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 4פרק 

 
 תאגידים – נקודות גישה
 

 (.02.20.022תאריך עדכון )
 

 מבוא 4.2
 

אשר פועל או יכול , ארגון או קבוצת אנשים המזוהה בשם"המונח תאגיד מוגדר כ
, חברות ,מפלגות ,ממשלות, מוסדות, הגדרה זו כוללת ארגונים". לפעול כגוף אחד

, כל קבוצה .מזהה אותוובתנאי שלכל אחד יהיה שם רשמי ה' ועדות וכד, כנסים
 .נחשבים לתאגידאינם ועדה או כנס שאין להם שם רשמי 

 

 :דוגמאות של תאגידים הם     

 
 מכון הנפט הישראלי     
 חברת החשמל לישראל     
 רשות השידור     
 שירותי בריאות כללית     
 און ישראלימוז     
 אביב-אוניברסיטת תל     
 משרד הפנים. ישראל     
 אגודת הספרנים והמידענים בישראל     
 הכנוס הארצי לתורה שבעל פה     
 ועדת ראש הממשלה לילדים ובני נוער במצוקה     

                   British Psychological Association 

                   Museum of Fine Arts (Boston) 

                   Universitat Tel Aviv 

 
, במקרים מסויימים אשר יפורטו להלן. ד יירשם בדרך כלל ישירות לפי שמותאגי

 .אב או רשות-עשוי תאגיד להופיע תחת שם של תאגיד

 
מוסד : למשל)או כתורם לפרסום ( 2ראה פרק )כיוצר של יצירה התאגיד יכול לשמש 

-כתב, אתר אינטרנט של חברה, תזמורת המבצעת יצירה מוסיקלית, מזמין הפרסום
וכן כנושא כאשר הפרסום הוא ( רשמי של ארגון מקצועי או כנס שנתי של אגודה  עת

 .בקביעת שמותיהם של תאגידים מסוגים שונים עוסקפרק זה . על התאגיד

 
אך הוא , אדם יכול לשנות או להסתיר את  שמו. קיים הבדל מהותי בין אדם לתאגיד

הוא יכול  :דות חשובותנקובכמה  תאגיד שונה מאדם . נשאר בכל זאת אותו אדם
הוא יכול . ומטרותיו (סוג פעילותו) לשנות לא רק את שמו אלא גם את עצם מהותו

הוא יכול להקים תאגידים נוספים . להתפלג לשניים או להתאחד עם תאגיד נוסף
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לא תמיד יש ביכולתנו לזהות את הקשר בין תאגידים או . כפופים לו או עצמאיים
ין יח שקורא המבקש את פרסומיו של תאגיד מסויים מעונאין גם הכר. טיבם  לעמוד

אי לכך נקבע שכל תאגיד . שלו מאוחריםהקודמים או הגלגולים הבפרסומים של 
קביעה זו איננה משחררת את המקטלג מלנסות . בעל שם שונה הוא תאגיד שונה

כפי שיוסבר , לברר את השתלשלותו של התאגיד ולהעביר אינפורמציה זו לקורא
 .ךבהמש

 
 התאגיד שם קביעת

 
קביעת השם המועדף ל.  מידע לגבי שמו של תאגיד מכל מקורלהשיג  ניתן , כעיקרון

פרסום שחובר על , לדוגמא)יש להעדיף מקורות מידע הקשורים לתאגיד , של תאגיד
  אפשר  , המקורות כאל יםאם חסר(. ידי התאגיד או שפורסם על ידי התאגיד

 . כגון ממשאבי יעץ למניהם, חריםמידע ממקורות אמך על תלהס
 

יש לבחור בצורה המוכרת ביותר של שם , בקביעת השם המועדף של התאגיד
 .התאגיד

 
 מספר שמות 4.2

 
יש צורך לבחור באחד מהם ולהפנות , זמנית-בואם תאגיד משתמש במספר שמות 

 .אליו מהאחרים

 
, ה שונה בפרסומיואם שם התאגיד מופיע בצורה אחת במקורות ביבליוגרפיים ובצור

ת ואם בפרסומים עצמם מופיעות צור. ויש להעדיף את הצורה המופיעה בפרסומי
 :יש לבחור את הצורה כדלקמן, שונות

