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 (תיזה)טופס בקשת סיוע כספי למחקר במסגרת עבודת גמר מחקרית 
 (11.2.2011מועד אחרון להגשת הטופס )

 .חסרים לא יטופלובעלי נתונים טפסים . למלא את הטופס בהדפסה בלבד נא  .1
              בהתאם להחלטת הדיקן    ייקבע בנפרד לכל בקשה סכום הסיוע, כל בקשה תידון לגופה .2

 .ולאפשרויות התקציביותללימודים מתקדמים      

 :את התנאים הבאים יםאשר ממלא ה/הסיוע הכספי יינתן רק לתלמיד .3
 (תיזה)במסלול המחייב כתיבת עבודת גמר מחקרית ' ג-' בשנים א וסמךלתואר מ לומדים .א
 .לימוד-שכר ים חייב םלאוניברסיטה בשנת הגשת בקשת הסיוע ואינ רשומים .ב
 .'ג-'שנים א .ג
 .הצעת עבודת גמר מאושרת .ד
 ר הוועדה החוגית ללימודי תואר שני "את המנחה ויו מווהחתיכנדרש זה טופס  ומילא .ה

          כרטיסי נסיעה ; קבלות מקוריות של עוסקים מורשים בגין צילומים ארכיונים והציג .ו
 בדקיםלנתשלום , (כולל פרוט של יעד ומועד הנסיעה ועלותה לכל כיוון)בתחבורה ציבורית   
 חתימת, נבדק סכום התשלום לכל , תאריך המבדק, שלו . ז.ת, כולל פרוט של שם הנבדק)

      . (הנבדק

 : לתשומת הלב לא ינתן מימון בגין

 .צילומים של חומר המצוי בספרייה  .א

 שור וציוד כולל ציוד היקפיתשתיות בסיסיות כמו מכ .ב
 .ביצוע עיבודים סטטיסטיים .ג
 . מחקר-העסקת עוזרי .ד

 
 ה/לשימוש התלמיד:  Iחלק 

 _________________.: ז.ת' מס      : שם משפחה   : שם פרטי
      מיקוד      : ל"דוא
     : ניידטלפון ' מס

 _____________________________:ל הנוכחית בחוג"באוניברסיטה בשנה ה/כתלמיד ה/רשום
 מסלול מואץ מסלול אישי  ( עם תזה)' מסלול א   

 שלישית    שניה      ראשונה    : שנת לימודים למוסמך
 הוגשה אך טרם אושרה אושרה  ( :  תזה)ית עבודת גמר מחקר

 __________________( תזה)מועד אישור הצעת עבודת הגמר המחקרית 
 ______________________: בהדרכת____________________ : נושא

 
 :קיבלתי בעבר סיוע במימון הוצאות מחקר לעבודת התיזה 

 _______________:הגורם המסייע____________: שנת הסיוע____________ בסך
 .לא קיבלתי כל סיוע עבור מחקר זה 

 :ירוט ההוצאותפ
הקשורים בהכנת עבודת הגמר והסבר סעיפי ההוצאה  טבלה את סכומי ההוצאהב יש לפרט

 . (תיזה)המחקרית 
 

 הסבר סכום כולל עלות ליחידה סוג הוצאה
    
    
    
    
 

 ___________________: תאריך _____________________ ה/תימת התלמידח
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  2' עמ/....
 
   

 לשימוש המנחה: IIחלק 
 

-__________________________________________: נימוקים  –לאשר  ה/ממליץ 
_______ 

 
 

    תימהח     אריךת       המנחהשם 
 
 
 
 

 .ר הוועדה החוגית ללימודי תואר שני"ויהמלצת : IIIחלק 
 

 _______________: נימוקים           לאשר ה/ממליץלא     לאשר ה/ממליץ 
 

 ________________תימהח _________אריךת_____________ר הוועדה החוגית לתואר שני"שם יו
 
 

 
 ם מתקדמיםישימוש הרשות ללימודל:  IVחלק

 :מתקדמים חלטת הדיקן ללימודיםה

 ₪  ______________ גובה הסיוע המאושר   לאשר את בקשת הסיוע למחקר      
 

:       ריטים מאושריםפ        
______________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 

 
 :מהסיבות כדלקמן, לא לאשר את בקשת הסיוע למחקר      
 

______________________________________________________________________ 
 
 

 __________________:תאריך_____________________  : הדיקןחתימת 
 
 


