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 עיקרי הממצאיםתמצית ו

 

, הניתוח המוצג בהמשך עוסק בשינויים ובהתפתחויות שחלו בשנים האחרונות במפת המו"לים בישראל

שני שינויים בולטים , שנת כניסת החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל, ובהן 4102השנים שלפני שנת 

מצד אחד גדל חלקן היחסי של הוצאות לאור של כותר יחיד, שחלק ניכר מהן הן  הוצאה לאור עיקריים: 

ספר יחיד, כנראה ירד ממפת המו"לים הפעילים )אולי עצמית של המחבר, אשר לאחר התנסות בהפקת 

בחלק היחסי של ההוצאות לאור שחל . מימצא זה עולה בקנה אחד עם הגידול (לטובת מו"ל עצמי חדש

פחת חלקם של מו"לים מסחריים המפיקים הרבה כותרים  -יות מכלל המו"לים הפעילים.  מצד שניהעצמ

מתרכזים בידי מספר קטן והולך של  ,המתפרסמים בכל שנה ,חדשים בכל שנה, כך שרוב הכותרים החדשים

זיות מו"לים. הנתון האחרון מצביע על התחזקות המו"לים המסחריים הגדולים ועל גידול במגמת הריכו

 בענף ההוצאה לאור.

למיזוגים של  -התפתחויות אלו ניתן לייחס לשינויים שחלו בשוק הספרים במהלך השנים, ובעיקר

 ביתן, דביר ומודן, הקשורות לרשת "צומת ספרים", ואשר לצד רשת -ההוצאות לאור: כנרת, זמורה

  את  דמותו של שוק הספרים בישראל כשוק דואופולי בעיקרו. ותצקי, מקבעמסטי

 

התפלגות המו"לים לא נבדקה במסמך זה, להגנה על הספרות והסופרים בישראל על השפעות החוק 

 בסיסהוות להמתייחס כאמור לתקופה שקדמה להחלת החוק, אך המימצאים המוצגים בהמשך יכולים 

 סייעלוצאה לאור של ספרים בתקופה שלאחר החלת חוק זה, ולניתוח השפעות החוק על מגמות בשוק הה

 . שמשרד הכלכלה אחראי לוהספרים בביצוע ניתוחים כלכליים הקשורים ליישום מדיניות האכיפה של חוק 

 

 מימצאים עיקריים 

  במספר המו"לים המסחריים הפעילים שהוציאו לאור  2%..4חלה ירידה של  4114-4101בין השנים

 -ירד מספרם ל 4101 -, הרי שב4114מו"לים שהיו פעילים בשנת  0,602שנה: לעומת ספרים באותה 

999. 

 יחסית  , שהיה גבוהשעורן. חל גידול בחלקן היחסי של הוצאות לאור מסחריות שהוציאו כותר יחיד

 .4101 -ב 62.9% -ל , עלה %..29ועמד על  4114-כבר ב

 4ירידה בחלקן היחסי של ההוצאות לאור שהוציאו מעל כותר אחד: שעור המו"לים שהוציאו  חלה 

הוצאות לאור ירידה מעט יותר מתונה חלה בשעורן של   4101-ב 4.2%-ל 9%..0-כותרים ירד מ

 .4101 -ב 4.0% -ל 4114 -ב 02.2%-מ :ספרים בשנה 01שהוציאו מעל 

 להפקת  4114 -ב אחראיםהיו  ,ספרים בשנה( 9לאור מעל  מסחריים גדולים )שהוציאו עשרה מו"לים

"עשרת של היחסי גדל חלקם  4101-, אך בשיצאו לאור באותה שנה ספרים החדשיםמכלל ה %..22

 .בשנה הנזכרתשיצאו לאור  ספרים החדשיםמכלל ה 90.6 % והם הוציאו לאורהגדולים" 
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 תוכן עניינים

 

 4עמ'        : רקע, מטרות ומתודולוגיה0פרק 

 : התפתחויות ושינויים במאפיינים העיקריים של ההוצאות לאור בישראל 5פרק 

 7עמ'         5112-5105בשנים 

 9עמ'       ספרים חדשים לפי סוג המו"לים.א( 

 01עמ'        המו"לים מגזרב( ספרים חדשים לפי 

 00עמ'     של מו"לים. לפי פריסה גיאוגרפיתג( ספרים חדשים 

 04עמ'        מו"לים לפי  שפת הפרסום( ד

  02עמ'     5115-5101המו"לים בישראל בשנים  : מגמות והתפתחויות במפת 2פרק 

 04עמ'    מסחריים לפי מספר הספרים החדשיםהתפלגות המו"לים הא( 

 02עמ'    שינויים לאורך זמן בחלקם היחסי של המו"לים הגדולים ב( ה

  01עמ'    הספרים החברות בהתאחדות המו"לים בישראלנספח: רשימת הוצאות 
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 , מטרות ומתודולוגיה2: רקע1פרק 

 

 רקע 

והיא  שנים האחרונותהעבודה בהמשך עוסקת בהתפתחויות ובשינויים שחלו במפת המו"לים בישראל ב

מהווה נדבך נוסף בניתוח ההתפתחויות בשוק הספרים, תחום שבמימדיו השונים עוסק בהרחבה מינהל 

 המחקר והכלכלה בשנים האחרונות )ר' פרסומים בנושא באתר מינהל  מחקר וכלכלה של משרד הכלכלה(. 

 

חס משתייכת למימד ההיצע של שוק הספרים )לעומת מימד הביקוש, המתיי ההוצאה לאור של ספרים

, סיפור קצר, רומןשכתב מחבר ) יצירהלהיבטים של צרכנות ודפוסי צריכה של ספרים(. זהו תהליך שבו 

אתר , כתב עת, עיתון, ספרמאמר, כתבה עיתונאית וכדומה(, מועברת אל קהל הקוראים, בצורה של 

 וכדומה.   אינטרנט

  

כוללים מספר שלבים, וראשיתם במסירת כתב היד של הספר  בדפוסופרסום היצירה  תהליך ההוצאה לאור

 המתמחה בכך )או למערכת כתב עת  כאשר מדובר במאמר, בסיפור קצר או בשיר(.   הוצאת ספריםל

, תהליך ההוצאה לאור הוא קצר, שכן כשהמחבר מסיים אינטרנטלעומת זאת, ביצירה המתפרסמת ב

לכתוב את יצירתו הוא יכול להעלותה לאתר אינטרנט ובכך "להוציא לאור" את עבודתו. המסמך הנוכחי 

אינו עוסק בהפקה דיגיטלית של ספרים, נושא הראוי לבחינה נפרדת על רקע ההתפתחויות המהירות 

  ים מודפסים ע"י גופי ההוצאה לאור השונים הפועלים בישראל.אלא כאמור בהוצאה לאור של ספר בתחום,

במדינות שונות במערב )בעיקר בארה"ב(, מקובל שההתקשרות עם המו"ל נעשית בעזרת סוכן ספרותי, אך 

והמחבר מטפל בעצמו בחתימת החוזה מול המו"ל. לעיתים ההוצאה  ,בישראל שיטה זו פחות מקובלת

 , המטפל בכל שלבי הפקת הספר. )הוצאה עצמית( ולאור נעשית על ידי המחבר עצמ

ביתן, -כנרת זמורה בהם: ,בישראלשכן המו"לים הגדולים  ,ההחלטה על המו"ל המועדף היא משמעותית

