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 2009 שנתיכנס  -מאלי

אלחנן אדלר ' על מפעל החיים של פרופ

סימון אורלי 

 

בשנים התפתחות הטכנולוגיה ועולם התקשורת  :כבר קלישאה םבדברים שהאפתח 

במרחב החדש כל אדם יכול לגשת . העמידו בפני עולם הספרנות אתגרים חדשיםהאחרונות 

לקרוא מאמרים , לקטלוגים של ספריות בארץ ובעולם ולעיין באוספיהם, בכל עת, מביתו

 . מלאים בכתבי עת אלקטרוניים ולחפש את מבוקשו במאגרי מידע מקצועיים

היא תוצאה של עשרות שנות עבודה מתמדת , הנתפסת היום כמובנת מאליה, מציאות זו

 .בעמל רב מאחורי הקלעים הנעשית, ומסורה

ם לתיווך בין כנולוגיה שהקדישו את עבודתם וזמנהמדענים ואנשי הט, מעטים החוקרים

 .החידושים הטכנולוגים לתחום הספרנות

 

אלחנן ' הוא פרופ ,האדם שהביא את מהפיכת המידע לספריות בישראל, החלוץ והמוביל

אולם בדקות , קצרה היריעה מלתאר את כל פועלו רב השנים. אדלר שלכבודו התכנסנו כאן

 .הקרובות אסקור את תרומתו הייחודית והעניפה לעולם הספרנות בישראל

  

 ילדים 6 -אב ל, לחיההוא נשוי . 1968עלה ארצה בשנת ואלחנן אדלר נולד בבוסטון ' פרופ

. כדים רביםסב לנו

 

 -יהודית עת סיים לימודי הסמכה לרבנות ב -אדלר בעשייה ספרנית' החל פרופ ב"בארהעוד 

Yeshiva University בלשנות שמית , תואר ראשון ושני בספרות עברית לצד לימודי

ספריית ובמחלקה היהודית ב Yeshiva University -עבד כספרן יהדות ב, במקביל .וספרנות

 Harvard College Library. 

 

עד , שנה 30ופעל שם במשך , ללמד באוניברסיטת חיפהלעבוד ומיד עם עלייתו ארצה החל 

  .תפקידו האחרון בה כסגן מנהלב, 1997לשנת 

בספרייה  טכנולוגיות מידעל "סמנכאלחנן אדלר מתפקידו כ' בעוד כמה ימים יפרוש פרופ

 .הלאומית

 

שהניחו את התשתית למפעלים  אדלר בעבודתו לאורך השנים פיתח כלים ייחודיים' פרופ

 . שובים בעולם הספרנות והמידע בארץהגדולים והח
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 :לפי סדר כרונולוגי, כמה ממפעליו הבולטיםאמנה 

  Index to Hebrew Periodicals  (IHP)–מפתח חיפה למאמרים בעברית . 1

עמד  1977ובשנת , פיתח את התזאורוס העברי הכללי הראשון לדליית מידע 1976בשנת 

י והחשוב זמשמש עד היום המאגר המרכה, "מפתח חיפה לכתבי עת בעברית"בראש מפעל 

 .ביותר לתלמידים וחוקרים באיתור מאמרים בעברית

 

 יצירת רשת ביבליוגרפית לאומית. 2

ופיתח את רשת  קטלוג מקוון ברשת האינטרנטם לראשונה מערכת יהק 90 -בשנות ה

בראשה  ,הארציתאוניברסיטאיות לשיפור והרחבה של הרשת הביבליוגרפית -הספריות הבינ

  .הוא עומד עד היום

 Union List Of Serials ארגן מחדש את הקטלוג המאוחד לכתבי עת בישראל 1997בשנת 

(ULS) ייסד את הקטלוג המאוחד לספריות בישראל  1998בשנת וUnion List of Israeli 

Libraries (ULI) . 

