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  :_____________תאריך                    בקשה לקבלת רשיון חפירה – 3.10לנוהל  1נספח 
  

  בקשה לקבלת רשיון חפירה
  

  לשימוש תחום חפירות וסקר                לכבוד
  הבקשה__________מספר           ומחקר סקר ,תחום חפירות
  מספר הוועדה__________              רשות העתיקות

  אישור מנהל התחום:              586ת"ד 
  ____________________              ירושלים
                  
                  

  במשבצת המתאימה: Xסמן 
  

  ) רשיון לחפירה ימית      [  ]2(קוד            ) רשיון לחפירה יבשתית [  ]1(קוד 
                  

  המבקש (ראש המכון לארכאולוגיה):שם 
____________________________________________________________________  

  
  שם הארכאולוג/ים המיועד/ים להיות בעל/י הרשיון:

  עברית:_______________________________________________________________
  

  _______________________________אנגלית:_______________________________
  

  שם האחראי על המשלחת (שם אחד בלבד מבין בעלי הרשיון המבוקש):
____________________________________________________________________  

  
שם המוסד נותן החסות והאחריות האקדמית:       

____________________________________________________________________  
  

  גורם מממן:___________________________________________________________
  

  ) מחודש [  ]         מס' רשיון קודם: _______________________2) חדש [  ]    (1סוג הרשיון: (
  

  שם האתר (כפי שמופיע בהכרזות): 
_______________________________________________________________  

  
  ספרות: 4נקודת ציון (רשת ישראל), לפחות 

  
  אורך      רוחב      

         ב                                                                                               - . נקודה דרומיתא
      _______________          _______________                מערבית              

  -. נקודה צפוניתב
  _______________                          _______________  מזרחית               

    א                                                                                                                                              
  _______________________  - תאריכי החפירה :         __________________   

  
  

  חתימת בעל הרשיון:____________________ __________________חתימת המבקש: 
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  לכל טופס יש לצרף:

  
  ) מפת האתר עם סימון שטחי החפירה1[ ]  

  )2) כתב התחייבות מטעם המוסד האקדמי (נספח 2[ ]  

  פירוט שלבי החפירה ומטרותיה –) תכנית המחקר 3[ ]  

  ) פירוט תכנית השימור או כיסוי הממצאים באתרם4[ ]  

  )3פירוט תקציבי כללי (טופס ) 5[ ]  

  ) במקרה של חפירת הצלה: חוזה חתום עם היזם/המממן6[ ]  

  ) רשימת הצוות המקצועי7[ ]  

  ) העתק של תעודת התואר האקדמי ופרטי הניסיון המקצועי של בעלי הרשיון (ביחס8[ ]  

  לחופרים חדשים בלבד)          

  

  כתובת למשלוח הרשיון:
  

________________________________  

________________________________  

________________________________  

   .________________  

  
  מספר טלפון להתקשרות בזמן החפירה:   ___________________.



                                                                              
  
  
  

  االثار  ةسلط  

                                                                                                                                  

  EXCAVATIONS, SURVEYS & RESEARCH DEPARTMENT                 ומחקר סקר, תחום חפירות
 Rehov Ha-Marpe 5, Jerusalem                             , ירושלים5א רח' המרפ               

  
  5892238-02פקס.  , 5892286-02טל. .  9100402, ירושלים 586ת.ד.  ,ומחקר סקרתחום חפירות, , : רשות העתיקות,מען למכתבים

5892238-2-Fax. 9725892286  -2-, Tel. 972Israel9100402, P.O.Box 586, Jerusalem : Postal Address 
website: www.antiquities.org.il  

                      
  כתב התחייבות המוסד האקדמי – 3.10לנוהל  2נספח 

                  
  תאריך:___________

  
  

  ומחקר סקר ,תחום חפירותאל  : 
  רשות העתיקות        
  586ת"ד         
  ירושלים        

  
  
  
  

  כתב התחייבות לרשות העתיקות
  
  

  הנני להודיעכם כי ______________________________,
  (שם המוסד האקדמי)       
  

 אחראי לכך שהחפירה, לרבות השימור, העיבוד והפרסום, תתבצע בהתאם לכללים המדעיים
המקובלים, והוא אחראי לכך שהמשאבים הכספיים ומנהליים הנדרשים לשם כך, יועמדו 

  לצורך החפירה של:
  

.______________________________________  
  (שם בעל/י הרשיון)                                

  
  באתר המתואר בבקשה לרשיון החפירה:________________________________.

