פרויקט  InterPARESוהאיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע
שמחים להזמינכם לסימפוזיון בינלאומי בנושא:
עבודה עם רשומות דיגיטליות :מחקרים בתיאוריה ובפרקטיקה הארכיונית
יום שלישי 19 ,ביוני  ,2018ו' תמוז תשע"ח
אולם הישיבות ,מכון ון ליר ,רח' ז'בוטינסקי  ,43ירושלים
ההרצאות תינתנה בשפה האנגלית ,בליווי תרגום סימולטני למעוניינים
 10:00 – 9:15דברי פתיחה
ברכות
דוד אמיתי ,מנהל ארכיון יד יערי,
יו"ר האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע
סקירה של מחקר InterPARES
לוצ'יאנה דוראנטי ,בית הספר לספרנות ,ארכיונאות ולימודי מידע ,אוניברסיטת בריטיש קולומביה,
קנדה.
מנהלת פרויקט InterPARES
 11:30 – 10:00מושב ראשון  -שימור האמון
יו"ר :לואיס אסטבה קאסלאס אי סרה ,ניהול רשומות וארכיונים ,עיריית ג'ירונה ,קטלוניה
 :PaaSTשימור כשירות לביסוס אמון
ג'ובאני מיקטי ,המחלקה ללימודי מסמכים ,בלשנות ,פילולוגיה וגיאוגרפיה ,אוניברסיטת לה ספיינזה,
רומא ,איטליה
שימור רשומות חתומות ואטומות דיגיטלית על ידי שימוש בבלוקצ'יין
חרווייה סטאנציק ,המחלקה למדעי המידע והתקשורת ,אוניברסיטת זאגרב ,קרואטיה
מנהל  -צוות אירופה ,פרויקט InterPARES
אימוץ ה"ענן" ומקצוען הרשומות :האם חוזי ה"ענן" תומכים בצרכי ניהול רשומות?
קורין רוג'רס ,בית הספר לספרנות ,ארכיונאות ולימודי מידע ,אוניברסיטת בריטיש קולומביה ,קנדה
רכזת פרויקט )2019 – 2013( InterPARES
 12:00 – 11:30הפסקת קפה
 13:00 – 12:00מושב שני – הערכה ארכיונית וארכוב האינטרנט
יו"ר :מאשה זולוטרבסקי בר ,יד טבנקין
ההבטחה לארכוב הרשת בבלגיה [פרויקט ]PROMISE
סבסטיאן סויז ,מנהל העבודה והארכיונים בארכיון המדינה בבלגיה ופרידל גיארט ,חוקרת בארכיון
המדינה ובספרייה המלכותית של בלגיה

תהליכי שימור וביעור באתר אינטרנט של ממשלת ישראל :משרד החוץ כמקרה מבחן
סילויה שנקולבסקי-קרול ,המחלקה למדעי המידע ,אוניברסיטת בר-אילן ,אסף טרקטינסקי ,ראש
תחום ניהול ידע ,ארכיון המדינה ,ישראל
 14:00 – 13:00ארוחת צהריים
 15:30 – 14:00מושב שלישי  -מעורבות אזרחית וממשלתית
יו"ר :דפנה רבן ,הפקולטה לניהול ,אוניברסיטת חיפה

מעבר לספקטרום :תפקידם של הרשומות וניהול רשומות במעורבות אזרחית
ג 'ני באן ,המחלקה ללימודי מידע ,יוניברסיטי קולג' לונדון ,בריטניה
ממשלה פתוחה :נתונים פתוחים
אליזבת שפרד ,המחלקה ללימודי מידע ,יוניברסיטי קולג' לונדון ,בריטניה
לשחק נגד "הבית" :מדיה חברתית ואמון בממשל המקומי
לויס אוונס ,תלמידת תואר שלישי באוניברסיטת בריטיש קולומביה ,קנדה
יושבת ראש קבוצת העבודה הקנדית לסטנדרט של רשומות אלקטרוניות כעדויות ממוסמכות
(דוקומנטריות)
 16:00 – 15:30הפסקת קפה

 17:30 – 16:00מושב רביעי  -רשומות דיגיטליות :מדיניות ,אמינות ומטא דאטה.
יו"ר :חרווייה סטאנציק ,המחלקה למדעי המידע והתקשורת ,אוניברסיטת זאגרב ,קרואטיה
שירותים אלקטרוניים בין מינהלים ציבוריים :מספר המלצות לעיצוב ולמדיניות על בסיס חקר
מקרה של מועצת העיר ג'ירונה
לואיס אסטבה קאסלאס אי סרה ,ראש מדור .מנהל תחום אבטחת מידע ,ניהול רשומות וארכיונים,
עיריית ג'ירונה ,קטלוניה
רישוי של רשומות דיגיטליות אמינות לתמיכה בתהליך הביקורת בדרום אפריקה
מפו נגופה ,המחלקה למדעי המידע ,אוניברסיטת דרום אפריקה ,דרום אפריקה
האידיאל ,הממשי והדרך קדימה :מטא דאטה ארכיונית בסביבת ההפצה העכשווית
יוסף ט 'טניס ,בית הספר למידע ,אוניברסיטת וושינגטון ארה"ב
דברי סיכום :אסף טרקטינסקי ,ראש תחום ניהול הידע ,ארכיון המדינה ,ישראל
-------------------------------------------עלות יום העיון ₪ 140 :למשתתף ,לסטודנטים  ₪ 70בהצגת כרטיס סטודנט בתוקף.
הסעה :בכפוף למספר מספיק של נרשמים ייצא אוטובוס לירושלים מתחנת הרכבת סבידור מרכז
בתל אביב בשעה  .8:15האוטובוס יחזור לתל אביב בסוף הכנס .להרשמה לחץ כאן

