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שם הפונה:
כתובת )דואר ודוא"ל( ומספרי טלפון של הפונה:

שם של חוקר-שותף )במידה והפונה אינו בעל תואר ד"ר ,נא לציין כאן את שם המדריך בעבודתו האקדמית(
כתובת )דואר ודוא"ל( ומספרי טלפון של החוקר-השותף:

תאריך:

נא הקפידו למלא הדפיס את הפרטים בתאים המיועדים .יש להדפיס את הבקשה על עמוד אחד של דף .הקפד /הקפידי על מילוי
ההוראות הנוגעות לאורך הטקסט .יש לשלוח עותק דיגיטלי.

 .1תיאור המחקר
א( שם המחקר )עד  15מלים(

ב( הסכום המבוקש מקרן בינה ומשה שטקליס )בדולרים אמריקאיים(

ג( משכו המשוער של המחקר .ציין /צייני תאריכים

2
שם משפחה של הפונה

 .2מידע ביוגרפי.
יש לצרף קורות חיים של הפונה ושל החוקר-השותף )אין צורך בקורות החיים של המדריך( להוציא אם הפונה הינו חבר קבוע
בסגל המדור .יש לוודא כי קורות החיים כוללים את הפרטים הבאים:
א( תוארו האקדמי של הפונה )כולל שם המוסד בו עובד /לומד ,ודרגתו(
ב( השכלה ותארים אקדמיים
א'( תוארו האקדמי של החוקר-השותף )כולל שם המוסד בו עובד /לומד ,ודרגתו(
ב'( השכלה ותארים אקדמיים של החוקר-השותף
ד( כישורים מיוחדים של הפונה ושל החוקר-השותף הנחוצים לביצוע המחקר )ידיעת שפות או תוכנות הנדרשת לביצוע המחקר
וכו'(.
ה( רשימת פרסומים של הפונה ושל החוקר-השותף ,החל בפרסומים המאוחרים ביותר .יש לסמן בכוכבית את הפרסומים שנוגעים
לנושא המחקר המבוקש.
ציין/צייני את שמותיהם ,הפרטים הביוגרפיים והכישורים המיוחדים של חוקרים נוספים המשתתפים במחקר זה )למשל ,אמנות,
ארכיאוזואולוג ,חוקר מטאלורגיה ,וכ'(
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 .3פרטים תקציביים
הסכום המבוקש מקרן בינה ומשה שטקליס )בדולרים אמריקאיים(

מקורות כספיים נוספים למחקר זה .יש לציין מקורות קיימים וכן פניות לקרנות ולמימון שעדיין תלויות ועומדות .אם אינך
מקבלת/ת שום מימון אחר נא לציין זאת בפירוש.

יש לצרף פירוט תקציבי מלא על דף נפרד ,מפורט לפי סעיפים .התקציב יכלול גם את העלויות המשוערות של פריטי ציוד,
חומרים ,השכרת רכב במידה ונדרשת ,דלק וכו' .יש להסביר בפרוטרוט ובבהירות את התקציב על סעיפיו השונים .שימו לב:
הקרן אינה מממנת תשלומי שכר לחוקרים הפונים ולא תשלומי תקורה למיניהם .אם פריטי ציוד גדולים ו/או יקרים נרכשים
במסגרת התקציב הממומן ע"י הקרן ,הפריטים הללו  -או ערכם המשוערך לאחר השימוש  -יוחזרו לועדת הקרן על שם בינה
ומשה שטקליס לאחר גמר המחקר.
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מענקים קודמים שהתקבלו מקרן בינה ומשה שטקליס עבור מחקר כלשהו .יש לציין את שם המחקר ,שנת המענק
והסכום שהתקבל .כן יש לציין אם הוגשו הדו"חות הראשוניים על מחקרים אלה כנדרש ע"י הקרן.

 .4המלצות .נא לצרף מכתב המלצה אחד )אם הפונה אינו בעל תואר ד"ר ,עליו לצרף מכתב המלצה מחוקר שאינו המדריך
שלו בעבודת המחקר(
.

 .5במידה והמחקר המוגש למימון יאושר ויזכה במענק ,הפונה מתחייב להציג בפני ועדת הקרן דו"ח מחקר ראשוני עד
ודו"ח סופי מתאים לפרסום מדעי עד תאריך

תאריך

)תאריך

משוער(.
 .6יש להזכיר את שמה של קרן למחקר בארכיאולוגיה פרהיסטורית של ארץ ישראל על שם בינה ומשה שטקליס בכל הפרסומים
הנובעים במידה מלאה או חלקית ממימון שהוענק ע"י הקרן .יש להעביר לארכיון שטקליס במדור הפרהיסטורי ,המכון
לארכיאולוגיה ,האוניברסיטה העברית עותק של כל דו"ח או מאמר הנובעים ממימון זה.
)אם הפונה הוא תלמיד מחקר ,יש להוסיף את חתימת המדריך ליד חתימתו של הפונה(
חתימה

חתימה

)הפונה(
שם

)חתימת המדריך(
שם

)הפונה(

)חתימת המדריך(
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 .7תיאור המחקר .תאר /תארי בפירוט את המחקר המוצע .הצג את הבעיות העיקריות שהמחקר המוצע מתייחס אליהן ואת
התרומה המחקרית הצפויה מן העבודה המוצעת )תוך ציטוט פרסומים רלוונטיים( .יש לכלול בתיאור במחקר פרק מתודולוגי
שידון בשיטות ובטכניקות העבודה שייעשה בהן שימוש .אם המחקר המוצע כולל עבודת שדה יש לצרף מפה /תוכנית /שבה ניתן
לראות את גודל שטח החפירה ומיקומו באתר.
המלל והביבליוגרפיה של תיאור המחקר לא יעלו באורכם הכולל על  5עמודים .ניתן להוסיף עד  3עמודים של חומר גראפי
ו /או טבלאות במידת הצורך.

