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מסמך זה נועד לעיון ושימוש על ידי הציבור. ניתן לשתף את המסמך 

 ללא צורך באישור מראש.שינוי וכל ללא ולהדפיסו בשלמותו 

 

 

 הספרייה הלאומית זכויות יוצרים:

 ארכיון המדינה  

 האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע

 יד ושם

 

 אומיתטכנולוגיות מידע, הספרייה הלאגף  לפניות ושאלות:

 Chezkiek@nli.org.il: דואר אלקטרוני   

 

 

 

  

 פרטי מסמך

  EADIתקן 

 ישראל במדינת ארכיוני מידע להעברת תקן

 כותרת המסמך

 מחברים הספרייה הלאומית אייל ראובן, חזקי קסנט

 ארכיון המדינה אסף טרקטינסקי

 ולוטרבסקיזמאשה 
 

 ד הישראלי לארכיונאות ולמידעהאיגו

 יד ושם יעל גרמן

 גרסה 1.1
 תאריך  2015 יוני

 מסמכים נלווים

 הנחיות וסטנדרטיםעקרונות ל - EADIתקן  מסמך זה

 EADI 1.0.xsd של התקן XSDסכמה  –מסמך נלווה 
 EADI_v1_model.xls מודל התקן בפורמט אקסל –מסמך נלווה 

 מסמךשינויים ל

 תאריך השינוי מבצע השינוי ט השינויפירו

 2014פברואר  הספרייה הלאומית 1.0הוצאת גרסה 

 EADIעדכון פרטים במסמך ועדכון שדות 

 (1.1)גרסה 

 2014 מאי הספרייה הלאומית

 2015יוני  הספרייה הלאומית עדכון שדות, תיקון פרטים הוספת מדריך

mailto:Chezkiek@nli.org.il
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 EADתקן 

לתיאור מידע ארכיוני.  XML( הינו תקן בינלאומי המבוסס Encoded Archival Description) EADתקן 

 .שונים בין גורמים ארכיוני להעברת מידעבסיס משמש התקן 

. Dublin Core-ו  ISAD(G),,MARCן, ביניהם גם תקנים לרישום תוכמאפשר תמיכה במגוון  EAD-התקן 

-סעיפי התקן מכוסים ב 26באופן שכל  ISAD(G)-מופו לסעיפים המתאימים ב EAD-רכיבים רבים ב

EAD.  

 התאמה לפרויקט 'רשת ארכיוני ישראל'

להקים רשת ארכיונים בתחום המורשת הלאומית  שמטרתובמסגרת פרויקט "רשת ארכיוני ישראל", 

המשימות הקריטיות אחת ממוקמת מערכת מידע אחת שתרכז את כלל המידע. לפיכך, בישראל, 

ישתתפו ברשת הארכיונים  בפרויקט הינה ייבוא המידע הארכיוני מכל הארכיונים והמוסדות אשר

 הישראלית אל המערכת המרכזית.

מספר לחזור על עצמה  הסבת מידע הינה משימה לא פשוטה לכשעצמה. כאשר המשימה הזו צפויה

רב של פעמים ולאור ההנחה שמודלי המידע של הארכיונים השונים אינם דומים זה לזה, ברור כי 

 ואחיד. משימה זו מחייבת מתן מענה תשתיתי

את האמצעי להעברת המידע מהארכיונים למערכת המרכזית של  יהווה EADלפיכך הוחלט שתקן 

 ."רשת ארכיוני ישראל"

ויד ושם  הישראלי לארכיונאות ולמידע האיגודד עם ארכיון המדינה, הספרייה הלאומית יחלצורך כך, 

ארכיונים מודלי המידע של הלו הרחבות ושינויים לצורך התאמה ל ווביצע EAD-את תקן ה בחנו

 ( EAD Israel) EADIתקן זה נקרא  בישראל.

יבת לצורך השתתפות בפרויקט "רשת ארכיוני ישראל". אולם, הינה מחו EADIתקן העברת המידע ב

לארכיונים ישראלים המעוניינים להעביר ביניהם מידע ללא קשר לפרויקט גם כן מומלץ להשתמש 

 בתקן זה.

 התקן בנוי משני מסמכים עיקריים.

 התקןהמידע של מודל  .1

 XSDסכמה של התקן בפורמט ה .2

רשומים בתחילה  – יםזה. המודל מסודר לפי נושאבסוף מסמך מודל המידע של התקן מפורסם 

 :, למשלהשדות הכלליים

 סימול מזהה 

 תאריך 

 יוצר 

 היקף 

 תוכן 

)חתימה הוצאה: שם מוציא לאור, מקום שדה דפוסת לדוגמה,  לא כל השדות הכלליים הם חובה.

 הוצאה לאור ושנת הוצאה לאור, כפי שרשום על ספרים( יכול לשמש רק במקרים רלוונטיים.

 בהמשך השדות הייחודיים לסוגי החומר במערכת:

 הקלטות קול 

 )חוזי )וידאו 

http://www.archives.org.il/
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 חפצים 

 כרזות 

 מסמכים 

 מפות 

 שרטוטים 

 תצלומים 

עפ"י קריטריונים אחרים, לדוגמה עפ"י מספר הסעיף  Excelניתן למיין/לסנן את המידע באמצעות 

 . ISAD(G)בתקן 

 אופן השימוש בתקן

 מיפוי שדות

 תקן לטובת העברת מידע, עליו לבצע מיפוי שדות.מוסד המעוניין להשתמש ב

 מהו מיפוי שדות?

ומחליט מהו השדה  במודל המידע שלו היא פעולה שבה המוסד )צד א'( עובר על כל שדהמיפוי שדות 

 )צד ב'(. EADIהמתאים לו )המקביל אליו( בתקן 

לכסות את כל ן חובה מיפוי שדות עלול להפנות מספר שדות בצד א' לאותו שדה בצד ב'. כמובן שאי

מכורח תקן הרישום כך ששת שדות החובה המוגדרים השדות בצד ב', אולם חובה לכסות את 

ISAD(G).  :שדות אלו הם 

 סימול/מזהה 

 שם/כותר 

 רמת תיאור 

 תאריך 

 היקף 

 יוצר 

 מוסבר אופן השימושבמסמך מודל התקן. נוצר מסמך כדי להחליט מהו השדה המתאים בתקן, 

שדה ושדה, וכן האם מדובר בשדה חובה, חוזר וכו'. בנוסף, מפנה המסמך אל  והמשמעות של כל

 . EADI-המדויקת ב  XML-תגית ה

 לצורך המיפוי ניתן להשתמש בכלי המיפוי המסופקים ע"י הפרויקט.