           (שם האתר)                 
  

  לעונת ________________.
  (שנת ביצוע החפירה)  

  
  

  בכבוד רב,              
  
  

  שם המוסמך להתחייב 
  חתימה: _______________      בשם המוסד:________________
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  פירוט תקציבי לחפירה – 3.10לנוהל  3נספח 

  
  

  פירוט תקציבי לחפירה
  
  

  :____________________שם האתר
  
  
  

  
  
  . הוצאות החפירה בשטח, לרבות צוות, פועלים וכיו"ב:       __________ ש"ח1
  
  
  . הוצאות טיפול בממצאים ופרסום:                                __________ ש"ח2
  
  
  __________ ש"ח          .  הוצאות שימור מלווה חפירה:3
  
  
  
  

  _________ ש"ח        :    סה"כ            
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  התחייבות מנהל החפירה לביצוע שימור מלווה חפירה – 3.10לנוהל  7נספח 
  תאריך: ________                  

  לכבוד
  מנהל תחום חפירות וסקר

  רשות העתיקות
  

  התחייבות מנהל החפירה לביצוע שימור מלווה חפירה
  

 –חפירה בהתאם לחוק העתיקות, התשל"ח  אנחנו, מבקשי הרישיון לחפירה, מתחייבים לבצע שימור מלווה

  ) לחוק.2(א) ( 11(להלן ה"חוק"), ולהוראות סעיף  1978

ההנחיות והתנאים לביצוע עבודות השימור באתר ______________ (שם האתר) שלגביו מבוקש רישיון 

  החפירה כאמור ייקבעו על ידי תחום שימור ברשות העתיקות לאחר סיור באתר בהשתתפות החופר.

: פעולות הגנה, שימור מונע, ייצוב וכיסוי של הגדרת מהות  השימור מלווה חפירה היא

השרידים הארכיאולוגיים. מטרתו העיקרית של שימור מלווה חפירה היא מניעה או האטה של 

  תהליכי ההרס והבלייה באתר.

  ל , ובסה"כ סכום ש₪     מתקציב החפירה העומד על סך של  %5אנו מתחייבים  להקצות  

  .    לביצוע עבודות השימור מלווה החפירה לממצאים  דלא ניידי בעונת החפירות  ₪  

מובהר לנו בזאת כי בעונות החפירה הנוספות (אם יהיו) ייקבע הסכום לשימור מלווה חפירה בהתאם לדרישות 

  המקצועיות וצורכי שימור האתר והעתיקות דלא ניידי שנחשפו / נתגלו בו.

להתקשר עם גוף או משמר מקצועי המאושר בידי רשות העתיקות, ובלבד שהגוף ו/או לחופר עומדת הזכות 

המשמר הינו בעל ניסיון ויכולת מקצועית לביצוע עבודות שימור מלווה חפירה ארכיאולוגית ו/או לחילופין בידי 

  משמר של רשות העתיקות והכל בהתאם לבחירת החופר.

לתכניות ביצוע שיוכנו על ידי המשמר לאחר אישורן בידי מינהל  עבודות השימור מלווה חפירה יבוצעו בהתאם

  שימור.

  

  .       שם המשמר המוצע הוא: 

  א' לרישיון חפירה). 7מצ"ב דף הגדרות והנחיות מפורטות (נספח 

  

  בכבוד רב,
  

  חתימת המוסמך להתחייב
        חתימת החופר:            בשם המוסד

  
  

        אישור ראש מינהל שימור
  
  


