
 

 

 

 
במקרים שהתלמיד לא יעמוד בדרישות האקדמיות או יפסיק לימודיו , הדיקן ללימודים מתקדמים רשאי לבטל את המלגה בכל עת, י התקנון"עפ, לתשומת לבך

וכן על פי , י הדיקן ללימודים מתקדמים אם יתברר כי ניתנה על סמך פרטים כוזבים"המלגה עתבוטל , כמו כן(. בין מיוזמתו ובין מיוזמת האוניברסיטה)באוניברסיטה 
יחויב התלמיד להחזיר את , בכל עת של ביטול המלגה. י רשויות המשמעת של האוניברסיטה"שיקול דעתו של הדיקן ובאם נמצא התלמיד חייב בעבירת משמעת ע

  .י האוניברסיטה"ים שייקבעו עח המלגה בשיעורים ובמועד"הסכומים שקיבל ע
וזאת על מנת לאפשר לך להתמסר , מצבך הסוציו אקונומי/הסכום המצוין לעיל ניתן לך כמלגה שהאוניברסיטה החליטה להעניק לך בגין הצטיינותך בלימודים :הערה

ניתנת לסטודנט למימון שכר הלימוד או לצורך קיומו בתקופת לפקודת מס הכנסה קובע כי מלגה ה( 99)9ברצוננו להסב את תשומת ליבך כי סעיף . ללימוד ולמחקר
  ,לעניין זה, מלגה כוללת. כל עוד לא ניתנה בעד המלגה כל תמורה מצד הסטודנט, אשר ניתנה לו בתקופת לימודיו במוסד לימוד ומחקר תהא פטורה ממס, לימודיו

או שניתנה בעד , שניתנה שלא בתקופת לימודיו של הסטודנט כהגדרתה בסעיף, כגון, דלעיל( 99)9מלגה שלא תקיים את תנאי סעיף . פרס או פטור מתשלום, מענק
תשלום המס יהיה בדרך של ניכוי . מן המלגה שהוענקה לך, על חשבונך, י לשלם בעתיד מס/לפיכך יתכן ותידרש. לא תזכה בפטור ממס, המלגה תמורה מצד הסטודנט

 .במקור או בכל דרך אחרת
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 מקצועי בינלאומי תואר שני/קשה לקבלת מענק השתתפות בכנס מדעיבטופס 

 (11.2.2011מועד אחרון להגשת הטופס  בהדפסה בלבדמילוי ל)

 :מקצועי/ בקש לאשר לי מענק השתתפות בכנס מדעי א : I לקח

    . ז.ת               ה/ם התלמידש

 ________________________: נייד' טל   :וגח      :ל"דוא
         לישיתש  נייהש  אשונהר  :נת לימוד למוסמךש
     ואץ למוסמךמ     ישיא  'א   :סלול לימודיםמ
  בשלבי אישור –וגשה ה  ןכ  :צעת תיזה מאושרתה

 :כללהו עילהפ היתהשתתפותי בכנס ה 

 ____________________________________________________________________ 

        :נושא שהוצג בכנסה

       :ם הארגון שקיים את הכנסש

 ____________________: ועד הכנסמ________________________:מקום הכנס 

   : ב"צר

 .בכנס ההצגהוכנית הכנס הכוללת את שם התלמיד ואופן ת 
 (מהארץדף המעיד על מועד אישור הכניסה והיציאה , דף השער)צילום דרכון         
 .ל"נסיעות בחו, אגרות מעבר, שהייה במלון, עבור כרטיס טיסה מקורית חשבונית /קבלה        

 

 

_________________________       ___________ 

 אריךת            ה/תימת התלמידח         

   :מלצת המנחהה  : II לקח

אשר פרטיו בינלאומי מקצועי /בכנס מדעי ה/השתתף_________________________ ה /תלמידה
 . עילפ באופן ה/מרשומים לעיל ותר

 :ה בעבור השתתפות בכנס זה/מלצות ונימוקים למתן מענק עידוד מיוחד לתלמידה

__________________________________________________________________________ 

 

 
 _________: אריךת        __________ :תימהח________     _______: ם המנחהש

 :חוגית ללימודי תואר שניה ר הוועדה"מלצת יוה

 צטרף להמלצהמ 
 __________________________________________(: נא לנמק)א מצטרף להמלצה ל 

   ______________ :אריךת ________________:תימהח      _________________: םש

 ישור הדיקן ללימודים מתקדמיםא: IIIחלק 
 ________________________: נימוקים -מאשרלא  .ח"ש_____________ אשר סך של מ 
 

 ________________ריךתא___________   חתימת הדיקן ללימודים מתקדמים 


