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  _________תאריך______              3.10לנוהל  1נספח 
  

  בקשה לקבלת רשיון סקר
  

  לשימוש תחום חפירות וסקר                לכבוד
              ומחקר סקר ,תחום חפירות
  מספר הבקשה__________              רשות העתיקות

  מספר הוועדה__________              586ת"ד 
  אישור מנהל התחום:              ירושלים
                .________________________  

  במשבצת המתאימה: Xסמן 
  [  ]  רשיון לסקר נושאי      [  ]                רשיון לסקר מפה

  [  ]  ימי- רשיון לסקר תת      [  ]    רשיון לסקר פיתוח
  

  שם המבקש (ראש המכון לארכאולוגיה):
____________________________________________________________________  

  
  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 לסקר: 

____________________________________________________________________  
  

  מממן:___________________________________________________________גורם 
  

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

  שם האתר (כפי שמופיע בהכרזות): 
  __עברית:_____________________________________________________________

  
  ספרות: 4נקודת ציון (רשת ישראל), לפחות 

  
  אורך      רוחב      

         ב                                                                                           - . נקודה דרומיתא
      _______________          _______________                מערבית              

  -נקודה צפונית. ב
  _______________                          _______________  מזרחית               

    א                                                                                                                                           
  _______________________  -לסקר___________________   תאריכים משוערים 

  מספר מפה :_________.

בסקר נושאי יש לתת רשימה מלאה של האתרים. מומלץ לברר עם ארכיון רשות העתיקות את 
  מספרי האתרים, כפי שהם מופיעים במערכת הממוחשבת של רשות העתיקות.

  
  רשיון:______________________ ימת בעל___________________ חתחתימת המבקש: 
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  לכל טופס יש לצרף:

  
  ) מפת השטח הנסקר1[ ]  

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

  )3) פירוט תקציבי כללי (נספח 3[ ]  

  ) העתק של תעודת התואר האקדמי ופרטי הניסיון המקצועי של בעלי הרשיון (ביחס4[ ]  

  לסוקרים חדשים בלבד)          

  

  כתובת למשלוח הרשיון:
  

________________________________  

________________________________  

________________________________  

   .________________  
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לנוהל  2נספח                     
  כתב התחייבות המוסד האקדמי – 3.10

  
  

  תאריך:___________                
  
  

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

  
  

  כתב התחייבות לרשות העתיקות
  
  

  הנני להודיעכם כי ______________________________,
  (שם המוסד האקדמי)       
  

  אחראי אחריות מדעית, מנהלית וכספית לסקר של 
  

_______._______________________________  
  (שם בעל/י הרשיון)                                

  
  באתר/אזור המתואר בבקשה לרשיון הסקר:____________________________, 

      (שם האתר/הסקר)   
     

  לעונת (שנת ביצוע הסקר): _________.
  

יתבצע בהתאם לכללים המדעיים המוסד אחראי לכך שהסקר, לרבות העיבוד והפרסום, 
המקובלים, והוא אחראי לכך שהמשאבים הכספיים והמנהליים הנדרשים לשם כך, יועמדו 

  לצורך הסקר.
  
  
  
  

  בכבוד רב,              
  
  

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

  
  
  

  פירוט תקציבי לסקר
  
  

  :____________________שם האתר/הסקר
  
  
  
  

  
  
  __________ ש"ח    . הוצאות  הסקר בשטח, לרבות צוות, פועלים וכיו"ב:1
  
  
  . הוצאות טיפול בממצאים ופרסום:                                      _________ ש"ח2
  
  

  _________ ש"ח      סה"כ:               
  
  
  
  