 ןאו הוצאות בגודל בינוני, כמו: עם עובד, הקיבוץ המאוחד וידיעות ספרים, אינ ,כתרו הספרייה החדשה

וכוחם השיווקי גדול ומשמעותי לעומת מו"לים   ל כתב הידוצאה לאור שהשתתפות בהבד"כ דורשות 

או לחלופין הוצאה עצמאית שבה, בדרך כלל, נדרשת השתתפות או מימון מלא של המחבר בהוצאה  ,קטנים

 כתב היד.לאור של  

יד( שבהוצאה לאור, הבוחרים אילו -)קוראי כתבי הלקטוריםהשלב הבא הוא שלב בחירת כתב היד ע"י 

יוצאו לאור מבין כלל כתבי היד המגיעים להוצאה. הבחירה נעשית על פי שיקולים שונים:  כתבי היד

 עד של הוצאת ספרים נתונה ועוד.איכות, סיכויי ההצלחה המסחרית של כתב היד, טעמו של קהל הי

העריכה כוללת  .שלב העריכהמתחיל  לאחר הבחירה בכתב היד וחתימת חוזה בין המו"ל לבין היוצר,

שמטרתה להשביח את התכנים  מספר שלבים בהתאם לצרכים העולים מכתב היד: עריכה ספרותית

לוגי; עריכת לשונית של  הכתיבה לפי מבחינה ספרותית; עריכת תוכן הכוללת יצירת  רצף כרונולוגי או 

 עריכת ליטוש שמטרתה לשפר את הכתוב מבחינה תחבירית. כללי האקדמיה ללשון; ולבסוף,

                                                 
2
 פרסומים בעתונות היומית ובאתרי אינטרנט שונים בנושא. ו לפי ויקפדיה 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8_%D7%A7%D7%A6%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%A2%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%AA%D7%A8_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%AA%D7%A8_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%AA%D7%A8_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%99%D7%93_(%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%99%D7%93_(%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8)
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 -הוא השלב הבא ובו מעוצבת כריכת  הספר, בין היתר בסיוע של גרפיקאי, ואחריו  עיצוב העטיפהשלב 

 מיועדת לספרים.מעוצבים עמודי הספר על פי תבנית ייחודית ה שלב העימוד שבו

מכאן, הספר מוכן להדפסה. בשלב זה יוגש למחבר תדפיס סופי לאישורו ולאישור העורך. עם חתימתם, 

 לאישורו הסופי של המו"ל ולאחר מכן יחל הליך הדפסת הספר.  יעבור הספר

עותקים.  0,111בישראל מקובל כי כמות הדפסת מהדורה ראשונה של ספרי קריאה עומדת על  - הדפסה 

 411-מקובל להדפיס במהדורה ראשונה כמות קטנה יותר של כ ספרי שירהבז'אנרים מסוימים כגון 

 עותקים.

בסיום ההדפסה וההשבחה מגיע שלב כריכת הספר. ניתן לכרוך את הספר בכריכה קשה או רכה,  - כריכה

 בעת החתימה על הסכם ההוצאה לאור. שיקולי המחבר והמו"לעפ"י 

הספרים נשלחים למפיץ, ומופצים לחנויות הספרים וכן נשלחים לספרייה הלאומית ולקטלוג  -הפצה 

 הספריות הציבוריות.

יחסי בשל הכמות הגדולה של כותרים המופצים בישראל, ההוצאה נעזרת ב -וקידום מכירותיחסי ציבור 

 וקידום מכירות כדי לקדם ולהגדיל את מכירות הספר החדש. ציבור

 ,יא ראשיתו של שלב עבודה המערב גורמים רביםקבלת ההחלטה על הוצאת ספר לאור באמצעות מו"ל ה

אנשי דפוס  מתרגמים, עורכים ספרותיים, מגיהים, מעצבים, מאיירים, מפיקי דפוס, לקטורים, בהם:

 בכוחות עצמו. .  בהוצאה עצמית, כאמור, על היוצר  לבצע את כל שלבי ההוצאה לאורוכריכה

ספרי בישול, ספרות משפטית, רומנים, מדע  ונים:הש ז'אנריםמו"לים בבמהלך השנים נוצרה התמחות של 

בדיוני וכד'. התקשרות עם מו"ל שתחומי התמחותו תואמים את הגדרת סוג הז'אנר שהספר משתייך אליו, 

 הן בשלב של חיפוש מו"ל והן בשלב של הפקת הספר, מגדילה את סיכויי קבלת הספר לפרסום. 

 ההוצאה לאורמבנה שוק הספרים והשחקנים העיקריים בשוק 

בנוי ממספר חוליות עיקריות: חוליית התוכן, חוליית ההוצאה לאור, ה שוק הוא שוק הספרים הישראלי

 . 3מכירת ספרים -חוליית ההפצה והחוליה הקמעונאית 

הכולל את ההוצאות לאור של הספרים, מאופיין במבנה דואופוליסטי של שתי  החלק של שוק הספרים

מת ספרים וסטימצקי, כשבראשונה גם מבנה בעלות אנכי, הקושר את הרשת עם רשתות שיווק גדולות: צו

 מספר הוצאות לאור עיקריות. 

באתר הרשות להגבלים עסקיים, וכן  פרסומים בנושא, ר' והתחרות בו להרחבה בנושא מבנה שוק הספרים

 באתר משרד הכלכלה.  4109ממרץ  הדו"ח השנתי על מצב ענף הספרים,

 

עוסקת בהתפתחויות כמותיות בשוק ההוצאה לאור בתקופה הנסקרת, אך אינה מתייחסת העבודה בהמשך 

מפברואר חוק הספרים ובהשלכות  ,תהליך המכירה של סטימצקיזה, בהן בשוק  מאוחרותהתפתחויות ל

  על הענף. 4102

                                                 
דביר, הוצאת הקיבוץ -זב"מ-למבנה השוק, ר' פירוט בהחלטת הרשות להגבלים עסקיים לגבי מיזם משותף של הוצאות כנרת 3

 .ואח'2009  מדצמבר עסקיים להגבלים הרשות מצגת וכן, 4119המאוחד ועמותת סימן קריאה,  מאוקטובר 

http://www.ofir.org.il/שירה-קטלוג-הספרים-אופיר-הוצאה-לאור
http://www.ofir.org.il/תקשורת-שיווקית
http://www.ofir.org.il/תקשורת-שיווקית
http://www.ofir.org.il/תקשורת-שיווקית
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 התאחדות הוצאות הספרים בישראל 

להעניק להן  ,צאה לאור של ספרים בישראלכדי לתמוך בהו 0949 -בהתאחדות המו"לים היא ארגון שהוקם 

שירותים שונים, לייצג אותן מול רשויות המדינה ולהגביר את מכירות הספרים. התאחדות הוצאות 

, שבמסגרתו מוקמים, בכל שנה, ירידי ספרים ברחובות הספרים מפיקה ומנהלת  את שבוע הספר העברי

 ניכרות. הערים ובהם נמכרים ספרים בהנחות

 

והפעילות,  הוצאות ספרים, בהן: רוב הוצאות הספרים המסחריות הגדולות 914-ת חברות כיום כבהתאחדו

מסחריות של האקדמיה ושל מוסדות וארגונים אחרים -כשלצידן חברות בהתאחדות גם הוצאות ספרים לא

 ) עמותות ועוד(. 