 
  ואפילו בראשי)אם יש צורה רשמית נפוצה מקוצרת המספקת לזיהוי התאגיד 

 .יש להשתמש בצורה זאת, (תיבות
 

 אונסקו: צורה מועדפת
 מדע ותרבות שליד האומות המאוחדות, ון לחנוךהארג: צורה אלטרנטיבית

 
 Unesco: צורה מועדפת

  United Nations Educational, Scientific and: צורה אלטרנטיבית

Cultural Organization 
 

אך הארגון , תיבות-יש תאגידים הידועים בציבור גם בשם מקוצר המורכב מראשי
ספרנים והמידענים בישראל אגודת ה: למשל. המלא מובשתמיד עצמו מזדהה 
 .אלה יש להעדיף את השם המלא במקרים .י"המכונה אסמ

 
 אגודת הספרנים והמידענים בישראל: צורה מועדפת

 י"אסמ: צורה אלטרנטיבית
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 International Federation of Library Associations: צורה מועדפת

 I.F.L.A: צורה אלטרנטיבית

 IFLA: צורה אלטרנטיבית

 
אם יש כמה תאגידים בעלי : למשל)ורה המקוצרת אינה מספיקה לזיהוי אם הצ

 .יש להעדיף את הצורה המלאה, (אותה צורה מקוצרת

 
יש להעדיף את הצורה , (או יותר)אם אין צורה מקוצרת אלא שתי צורות מלאות 

יש להעדיף את הצורה החדישה ביותר בעת , ואם גם זו בספק, השכיחה ביותר
 .קביעת השם

 
יש להעדיף את הצורה בשפה הרשמית או , שם התאגיד מופיע במספר שפות אם

ארגון צרפתי אשר לו בקביעת שמו של : למשל. הצורה הנוחה למשתמשים בקטלוג
שיש ארגון יפני בקביעת שמו של אך , יש להעדיף את השם הצרפתי ,שם גם באנגלית
1.להעדיף את הצורה האנגלית אפשר, לו שם באנגלית

 

 
, יש להעדיף. ים ישראליים רבים יש שם רשמי באנגלית נוסף לשמם העברילתאגיד

 :עם הפנייה מהשם האנגלי( בתעתיק)את השם העברי , בקטלוג הלועזי
 

 Universitat Tel-Aviv: צורה מועדפת

 Tel Aviv University: צורה אלטרנטיבית

 
יש להעדיף , (לאומי-ארגון בין: למשל)אם לתאגיד יש שמות רשמיים במספר שפות 

 .את הצורה בשפה האנגלית
 

 United Nations: צורה מועדפת

 Nations unies: צורה אלטרנטיבית

 Naciones unidas: צורה אלטרנטיבית

 Vereinigte Nationes: צורה אלטרנטיבית
 'וכו

 
 הוספות 4.0

 
י טויידי הוספת מלה או ב-יש להבדיל ביניהם על, אם לשני תאגידים שמות זהים     

 .מזהה בסוגרים

 

 .את שם העיר: לתאגיד מקומי(  א     

                                                           
 או רוסית ספרדית, גרמנית, צרפתית, באנגלית: פי סדר עדיפות במקרה של ספק יש להשתמש על 1
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 (חיפה)לשכת המסחר                 
 (ירושלים)לשכת המסחר                 

 

 .את שם הארץ: לתאגיד ארצי(  ב     

 

                   Labour Party (Australia) 

                   Labour Party (Great Britain) 

 
 על ידים ביניהלהבדיל ואין אפשרות  אם שני תאגידים משתמשים באותו שם (  ג     

 .יש להוסיף שנת ייסוד או שנות קיום בסוגרים ,מקום הוספת 

 

                   Scientific Society of San Antonio (1892-1894) 

