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שנ מצד

 1 הממשל ראש של לפעילותו הנוגע ארכיוני בחומר מחזיק הוא כי מצהיר והמפקיד הואיל

 5 המדע בארכיון לצמיתות להפקיד מבקש הוא אותו אשר ז״ל שרון אריאל לשעבר
\ הס□ ולהוראות הארכיונים״(, ״חוק ־ )להלן 1955תשט״ו- הארכיונים, לחוק בהתאם

הארכיוני״(; ו״החומר ״ההפקדה״ - )להלן זה

 ,הארכיוניב חוק להוראות ובכפוף בהתאם לצמיתות בארכיון יופקד הארכיוני והחומר והואיל
 לצמיתות ארכיוני חומר הפקדת על החלים ולנהלים ולכללים מכוחו, שהותקנו לתקנות

;להלן זה הסכם להוראות בהתאם המתחייבים בשינויים בארכיון,

כדלקמן: הצדדים בין והוסכם הותנה הוצהר, לפיכך

הימנו. נפרד בלתי חלק מהווים ונספחיו זה להסכם המבוא .1

 t התניו אחרת, במפורש זה בהסכם נאמר אם ואלא זה בהסכם האמור מכלליות לגרוע מבלי .2
 י, העתקת הציבור, לעיון והעמדתו חשיפתו הארכיוני, החומר שמירת כללי בדבר זה בהסכם
 ל נ להוסיף באות בו, שייעשה שימוש וכל אחרת או אלקטרונית דרך בכל עיבודו ו/או צילומו

 ע התש׳ בגנזך(, המופקד הארכיוני בחומר )עיון הארכיונים ותקנות הארכיונים חוק הוראות
מהן. לגרוע ולא העיון״(, ״תקנות - )להלן 2010 -

בו. המקובלים לנהלים בהתאם הארכיוני החומר את ירשום הארכיון .3

 c ולכללי העיון לתקנות הארכיונים, לחוק בהתאם ייעשה הארכיוני, בחומר הקהל עיון א. .4
בגנזך. הנוהגים

 ג:ז עם בתיאום שייקבע לנוהל בהתאם הארכיוני בחומר לעיין רשאי יהיה המפקיד ב.
 בהסכם המפקיד להחלטת בהתאם המדינה בארכיון יופקד פרטי ארכיוני חומר המדינה.

במסגות פרטי ארכיוני חומר - שיופקד ככל ־ מקרה בכל להלן. 8 בסעיף כאמור נפרד



 ובכתג מפורשת הסכמה לו שניתנה למי ורק אך יתאפשר בו והשימוש העיון ־ זה הסכם
אחרת. בכתב יאשר המפקיד אם אלא שנה 30 למשך וזאת המפקיד, של־

 לשמירתו הארכיון, נהלי פי ועל דין על־פי הנדרשים האמצעים בכל לנקוט מתחייב הארכיון .5
וה. הסכם נשוא הארכיוני החומר של ולשימורו

את המסדיר פרק יכלול אשר ז״ל, שרון אריאל של זכרו להנצחת מרכז בחוק שיוקם ככל .6
 לחומר ביחס הארכיון יפעל אישים, להנצחת הקיימים לחוקים בדומה המרכז״, ״ארכיון

המדובר. ההנצחה חוק להוראות בהתאם זה, הסכם נשוא הארכיוני

עק בשיתוף הארכיון נציג שיבצע ומיפוי ראשונית הדרכה לאחר 2015 בשנת תחל החומר הפקדת .7
 החומך את למיין יסיים שהמפקיד עד בהדרגה ותימשך החומר, נמצא שבו באתר המפקיד
ממלכתי. ארכיוני חומר לבין פרטי ארכיוני חומר בין ולהפריד

אלא ממלכתי, ארכיוני חומר שאינו ארכיוני חומר כל זה הסכם מכח להפקיד חייב אינו המפקיד .8
 גן יעשה הוא זה מסוג חומר בהפקדת מעונין יהיה שהמפקיד ככל פרטי. ארכיוני חומר

 הפקד־ לעניין לרבות המדינה, ארכיון לבין בינו יוסכמו ותנאיו הוראותיו אשר נפרד, בהסכם
וכדומה. בחומר העיון תנאי קצובה, זמן לתקופת

:החתום על הצדדים באו ולראיה

המפקידהמדינה ארכיון