 ייבוא המידע

. לאחר מכן, ניתן EADI-בתום המיפוי, באחריות המוסד לבצע המרה של המידע שלו אל סכמת ה

 פרויקט רשת ארכיוני ישראל או מוסד חוץ אחר. –את המידע לצד ב' להעביר 

ברשות המוסד עותקים דיגיטליים אותם ברצונו להעביר ביחד עם הקטלוג, יש לדאוג במידה ויש 

. לאחר מכן, יש להעביר את הקבצים במקביל EADIשנתיב הקובץ היחסי יצוין בשדה המתאים בתקן 

 להעברת הקטלוג.
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EADI Usage notes 

Guiding notes regarding EADI tags 

Multi-language support 
The EADI standard supports multi-lingual occurrences of the same field. 

The multi-lingual fields support a special repeatable tag - <language> - that allows you to 

specify the input languages. 

For example, you can provide the title of a record in several languages: 

<unittitle><title><language @langcode="heb">כותרת בעברית</language><language 

@langcode="eng">English title</language></title></unittitle> 

You can still use the multi-lingual tags without specifying the input language: 

<unittitle><title>כותרת בעברית</title></unittitle> 

In this cases, the default language input expected is always Hebrew. 

Restricting records and digital reproductions <accessrestrict> 
Preventing an item from displaying in the internet should is classified as followed: 

 Fully blocked 

 Only digital files are blocked 

 No block 

This should be done by filling the attributes: 

@digitalObjectsAccess = True / False 

@metadataAccess = True / False 

 Fully blocked: @True; @True 

 Only digital files are blocked: @True; @False 

 No block: @False; @False or no use of the attributes at all. 

Related material <relatedmaterial> 
This complex type contains: 

<head>; description of the relation 

<p>; - description of the relation 

<unittitle>; the unit title (and possible date) of the related material (to be used if the unit-id 

is non-existant) 

<unitid>; - the unit id of the related item 
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<repositoryCode> - archive to which to the item related belongs (for internal links, specify 

the same repository code. e.g. IL-NLI 

Material Type specific fields <genreSpecificData> 
the genre-specific fields all will be placed here under: 

- Maps <maps> 

o All map imprint data goes to <c><bibliography><bibref><imprint> 

o <mapType> 

o <scale> (this tag type is also used by the "documentations" genre. 

o <isMetricSystem> 

o Position of the upper-left corner and the lower-right corner should be 

resgistererd. 

- Photographs <photographs>: 

o When using the Studio field – consider using origination when you are 

describing the creator or the accumulator of the described contents. 

- Oral history <oralhistory>: 

o When an oral history item has a video and/or audio recordings, one should 

employ the fields of both type of material "oral history" and "video" and/or  

"audio", while the specified type of material (in <genreForm>) remains "oral 

history". 

Dimensions <dimensions> 
- It is important to specify @type="height" or @type="width or @type="depth", 

@type="duration" when using this tag, as well as @unit="minutes" or 

@unit="centimeters" etc. 

- The Formatted value (numeric only) should be specified in @formattedValue 

attribute. As such, it will be displayed in the appropriate field along with @type and 

@unit attribute values. Unformatted value (alphanumeric text such as: "10 cm X 15 

cm") should be specified in the dimensions tag itself. 

- In IAN project, failure to provide formatted value will result in putting the 

unformatted value as text in the notes field, with a prefix "Extent:". The rest of the 

attributes will be disregarded if @formattedValue is not specified. 

EAD Header <eadheader> 
 <filedesc> is a required sub element of eadheader in all EAD encoding standards 

such as ApeEAD and LOC ead, but since the filesdesc entails that the EAD file is the 

encoding of a physical finding aid, and most of the EAD file will be an export of a 

group of records within a CMS of an archive, there will not be an imprint to encode 

in the <filedesc> element. Therefore it is not defined as a required sub element of 

<eadheader> like in ApeEAD and EAD LOC.  

For a future mapping into one of the above mentioned standards, this should be 

taken under consideration.  

Control Access <controlaccess> 
 <persname> 

 <corpname> 
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 <geogname> 

Have the Attributes: 

 SOURCE 

 AUTHFILENUMBER 

For those fields which are a part of a controlled vocabulary, it is required to use the SOURCE 

and AUTHFILENUMBER attributes, to indicate the controlled vocabulary and the record Id 

from which it is taken from. The SOURCE of a NLI thesaurus entry should be for example 

@source=”NLI-SH” (National Library of Israel Subject Headings). 

Archival Description <archdesc> 
The tag has an attribute @rootUnitId that enables you to deliver a partial catalog. If the 

attribute is not specified, it is assumed that <archdesc> tag serves as the catalog root. 

Alternatively, this attribute can be supplied with a reference code. In this case, it means that 

the parent of the upper-most <c> element (the one that is under <archdesc><dsc>) will not 

be considered as the root of the catalog, but as a specific record which is identified by the 

reference code supplied in @rootUnitId. 

Creating an EADI file 
When creating an EADI file one can specify the update date and the details of the revision as 

represented in the EADI file. This should be stored in the 

<EadHeader><RevisionDesc><Change> using <date> to specify the update date and <item> 

to add free text describing the update. 

Cataloging date should be placed within a "chronitem" element, when specifying event as 

"Cataloging date". Example: 

You should be aware that not specifying anything in <AccessRestrict> field will result in 

displaying the data to the public on the internet. 

Geographic coordinates in EADI must be specified in WGS-84 geographic coordinate system. 
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 EADIרשימת השדות בתקן 

 עמוד הבא.בראה 

 בפורטל האינטרנט של פרויקט רשת ארכיוני ישראל.חשופים  –אשר המספר הסידורי שלהם מסומן בכוכבית שדות 

  



 EADIתקן 
 

10 
 

מס"ד 
 מקורי

רמת 
 תיאור

שדה 
 חובה?