 

עם זאת, הוצאות לאור מסחריות רבות אינן חברות בהתאחדות המו"לים, אף שאלו הן בעיקר הוצאות 

 גדולות.  -ספרים לא

 

 מטרות ומתודולוגיה

תוך בחינת  שנים האחרונותלים הפעילים בישראל ב"נועדה להציג מפה עדכנית של המו שלהלןהסקירה 

ובכמות המסחריים ויים שחלו במספר המו"לים מאפייניהם העיקריים, ולהצביע על התפתחויות ושינ

הכותרים שהוציאו במהלך התקופה הנסקרת. ידיעה והבנה של ההתפתחויות בהוצאות לאור הן חיוניות 

בביצוע  ניתוחים כלכליים הקשורים  סייעיכולות ל ןלהבנת ההתפתחויות בשוק הספרים בישראל, וה

 . שמשרד הכלכלה אחראי לו ליישום מדיניות האכיפה של חוק הספרים והספרות

 

 מקורות המידע ודרכי עיבוד הנתונים

בסיס הנתונים לניתוח בהמשך הוא קובצי הספרייה הלאומית לכותרים חדשים היוצאים לאור כל שנה. 

 שלפיו הספרייה הלאומית  על חוק הספרים, הנסמך ,המקור הרשמי לנתונים על הוצאות לאור בישראלזהו 

  הספרים שיצאו לאור בישראל בשנה נתונה.את כל בידיה מרכזת 

 

קבצי כותרים האחד,  :שני סוגי קבצים של נתונים על הוצאות לאור בישראל בספריה הלאומית מרוכזים

כאמור, הקובץ הראשון שימש בסיס  קובץ מאגר המו"לים.השני, ו חדשים היוצאים לאור בכל שנה,

זמין לעיבודים עצמאיים של מינהל המחקר בנקודת  לעיבודים במסמך זה, בעוד שמאגר המו"לים לא היה

הזמן הנוכחית, מעבר לעיבוד על ההוצאה לאור לפי שפת פרסום, המובא בהמשך, שאותו מציגה הספרייה 

 ואילך(, מתוך מאגר המו"לים.  4104הלאומית בפרסומיה המאוחרים )

 

בעמדות שהועלו ע"י ושא ואתרי אינטרנט בנבהסתייענו  התפתחויות בשוק המו"ליםכרקע לניתוח ה

במהלך פגישות ודיונים לקראת חוק הספרות והסופרים  גורמים שונים בשוק הספרים ובענף ההוצאה לאור

 במאמרים בנושא בעיתונות היומית. כמו גם   בישראל

 

 

 

 

                                                 
4
 .הוצאות לאור. ראה נספח 20רשימה שמית של  עפ" אתר האינטרנט של התאחדות הוצאות הספרים. הפירוט באתר מציג 
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: התפתחויות ושינויים במאפיינים העיקריים של ההוצאות 2פרק 

  2002-2012לאור בישראל בשנים 

 כותרים חדשיםקבצי 

הלאומית. כל מי שמוציא לאור ספר בישראל חייב למסור שני עותקים ממנו לספרייה  עפ"י חוק הספרים,

ספרים אלקטרונים  נכללים באוספי הספרייה הלאומית גם ,עם התפתחות ההוצאה לאור הדיגיטליתכיום, 

עיתונים וכתבי עת, ספרי שמע וקבצי מוזיקה  שונות, בהם: ופרסומים דיגיטליים אחרים בפלטפורמות

חיפוש במאגרי הספרייה ובאתרים נוספים, מהווים מקור ההנרשמים במערכת  ,ווידיאו. פרסומים אלו

 מקור לעיבודים המוצגים בהמשך.  כאמור, מידע עדכני לקוראים, ו

 

 מאגר המו"לים 

נרשמים במאגר המו"לים ו הלאומיתמרבית המו"לים הישראלים מוסרים את פרסומיהם לספרייה 

הכולל מו"לים הפועלים בישראל בהווה, וכאלה שפעלו בה בעבר. בשנים האחרונות גוברת  ,הישראליים

מודעות המו"לים, בעיקר הפרטיים והקטנים, להעביר לספריה הלאומית עותקים של הכותרים שהם 

 שראל.מוצאים לאור, ובכך הם תורמים להשלמת תמונת מפת המו"לים בי

המידע במאגר כולל את תולדות ההוצאה, כתובתה, שם המנהל או הבעלים, שינויי שם ושותפויות בין 

מו"לים, שפות הפרסום, סוג המדיה, ולגבי חלק מהמו"לים, גם  הערה קצרה על הנושאים שבהם הם 

 עוסקים.

שראל עוד לפני מעבר לחשיבות ההיסטורית של המאגר, הממפה את מפעל ההוצאה לאור של ספרים בי

הקמת המדינה, יש לו מטרות שימושיות, שכן מאגר זה ממפה את זכויות היוצרים של יצירות שראו אור 

בארץ ישראל, כולל של מו"לים שחדלו להתקיים, ומאפשר איתור בעלי זכויות ויורשים של הוצאות לאור 

 כאלו. 

הם מו"לים  0,122ור שונים. מתוכם, וגופי הוצאה לאמו"לים  0,600( 4104-מעודכן לבמאגר רשומים )

אך הם מפיקים ומוציאים לאור  ,הם גופים ומוסדות שעיסוקם העיקרי אינו מו"לות 902-מסחריים, ו

 מהמו"לים והגופים הרשומים במאגר מפרסמים ספרים עבור המגזר החרדי והדתי. 946פרסומים שונים. 

 :מו"לים לא פעילים, בהם 414-(, כ4104-לר, , כאמומעודכןהלצד המו"לים הפעילים, רשומים במאגר )

עם, -אקדמון, אור מוציאים לאור ותיקים מראשית היישוב, ומו"לים שפעלו בשנים האחרונות, בהם:

 אחרים, אך הפסיקו את פעילותם בתחום  ההוצאה לאור. עופרים ו

בנקודת הזמן מנהל מחלקת עותקי חובה בספרייה הלאומית(,  דוד הנגבי,בהם: ) להערכת גורמים בתחום

מתי חתכים, לדוגמה: מהנתונים במאגר המו"לים מידע  להפיקהיה לא ניתן  שבה נערכה העבודה שלעיל,

כל את  ,כאמור,כולל ה מו"ל מסוים נכנס למאגר, אלא רק תמונת מצב של המאגר בנקודת הזמן הנוכחית

, מידע טקסטואליברשומות המאגר קיים  אמנם מיון לפעילים ולא פעילים.המו"לים הקיימים במאגר, עם 

הפסיק לפעול", או "בשנת  4104", "בשנת 09.1כגון: שנת ההקמה, הפסקת הפעילות ועוד )"הוקם בשנת 

ההוצאה נמכרה להוצאה אחרת"(, אולם מידע זה אינו ניתן לעיבוד כמותי, שכן במאגר הנוכחי לא  4101

 ידע של "שנת הקמה", או "מועד רישום המו"ל".קיימים שדות מ

רק כיון  "פעיל -לא"מוציא לאור כבו בנוסף לכך, קצב העדכון של המאגר אינו קלנדרי, שכן  לא מסווגים 

הוצאה לאור מפסיקה פעילות לזמן מה  אחתספרים. לא  לאור לא הוציאהוא שבמשך שנה או שנתיים 

הרשומה במאגר לאור מחדש את פעילותה. תיתכן, אם כן, הוצאה  ,או אדם אחר ואחר כך, יורשי הבעלים 

 כפעילה למרות שבפועל אינה פעילה. 
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הן לרוב הוצאות היסטוריות או כאלו שברור שנסגרו או פשטו  "פעילות -לא"הוצאות המסווגות במאגר כ

 את הרגל וחדלו להתקיים.