                   Scientific Society of San Antonio (1904-    ) 

 
להוסיף  יש, וכן אם מתוך השם קשה להבין את מהות התאגיד, בכל מקרה אחר     

 :למשל. הערת הסבר מתאימה בסוגרים

 

                   Bounty (ship) 

                   R.R. Bowker (firm) 
 (אולפני הסרטה)וולט דיסני            
 (חברה קבלנית)גלבוע . ע          

 
להבדיל בין שני תאגידים בעלי אותו שם על ידי הוספת שם תאגיד אחר ר אפש ( ד

 :לדוגמא. במקום המקום הגיאגרפי, (לא קשר של כפיפות)שיש קשר אתו 
 

B'nai Brith Hillel Federation Jewish Student Center (University of 

Cincinnati) 

 not: B'nai Brith Hillel Federation Jewish Student Center  

       (Cincinnati, Ohio) 
 

 (אביב-אוניברסיטת תל)הלל 
 

 
 מידע נוסף על תאגידים

 
, שפת הארגון: להוסיף עוד מידע אודות התאגידאפשר תאגיד  לשרשומת הזיהוי ב

אינם   אינם  הנתונים אל. יו  וכל דבר מאפיין נוסףתולדות , תחום פעילותו, כתובתו
 .התאגיד צורה המועדפת של שםחלק מן

 
 השמטות ..4
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ההתחלתיות בראש שם התאגיד כשאינן  (articles) את התויות להשמיטיש      
2נחוצות לצורך דקדוקי או לבהירות

. 

 

                                              Library Association 
                                              The Library Association    ולא 

 
 Los Angeles Symphony:    אבל                          

 

3בעברית ובשאר השפות השמיות אין לבטל את הא הידיעה ההתחלתית     
. 

 
 החברה להגנת הטבע             
 האקדמיה ללשון העברית             
 הבימה             

 

 (.'וכד .inc, מ"בע)לות יש להשמיט מונחים המראים על סוג הבע     

 
 בנק לאומי לישראל             

 מ"בנק לאומי לישראל בע :ולא      

 
אין להשמיט מונחים אם הם חלק אינטגרלי של השם או שהם נחוצים להבהרת      

 .מהות התאגיד

 
 (כדי שיהיה ברור שזה שם של  חברה ולא שם של אדם) מ"אליעזר סקר בע          
  מ"ירוסטה בענ          
 מ"אריזות ישראליות בע          
 מ"עץ לביד בע          

 
 שינוי שם 4.4

 
יש לתעד את שינויי השם כדי להפנות . תאגיד ששינה את שמו נחשב לתאגיד חדש

את הקורא משם אחד לשני כי ייתכן והוא יהיה מעוניין גם בפרסומים שהופיעו תחת 
 .השם השני

 
 אוניברסיטת חיפה

 המכון האוניברסיטאי של חיפה :ראה לפי 0791ים לפני פרסומ

                                                           
. להשמיט אותן כפי שהיה נהוג בעבר, אלטרנטיבית, להשאיר את התחיליות או ניתן RDAכללי  לפי 2

 .בארץ גם נעשה וכך התחיליות את להשמיט ממשיכה הקונגרס ספריית
בית כדי שנקודת -אלף לפיות בסידור המקובלות בארץ יש שיטות מיוחדות לדיכוי תחילי בתוכנות 3

 .הגישה תסודר לפי הטקסט שאחרי התחילית
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 המכון האוניברסיטאי של חיפה

 אוניברסיטת חיפה :ראה לפי 0791פרסומים אחרי 
 

 הספרייה הלאומית
 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי: ראה לפי 2100פרסומים לפני 