שדה 
 EAD Element XSD field type חוזר?

ISAD 
(G) English Name סוג השדה שם השדה תיאור השדה עבור המשתמש 

           

1 
כל 

 מספר מערכת   NO <archdesc @id> OR <c @id> archdesc OR c   System numberלא  NOלא  הרמות
 אלפאנומרי

Alphanumeric 

2 *  
כל 

 NOלא  YESכן  הרמות
<archdesc> OR <c> THEN 
<did><unitid> nonEmptyString 3.1.1 Reference code .סימול/מזהה רישום קוד המזהה את יחידת התיאור 

 אלפאנומרי
Alphanumeric 

3 *  
כל 

 NOלא  YESכן  ותהרמ
<archdesc> OR <c> THEN 
<did><unittitle><title> nonEmptyString 3.1.2 Title 

רישום שם רשמי או שם תמציתי ליחידת 
 שם/כותר התיאור.

 אלפאנומרי
Alphanumeric 

4 *  
כל 

 NOלא  YESכן  הרמות
<archdesc @level> OR <c 
@level> archdesc OR c 3.1.4 

Level of 
description .רמת תיאור רישום רמת התיאור של יחידת התיאור 

 רשימה
List of Values 

5 *  
כל 

 הרמות

 YESכן 
one of: 
field 5; 

field 
5.1 

is 
manda

tory  כןYES 
<archdesc> OR <c> THEN 
<did><unitdate @normal> date-eadi 3.1.3 Date(s) 

 רישום תאריכי יחידת התיאור.
יכים, יש להפריד בין שני בעת רישום טווח תאר

 התאריכים באמצעות הסימן "/".
על התאריכים להיות כתובים בהתאם לתקן 

 תאריך/תאריכים .ISO 8601הבינלאומי 
 תאריך
Date 

5.05 
* 

כל 
 YESכן  NOלא  הרמות

<archdesc> OR <c> THEN 
<did><unitdate @certainty> date-eadi 3.1.3 Certainty ודאות של התאריך. רישום מידת הודאות 

 אלפאנומרי
Alphanumeric 

5.1 *  
כל 

 הרמות

 YESכן 
one of: 
field 5; 

field 
5.1 

is 
manda

tory  כןYES 
<archdesc> OR <c> THEN 
<did><unitdate> date-eadi 3.1.3 

Date(s) (Free 
text) .רישום תאריך ללא תסדיר או הערה לתאריך 

תאריך/תאריכים 
 )מלל חופשי(

 מריאלפאנו
Alphanumeric 

6 
כל 

 YESכן  NOלא  הרמות

<archdesc> OR <c> THEN 
<did><period @source 
@authfilenumber> period 3.1.3 Period(s) .מילון תקופה/תקופות רישום תקופה של יחידת התיאור 
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מס"ד 
 מקורי

רמת 
 תיאור

שדה 
 חובה?

שדה 
 EAD Element XSD field type חוזר?

ISAD 
(G) English Name סוג השדה שם השדה תיאור השדה עבור המשתמש 

7 *  
כל 

 NOלא  NOלא  הרמות
<archdesc> OR <c> THEN 
<scopecontent> scopeContent 3.3.1 Content 

רישום תקציר של היקף )כגון תקופות זמנים, 
גיאוגרפיה( ותוכן )כגון סוגי התעודות, הנושאים 

העיקריים, התהליכים המנהליים( של יחידת 
 תוכן התיאור.

 אלפאנומרי
Alphanumeric 

8 *  
כל 

 YESכן  YESכן  הרמות
<archdesc> OR <c> THEN 
<did><physdesc><extent> extent 3.1.5 Extent 

רישום של ההיקף הפיזי או הלוגי של יחידת 
 היקף התיאור.

 אלפאנומרי
Alphanumeric 

8.1 *  
כל 

 YESכן  NOלא  הרמות
<c><did><physdesc><dimensi
ons> dimensions 3.1.5 Dimensions 

רישום סדור של ההיקף הפיזי או הלוגי של 
 גודל/מידה יחידת התיאור.

 שדה מורכב
Complex field 

8.2 *  
כל 

 NOלא  NOלא  הרמות
<c><did><physdesc><dimensi
ons @type> dimensions 3.1.5 Dimension type 

רשום את סוג הגודל )עומק, משך, גובה, אורך, 
 סוג המידה משקל וכו'(.

 רשימה
List of Values 

8.3 *  
כל 

 NOלא  NOלא  הרמות
<c><did><physdesc><dimensi
ons @unit> dimensions 3.1.5 Dimension unit 

רשום את היחידות של הגודל )סנטימטרים, 
 יחידת המידה ימים, שעות, קילוגרמים וכו'(.

 רשימה
List of Values 

8.4 *  
כל 

 NOלא  NOלא  הרמות
<c><did><physdesc><dimensi
ons @formattedValue> dimensions 3.1.5 

Dimension 
value ערך המידה דל.רשום את הערך המספרי של הגו 

 נומרי
Numeric 

10 *  
כל 

 YESכן  YESכן  הרמות

<archdesc> OR <c> THEN 
<did><origination> THEN 
<persname @role="creator"> 
OR <corpname 
@role="creator"> origination 3.1.5 

Name of 
creator(s) 

רישום של שם הארגון/ים או הפרט/ים 
אחזקה של האחראים ליצירה, הצטברות ו

 יוצר יחידת התיאור.
מילון 

 )ארגונים/אנשים(

11 
כל 

 NOלא  NOלא  הרמות
<archdesc> OR <c> THEN 
<accessrestrict> accessrestrict 3.4.1 

Conditions 
governing 
access 

יש לרשום את החוק או המעמד החוקי, החוזה, 
התקנה או המדיניות המשפיעים על הגישה 

ציין את אורך תקופת ליחידה המתוארת. 
הסגירה של החומר ואת התאריך בו יפתח 

 החומר לעיון כאשר ימצא מתאים לכך.