 ,בהמשךהמוצג  ,השינויים במפת המו"ליםניתוח בשל המגבלות  הנזכרות של נתוני מאגר המו"לים, 

בצי נתונים סטטיסטיים של כותרים חדשים וקוהכלכלה ל שערך מינהל המחקרמיוחד  5מתבסס על  עיבוד

 .4101ולשנת  4111ת נתי שנים: לשלש שמפרסמת הספרייה הלאומית

 

ים היוצאים חדש המתייחס לכותרים מודפסיםכאמור, הניתוח נערך על בסיס רשימות כותרים חדשים 

שמגמת הגידול בספרים לאור בכל שנה. הניתוח  אינו כולל, בשלב זה, ספרים אלקטרוניים, אך אין ספק, 

ח הנושא, גם לגבי קצבי ספרים אלקטרוניים, בשנים תומקוונים בישראל מחייבת היערכות מתאימה לני

 .הבאות

 

 . 5112-5105אור בשנים כותרים חדשים, ספרים חדשים וספרים בהוצאות מסחריות  שיצאו ל

המציג את  0כמסגרת ההתייחסות וכרקע לניתוח ההתפתחויות במפת המו"לים בישראל, מוצג בהמשך לוח 

מספרם של הספרים החדשים המודפסים שיצאו לאור בהוצאות מסחריות בשנים האחרונות, בהשוואה 

 לכלל הכותרים החדשים ולכותרים שהינם ספרים בכל שנה. 

 6הספרייה הלאומית מפרסמת נתונים על מספר הכותרים החדשים שיצאו לאור בכל שנה.כאמור, 

המונח: "כותרים חדשים" כולל,לצד ספרים חדשים שיצאו לאור בשנה נתונה, גם פרסומים חדשים 

 אחרים, בהם: כתבי עת ,ספרים מוקלטים ותקליטורים.

 

החדשים  עקבית בהתפתחות מספר הכותרים לא ניתן להצביע על מגמה, הרי שסדרת כותרים חדשיםלגבי 

מבטא בעיקר את השינוי שחל  הכותרים החדשיםנראה כי השינוי במספר  לאורך השנים הנסקרות.

משקפת את הגידול שחל בכתבי עת ועיתונים התפתחות ה: כותרים חדשים שאינם ספריםבהתפתחות 

בשל המשבר בשוק כתבי העת  נראהכ, ואילך 4114 הירידה במספרם החל משנת, ו4116 – 4114 בשנים

 .על רקע התחרות הגוברת עם העיתונות המקוונת והעיתונות הכתובה

שגם הם  ,הנמכרים או המופצים לציבור בחינם ,ניתן לשער כי במהלך השנים גדל גם מספר הפרסומים

שתרמו  דרכי איסוף המידע על כותרים שאינם ספרים בהשתכללות ,כן" וכותרים"נכללים בהגדרת 

 .לשינויים במספר הכותרים החדשים

ספרי  ,ספרי שירה ,לילדים ולנוער ,כוללת את כל ספרי הקריאה והעיון למבוגרים "ספרים חדשים"סדרת 

כמו גם  ,דת וקבלה ,הלכה ,ספרי תחביבים וכן ספרי קודש  ,בישול ,ספרי מסע טיול והדרכה  ,מדע ועיון

שהתפרסמו לראשונה באותה השנה או כאלו  ,ת מדעיים ואחריםדוחו, עבודות מחקר, ספרי לימוד חדשים

 .תרגומים ועיבודים חדשים, הדפסות חדשות, עדכונים, הכולל מהדורות, שיצאו בפרסום חדש

                                                 
5

ברשימות הכוללות הוצאות מסחריות בהגדרתן המורחבת: הוצאות מסחריות וגם הוצאות נערכו קבצים  המקוריים טוייבו וה 

 ע"י נחום זיטר, מהספרייה הלאומית בירושלים,  ועל כך מסורה לו תודתנו. של גופי מחקר )ר' בהמשך(. העיבוד נערך 
 .שלו בשער כתוב שהוא כפי, חוברת או ספר :כגון, פרסום של שם- כותר 6

  2003 -החל מעותקים ממנו לספרייה הלאומית.  כל מי שמוציא לאור ספר בישראל חייב למסור שניחוק הספרים, לפי 

והחלתו על כל  זאת בעקבות הרחבת חוק הספרים , הכותרים החדשים  בישראלכל מפרסמת הספרייה הלאומית נתונים על 

 באתר המינהל. 4104ד של מינהל המחקר לגבי חוק הספרים "ר' חוו ,ליתר פרוט בנושא הכותרים.

 

http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/library/aboutus/past/law/Documents/NLI-law-books-2000-2005.pdf
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ושעורם  בכל שנה, הכותרים החדשים שהתפרסמומהווים חלק ניכר מכלל , בהגדרתם זו "ספרים חדשים"

סדרה זו משקפת תנודתיות במספר הספרים  גם. 4116 –ב  66.9% -ל 4100ב  90.4% בטווח שביןנע 

 .החדשים שהתפרסמו בכל שנה

שנה ע"י הוצאות לאור כל שיצאו לאור בהמודפסים חדשים הפרים סדרת הסהניתוח בהמשך ממוקד ב

  שהן ההוצאות לאור הרלבנטיות לעבודה זו. ,מסחריות

, נעה 4104עד  4114בשנים  שיצאו לאור בכל שנה בהוצאות מסחריות,הכמות השנתית של ספרים חדשים 

מכלל הספרים שנה, והם מהווים בממוצע מעל למחצית  אלף ספרים בכל 2.2אלף ועד  4.4בטווח שבין  

 שלהלן. 0לוח  'החדשים שיצאו לאור במהלך כל אחת מהשנים בתקופה הנסקרת, ר

 

 , במספרים ובאחוזים 4104-4114: ספרים חדשים שיצאו לאור  בשנים 0 לוח

 5112 5114 5112 5116 5117 5111 5112 5101 5100 5105 השנה

 7,128 8,201 8,405 8,680 7,860 7,414 7,148 7,339 6,876 046,. סה"כ כותרים חדשים

 6,399 6,436 6,840 6,866 5,850 6,384 6,326 6,285 6,302 4,2.4 כותרי ספרים חדשים

שיצאו לאור ספרים חדשים 

 (0בהוצאות מסחריות

4,407 2,577 2,427 2,521 2,622 2,576 2,215 2,652 2,241 2,402 

כותרי ספרים חדשים מסך  %

 הכותרים החדשים

90.6 90.4 .9.6 .9.4 .6.0 42.2 66.9 .0.2 4..9 .9.. 

הספרים בהוצאות מסחריות %

   פריםכ הס"מסה

22 94 99 94 94 96 90 94 99 2. 