 
 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

 הספרייה הלאומית: ראה לפי 2100פרסומים אחרי 

 
, להסתפק במינוח כללי יותראפשר , אם השנה המדוייקת של השינוי אינה ידועה

ראה "או אפילו רק :... "ראה לפי, החדש/פרסומים שיצאו תחת שמו הישן: "למשל
 ."גם

 
 (מדרג) יחידות משנה 4.4

 
כתאגיד עצמאי ולפעמים בהמשך לשם  לפעמים נרשמת יחידת משנה של תאגיד 

בדרך כלל יש להעדיף שם זה , שם עצמאי וייחודייש הבן -אם לתאגיד. האב-תאגיד
יש יוצאים מן הכלל לגבי . תאגיד הבן+האב-תאגיד הכולל שםשםן הולהפנות מ

 .משנה של רשויות שלטוניות אשר יפורטו בהמשך-תאגידי
 

 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי :צורה מועדפת
 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי. העברית האוניברסיטה :צורה אלטרנטיבית

 רשות העתיקות: ה מועדפתצור
 רשות העתיקות. ישראל: צורה אלטרנטיבית

 
 :האב במקרים הבאים-בהמשך לשם תאגידרשם יידת משנה של תאגיד תיח

 
 כולל את שם תאגיד האבאינו ייחודי ואם שם יחידת המשנה (  א   

 
 ספריית יד ושם :התאגיד םש      
 הספרייה. יד ושם: נקודת גישה מועדפת      

 

, מדור  ,מחלקה: כמו, אם שם יחידת המשנה כולל מונח המראה על כפיפות(  ב
 .'ועדה וכד, חטיבה

 
 מחלקת התברואה. ירושלים    

 .'ועדת התקנון וכד. ארגון ספרני וארכיונאי ישראל    

 
על  רקאשר שמה מראה , רסיטהמכללה או כל יחידה אחרת של אוניב, בית ספר(  ג   

 :התחום הנלמד בה ואינו שם ייחודי
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 בית הספר לחנוך. אוניברסיטת חיפה         
 הפקולטה למדעי הרוח. אביב-אוניברסיטת תל         

   University of London. School of Pharmacy 

 
 (שם יחודי) אבל     

 John F. Kennedy School of Government: צורה מועדפת

  Harvard University. John F. Kennedy School of :צורה אלטרנטיבית      
Government 

 
 בית הספר להיסטוריה על שם זלמן ארן: צורה מועדפת       
בית הספר להיסטוריה על שם . אביב-אוניברסיטת תל:   לטרנטיביתאצורה        

 זלמן ארן

 
אפשר לזהות אותה ללא -עד שאי, ללי כל כךכל יחידת משנה אחרת אשר שמה כ(  ד

 .תאגיד האב

 
 ישראל-הועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ:   שם       
 הועד הפועל. ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל:  צורה מועדפת       

 אבל   
 מכון שלוח לחקר המזרח התיכון ואפריקה: צורה מועדפת        
 מכון שלוח לחקר המזרח התיכון . אביב-אוניברסיטת תל  :צורה אלטרנטיבית        

 ואפריקה

 
כים לסוגים יושניהם שי, אם תאגיד האב של יחידת המשנה הוא בעצמו יחידת משנה

חיונית למניעת   את היחידה האמצעית אלא אם היארושמים  אין , שפורטו לעיל
 .טעויות

 
 החוג לספרות צרפתית. ת חיפהאוניברסיט: צורה מועדפת       
 החוג לספרות . הפקולטה למדעי הרוח. אוניברסיטת חיפה:  צורה אלטרנטיבית       

 צרפתית

 :אבל
 ועדת המנויים. הפקולטה למדעי הרוח. אוניברסיטת חיפה:  צורה מועדפת       

 (ולכן חובה לציין את הפקולטה, קיימת גם בפקולטות אחרות זה בשםועדה )      

 

 
 שמות גיאוגרפיים 4.4

 
שמותיהם של מקומות גיאוגרפיים מצויים בכותרותיהם של תאגידים השייכים 

לפעמים כתוספת לשם תאגיד לשם הבחנה  לרשות מסויימת  כמו כן הם נרשמים
נפה , מדינה, ארץ)בקביעת שמו של מקום גיאוגרפי  (. חיפה)מועצה דתית   : למשל)