תנאי גישה / 
 שימוש

 אלפאנומרי
Alphanumeric 

12 *  
כל 

 YESכן  NOלא  הרמות
<archdesc> OR <c> THEN 
<userestrict> userestrict 3.4.2 

Conditions 
governing 
reproduction 

דע על תנאי העתקה/ שעתוק, כגון יש לרשום מי
זכויות יוצרים, המגבילים את העתקת/ שעתוק 

יחידת התיאור לאחר שניתנה גישה לחומר. 
במידה ולא ידוע על קיומם של תנאים כאלה יש 
לרשום זאת. אם תנאים כאלה אינם קיימים אין 

 צורך לרשום זאת.

תנאי העתקה / 
 זכויות יוצרים

 אלפאנומרי
Alphanumeric 

13 *  
כל 

 YESכן  NOלא  הרמות

<archdesc> OR <c> THEN 
<controlaccess><subject 
@source @authfilenumber> 
OR <name @source thesaurusElement   Keyword(s) 

בשדה זה יש להזין מילות מפתח לרבות 
הנושאים העיקריים שמופיעים במסמך. שים 

מפתח שניתן לייחסם לב! מונחים ו/או מילות 
 מילון מילות מפתחאין  -לארגונים, אנשים ומקומות גיאוגרפיים 
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@authfilenumber> .להזין כאן, אלא בשדות המיועדים להם 

14 
כל 

 YESכן  NOלא  הרמות

<archdesc> OR <c> THEN 
<phystech><physicalCondition 
@value> physicalCondition 3.4.4 

Physical 
characteristics 
and technical 
requirements 

רשום את המצב הפיזי של הפריט )קרוע, 
 מצב פיזי מקומט וכו'(

 רשימה
List of Values 

15 *  
כל 

 YESכן  NOלא  הרמות

<archdesc> OR <C> THEN 
<did><physdesc> 
<medium @mediumType> medium 3.1.5 Medium 

מהי המדיה בה נמצא החומר הארכיוני )נייר, 
 מדיה מתכת וכו'( סרט מגנטי, עץ,

 רשימה
List of Values 

16 *  
כל 

 YESכן  NOלא  הרמות

<archdesc> OR <C> THEN 
<did><physdesc> 
<medium @format> medium 3.1.5 Format(s) 

רשום מהו הפורמט בו נמצא החומר הארכיוני 
 JPG / MP3קובץ  -וכו'. דיגיטלי A3/A4 -)נייר
 פורמט/פורמטים וכו'(

 רשימה
List of Values 

17 
תיק 

 YESכן  NOלא  ומסמך
<c><did><diplomaticsForm 
@type> diplomaticsForm   

Documentary 
form 

רשום מהי הצורה דיפלומטית של החומר 
 צורה דיפלומטית ביחידת התיאור )מכתב/פרוטוקול וכו'(.

 רשימה
List of Values 

18 *  
כל 

 YESכן  NOלא  הרמות
<archdesc> OR <c> THEN 
<originalsLoc> originalsLoc 3.5.1 

Existence and 
location of 
originals 

במידה  -ציין האם יחידת התיאור מהווה מקור 
יש  -ולא יש לרשום היכן המקור )ואם אינו ידוע 

לרשום "אינו ידוע"(. יש לציין את הסימול של 
 יחידת התיאור בארכיון המקור.

מיקום חומר 
 מקורי

 ריאלפאנומ
Alphanumeric 

18.1 
* 

כל 
 YESכן  NOלא  הרמות

<archdesc> OR <c> THEN 
<altformavail> altformavail 3.5.2 

Existence and 
location of 
copies 

ציין את קיומם, מיקומם וזמינותם של העתקי 
 יחידת התיאור.

קיום העתקים 
 ומיקומם

 אלפאנומרי
Alphanumeric 

19 
כל 

 NOלא  NOלא  הרמות
<archdesc> OR <c> THEN 
<did><physloc> physloc 3.5 

Physical 
Location 

רשום את קיומם ומיקומם של החומרים 
מקוריים של יחידת התיאור. רשום מהו מצב 

 ההשאלה או ההזמנה של יחידת התיאור.

מיקום פיזי / 
מצב ההשאלה 

 של הפריט
 אלפאנומרי

Alphanumeric 

20 
כל 

 NOלא  NOלא  הרמות

<archdesc> OR <c> THEN 
<accessrestrict 
@digitalObjectsAccess (true) 
@metaDataAccess (true)> accessrestrict 3.4.1 

Internet display 
restriction(s) 

ציין האם יש להגביל את הצג את יחידת 
התיאור או העותקים הדיגיטליים שלה 

 באינטרנט.
לא  digitalObjectAccess=falseלדוגמה: 

 יאפשר הצגת העותקים הדיגיטליים באינטרנט.

מגבלות הצגה 
 באינטרנט

 רשימה
List of Values 

21 *  
כל 

 YESכן  NOלא  הרמות

<archdesc> OR <c> THEN 
<relatedmaterial> WITH 
<unittitle>;<unitid>;@repositor
yCode;<notes> relatedmaterial 3.5.3 

Related units of 
description 

רשום מידע על יחידות התיאור באותו ארכיון  
הקשורות על ידי מוצא או על ידי קשר/ים 

 אחר/ים. 

קישור לפריטים 
 קישור פנימי שייכים

22 *  
כל 

 NOלא  NOלא  הרמות

<archdesc> OR <c> THEN 
<relatedmaterial> WITH 
<head>;<p> relatedmaterial 3.5.3 

Description of 
relation(s) תיאור הקשר ם את אופי הקשרים הרלוונטיים.רשו 

 אלפאנומרי
Alphanumeric 
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23 *  
כל 

 YESכן  NOלא  הרמות
<archdesc> OR <c> THEN 
<note> note 3.6.1 Note 

רשום מידע מיוחד או חשוב שאינו מתאים לאף 
אחד מהמרכיבים המוגדרים הקודמים של 

 הערה התיאור.
 אלפאנומרי

Alphanumeric 

24 *  
כל 

 YESכן  NOלא  הרמות
<archdesc> OR <c> THEN 
<otherfindaid> otherfindaid 3.4.5 Finding aids 

רשום את קיומם ומקום הימצאם של עזרי 
 עזרי איתור איתור ליחידת התיאור.

