 5652

Midrash Abarbanel Public Library
The Midrash Abarbanel Public Library 
opens in Jerusalem

1900

For the First Time: 
A National Library
The first reference to the 
Midrash Abarbanel Public Library 
as a "national library" at the 
Fourth Zionist Congress.

1905

Decision to Build 
a Jewish National 
Library
The Seventh Zionist 
Congress decides to build 
a national library with the 
Midrash Abarbanel Public 
Library as its foundation.

1920 –1925

The Zionist 
Federation
The Midrash Abarbanel 
Public Library comes under 
the authority of the 
Zionist Federation.

1923

Gershom Scholem 
Gershom Scholem joins the 
Library. Over 60 years later the 
Center for Kabbalah Research is 
established in the Jewish National 
and University Library upon the 
receipt of Scholem's archive and 
his library.

1925

Establishment of the 
Jewish national and 
University Library
The library becomes 
the Jewish National and 
University Library, part of 
the Hebrew University of 
Jerusalem and directed 
by Prof. Shmuel Hugo 
Bergman. 

1930

The Library on Mount 
Scopus
Inauguration of the David Wolfson 
Library Building on the Hebrew 
University Mount Scopus campus. 

1948

The Move from Mount 
Scopus
Because Mount Scopus was 
cut off from Jerusalem during 
the War of Independence, the 
Library was dispersed among 
several buildings in 
West Jerusalem. 

1960

The Library at Givat Ram
Inauguration of the Jewish National 
and University Library "Lady Davis 
Building" on the Hebrew University 
Givat Ram campus. 

1964

Establishment of the 
National Sound Archive
The National Sound Archive 
collection documents and presents 
comprehensive material on Jewish 
and Israeli music to the public.

1969–1987

Library Intake of Key Collections
 • Abraham Shalom Yahuda Collection
 • Eran Laor Cartographic Collection
 • Rare Books from the Israel Mehlman Collection
 • Sidney M. Edelstein History of Science Collection
 • Gershom Scholem Collection

1996–1998

Committee of Experts
The international Visiting Committee, 
whose members include the President of 
the Weizmann Institute of Science,  the 
Chief Librarian of the Library of Congress in 
Washington D.C., the Director Emeritus of the 
German National Library, and the Librarian 
of the Oxford Bodleian Libraries, reach the 
conclusion that "In effect, the Library must 
be reborn. Only then will it achieve its place 
as a matrix of creative cultural and scholarly 
activity proper to the People of the Book, where 
the resonant voices of the past can come 
alive to speak, in all their richness, to future 
generations."

2002–2004

Committee for Changing 
the Status of the 
National Library
A committee led by Prof. Yitzhak 
Zamir formulates practical 
suggestions for accelerating the 
change process, among them 
proposed enactment of the 
National Library Law. The purpose 
of the law is to create "a national 
library serving as a meaningful 
actor in the fields of knowledge, 
research, heritage, culture and 
education". 

2005

Establishment of a 
Public Committee
The Library's transition from 
Hebrew University management 
to management by the Public 
Committee that eventually became 
the core of the Board of Directors. 

Foundation and Basis Renewal
New Building
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