"קרן למחקר בארכיאולוגיה פרהיסטורית של ארץ ישראל
ע"ש בינה ומשה שטקליס"
במדור הפרהיסטורי ,המכון לארכיאולוגיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים

מטרות הקרן
קרן זו נוסדה כדי למלא את צוואתה של גב' בינה גבירץ-שטקליס ז"ל אשר בנדיבותה ציוותה למדור לארכיאולוגיה
פרהיסטורית באוניברסיטה העברית את כל רכושה על מנת להנציח את שמו של פרופ' משה שטקליס ז"ל .כל הפעילות
מטעם הקרן מיועדת לקידום הארכיאולוגיה הפרהיסטורית בארץ ישראל .

 .1כללי
" 1.1ועדת הקרן" תכלול את החברים הבאים:
 .1.1.1ראש המכון לארכיאולוגיה
 .1.1.2המורים במדור לארכיאולוגיה פרהיסטורית
 1.1.3נציג האגף לקשרי חוץ
 .1.1.4מר יואב ניצן ,אחד ממנהלי העזבון של המנוחה בינה שטקליס ז"ל.
.1.2

ועדת הקרן תתכנס לפחות אחת לשנה לדון בפניות ולקבל את ההחלטות בעניין תמיכת הקרן

לנושאיה.
.1.3

כל ההתנהלות הכספית תתבצע על ידי האוניברסיטה העברית במסגרת תקנות האוניברסיטה.

.1.4

סדרי העדיפויות בין הפעילויות השונות בכל שנה ייקבעו על ידי חברי ועדת הקרן.

הקרן תתמוך ב:
.2

פרסים
 .2.1בהתאם להחלטת ועדת הקרן יפורסם קול קורא או יתבצע הליך אחר של בדיקת מועמדים.
 .2.2ועדת הקרן תהיה רשאית לחלק פרסים כלהלן:
 .2.2.1פרס על מחקר באומנות פרהיסטורית.
 .2.2.2פרס על ספר בעל תרומה ייחודית לתחום הפרהיסטוריה שהתפרסם בשלוש השנים
שלפני מועד הענקת הפרס.

 .2.2.3פרס לתלמיד מצטיין בתארים המתקדמים על סמך עבודת גמר לתואר מוסמך או
דוקטור.

 .3מלגות לתלמידי המכון לארכיאולוגיה של האוניברסיטה העברית
 .3.1מלגה לסטודנט מתקדם מצטיין במדור לארכיאולוגיה פרהיסטורית.
 .3.2מלגות נסיעה לסטודנטים )סדנה ,כנס בינלאומי ,השתלמות(
 .3.3מלגת בתר-דוקטורט .

 .4מענקים
 .4.1מענק תמיכה במחקר פרהיסטורי להעמקת מורשתו של פרופ' משה שטקליס.
 4.2מענק תמיכה בפרסום עבודות מחקר )ספרים ,כתבי-עת ,מדיה דיגיטלית( בתחום הפרהיסטוריה.
 .4.3מענק לאירוח אנשי שם מחו"ל להעמקת שיתוף פעולה מחקרי בין חברי המדור הפרהיסטורי במכון
לארכיאולוגיה והקהיליה המדעית הבינלאומית .מענק זה יינתן לאחר הליך בחירה של מועמדים שועדת
הקרן תחליט לפנות אליהם.
זכאים להגיש הצעות חוקרי המדור ותלמידיהם המתקדמים כמו גם חוקרים הקשורים למדור לאורך
תקופה ארוכה ,או של חוקרים חיצוניים העובדים במשותף עם חוקר מן המדור.

 .5תמיכות נוספות
 .5.1תמיכה בקיום ימי עיון )דוגמת הכינוס השנתי של העמותה הישראלית לפרהיסטוריה(  ,הרצאות
וטכסים
 .5.2מימון פרסומים בכלי התקשורת
 .5.3תמיכה כספית עד  $ 1000בפרסום השנתי של Journal of the Israel Prehistoric Society
שהינו כתב העת של העמותה הישראלית לפרהיסטוריה  .ציון התמיכה של הקרן יופיע בגיליון של כתב
העת
 .5.4טיפול בארכיון משה שטקליס ז"ל
 .5.5כל פעולה אחרת הקשורה לפעילות המדור לארכיאולוגיה פרהיסטורית ,אשר ועדת הקרן תחליט
עליה

 .6מקבלי תמיכה לפרסומים או כנסים יתחייבו להודות לקרן בנוסח הבא" :מחקר זה התאפשר הודות למענק
מחקר מטעם קרן בינה ומשה שטקליס למחקרים במדור לארכיאולוגיה פרהיסטורית ,המכון לארכיאולוגיה,
האוניברסיטה העברית בירושלים " )נוסח עברי ו/או לועזי בהתאם לשפת הפרסום או הדוח(.
 .7כל הבקשות לתמיכת הקרן יוגשו באמצעים אלקטרוניים עד לתאריך  30.11לועדת הקרן ויאושרו עד ה– 31
בדצמבר באותה שנה.
 .8הקרן תפרסם את פעילותה באתר האינטרנט של המכון .

