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 .1מרכז רוג'ר וסוזן הרטוג הינו מרכז מחקר שעניינו הארכיאולוגיה של ירושלים ויהודה ,הפועל בתוך המכון
לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית (להלן המכון) .המרכז תומך במחקרי שדה ,בעיבוד ופרסום
מחקרים ארכיאולוגיים ,ובתלמידי מחקר (מוסמך ,דוקטורט ופוסט-דוקטורט) .תינתן עדיפות
למחקרים הקשורים בירו שלים לתקופותיה ,ולתקופת בית ראשון ביהודה .לצרכי תקנון זה ,שנה
אקדמית מתחילה בתאריך  1/10ומסתיימת בתאריך .30/9
 .2המרכז ינוהל על ידי ועדה אקדמית של חמישה חברים ,שתורכב מנציגי שלושת המדורים
במכון לארכיאולוגיה ,וחבר מחוץ לחוג .ביום הקמת המרכז חמשת החברים הם פרופ' יוסי
גרפינקל (יו"ר; מהמדור המקראי וראש המכון לארכיאולוגיה) ,פרופ' ליאור גרוסמן (מהמדור
הפרהיסטורי וסגן דיקן למחקר בפקולטה למדעי הרוח) ,פרופ' עוזי ליבנר (מהמדור הקלאסי) ,ד"ר
נעמה יהלום מאק (מהמדור המקראי) וד"ר רוני גולדשטין (החוג למקרא).
 .3תמיכה בחפירות ובמחקרי שדה :רשאים להגיש בקשות חוקרי המכון ,חוקרים שקבלו רישיון
חפירה מטעם המכון ,או דוקטורנטים הלומדים במכון .מחקרי השדה צריכים להיעשות מטעם
המכון לארכיאולוגיה של האוניברסיטה העברית.
 .4תמיכה בעיבוד חומרים ,מחקרים ופרסום :רשאים להגיש בקשות חוקרי המכון ,חוקרים מטעם
המכון ,ותלמידים מתקדמים בתואר שני ושלישי הלומדים במכון .כמו כן ,רשאים להגיש גם
תלמידי מחקר מחוץ לאוניברסיטה העברית עבור עיבוד ,מחקר ופרסום של מחקרי שדה שנעשו
מטעם המכון.
 .5במסגרת הענקת התמיכות למחקרים הנזכרים בשני הסעיפים הקודמים ,תינתן עדיפות
לפרויקטים המשתפים סטודנטים של המכון במחקר ובפרסום.
 .6כינוס בינלאומי :בהתאם לתקציב המרכז ,אחת לשנה או שנתיים יתקיים כינוס מדעי בנושא
הקשור לתחומי העניין של המרכז.
 .7מלגות לתארי מוסמך ודוקטורט :רשאים להגיש בקשות למלגות אלו תלמידי מחקר בחוג
לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית ,או כאלה המתכוונים להירשם כתלמידי מחקר בחוג זה
בשנה הקרובה .מלגת תואר שני תינתן פעם בשנתיים ,לשנתיים .מלגת תואר שלישי תינתן
למקסימום של ארבע שנים ,או עד סיום התואר (המוקדם ביניהם) .מתן מלגה מחייב הקדשת מלוא
הזמן ללימודים; תותר עבודה בהוראה באוניברסיטה או עבודה אחרת התורמת להכשרתו
האקדמית של התלמיד בהיקף של עד  1/3משרה .בתום שנתיים מיום קבלתו יציג הדוקטורנט את
מחקרו בסמינר המחלקתי .המלגה תבוטל במקרה של אי הרשמה ,הפסקת הלימודים באמצע
התואר ,או אי עמידה בתנאים של הרשות לתלמידי מחקר.
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 .8מלגת פוסט-דוקטורט :רשאים להגיש בעלי תואר שלישי ,מכל אוניברסיטה מוכרת בארץ או בחו״ל ,עד
ארבע שנים מתאריך אישור הדוקטורט .התאריך הקובע הוא  01.10של שנת התחלת המלגה .רשאים להגיש
בקשה גם סטודנטים שעבודת הדוקטורט שלהם נמצאת בשלב השיפוט .המלגה ניתנת לשנה אחת בלבד.
הזוכה במלגה יסייע בארגון כינוס בינלאומי במידה ויתקיים באותה השנה .בוגרי המכון לארכיאולוגיה
באוניברסיטה העברית יוכלו להגיש מועמדות רק לאחר ששהו בפוסט-דוקטורט באוניברסיטה אחרת קודם
לכן.
 .9המרכז אינו מתחייב לה וצאת התקציב השנתי במלואו .תקציבי מחקר ומלגות יוענקו רק למחקרים
ולמועמדים מצוינים.
 .10חוקר שלא ניצל את כל התקציב עד סוף השנה האקדמית ,רשאי לבקש הארכה לשנה נוספת
בלבד .תקציבים שלא נוצלו בתום שנתיים יחזרו למרכז ויחולקו מחדש בשנה העוקבת.
 .11הפעילות המנה לית תתנהל על פי תקנון מרכזי מחקר של האוניברסיטה העברית.
 . 12קול קורא למלגה לתלמידי התואר השני יפורסם בחודש יוני .הצעות יוגשו עד לסוף חודש
יולי ,ותשובות תינתנה במהלך חודש אוגוסט.
 . 13קול קורא בינלאומי למלגות לסטודנטים לתואר שלישי ולמלגת פוסט-דוקטורט יפורסם
בעברית ובאנגלית במהלך חודש ינואר .הבקשות יוגשו עד סוף חודש מרץ ,ותשובות תינתנה
במהלך חודש אפריל.
 . 14מלגאים ומקבלי מענקי מחקר יצטרכו להגיש להנהלת המרכז דו"ח בניסוח פופולארי באנגלית
באמצע חודש ספטמבר של סוף שנת המענק .הדו"ח יתפרס על שני עמודים ,בליווי איור אחד או
שניים .כל הדו" חות של אותה שנה יפורסמו יחד כניוזלטר דיגיטאלי של מרכז הרטוג .לא
תתאפשר קבלת מענק מחקר חדש למי שלא הגיש דו"ח על מענק קודם.
 . 15יש להזכיר בכל פרסום או הרצאה ,המציגים תוצאות מחקר שבוצע בעזרת מענק ממרכז
הרטוג ,את הנוסח הבא (או תרגומו המדויק בלועזית)" :מחקר זה התבצע בעזרת מרכז רוג'ר וסוזן
הרטוג לחקר הארכיאולוגיה של ירושלים ויהודה ,במכון לארכיאולוגיה ,באוניברסיטה העברית
בירושלים".
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