 אלפאנומרי
Alphanumeric 

25 
כל 

 NOלא  NOלא  הרמות

<archdesc> OR <c> THEN 
<processInfo><descriptionUnit
Status @status> 

descriptionUnitStat
us   

Status of the 
unit of 
description .ציין את מצב העבודה על יחידת התיאור 

מצב העבודה על 
 יחידת התיאור

 רשימה
List of Values 

26 *  
כל 

 NOלא  NOלא  הרמות

<c><processinfo><chronList><
chronItem><persname 
@role="cataloguer"> persname 3.7.1 

Cataloguer's 
name .שם הרושם רשום את שם הרשם של יחידת התיאור 

 אלפאנומרי
Alphanumeric 

27 *  
תיק 

 YESכן  NOלא  ופריט

<c><processinfo><chronList><
chronItem><persname 
@role="typist"> persname 3.7.1 Typist's name .שם המקליד רשום את שם המקליד 

 אלפאנומרי
Alphanumeric 

28 *  
תיק 

 YESכן  NOלא  ופריט

<c><processinfo><chronList><
chronItem><persname 
@role="proofreader"> persname 3.7.1 

Proofreader's 
name .שם מגיה רשום את שם המגיה 

 אלפאנומרי
Alphanumeric 

29 
כל 

 NOלא  NOלא  הרמות

<archdesc> OR <c> THEN 
<processinfo><chronList><chr
onItem><date @normal> date-eadi 3.7.3 

Date(s) of 
descriptions 

 רשום את תאריך היצירה של יחידת התיאור.
על התאריך להיות כתוב בהתאם לתקן 

 תאריך קיטלוג .ISO 8601הבינלאומי 
 תאריך
Date 

30 
רמת 
EAD  כןYES  לאNO 

<eadheader><revisiondesc><c
hange><date @normal> date-eadi 3.7.3 Date of Update 

ניתן לרשום מידע נוסף על מהות העדכון/שינוי 
 (.EADשל קובץ הייצוא )

על התאריך להיות כתוב בהתאם לתקן 
 תאריך עדכון .ISO 8601הבינלאומי 

 תאריך
Date 

31 
רמת 
EAD  כןYES  לאNO 

<eadheader><profiledesc><cr
eation><date @normal> date-eadi 3.7.3 

Date of 
Creation 

על המערכת לנקוב בתאריך יצירת קובץ הייצוא  
(EAD.) 

על התאריך להיות כתוב בהתאם לתקן 
 תאריך יצירה .ISO 8601הבינלאומי 

 תאריך
Date 

32 *  
כל 

 YESכן  NOלא  הרמות

<archdesc> OR <C> THEN 
<did><langmaterial><languag
e @langcode @scriptcode> language 3.4.3 

Language/scrip
ts of material 

רשום את שפת החומרים המרכיבים את יחידת 
 שפה התיאור.

שדה מורכב: 
רשימה לשפה 

 ולסוג הכתב

33 *  
כל 

 YESכן  NOלא  הרמות
<archdesc> OR <c> THEN 
<bibliography> bibliography 3.5.4 

Publication 
note 

בחינת התוכן הפניות לספרות אשר רלוונטית מ
 )ביבליוגרפיה(.

הערה/ות 
 ביבליוגרפית/ות

 אלפאנומרי
Alphanumeric 

34 *  

רמות 
עליונות 

 NOלא  NOלא לא 

 
<archdesc> OR <C> THEN 
<bioghist> bioghist 3.2.2 

Administrative / 
Biographical 
history 

רשום בתמצות כל מידע בעל ערך על מוצאו, 
התקדמותו, התפתחותו, ועבודתו של 

הארגון/ארגונים או על חייו ועבודתו של הפרט 

היסטוריה 
מנהלית/ביוגרפי

 ה
 אלפאנומרי

Alphanumeric 
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כולל 
פריט 

 ומסמך

)או הפרטים( האחראים ליצירת יחידת התיאור. 
במידה ומידע נוסף קיים בפרסום כלשהו צטט 

 המקור והפנה אליו.

35 *  
כל 

 NOלא  NOלא  הרמות
<archdesc> OR <C> THEN 
<custodhist> custodhist 3.2.3 

Archival 
history and 
immediate 
source of 
acquisition or 
transfer 

רשום את השתלשלות העברות הבעלות, 
האחזקה, האחריות ו/או המשמורת של יחידת 
 התיאור. יש לציין פעולות כמו ההיסטוריה של

סידור החומר, הפקת עזרי איתור בני אותו 
הזמן, שימוש מחדש ברשומות למטרות אחרות 

או המרה ממוחשבת, אשר תרמו למבנה 
הנוכחי ולסידור החטיבה הארכיונית. הצג את 

התאריכים בהם נעשו פעולות אלה, ככל שניתן 
לדעת. אם ההיסטוריה הארכיונית של החומר 

את המקור אשר אינו ידוע יש לציין זאת. רשום 
ממנו נרכשה יחידת התיאור, את תאריך 

הרכישה ו/או שיטת הרכישה אם המידע הזה 
או חלקו אינו חסוי. במידה והמקור אינו ידוע, יש 

 לציין זאת.

היסטוריה 
ארכיונית ומקור 

 הרכישה
 אלפאנומרי

Alphanumeric 

35.1 
* 

כל 
 YESכן  NOלא  הרמות

<archdesc> OR <C> THEN 
<custodhist><originalunitid> originalunitid 3.2.3 

Original 
reference code .קוד קודם שזיהה את יחידת התיאור 

סימול/מזהה 
 מקורי

 אלפאנומרי
Alphanumeric 

35.2 
* 

כל 
 NOלא  NOלא  הרמות

<archdesc> OR <C> THEN 
<custodhist><originalunitid 
@origin> originalunitid 3.2.3 

Source of 
original 
reference code .מקור או הערות לגבי הסימול המקורי 

מקור 
הסימול/המזהה 

 המקורי
 אלפאנומרי

Alphanumeric 

35.3 
* 

כל 
 NOלא  NOלא  הרמות

<archdesc> OR <C> THEN 
<custodhist><originalunitid 
@type> originalunitid 3.2.3 

Original 
reference code 
type 

מקורי )לדוגמה, מזהה ישן, סוג המזהה ה
 מזהה סריקה, וכד'(

סוג 
הסימול/המזהה 

 המקורי
 אלפאנומרי

Alphanumeric 

36 

רמות 
עליונות 

לא 
כולל 

 NOלא  NOלא  מסמך
<archdesc> OR <C> THEN 
<appraisal> appraisal 3.3.2 

Appraisal, 
destruction and 
scheduling 
information 

ה, הביעור רשום את כל פעולות ההערכ
והקביעה של תקופת האחזקה שנעשו או תוכננו 

לגבי יחידת התיאור, במיוחד אם השפיעו על 
 פרשנות החומר. רשום את הסמכות לפעולה.