           שאינם ספרים כותרים

 01.4% %..01 01.9% 04.0% 09.0% %... 4.1% 9.9% 2.9% 2.0% אחוז כתבי עת ועיתונים

 (4) 01.4% 4.4% 4.4% 6.9% 9.0% 2.9% 2.9% 4.2% 2.2% אחוז קלטות ותקליטורים

,מוגדרות הוצאות מסחריות בהגדרה מצומצמת, המתייחסת רק לגופי הוצאה לאור  0-4( בחלק זה של העבודה ובלוחות 0

 ( חסרים נתונים.4   מסחריים. 

 .4104- 4114מקור:  עיבודי מינהל המחקר לנתוני הספרייה הלאומית לשנים 

 

 ספרים חדשים לפי סוג ההוצאה לאור א( 

השונות מבחין בין מו"לים מסחריים, ממשלתיים, הוצאות לאור של האקדמיה סיווג ההוצאות לאור 

 ומוסדות מחקר, הוצאה עצמית לאור וכן  הוצאות אחרות, שונות,  בהן: מוזיאונים, עמותות ועוד.

מעל  שהוציאו לאור, ההוצאות המסחריותהקבוצה הגדולה ביותר מבין כל סוגי ההוצאות לאור כוללת את 

וחלקן היחסי נע, במהלך התקופה,  בטווח שבין  ,למחצית מכלל ההוצאות לאור של ספרים בעשור האחרון

ושעורה מצוי . כאמור זוהי הקבוצה הדומיננטית מקרב ההוצאות לאור 4104 -ב 99%-ל 4114 -ב %.2

 במגמת עליה קלה במחצית השנייה של העשור האחרון. 

 

בעצמו ללא מו"ל. חלק  היא הוצאה לאור שבה המחבר מטפל בכל שלבי הפקת הספר עצמיתלאור הוצאה 

ניכר מהסופרים המתחילים מממנים מכיסם את הוצאות ספרם ואחראים לכל שלבי הפקתו ושיווקו, 

בעיקר מפני שלא נמצאו מתאימים ע"י מו"לים שהם פנו אליהם, או מפני שרצו לחסוך בהוצאות הכרוכות 

נע  ,עצמיתלאור בהוצאה שהתפרסמו  חדשים ע"י מו"ל מסחרי. החלק היחסי של ספריםבהפקה של ספר 

 ה של העשור. ימגמת גידול קלה במחצית השני ומסמן (,4116-)ב 4% -( ל4100 -ב) 44%בטווח שבין 

 -, מכלל ההוצאות לאור, מצוי במגמת ירידה לאורך השנים: מממשלתיתלאור הוצאה החלק היחסי של 

 .4104 -ב 9%-ל 4114 -ב 04%



  11   

 

עמד,  הוא הנמוך ביותר מבין סוגי ההוצאה לאור, והוא האקדמיה תהוצאבהחלק היחסי של ספרים 

מכלל ההוצאות לאור היו של  09%, שבה 4116 -ב יתהכששנת השיא הי ,6.2% -כבממוצע לתקופה, על 

 האקדמיה. 

 -כמכונים, מוזיאונים ואחרים עמד על  : הוצאות  של עמותות,הוצאות אחרות לאורהחלק היחסי של 

 .40%של  4119 -, בממוצע לתקופה, עם נקודת שיא ב06.4%

של המו"לים המסחריים, מכלל המו"לים, מצוי במגמת עליה, בדומה היחסי בעשור האחרון, שעורם  ככלל,

לתיות של הוצאות ממשהיחסי לעומת מגמת ירידה בשעורן  ,להוצאות לאור עצמיות של מחברים שונים

 . אחריםמו"לים האקדמיה ושל לאור, ויציבות בשעור היחסי של הוצאות לאור של 

 

 ספרים חדשים לפי המגזר ב( 

הבחנה בין הוצאות לאור לפי השתייכותן המגזרית מצביעה על מגמת גידול בפרסומי הוצאות לאור של 

הוצאות לאור חילוניות על מגמת ירידה בחלקן של  -בעשור האחרון, ובהתאמה המגזר החרדי והדתי

 42.2, אף שאלו מהוות רוב מכלל ההוצאות לאור במהלך כל התקופה, וחלקן היחסי עמד על % וממשלתיות

 בממוצע שמהוות הוצאות לאור של המגזר החרדי והדתי בתקופה הנסקרת. 49.6בממוצע לעומת % 

 

 חוזים מסה"כ :  ספרים חדשים לפי סוג ההוצאה ולפי המגזר בעשור האחרון, בא5לוח 

 השנה
 ממוצע 5112 5114 5112 5116 5117 5111 5112 5101 5100 5105

 לתקופה

 011% 011% 011% 011% 011% 011% 011% 011% 011% 011% 011% סוג ההוצאה

 94.9 .2 99 94 90 96 94 94 99 94 22 מסחריות

 ..09 .0 02 06 4 04 09 04 41 55 06 (0עצמית

 4.6 02 01 01 9 9 6 9 2 9 9 משלתיתמ

 6.2 9 4 6 02 9 6 9 6 2 9 אקדמיה

 06.4 06 02 09 .0 04 06 40 09 06 09 (4אחר

 ממוצע 011% 011% 011% 011% 011% 011% 011% 011% 011% 011% מגזר

 49.6 49 40 44 42 .0 44 44 40 .4 40 דתיים וחרדים 

 42.2 49 49 .4 46 4. 44 64 69 44 69 (4אחרים

 ( כולל ממשלתיים4   ( עמותות, מכונים, מוזיאונים4מו"ל.     ( ללא 0

 מקור: נתונים סטטיסטיים, פרסומים שנתיים של ספרייה הלאומית.
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  באחוזים : ההשתנות לאורך זמן של הוצאה עצמית והוצאה מסחרית0תרשים 

 

 
  הלאומית ספרייה של שנתיים פרסומים, סטטיסטים נתונים: מקור

 

 ספרים חדשים לפי הפריסה הגיאוגרפית של מו"לים ג( 

 . 7בתקופה הנסקרת , שלגביה נמצאו נתונים זמינים4104בהמשך מתייחסים רק לשנת הנתונים 

 

 0,494) פעלו בירושלים ובתל אביב -מרביתןערים ויישובים,  441 -כעל פני התפרסו  4104 -ההוצאות לאור ב

( וחיפה 409(, באר שבע )444(, בבני ברק )462ספרים(, באור יהודה ) 4.4בהתאמה(, ברמת גן ) 0,446 -ו

(021 .) 