ולברר באיזו ספריה אקדמית הקרובה  את מבוקשואחת  לאתר בשאילתאאדם יכול  בעזרתם

 .הפריט מצוי לביתו

 

 מרכז למקורות מידע דיגיטליים  -ד"מלמ. 3

של מאגרי לות "יטלי בעולם ונפוצה מאוד המוחלה מהפכת המידע הדיג עת ,90 -בשנות ה

עולם פעלים הגדולים של מאדלר את אחד מה' הקים פרופ, מידע וכתבי עת אלקטרוניים

המוסדות האקדמיים בארץ מאגד . (מרכז למקורות מידע דיגיטליים)ד "מלמ –המידע בארץ 

חיצת הבאת עולם המידע העצום בל –את מה שנתפס כיום כמעט ברור מאליו  מאפשר

 .כל תלמיד וחוקר אלכפתור 

לפיו מודל , שנים והעמיד את המודל לפעילותו 6עמד בראש המפעל במשך אדלר ' פרופ

 .פועל עד היוםד "מלמ

ואלו  ,דולריםספקי מידע במיליוני  עשרותזים עם ד נחתמים מדי שנה חו"במסגרת מלמ

מקצועיים גישה לעשרות אלפי כתבי עת אלקטרוניים ולמאות מאגרי מידע  מאפשרים

 .מסחריים

לעמוד פשר יא המוסדותבין  זההפעולה השתוף רק חשיבותו הגדולה של המאגד הוא ש

הנדרשים ליצירת האוסף הדיגיטלי החשוב  א מקצועי"במשאבים העצומים של תקציבים וכ

 . מידע בספריות ורק כך יכלה להתקיים אותה מהפיכת, הזה

 

 תקנים מקצועיים בינלאומייםהטמעה ופיתוח של . 4

של שיטות ספרנות ( סטנדרטיזציה)תקינה הוא יצירת  בין הצדדים החשובים בתרומתו

 . תוך פיתוח החלק העברי והישראלי בתקן, בישראלמקובלות בעולם והטמעתן ה
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ל "בינספרניים כיום הספריות האקדמיות בארץ לפי סטנדרטים  עובדותהודות לפעילותו 

 .ביבליוגרפי לקיטלוג MARCובראשם פורמט , מקובלים

לפורמט רשומות ביבליוגרפיות , ואולי מיליוני ,מאות אלפיבמשך השנים הוא דאג להסבה של 

 .בינלאומי

שפה הבהתאמה והטמעה של סטנדרטים אלה תוך פתרון בעיות תרומתו הייחודית היא 

בינלאומיות ופתח אופקים חדשים מערכות מידע ספרניות  עםדבר זה איפשר שיח . העברית

 .שהיו סגורים בפני ספריות בשפה העברית

לחברות ברשת הבינלאומית , אדלר' בהובלתו של פרופ, הצטרפה מדינת ישראל, לאחרונה

רשומות בין החברים דבר המאפשר החלפה של , OCLCהחשובה ביותר בתחום הספרנות 

 .של היצירה הרואה אור בישראל בפני מלומדים בכל העולםאדירה וחשיפה 

 

 ספריה הלאומיתטכנולוגיות מידע ב. 5

במסגרתו  ה הלאומיתיהספריבראש מפעלי הדיגיטציה של אדלר ' פרופמד וע 1999משנת 

בין המפעלים האדירים שנעשו בשנים האחרונות . הינסרקים ומועלים לרשת אוצרות הספרי

מפות  ,אוצר כתבי יד תלמודיים, עיתונות עברית היסטורית, נמצא את מאגר הכתובות העולמי

טות מארכיון הצליל הלאומי הקל, כתבי יד, ספרים נדירים, עתיקות של ירושלים וארץ ישראל

מפעל זה  .באשר הואלכל גולש המגישים את אוצרות העם היהודי  פריטיםמאות אלפי . ועוד

לספריה הלאומית מעמד מנהיגותי בקרב ספריות העולם היהודי ויצרו תשתית  בהובלתו הביא

 .יטלית למורשת היהודיתגלספריה הדי

 