מידע על הערכה, 
ביעור ותקופות 

 אחזקה
 אלפאנומרי

Alphanumeric 

37 

רמות 
עליונות 

לא 
כולל 
פריט 

 NOלא  NOלא  ומסמך
<archdesc> OR <C> THEN 
<accruals> accruals 3.3.3 Accruals 

רשום אם רכישות עתידיות צפויות. במקום 
המתאים יש להציג הערכת כמויות ותדירותן 

 הצפויה.

צפי לרכישות 
 עתידיות

 אלפאנומרי
Alphanumeric 
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38 *  

רמות 
עליונות 

לא 
כולל 
פריט 

 NOלא  NOלא  ומסמך
<archdesc> OR <C> THEN 
<arrangement> arrangement 3.3.4 

System of 
arrangement 

רשום את המבנה הפנימי, את הסידור ו/או את 
שיטת המיון של יחידת התיאור וציין כיצד טיפל 
בה הארכיונאי. עבור רשומות אלקטרוניות יש 

 שיטת הסידור לרשום או לספק מידע על תכנית המערכת.
 אלפאנומרי

Alphanumeric 

39 

רמות 
עליונות 

לא 
כולל 
פריט 

 NOלא  NOלא  מסמךו
<archdesc> OR <C> THEN 
<processinfo><note> processingStatus 3.7.1 

Processing 
status 

רשום את מצב או שלבי הסידור והרישום של 
יחידת התיאור. ניתן להוסיף את שם המקטלג, 

 תאריך הקטלוג וכו'.

מצב 
 סידור/רישום

 אלפאנומרי
Alphanumeric 

40 

רמות 
עליונות 

 לא
כולל 
פריט 

 YESכן  NOלא  ומסמך
<archdesc> OR <C> THEN 
<acqinfo> acqinfo 3.2.4 

Immediate 
source of 
acquisition or 
transfer 

רשום את המקור אשר ממנו נרכשה יחידת 
התיאור, את תאריך הרכישה ו/או שיטת 

הרכישה אם המידע הזה או חלקו אינו חסוי. 
 מקור רכישה לציין זאת.במידה והמקור אינו ידוע, יש 

 אלפאנומרי
Alphanumeric 

41 *  YESכן  NOלא  פריט 
<c><did><physdesc><genrefo
rm @type> genreform 3.1.5 

Archival  
material type   סוג חומר 

 רשימה
List of Values 

42 *  
כל 

 YESכן  NOלא  הרמות

<c><controlaccess> WITH 
<persname @source 
@authfilenumber> OR 
<corpname @source 
@authfilenumber> thesaurusElement   

Persons or 
institutions 
keywords 

רשום את שמות האישים או הארגונים 
 הקשורים ביחידת התיאור.

מילות מפתח 
 אישים / ארגונים

מילון 
 )אנשים/ארגונים(

43 *  YESכן  NOלא  מסמך 
<c><controlaccess><subject 
@source @authfilenumber> thesaurusElement 3.3.1 

Primary 
subjects .מילון )נושאים( נושאים עיקריים רשום את הנושאים העיקרים ביחידת התיאור 

44 *  NOלא  NOלא  מסמך 

<c><did><physdesc><dimensi
ons @unit="Pages" 
@formattedValue> dimensions 3.1.5 

Number of 
pages  מספר העמודים מספר העמודים.רשום את 

 נומרי
Numeric 

44.1 
 NOלא  NOלא  מסמך *

<c><did><physdesc><dimensi
ons @unit="Leaves" 
@formattedValue> dimensions 3.1.5 

Number of 
leaves .מספר הדפים רשום את מספר הדפים 

 נומרי
Numeric 

 דפוסת   NO <c><unittitle><imprint> imprint 3.5.4 Imprintלא  NOלא  פריט 45
 שדה מורכב

Complex field 
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 NOלא  NOלא  פריט 46
<c><unittitle><imprint><geogn
ame> xs:string 3.5.4 

Publication 
place .רשום את מקום ההוצאה לאור 

דפוסת/מקום 
 הוצאה לאור

 אלפאנומרי
Alphanumeric 

47 *  NOלא  NOלא  פריט 

<c><did><unittitle><imprint> 
<publisher> THEN <persname 
@role="publisher"> OR 
<corpname 
@role="publisher"> 

persname/corpna
me 3.2.1 Publisher  .רשום את שם המוציא לאור 

דפוסת/שם 
 מוציא לאור

מילון 
 )ארגונים/אנשים(

 NO <c><unittitle><imprint><date> date-eadi 3.1.3לא  NOלא  פריט 48
Publication 
date .רשום את תאריך ההוצאה לאור 

דפוסת/תאריך 
 הוצאה לאור

 תאריך
Date 

48.1 
 NOלא  NOלא  פריט *

<c><unittitle><imprint><printer
> multilingualString 3.2.1 Printer .דפוס רשום את שם המקום/מוסד בו נדפס הפריט 

 אלפאנומרי
Alphanumeric 

 NOלא  NOלא  תצלום 49
<c><did><origination><persna
me @role="photographer"> persname 3.2.1 

Photographer's 
name   מילון )אנשים( שם הצלם 

 YESכן  NOלא  תצלום 50
<c><did><origination><corpna
me> corpname 3.2.1 Studio 

רישום של חותמת הסטודיו )במידה וקיימת( או 
 שם הסטודיו .במידה והיוצר בעצמו הינו סטודיו

 אלפאנומרי
Alphanumeric 

 YESכן  NOלא  תצלום 51
<c><did><origination><corpna
me @role> corpname 3.2.1 Studio type   סוג הסטודיו 

 רשימה
List of Values 

52 *  
כל 

 YESכן  NOלא  הרמות

<archdesc> OR <c> THEN 
<controlaccess><geogname 
@source @authfilenumber> thesaurusElement   Location   מילון )מקומות( מקום 