הנתונים מבליטים את ריכוזם של מו"לים רבים באזור המרכז ובת"א אך גם בירושלים, דהיינו: לא 

בין גודל האוכלוסייה  שר אפשריבפריפריה הגיאוגרפית. בהקשר זה, כיוון בדיקה מעניין עשוי להיות ק

 . שבו ביישוב מסוים למספר המו"לים

אחד המאפיינים הגיאוגרפיים של פרסום בהוצאה עצמית הוא מיקומו בסביבת מגוריו של המו"ל העצמי 

. נראה כי הפריסה הנרחבת של מו"לים על פני מעל שהינו מחבר העבודה וזאת, ככל הנראה, משיקולי נוחות

מעידה על ריבוי הוצאות עצמיות, ומחזקת את הממצאים שהוצגו קודם, של גידול בשיעור  מאתיים ישובים

לגבי ריבוי הישובים שבהם  ,הספרים שיצאו בהוצאה עצמית בשנים האחרונות. אולם למרות האמור לעיל

ממוקמות הוצאות לאור, הרי שמספר הספרים שיצאו לאור, בחלק ניכר מהם )כגון: באזור, באשדוד,  

 בן יהודה(, הוא מזערי, וכאמור רוב המו"לים מרוכזים באזור המרכז ולא בפריפריה.בא

 

 

 

 

                                                 
7

בהצגת רצף נתונים לאורך זמן, שכן הם יכולים להצביע על שינויים במידת הפיזור או הריכוז יש משמעות לניתוח כזה  

הגיאוגרפי של הוצאות לאור בישראל. כאמור, נתונים אלו לא היו זמינים במועד כתיבת המסמך הנוכחי, אולם הספרייה 

 ונים אלו.ואילך,  נת 4104, משנת הלאומית, האחראית לנושא, כוללת בפרסומיה המאוחרים
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לפי מספר הספרים שהוציאו, בישובים נבחרים, בשנת  : הפריסה הגיאוגרפית של הוצאות לאור5תרשים 

5105   

 
 מקור: נתונים סטטיסטיים, פרסומים שנתיים של ספרייה הלאומית

 

 

 הפרסוםמו"לים לפי שפת ד( 

על זמינות ונגישות הנתונים ממאגר המו"לים, מפרסמת הספרייה הלאומית  שהוזכרו למרות המגבלות 

. אף כי המידע אינו רציף, זהו נתון כעיבוד ממאגר המו"לים נתון על שפת הפרסום של ספרים חדשים

בשפה ספרים חדשים  4104הוציאו לאור בשנת מהמו"לים,  69%-כ, רוב המו"ליםמתברר כי מעניין: 

לאורך השנים מסתמנת מגמת גידול במספר ההוצאות המפרסמות בשפות זרות, , אך העברית בלבד

 ירידה בחלקן היחסי של ההוצאות המפרסמות בעברית בלבד.  -ובהתאמה

שבה  4114 במספר ההוצאות המפרסמות בערבית וברוסית: לעומת שנת במיוחדבולטת  מגמת גידול זו

שהוציאו מו"לים   062 נרשמו 4104 -בהרי ש  מו"לים שהוציאו פרסומים בשפות ערבית ורוסית, 54נרשמו 

במספר הספרים החדשים ברוסית  4104 -ל 4114בין השנים  ..6גידול של פי : חל בשפות אלולאור ספרים 

 וערבית. 

)אין נתונים  4114בין השנים  יחסית תוןמספרם של המו"לים שהוציא ספרים בשפה האנגלית גדל בשעור מ

 .1%.. -: ב4104 -מוקדמים( ל
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 : מגמות והתפתחויות במפת המו"לים בישראל2פרק 

 

ובכמות הספרים שיצאו מספרן של ההוצאות לאור המסחריות בהמשך מוצגים שינויים והתפתחויות ב

לאור בשנים נבחרות. הניתוח מתבסס על עיבודים מיוחדים שנערכו על רשימת קובצי ספרים חדשים 

. העבודה על שתי 4101 -וב 4114 -שהפיקה הספרייה הלאומית עבור מינהל המחקר, בשתי נקודות זמן: ב

הל המחקר את הרשומות של שנים אלו נתאפשרה הודות לסיוע מהספרייה הלאומית שטייבה עבור מינ

ספרים בשתי השנים הנזכרות.  בשל אילוצי זמן, הוגבל הניתוח לשתי נקודות  זמן מסחריות של הוצאות 

 בלבד.

מעבר להוצאות לאור  ,וכוללתבחלק זה של הניתוח, הגדרת המו"לים המסחריים היא רחבה יותר 

 כגון:מוסד ביאליק, יד יצחק בן צבי וכד'.הוצאות לאור של  אוניברסיטאות וגופי מחקר  גם ,מסחריות

מכאן, ש"ספרים חדשים של הוצאות לאור מסחריות" הוגדרו, לצורך הניתוח בהמשך, כ: ספרים חדשים 

הוצאות מסחריות יחד עם ספרים חדשים שיצאו לאור ע"י הוצאות לאור של  שיצאו לאור ע"י

ספרים חדשים שיצאו לאור בשנים הנזכרות  . בהגדרה זו לא נכלליםנוספיםאוניברסיטאות וגופי מחקר 

 בהוצאות לאור אחרות,  בהן: הוצאות לאור ממשלתיות או של  עמותות שונות. 

 

 5101לעומת  5115א( התפלגות המו"לים המסחריים לפי מספר הספרים החדשים  בשנת 

או לאור ספרים במספר המו"לים המסחריים הפעילים שהוצי 2%..4חלה ירידה של  4114-4101בין השנים 

מו"לים   999 -ירד מספרם ל  4101 -, הרי שב4114מו"לים שהיו פעילים בשנת  0,602באותה שנה: לעומת 

 מסחריים  שפרסמו ספרים חדשים בשנה הנזכרת.

 

 מסחריות לאור של הוצאות היחסיחלקן הגידול שחל בנתון הבולט העולה מניתוח זה הינו ה מעבר לכך,

עלה במהלך (, 4114יחסית בנקודת הבדיקה  ההתחלתית ) , שהיה גבוהשעורן. בכל שנה שהוציאו כותר יחיד

. חלק ניכר מאותן הוצאות לאור של ספר יחיד הן, ככל הנראה, 4101 -ב 62.9% -ל %..29 -מ השנים

 שון שלו.הוצאות של המחבר עצמו, שבד"כ לא הוציא לאור ספרים נוספים מעבר לאותו ספר ביכורים רא

, ניכרת ירידה בחלקן היחסי של ההוצאות לאור שהוציאו מעל כותר אחד: אמור לעיללוכהשלמה ה בהתאמ

בתקופה הנסקרת, ומגמה זו מתקיימת גם  4.2%-ל 9%..0-כותרים ירד מ 4שעור המו"לים שהוציאו 

ת ירד לכמחצי 4101 -ספרים בשנה,  ששעורן ב 01בקצהו השני של הלוח, של הוצאות לאור שהוציאו מעל 

 (.4)ר' לוח   4.0%-ל 02.2%-מ 4114 -משעורן ב
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 לפי מספר הכותרים) ספרים בלבד( לכל הוצאה לאור בשנים (0: התפלגות המו"לים המסחריים2לוח 

 במספרים מוחלטים ובאחוזים.  5101-ו 5115

5115אחוז מסה"כ  5101 5115 מספר ספרים להוצאה 5101אחוז מסה"כ    

 011% 011% 222 0604 המו"לים המסחרייםסה"כ כלל 

 62.9% %..29 626 12. כותר אחד בלבד

 4.2% 9%..0 42 499 כותרים   4

 4.1% 4.0% 41 009 כותרים  4

 2.9% 4.4% 29 99 כותרים  2

 4.4% 4.4% 44 24 כותרים  9

 0.9% 0.2% 09 44 כותרים  6

 0.9% 1.6% 09 01 כותרים  4

 1.4% %..1 4 04 כותרים  .

