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סדר-היום

התכנסות 
אליאב-פלדון מירי  פרופ'  הישראלית,  ההיסטורית  החברה  יו"ר  פתיחה  דברי 
תל-אביב אוניברסיטת  להיסטוריה,  החוג  אלגזי,  גדי  פרופ'  כאן?  אנחנו  למה 

ארכיון ומחקר
'הארץ' עתונאי,  וייץ,  גידי   300 קו  בפרשת  ארכיוני  תיעוד  על  העבודה   —

— סוגיית הפרטיות בחשיפת חומרי הארכיון של רשויות מקומיות
   מיכל הנקין, מנהלת ארכיון חיפה

— ארכיון במחקר אוכלוסיות פריפריה: הערבים הבדואים של באר שבע / הנגב 
    ד"ר אחמד אמארה, עמית מחקר פולונסקי במכון ון-ליר בירושלים

דוקטורנטית   בהר"ד,  שלם  הילה  הדיגיטלי  בעידן  ארכיון  מבוסס  — מחקר 
    להיסטוריה במכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בי-ם 

הפסקה

סדר-יום ציבורי לחשיפה בארכיונים הממשלתיים
ד"ר נעם הופשטטר, מכון עקבות

ארכיון וחברה
— צנזורה, ביורוקרטיה ודיגיטציה בהכנת הסדרה "סאלח, פה זה ארץ ישראל"  

   רנן יזרסקי, מצוות התחקיר של הסדרה והמחלקה לפוליטיקה וממשל, 
   אוניברסיטת בן-גוריון

— הארכיון בפרשת ילדי תימן, מזרח ובלקן: מקור אובייקטיבי או כלי לעיצוב 
    דעת קהל? נעמה קטיעי, עמותת עמר"ם, חוקרת השיח בפרשה

— קשרי ישראל והדיקטטורות באמריקה הלטינית
   לילי טראובמן, חברת קבוצת הפעולה בעניין

— שטח צבאי סגור - חסיון התיעוד של היחס כלפי המיעוט הערבי בתקופת 
   הממשל הצבאי אדם רז, היסטוריון, קרן ברל כצנלסון 

סיכום הכנס

יותר מ-95% מהחומרים שבארכיון המדינה ובארכיון צה"ל ומערכת הביטחון אינם פתוחים 
לעיון הציבור. ארכיונים ומסמכים חשובים נוספים אינם נגישים כלל. לאחרונה צומצמה עוד 
יותר חשיפת מסמכים לעיון. הארכיונים הממשלתיים אינם ממלאים את ייעודם: לאפשר גישה 

חופשית לתיעוד השייך לציבור. זהו מצב בלתי-נסבל במדינה דמוקרטית.
מה לא נחשף? למה? איך זה פוגע בציבור? מדוע התיעוד חייב להיות פתוח? ומה אפשר לעשות?

מי צריך ארכיונים — ולמה הם חייבים להיות פתוחים?
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