53 *  NOלא  NOלא  תצלום 
<c><did><physdesc><physfac
et><color @value> color 3.1.5 Color   צבעוניות 

 רשימה
List of Values 

 YESכן  NOלא  תצלום 54

<c><genreSpecificData><phot
ographs><photographType 
@value> photographType   

Photograph 
type   סוג תצלום 

 רשימה
List of Values 

55 *  YESכן  NOלא  תצלום 
<c><did><physdesc><dimensi
ons @formattedValue> dimensions 3.1.5 

Photograph 
size   גודל תצלום 

 נומרי
Numeric 

55.1 
 NOלא  NOלא  תצלום *

<c><genreSpecificData><phot
ographs><partOfSeriesName> partOfSeriesName 3.2.1 Part of 

אם יחידת התיאור היא חלק מסדרת תצלומים 
רשום את שם  -)לדוגמה של אירוע מסוים( 

 הסדרה.

חלק מסדרה 
 בשם

 אלפאנומרי
Alphanumeric 
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 NOלא  NOלא  מפה 56
<c><genreSpecificData><map
s><type @value> mapType   Map type   מפה סוג 

 רשימה
List of Values 

 NOלא  NOלא  מפה 57
<c><genreSpecificData><map
s><scale @value> scale   Map scale   קנה מידה 

 נומרי
Numeric 

 NOלא  NOלא  מפה 58
<c><genreSpecificData><map
s><scale @system> scale   Map System 

רשום האם המפה בשיטה המטרית או בשיטות 
 שיטת מדידה וכו'(. milesת )אחרו

 רשימה
List of Values 

59 *  YESכן  NOלא  מפה 
<c><did><physdesc><dimensi
ons @formattedValue> dimensions 3.1.5 Map size   גודל מפה 

 נומרי
Numeric 

60 *  NOלא  NOלא  מפה 
<c><genreSpecificData><map
s><partOfSeriesName> partOfSeriesName   Part of 

אם יחידת התיאור היא חלק מסדרת מפות 
 רשום את שם הסדרה.

חלק מסדרה 
 בשם

 אלפאנומרי
Alphanumeric 

 NOלא  NOלא  מפה 61

<c><genreSpecificData><map
s><coordinateSystem 
@value> coordinateSystem   

Coordinate 
System .רשום את רשת/ות הקוארודינטות במפה 

רשת 
 טותקואורדינ

 רשימה
List of Values 

 NOלא  NOלא  שרטוט 62
<c><genreSpecificData><sche
matics><type @value> schematicsType   

Schematic/Plan 
type   

סוג 
 השרטוט/תכנית

 אלפאנומרי
Alphanumeric 

 NOלא  NOלא  שרטוט 63
<c><genreSpecificData><sche
matics><scale @value> scale   

Schematic 
Scale   קנה מידה 

 נומרי
Numeric 

 NOלא  NOלא  שרטוט 64
<c><genreSpecificData><sche
matics><scale @system> scale   

Schematic 
measurement 
System   שיטת מדידה 

 רשימה
List of Values 

 NOלא  NOלא  שרטוט 65
<c><did><origination><persna
me @role="architect"> persname 3.2.1 

Name of 
Architect/Engin
eer    

שם 
המהנדס/האדרי

 כל
 אלפאנומרי

Alphanumeric 

66 

תיעוד 
בעל 

 YESכן  NOלא  פה
<c><did><origination><persna
me @role="interviewer"> persname 3.2.1 

Name of 
Interviewer   שם המראיין 

 אלפאנומרי
Alphanumeric 

67 

תיעוד 
בעל 

 YESכן  NOלא  פה
<c><genreSpecificData><oral
History><interviewee> thesaurusElement   

Name of 
Interviewee   מילון )אנשים( שם המרואיין 

68 

תיעוד 
בעל 

   NO <c><did><period> periodלא  NOלא  פה
Period(s) of 
events   תקופת אירועים 

 אלפאנומרי
Alphanumeric 



 EADIתקן 
 

18 
 

מס"ד 
 מקורי

רמת 
 תיאור

שדה 
 חובה?

שדה 
 EAD Element XSD field type חוזר?

ISAD 
(G) English Name סוג השדה שם השדה תיאור השדה עבור המשתמש 

69 

תיעוד 
בעל 

 NOלא  NOלא  פה
<c><genreSpecificData><oral
History><isTranscribed> Boolean 3.5 

Transcription 
existence   בוליאני קיום תמליל 

70 *  

תיעוד 
בעל 

 NOלא  NOלא  פה

<c><did><physdesc><dimensi
ons @type="duration" 
@formattedValue> dimensions 3.1.5 

Interview 
duration   ך הראיוןמש 

 נומרי
Numeric 

71 *  YESכן  NOלא  כרזות 
<c><did><physdesc><dimensi
ons @formattedValue> dimensions 3.1.5 Poster size   גודל כרזה 

 נומרי
Numeric 

 NOלא  NOלא  כרזות 72
<c><genreSpecificData><post
ers><type @value> posterType   Poster type   סוג כרזה 

 מהרשי
List of Values 

73 *  NOלא  NOלא  כרזות 
<c><did><physdesc><physfac
et><colorPrint> Boolean 3.1.5 Color print   בוליאני הדפסה צבעונית 

74 *  NOלא  NOלא  כרזות 
<c><did><physdesc><physfac
et><colorOfPaper> colorOfPaper 3.1.5 Color of Paper   צבע הנייר 

 רשימה
List of Values 

75 *  

הקלטו
ת קול 

 YESכן  NOלא  וחוזי

<c><did><physdesc><dimensi
ons @type="duration" 
@unit="minute" 
@formattedValue> dimensions 3.1.5 Duration in min   משך זמן בדקות 

 נומרי
Numeric 

76 *  

הקלטו
ת קול 

 YESכן  NOלא  וחוזי
<c><did><physdesc><dimensi
ons @type="duration" @unit> dimensions 3.1.5 Unit of duration   יחידות משך 