מאגרי מצויים  היום . (gazetteers) גיאוגרפיים םיש להעזר בלקסיקוני( או עיר
ל יש "לשמותיהם של מקומות בחו. לשמות גיאוגרפייםסמכותיים  פתוחים  מידע 
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geonamesלהיעזר במאגרים בשפה האנגלית כמו 
4, geonet

 Getty Thesaurusאו  5

of Geographic Names
לוג לקט)ועל ידי לקסיקון גיאוגרפי עברי ( לקטלוג הלועזי) 6

 אנגלית של השם הגיאוגרפי אם היא נפוצהביש להעדיף צורה (. העברי

 

                                           Switzerland (not: Schweiz) 

                                           Cologne  (not: Koeln or Köln) 

                                           Florence (not: Firenze) 

 
 מקומות גיאוגרפיים בצורת ראשי תיבותרושמים שמות  אין 

 

                                          United States (not: U.S.) 

 

 .יש להשתמש בשם בשפה הרשמית של המקום, אנגלית נפוצהבאם אין צורה 

 
שם  יהם על ידי הוספתיש להבחין בינ, אם קיימים מספר מקומות בעלי אותו שם

7בסוגרים, המדינה או המחוז
 

 

                                          Cambridge (England) 

                                          Cambridge (Mass.)
8
 

                                          Geneva (Switzerland) 

                                          Geneva (Wis.) 

 
ידי ועדת -נקבעים על( בית הלטיני-בעברית ובאלף)שמותיהם של מקומות בישראל 

רשימה חדשה לפי תעתיק להכין  הוועדה החלה לאחרונה . השמות הממשלתית
שמות אלה אינם ניתנים לשיקולו של . 9('וכד Qiryatבמקום  …Kiryat)מקובל יותר 

 .המקטלג

 
                                     Jerusalem  

   not: Yerushalayim 
 אבל

                                     Zefat  

                                                           
4 http://geonames.usgs.gov/pls/gnispublic 
5 http://earth-info.nga.mil/gns/html/index.html 
6 http://www.getty.edu/vow/TGNSearchPage.jsp 
 .תוספת זאת תמיד יש מצרפים 7
אוסטרליה וקנדה יש להשתמש בקיצורים , קובעים שבהוספת מדינות ארצות הברית RDAכללי  8
דבר המקשה על אנשים ממדינות אחרות שאינם מכירים את  )של הכללים B.11המופיעים בנספח )

 . RDAיונה של הצעה לכתוב שמות רשויות אלה בצורה מלאה הוגשה לוועדה העל. הקיצורים
את  וניתן למצוא, הספרייה הלאומית קבעה את צורות שמות היישובים על פי טיוטת רשימה זאת 9

 .הויות של הספרייה הלאומיתכל השמות היישובים בקטלוג הז

http://geonames.usgs.gov/pls/gnispublic
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   not: Safed  
 
 

 רשויות 4.4

 
שמו של מקום גיאוגרפי לבדו משמש גם כותרת של התאגיד המהווה את השלטון      

 .באותו מקום

 
 ישראל     

 ממשלה. מדינה או ישראל. ישראל, ממשלת ישראל, אלמדינת ישר:  ולא         
 חיפה     

 עיריה. עירית חיפה או חיפה:  ולא          
 

לעיל אינו מספיק להבחין  4.4' אשר כלל מסרשויות בעלות שם זהה  אם יש     
 (בסוגריים)מבחין יש להוסיף להן , ביניהן

 

                                             New York (N.Y.) 