לכדי קטלוג  ההספרייאדלר לאיחוד מלא של עשרות קטלוגים של אוספי ' פרופ הביא, במקביל

הלאומית של מדינת  ההספרייאת אוסף מרכזי אחד החושף בפני המשתמשים בארץ ובעולם 

 – (רשימת מאמרים במדעי היהדות)י "מאגר רמב אתהעלה , כמו כן .ישראל והעם היהודי

סטנדרטים ל –מאגר ביבליוגרפי ראשון במעלה לכל המתפרסם בעולם בנושאי יהדות 

 .מקצועיים מתקדמים

 

ל בקרב ספריות וספרנים "אדלר מעמד בינ' לפרופ לותו העניפה בתחומי הספרנות הביאהפעי

הוקרה מיוחדת  ות הוקרה על תרומתו אף קיבל תעודתכא. יהודיים ועבריים ברחבי העולם

על תרומה יוצאת מן  (American Jewish Libraries)ב "מארגון הספריות היהודיות בארה

 .הכלל לספרנות היהודית ותפקיד מנהיגותי במחשוב ספריות

ר של גופים וועדות מקצועיות רבות אשר פיתחו "שימש כחבר וכיו, ומחקריו ולצד עבודותי

 .בהתמדה את הספרנות כמקצוע
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רב לאורך השנים בבתי ספר לספרנות במוסדות אקדמיים  ןבכישרואלחנן מד מל ,במקביל

והעמיד , ועוד אוניברסיטת בר אילן, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת חיפה –בארץ 

  .תלמידים הרבה

אדלר בראש התוכנית לתואר שני בלימודי מידע במכללת דוד ילין שנפתחה ' כיום עומד פרופ

 .השנה

 .מרצה מבוקש המציג ופותח כנסים וימי עיון מקצועיים רבים בארץ ובעולםבנוסף הוא 

 

אדלר כמה פרסומים מניחי יסוד בתחום ' פרופ פרסםיחד עם עשייתו המקצועית הנרחבת 

פרסום , (יחד עם אביבה שיחור) "ספר יסודות וכללים: הקיטלוג" ובניהםבעברית  הספרנות

 .בכל ספריות ישראל עיקריד היום כמקור מידע מקצועי המשמש ע

 

 (יחד עם סוזן לזינגר) פירסם את הספר 1998בשנת 

 " Cataloging Hebrew materials in the online environment :a comparative study 

of American and Israeli approaches   "  

 . קיטלוג חומר עברי בסביבה המקוונתהמסכם את עקרונות פרסום ייחודי 

יחד קורפוס איכותי של תיעוד  םהמהוויבמשך השנים פרסם עשרות רבות של מאמרים 

 .מקצוע הספרנות בארץ

 

  -ואסכם 

נושא את חותמו הייחודי בישראל התחום הספרנות והמידענות מאושיות אדלר הוא ' פרופ

  .במשך עשרות שנות עשייה

בקיטלוג בין אם מדובר , מהמדרגה הראשונה מקצועית סמכותאדלר הוא ' פרופ

אדלר ' בפרופ .או בתכנון מפעלי דיגיטציה יוקרתייםבהפעלת מערכות מידע , יבליוגרפיהבו

, ספרנות ומידענות, מדעי הרוח והיהדות)נמצא שילוב נדיר של ידע עצום בתחומים שונים  

 .ולת ביצוע והובלת שינויושל שילוב בין ידע ותיאוריה לבין יכ, (ומערכות מידע

 

מפרות  הייהנובישראל שלא נהנה או שעתיד ללמוד אין אדם שלמד את לימודיו האקדמיים 

וזו תרומתו , אדלר לפיתוח שירותי המידע בספריות ישראל' עשייתו רבת השנים של פרופ

 .לקידום המחקר בכל תחומי האקדמיה

 

 .בישראלדע והספרנות בעולם המי, ושאין דומה ל, הוא מהווה עמוד תווך

 

 .המכבד את הבריות ופועל בענווה, כל זה גלום באיש נעים הליכות
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