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רישום והכנה לסריקה של סדרת תיקי מ"ו של מועצת המדינה הזמנית בארכיון הכנסת
כנסת ישראל  -ארכיון
רותם ברקן
בהנחיית :דר' גלעד נתן ,ראש תחום רשומות
מטרת הפרקטיקום הייתה לקטלג מחדש סדרת תיקים שסודרה בעבר עם רישום בסיסי בלבד ,לרשום את
המסמכים בהם ובמידת הצורך להכינם לסריקה ,ע"פ הנחיות הארגון .מכיוון שאת התיקים לא ניתן היה
להוציא משטחי הארכיון ,את כל שעות הפרקטיקום בצעתי במשרדי ארכיון הכנסת בירושלים .התיקים
עליהם עבדתי הם סדרת תיקים ממועצת המדינה הזמנית (כנסת  .)0סוג התיקים התגלה כמגוון מאוד
וכלל בתוכו ,בין היתר ,תיקי מזכרים ותכתובות פנימיות ,תיקי פקודות ,פרוטוקולים של דיונים ואף הצעות
לחוקה .מועצת המדינה פעלה מאז הכרזת המדינה במאי  8491ועד להקמת הכנסת הראשונה בפברואר
 8494ועל כן התיקים היו גם הם תחומים בפרק זמן זה .האתגר הראשוני היה לבנות טבלה עם כותרות
מתאימות לרישום החומרים על מנת להכין אותה לטעינה למערכות ממוחשבות ,ואכן ברגע שהוחלט על
הסעיפים שיופיעו בטבלה התחלתי בעבודת פתיחת התיקים ורישום החומרים .היו תיקים שהכילו הרבה
מסמכים ,מעט מסמכים ,תיקים הומוגניים עם מסמכים מאותו סוג ותיקים הטרוגניים מבחינת סוג החומרים
המצוי בהם .בכל מהלך הרישום הקפדתי על שמירת "עקרון המוצא" והרישום בטבלה נעשה ע"פ הסדר
המקורי של המסמכים בתיק .עקרון זה היה חשוב אף יותר מכיוון שרוב המסמכים הוכנו לסריקה והוצאו
מרצף המסמכים בתיק .כאשר המסמכים יחזרו מסריקה הם יוכנסו לסדר המקורי שלהם בתיק ע"פ הסדר
בטבלה .בסיכומה של תקופת הפרקטיקום עברתי על  81תיקים בסדרה אשר בתוכם  090מסמכים.
עבורי העבודה המעשית בארכיון היוותה צוהר לעולם שלא הכרתי .ההיסטוריה שנתגלתה בתיקים הייתה
עבורי גולת הכותרת של ההתנסות.
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Listing & Preparation for Digitization of the Assembly & Committee File
Series of the Provisional State Council in the Knesset Archives
Israeli Knesset Archives
Rotem Barkan
Advisor: Dr. Gilad Nathan
The purpose of the Practicum was to catalogue a series of files, list the documents in
them and prepare them for digitization if/when necessary, following Archive guidelines.
The files could not be physically removed from the premises, therefore, all my Practicum
hours were spent in Jerusalem. The files I opened were exclusively from the time of the
Provisional State Council (Knesset 0). The files were extremely varied and included
different types of documents such as correspondence, ordinances, meeting protocols
and even constitution proposals. The Provisional State Council operated between May
1948 and the establishment of the Knesset in February 1949 and the files were dated
accordingly.
The first challenge was to create a table with headings suitable for the
listing of the documents. Once we decided on the headings I began my work. As
mentioned, each file was different. There were files with many documents, with only a
few, homogenous files and heterogeneous files in terms of the documents they
contained. Throughout the process I listed the documents according to the Principle of
Provenance. This principle was even more important as most of the documents were
prepared for digitization and were taken out of their original sequence. The table will be
crucial in reassembling the files once the documents return from digitization. During my
time at the Knesset Archives I opened 18 files and listed 540 documents. I learned a
great deal about the work of an Archive and the highlight for me was the historical
content revealed in the files.
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