                                             New York (State) 

                                             Guadalajara (Mexico) 

                                             Guadalajara (Spain) 

 
 ת מקומיותורשויו 10גופים ממשלתיים 4.4

 
גופים ומוסדות ממשלתיים מתחלקים לשתי קבוצות לצורך קביעת צורת      

 :רישומם

 
גופים העוסקים בחקיקה ובשיפוט וכן הזרוע המבצעת והכוחות המזויינים (  א     

 .חלוקה של הממשל-נרשמים כתת

 
 בית המשפט העליון. ישראל          
 (אביב-לת)בית המשפט המחוזי . ישראל          
 כנסת. ישראל          
 משרד החוץ. ישראל          
 ל"צה. ישראל          
 וכן          
 המחלקה לחנוך ולתרבות. ירושלים          

                                                           
מבנה . הממשל בישראל בכללים הבאים יושם דגש על גופים ממשלתיים ישראליים ומבנה  10

, גופים מחוקקים בעלי מספר בתים)קיטלוג מיוחדות  מים בעיות הממשל במדינות אחרות מעלה לפע

 - 2AACR 24.02בכללי  הנתקל בבעיות כאלה יעיין (. 'מושלים וכד, צבאיות עצמאיות זרועות 
24.29  
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תרבותית ומדעית ירשמו בדומה , גופים העוסקים בפעילות מסחרית(  ב     

 .עם רמיזה מתאגידי האב שלהם, לא ממשלתיים לתאגידים

 
 בנק ישראל      
 המועצה הלאומית למחקר ולפתוח      
 המועצה לתרבות ולאמנות      
 רכבת ישראל      

                   Library of Congress 

                   National Academy of Education 

                   National Agricultural Library (U. S.) 

 
, מחלקה)או ששמו מתחיל במלה המראה על כפיפות  ..." משרד"תאגיד הנקרא       
 .תחת שם הממשל ף שלטון יירשםוהוא חלק של גו 'יחידה וכד, אגף

 
 אגף העתיקות. ישראל        
 ל בילד ובנוערהמחלקה לטפו. ישראל        
 משרד התירות. ישראל        

 

 .יש להפנות אל הצורה הנבחרת מהצורה השניה, בכל מקרה     

 
 כנסת. ישראל:  צורה מועדפת

 כנסת:  צורה אלטרנטיבית
 

 בנק ישראל:  צורה מועדפת
 בנק ישראל. ישראל:  צורה אלטרנטיבית

 
' יש לשייך אותו לקבוצה א, סוייםכאשר יש ספק לאיזו קבוצה שייך תאגיד מ     

 .)רישום תחת שם הממשל)

 
רישום תחת שם )יחידת משנה של גוף ממשלתי מקבוצה א  .יחידות משנה     

בתנאי שאין יחידת ( בלי תאגיד האב)רשם ישירות תחת שם הממשל ית( הממשל
 .משנה אחרת בעלת אותו שם בגוף ממשלתי אחר

 
 ותאגף העתיק. ישראל: צורה מועדפת

 אגף העתיקות. משרד החינוך והתרבות. ישראל: צורה אלטרנטיבית
           

 המחלקה לטפול בילד ובנוער. ישראל: צורה מועדפת

 .המחלקה לטפול בילד ובנוער. משרד הסעד. ישראל: צורה אלטרנטיבית         

 
 בשני מקרים אלה יש להפנות מהצורה השניה אל הראשונה
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 :אבל           
 מחלקת המחקר. משרד הסעד. ישראל: צורה מועדפת     

. ישראל: משום שקיימות מחלקות מחקר גם במשרדים אחרים והכותרת)     
 .(מחלקת המחקר אינה מספקת לזיהוי

 

 .יחידות משנה של הכוחות המזויינים תירשמנה תמיד תחת שמו של תאגיד האב     

 
 חיל האויר. ל"צה. ישראל           
 השלישות הראשית. ל"צה. ישראל           

 
 מפגשים 4.4

 
פגישה כזאת נחשבת . מפגש הוא התכנסות של אנשים לדיון בנושא מסויים     

בתנאי וזאת , ('קבצי הרצאות וכד, דיונים, פרוטוקולים)של פרסומיה " מחבר"ל
כיצירה  לא כמפגש אלאפרסום של מפגש ללא שם יקוטלג . רשמישלמפגש יהיה שם 