 1.4% 1.9% 4 . כותרים  9

 1.9% 1.2% 9 6 כותרים  01

 4.9% 9.1% 49 0. כותרים  00-09

41-06 94 09 4.4% 0.9% 

41-40 21 00 4.9% 0.0% 

40-21 4. 4 0.4% 1.4% 

20-91 0. 6 0.0% 1.6% 

90-011  01 6 1.6% 1.4% 

 1.4% 1.4% 2 2 ומעלה 011

 מוסד ביאליק, יד יצחק בן צבי וכד'. הוצאות לאור של אוניברסיטאות וגופי מחקר כגון:( מו"לים מסחריים כולל 0

 עיבודי מינהל המחקר לקובצי נתונים של הספרייה הלאומית לשנים הנזכרות.  מקור:

 

 השינויים לאורך זמן בחלקם היחסי של המו"לים הגדולים ב( 

מסך  ספרים חדשים 9כאלו שהוציאו לאור מעל  – ניתוח נוסף נערך לגבי חלקם היחסי של מו"לים גדולים

 .4101-ו 4114 :החדשים שיצאו לאור בכל אחת מהשנים ספריםה

 ספרים החדשיםמכלל ה %..22אחראים להפקת מסחריים גדולים  מו"לים 01היו  4114 -מתברר כי ב

 גדולות.מסחריות  הוצאותשיצאו לאור באותה שנה ע"י 

ספרים מכלל ה,  90.6מחצית:% למעל המסחריים הגדולים שהפיקו מו"לים עשרת הגדל חלקם של  4101-ב

 .בשנה הנזכרת החדשים

ספרים חדשים  9מעל לאור והוציאו  ,4114 -שהיו פעילים בגדולים מו"לים  6עוד עולה מהנתונים כי לפחות 

 .4101 -באותה שנה, לא הוציאו לאור אף ספר חדש אחד  ב

 

השינויים שחלו במפת ההוצאה לאור  בשנים האחרונות: מצד אחד גדל חלקן מימצאים אלו מבליטים את 

היחסי של הוצאות לאור של כותר יחיד, שכאמור, חלק גדול מתוכן הן  הוצאה לאור עצמית של המחבר, 

ירד ממפת המו"לים הפעילים לטובת מו"ל עצמי חדש. , כנראה אשר לאחר התנסות בהפקת ספר יחיד
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העצמיות מכלל המו"לים  אחד עם הגידול המסתמן בחלק היחסי של ההוצאות לאור מימצא זה עולה בקנה

פחת חלקם של מו"לים המפיקים הרבה כותרים בכל שנה, כך  -(,  מצד שני4 כפי שהוצג בלוחהפעילים )

שרוב הכותרים החדשים המתפרסמים בכל שנה מתרכזים  בידי מספר קטן והולך של מו"לים. הנתון 

 על התחזקות המו"לים הגדולים ועל גידול במגמת הריכוזיות בענף ההוצאה לאור.האחרון מצביע 

התפתחויות אלו ניתן לייחס לשינויים שחלו בשוק הספרים בשנים האחרונות, ובעיקר המיזוגים של 

אשר לצד רשת ורשת "צומת ספרים", קשורות למודן, הו ביתן, דביר-כנרת, זמורה ההוצאות לאור:

  את  דמותו של שוק הספרים בישראל כשוק דואופולי בעיקרו. ותצקי, מקבעמסטי

, על מפת המו"לים 4102בהקשר זה, מעניין לבדוק את השפעת חוק הספרות והסופרים בישראל, מפברואר 

בישראל. נושא זה מחייב מעקב לאורך זמן. הערכות ראשוניות להשפעות החוק על מספר המו"לים בישראל 

 . באתר משרד הכלכלה 4109ממרץ  על מצב ענף הספרים, דו"ח השנתיניתן למצוא ב

 

-ו 5115בשנים  (0: התפלגות כותרים חדשים )ספרים בלבד( לפי המו"לים המסחריים הגדולים4לוח 

 , במספרים מוחלטים ובאחוזים5101

מס' ספרים  שם ההוצאה לאור

 5115חדשים 

מס' ספרים 

 5101חדשים 

אחוז מסך הספרים 

 5115החדשים 

מסך הספרים אחוז 

 5101החדשים 

סה"כ ספרים חדשים בהוצאה 

 מסחרית*

2,212 2,105 100.0% 100.0% 

 0.1% 0.5% 3 11 א.ניר

 0.3% 0.6% 6 13 אודיסאה

 1.4% 0.7% 30 16 אוניברסיטת בן גוריון

 1.1% 0.7% 24 15 אוניברסיטת בר אילן

 0.3% 0.7% 7 16 אוניברסיטת חיפה

 0.9% 0.9% 19 20 אוניברסיטת תל אביב

 0.8% 1.4% 16 30 אופוס  הוצאה לאור בע"מ

 0.0% 1.6% 0 36 עם הוצאה לאור בע"מ -אור 

 0.0% 0.7% 1 15 אורנית הוצאה לאור ושיווק בע"מ

 0.0% 1.2% 1 26 אח

 0.9% 0.4% 18 8 אחיאסף

 0.1% 2.9% 2 65 אסטרולוג

 0.0% 0.7% 0 15 אקדמון

 0.0% 1.5% 1 33 בבל

 2.9% 1.7% 61 37 גוונים

 0.3% 0.7% 6 15 גוינט וברוקדייל

 0.0% 0.5% 0 10 גל

 6.7% 0.0% 140 0 גנוסר : בית יגאל אלון,

 1.7% 2.4% 35 54 דני ספרים

 1.2% 1.0% 25 23 האוניברסיטה העברית

 1.1% 1.1% 24 25 האוניברסיטה הפתוחה

 0.4% 1.0% 9 22 הוד עמי

 1.2% 1.5% 25 33 י.ל.מגנאסהוצאת ספרים  ע"ש 
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מס' ספרים  שם ההוצאה לאור

 5115חדשים 

מס' ספרים 

 5101חדשים 

אחוז מסך הספרים 

 5115החדשים 

מסך הספרים אחוז 

 5101החדשים 

 0.2% 0.4% 4 8 הוצאת ספרים אחיאסף  בע"מ

 2.3% 3.4% 49 75 עובד בע"מ-הוצאת ספרים עם

 0.0% 0.1% 0 3 הוצאת ספרים שרברק

 0.6% 0.3% 13 7 הוצאת פוקוס בע"מ

 0.9% 0.9% 19 21 הוצאת שוקן

 0.9% 0.5% 18 12 הטכניון

 6.7% 5.7% 140 126 הקיבוץ המאוחד

 0.1% 0.6% 2 13 טרקלין

 1.1% 0.9% 24 20 יד ושם הוצאה לאור

 1.4% 0.4% 30 9 יד יצחק בן צבי

 1.9% 0.4% 40 8 ידיעות אחרונות

 0.2% 0.5% 4 10 החברה הישראלית -כרטא 

 3.4% 2.6% 72 57 כרמל

 3.4% 4.3% 72 96 כתר

 5.2% 4.9% 110 109 מודן 

מוסד ביאליק מיסודה של 

 ההסתדרות הציונית העולמית

16 14 0.7% 0.7% 

 0.5% 0.7% 10 16 מוסד הרב קוק

 0.5% 0.0% 11 0 מופת

 0.5% 0.5% 10 10 מחברות לספרות

 3.4% 3.7% 72 81 מטר

 0.4% 0.4% 8 9 מעלות הוצאת ספרים בע"מ

 0.0% 0.5% 0 11 מערכות

 0.8% 1.1% 17 25 מערכת

 0.3% 0.5% 7 12 מפה ומיפוי הוצאה לאור בע"מ

 0.7% 0.3% 14 6 מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל

 4.1% 5.3% 87 118 משכל 

 1.3% 3.7% 27 81 משרד הביטחון

 1.3% 2.3% 27 51 משרד החינוך

 0.3% 0.5% 7 11 משרד התמ"ת/הכלכלה

 2.9% 0.4% 61 8 בע"מ 4119סטימצקי 

 0.6% 2.4% 13 52 הוצאה לאור-סער 

 0.7% 0.6% 14 14 ספר לכול

 0.7% 2.8% 15 61 ספריית מעריב

 0.5% 1.6% 10 36 ספריית פועלים בע"מ

 0.0% 1.3% 0 29 עופרים הוצאה לאור

 2.3% 3.4% 49 75 עם עובד
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מס' ספרים  שם ההוצאה לאור