 רשימה
List of Values 

77 
הקלטו
 NOלא  NOלא  ת קול

<c><did><origination><persna
me @role="producer"> persname 3.2.1 Producer   מפיק 

 אלפאנומרי
Alphanumeric 

78 
הקלטו
 NOלא  NOלא  ת קול

<c><did><origination><persna
me @role="editor"> persname 3.2.1 Editor   עורך 

 אלפאנומרי
Alphanumeric 

79 

הקלטו
ת קול 

 NOלא  NOלא  וחוזי
<c><genreSpecificData><audi
o><recordingMethod @value> recordingMethod   

Recording 
method   שיטת הקלטה 

 רשימה
List of Values 

   NO <c><did><unitdate> date-eadiלא  NOלא  יחוז 80
Production 
Date   תאריך הפקה 

 תאריך
Date 
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 YESכן  NOלא  חוזי 80.1
<c><genreSpecificData><vide
o><contentType> videoContentType   

Video content 
type   סוג תוכן החוזי 

 רשימה
List of Values 

 YESכן  NOלא  חוזי 81
<c><did><origination><persna
me @role="producer"> persname 3.2.1 Producer name   מפיק 

 אלפאנומרי
Alphanumeric 

 NOלא  NOלא  חוזי 82
<c><genreSpecificData><vide
o><cameraType> cameraType   Type of camera 

רשום את סוג המצלמה שבאמצעותה צולם 
 סוג המצלמה קטע החוזי.

 ריאלפאנומ
Alphanumeric 

83 *  NOלא  NOלא  חוזי 
<c><did><physdesc><physfac
et><videoColor> boolean   Color   בוליאני צבע 

 YESכן  NOלא  חוזי 84
<c><did><origination><persna
me @role="director"> persname 3.2.1 Director name   במאי 

 אלפאנומרי
Alphanumeric 

 YESכן  NOלא  חוזי 85
<c><did><origination><persna
me @role="leadingActor"> persname 3.2.1 

Leading actor 
name   שחקן ראשי 

 אלפאנומרי
Alphanumeric 

 YESכן  NOלא  חוזי 86

<c><genreSpecificData><vide
o><auxLang @type="subtitle" 
OR ="dubbing" 
@langcode=""> auxLang   

Dubbing / 
subtitles 

רשום את שפות הדיבוב/כתוביות אשר בשימוש 
 דיבוב/כתוביות בקטע החוזי, במידה ויש.

 אלפאנומרי
Alphanumeric 

87 *  NOלא  NOלא  חוזי 
<c><genreSpecificData><vide
o><hasAudio> boolean   Audio available   ?בוליאני האם יש קול 

 YESכן  NOלא  פריט 88
<c><geographicalLocation 
@gridSystem> 

geographicalLocat
ion   

Geographical 
location   מיקום גיאוגרפי 

 שדה מורכב
Complex field 

 YESכן  YESכן  פריט 89

<c><geographicalLocation><lo
cation @coordinateSystem 
@geoType> WITH 
<vertex><latitude><longitude>
<height></vertex> vertex   

Location 
Position 

רשום או דקור קו רוחב, אורך וגובה מעל פני 
הים. גובה מעל פני הים אינו חובה. יש לדקור 

לפחות נקודה אחת ולציין האם מדובר בנקודה, 
קו, פוליגון או אליפסה. יש לציין את מערכת 

 הקואורדינטות של נקודות הציון.

מיקום 
 גיאוגרפי גיאוגרפי/נ"צ

 NOלא  YESכן  פריט 90
<c><geographicalLocation><c
ontext> 

geographicalCont
ext   

Location 
Context 

רשום את ההקשר של המיקום הגיאוגרפי 
 ליחידת התיאור.

מיקום 
גיאוגרפי/תיאור 

 הקשר למיקום
 אלפאנומרי

Alphanumeric 

91 *  YESכן  NOלא  חפץ 
<c><did><physdesc><dimensi
ons @formattedValue> dimensions 3.1.5 

Object 
dimensions 

יש לרשום את ממדי החפץ 
עומק(. כל יחידה תיכתב בנפרד XרוחבX)אורך

 ממדי החפץליחידות. לדוגמה,  UNIT-מגדיר ו TYPEעם 
 נומרי

Numeric 
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TYPE"=WIDTH "UNIT"=METER." 

 YESכן  NOלא  פריט 92
<c><acqinfo><p><persname 
@role="owner"> persname 3.2.4 Owners .בעלים יש לרשום את הבעלים הנוכחיים של הפריט 

 אלפאנומרי
Alphanumeric 

93 
רמת 
EAD  כןYES  לאNO 

<eadheader><eadid 
@repositoryCode 
@countryCode @identifier> eadid   EADID 

( ISILיש לרשום את מזהה הארכיון הבינלאומי )
   REPOSITORYCODE. EADIDבתכונת 

94 
יק ת

 YESכן  NOלא  ופריט
<c><digitalCopies><file @type 
@path> file   

Digital 
Reproduction 
file 

רשום את הנתיב היחסי של הקובץ או הקבצים 
 המהווה/ים עותק דיגיטלי לרשומה.

קובץ עותק 
 דיגיטלי

 אלפאנומרי
Alphanumeric 

95 
כל 

 NOלא  NOלא  הרמות
<eadheader><profiledesc><de
scrules> descrules 3.7.2 

Rules or 
Standards in 
use 

רשום את הכללים והתקנים בהם נעשה שימוש 
 ליצירת יחידת התיאור.

כללים ותקנים 
 בשימוש

 אלפאנומרי
Alphanumeric 

96 

רמות 
עליונות 

עד 
תיק 
)לא 

 NOלא  NOלא  כולל(

<archdesc> OR <c> THEN 
<did><repository 
@repositoryCode> WITH 
<corpname>;<country 
@countryCode>;<address> repository 3.1 Repository 

רשום את שם ופרטי הארכיון המחזיקים 
 ארכיון מחזיק ביחידת התיאור.

 אלפאנומרי
Alphanumeric 

97 
כל 

 NO <archdesc @rootUnitId> archdesc   Root Unit Idלא  NOלא  הרמות

יש לציין את מזהה  במידה ומדובר בייבוא חלקי,
רשומת השורש, שמהווה את רשומת האב 

-לרשומה הקטלוגית העליונה ביותר בקובץ ה
EADI. 

מזהה רשומת 
 השורש

 אלפאנומרי
Alphanumeric 

 