 (2.2 'ראה כלל מס. )מספר מחבריםשל 

 
לפעמים שם . אינה תמיד קלה" אנונימי"למפגש " בעל שם"האבחנה בין מפגש      

. המפגש מופיע בבירור על שער הפרסום ולפעמים הוא מוסתר ומוזכר רק במבואות
שמותיהם של מפגשים . יש להיזהר גם ממלות תיאור שאינן שמו הרשמי של המפגש

(. הכנוס הארצי לידיעת הארץ: למשל)א הידיעה "בדרך כלל בה בעברית מתחילים
כנס מורים : "למשל)א הידיעה הם לעתים קרובות ללא שם רשמי "מפגשים ללא ה

 indefinite)מיידעת -השימוש בתוית הלא, בפרסומים לועזיים"(. בענייני חנוך

article) בקשר למפגש מראה גם הוא על תיאור בלבד למשל: 
Proceedings of a conference. 

 
נקודת לערוך חיפוש מעמיק אחר שם מפגש במבואות ובהקדמות לצורך צורך אין 

 .גישה ראשית
 

 :הכותרת לשם של מפגש מורכבת מארבעה חלקים     

 
 שם המפגש(  א     
 (11אם הוא אחד מסדרת מפגשים בעלי אותו שם)מספר המפגש (  ב     
 השנה שבה התקיים המפגש(  ג     
 המקום שבו התקיים המפגש(  ד     

 

 :לדוגמא

                                                           
לועזיים מספור (. טו, יד, ב, א)יהיה באמצעות אותיות  בנקודות גישה עבריות כנוסהמספור  11

 (1st, 2nd)ה באנגלית יהי בנקודות גישה לועזיות
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 (אוניברסיטת חיפה:  0797)יום עיון על הנושא הפילוסוף והחברה        
 (נהריה: ד "תשל: ה )סמינר לעבודה קהלתית        
 (רמת אביב:  0791: ג )הכנוס הלאומי על רפואה גרעינית בישראל        
 (רושליםי:  0794: כה )הקונגרס הציוני        

Seminar on UDC and Mechanized Information Systems (2nd :  

     1970  Frankfurt am Main) 

International Conference for Suicide Prevention (6th : 1971 : 

      Mexico City) 

Interface '27 Microelectronics Seminar (1972 : San Diego, Calif.) 

Joint Conference on Prevention and Control of oil Spills (1969 : New 

     York) 

IFIP Conference on Optimization Techniques (7th : 1975 : Nice)
12

 

 
יש להשמיט אותם , שם המפגש כחלק מ המספר והשנה של המפגש מופיעיםאם  

 .ולהוסיף אותם בסוגריים  משם המפגש

 
 (ירושלים: ז "תשי: יב )הכנס הארצי לידיעת הארץ               
 (כפי שמופיע בשער)הכנס הארצי השנים עשר לידיעת הארץ :  ולא     

 
יש להעדיף את שם המוסד , אם המפגש התקיים במוסד מפורסם. מקום המפגש     

 .על פני המקום הגיאוגרפי שבו הוא שוכן

 

Comparative Literature Symposium (4th : 1971 : Texas Tech 

    University) 
 (אוניברסיטת חיפה:  0797)יום עיון על הנושא הפילוסוף והחברה 

 

 .אין צורך לחזור עליו, הוא חלק אינטגרלי משם המפגשהכנס מקום שם אם      

 

Jerusalem Conference on Information Technology (1971) 
 
 

אך אם הוא התקיים ביותר , יש לציין את שניהם, אם המפגש התקיים בשני מקומות
 .”.etc“ובקיטלוג לועזי  "'וכו"יש לרשום את הראשון ולאחריו , משני מקומות

 

Cento Symposium on Price Statistics (1970 : Ankara and Istanbul) 

International Geological Conference (15th : 1929 : Pretoria, etc.) 

                                                           
12 IFIP   הוא קיצור שמו של התאגידInternational Federation for Information Processing .

 .שם הכנס כולל את השם המקוצר



 תאגידים - נקודות גישה: 4פרק 

4-13 

 

, עם מספרים ,פרסומים דומים של מספר מפגשים בעלי אותו שם יו יחדלרכז אפשר 
במקרה זה הכותרת תהיה כללית ותכלול את שם המפגש . מקומות ושנים שונות

 .בלבד

 
 הקונגרס הציוני      

 פרוטוקולים         

                                      International Congress of Orientalists 

                                          [Proceedings]... 