 5115חדשים 

מס' ספרים 

 5101חדשים 

אחוז מסך הספרים 

 5115החדשים 

מסך הספרים אחוז 

 5101החדשים 

 0.5% 0.1% 10 3 עמיחי הוצאת ספרים בע"מ

 0.0% 0.5% 0 12 ענבל

 2.0% 0.9% 43 19 פלדהיים

צומת ספרים דביר  כינרת זמורה 

 ביתן יריד הספרים

165 269 7.5% 12.8% 

 1.5% 0.5% 32 11 קו לקו

 0.9% 1.6% 18 36 קוראים הוצאת ספרים בע"מ

 0.6% 0.2% 13 4 ראובן מס בע"מ

 2.1% 0.0% 44 0 רימונים

 0.1% 1.1% 3 25 רכס

 2.1% 0.4% 44 9 רסלינג

 0.9% 0.9% 19 21 שוקן 

 1.1% 1.0% 24 23 קציר,-שטיינהרט

 3.0% 2.3% 63 50 שלגי

 ( הגדרה רחבה של מו"לים מסחריים עפ"י רשימות שטוייבו ע"י  הספרייה הלאומית.0

 כותרים באחת מהשנים הנזכרות.  9( מו"לים שהוציאו לאור מעל 4

המו"ל אינו מסה"כ(,שבהם שם  2.4%כותרים )  99 -כ 4101 -מסה"כ( וב 04.4%כותרים ) 421 -כ 4114( בנוסף, נרשמו בשנת 4

 חסר מו"ל(. -רשום על גבי הפרסום והמקטלג לא הצליח לזהות את  המו"ל של אותו פרסום ) הם מופיעים ברישום כ: חמו"ל

 .4101-ו 4114מקור: עיבודי מינהל המחקר לנתוני הספרייה הלאומית לשנים 
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 רשימת הוצאות הספרים החברות בהתאחדות המו"לים –נספח 

 בישראל

 

 .הוצאות הספרים החברות בהתאחדות המו"לים: 0נ. לוח

 שם הוצאת הספרים

 

 תחומי התמחות

 ראקדמיה, גיאוגרפיה, היסטוריה, יהדות, מדעי הרוח, מחק אילן -אוניברסיטת בר .1

 מחשבים, מודעות עצמית, פנטסיה, מדע בדיוני אופוס הוצאה לאור בע"מ .2

 כללי בע"מ עם מוציאים לאור-אור .3

ילדים, מילונים, אמנות שימושית ויצירה, משפחה וזוגיות, לימוד,  אחיאסף .4

 כללי עיון

 ... גוונים /טרקלין .5

 כללי לאור דביר הוצאה .6

 כללי, ילדים ונוער דני ספרים .7

 סיפורת, שירה, עיון, יהדות, ילדים המאוחד הוצאת הקבוץ .1

 נוער,לימוד, ילדים בע"מ זימזון שמואל .2

 כללי לאור זמורה ביתן מוציאים .01

 אקדמיה, יידיש, יהדות, ילדים, שפות, שיחונים דו לשוני ש.זק .00

 ... לאור ההוצאה-יד ושם  .05

 חקר ארץ ישראל, חקר ירושלים וחקר קהילות ישראל במזרח צבי-יד יצחק בן .02

 אקדמיה בע"מ יחדיו איחוד מוציאים לאור .04

 דביר מוציאיםביתן, -כנרת, זמורה .02

 לאור בע"מ
 קלאסי, ילדים, ספרות יפה, ספרי לימוד, ספרי הדרכה

החברה הישראלית למפות  –. כרטא 06

 ולהוצאה לאור בע"מ 
 אנציקלופדיה, בריאות, גיאוגרפיה, היסטוריה,טבע וסביב

 כללי ספרים כרמל הוצאת .07

 כללי כתר הוצאה לאור .01

, י.ל.מאגנס הוצאת ספרים ע"ש .02

 האוניברסיטה העברית
 מחקר ועיון

 ,כללי, בישול, בריאות, היסטוריה, טבע וסביבה, טיולים בע"מ מודן הוצאה לאור .51

מוסד ביאליק מיסודה של . 50

 הציונית העולמית ההסתדרות
 ,אנציקלופדיה, אקדמיה, היסטוריה, יהדות, מדעי החברה

 כללי מחברות לספרות .55

 כללי בע"מ מטר הוצאה לאור .52

 אקדמיה, יהדות, יצוא כל הספרים היוצאים בישראל ראובן מס בע"מ .54

 אקדמיה, היסטוריה, טבע וסביבה, יהדות, מדעי החברה מסדה בע"מ .52
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 לימוד בע"מ מעלות הוצאת ספרים .56

 כללי ספרית מעריב .57

 גיאוגרפיה, היסטוריה אנציקלופדיה, ביוגרפיות, בריאות, בע"מ מפה מיפוי והוצאה לאור .51

 אקדמיה, ביוגרפיות, היסטוריה, יהדות, לימוד ישראל מרכז זלמן שזר לתולדות .52

 כללי, אנציקלופדיה, ביוגרפיות, בישול, בריאות, היסטוריה משכל-בע"מ ידיעות ספרים .21

 כללי סטמצקי  .20

 בריאות, נוערבישול, ילדים, ספרי עזר,  בע"מ ר.סירקיס מוציאים לאור .25

 פרוזה, שירה, ספרי מתנה, ילדים, ביוגרפיות, נוער  לאור הוצאה –סער  .22

 כללי, אקדמיה, ביוגרפיות, היסטוריה, טבע וסביבה, יהדות בע"מ ספרית פועלים .24

 בישול, בריאות, טיולים, ילדים, הומור, חוברות עבודה הוצאת עופר .22

 ... לאור עופרים הוצאה .26

 ... בע"מ הוצאת ספרים עם עובד .27

 אקדמיה, ילדים, לימוד, מדעי החברה, מילונים בע"מ עמיחי הוצאת ספרים .21

 בריאות, תזונה, פעילות גופנית, מודעות אישית, מחשבים בע"מ הוצאת פוקוס .22

 כללי, ביוגרפיה, בישול, בריאות, יהדות, ילדים, לימוד בע"מ קוראים הוצאת ספרים .41

 כללי, אקדמיה, ביוגרפיות, בריאות, היסטוריה, טיולים הוצאת שוקן .40

 ... חסר פרוט תחום ההתמחות.

 מקור: אתר האינטרנט של התאחדות הוצאות הספרים בישראל. 

 

 

 

  

 
 