 

 

 (ירושלים:  0794: ו )הכנס הארצי לשלטון ולמנהל מקומי   :ראשית נקודת גישה
 

 (נתניה:  0794)הכנס הארצי על הנושא מחליפי חום   :ראשית נקודת גישה
 

Primary access point: Pugwash Conference on Science and World Affairs 

(25th : 1976 : Madras) 

 

צורות נקודות הגישה וסמינרים וימי עיון , דוגמאות של שערי פרסומים של כנסים
 שלהם

 הכנס הארצי השישי לשלטון ולמינהל מקומי
 0794מאי , ד"אייר תשל, ירושלים

 יטניתמיבנים אירגוניים חדשניים ברפורמה המטרופול
 אפריים טורגובניק: העורך

 רכוז הרצאות הכנס הארצי על הנושא מחליפי חום
 0794במרץ  02-09-שהתקיים בנתניה ב

 ערוך בידי
 זיידמן. פרופסור ש

 הטכניון, הפקולטה להנדסה כימית
 גוטפינגר. ופרופסור ח

 הטכניון, הפקולטה להנדסת מכונות

Proceedings of the 

Twenty-Fifth Pugwash Conference on Science and 

World Affairs 

"Development, Resources and World Security" 

Madras, India, 13-19 January, 1976 

Proceedings of the Seminar on Petroleum 

Legislation with Particular Reference to 

Offshore Operations 
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Primary access point: Seminar on Petroleum Legislation with Particular 

Reference to Offshore 

     Operations (1971 : Bangkok) (  המקום ושנת הכנס נלקחו מההקדמה)  

 

Primary access point: Keynes Seminar (2nd : 1974 : University of Kent at 

Canterbury) 

 

Primary access point: ECE Symposium on Problems Related to 

Environment (1971 : Prague)  

 

 .(מפגש ללא שם)לפי כותר  נקודת גישה ראשית

 

Keynes and International Monetary 

Relations 

The Second Keynes Seminar held at the 

University of Kent at Canterbury 1974 

edited by 

A.P. Thirlwall 

Economic Commission for Europe 

ECE Symposium on Problems Related to 

Environment 

Proceedings and Documentation of the Symposium 

organized by 

The United Nations Economic Commission for Europe 

and held from 2 to 15 May 1971 

in Prague (Czechoslovakia) 

with a study tour to the region of Ostrava 

Czechoslovakia and Katowice (Poland) 

Planning and Implementation of National  

Scientific and Technological Information 

Activities 

Proceedings 

of a joint Israeli - Norwegian Symposium, 

Kibbutz Maale Hahamisha, Israel 

November 15-17, 1976 

Sex Discrimination in Employment Practices 

a report from the Conference 

Thursday, September 19, 1969, UCLA 
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 אין שם מבחין למפגש. לפי כותרנקודת גישה ראשית 
 

 (מפגש ללא שם. )לפי כותר נקודת גישה ראשית

 

Primary access point: RELC Seminar on Recent Developments and 

Research in Reading 

     Relevant to the Teaching and Learning of English in Southeast 

     Asia (1974 : Singapore) 

 

 ל"ימי עיון לזכר דוד אלעזר ז

 
 דפי

 אלעזר

1 

 
  עיון-הרצאות ודיונים בימי

  אביב-שנערכו באוניברסיטת תל
 0792במאי  2-2. ח"בניסן תשל' כו-'בימים כה

 יחסי הגומלין בין הדרג המדיני לדרג הצבאי: בנושא

Reading, Insights and Approaches: 

Selected papers from the RELC 

Seminar on Recent Developments 

and Research in Reading Relevant to 

The Teaching and Learning of English 

in Southeast Asia, Singapore,  

July 23-27, 1974 


