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

תלמיד חייב ו כן, תבוטל המלגה ע"י הדיקן ללימודים מתקדמים אם יתברר כי ניתנה על סמך פרטים כוזבים, וכן על פי שיקול דעתו של הדיקן ובאם נמצא הובין מיוזמת האוניברסיטה(. כמ
עורים ובמועדים שייקבעו ע"י בעבירת משמעת ע"י רשויות המשמעת של האוניברסיטה. בכל עת של ביטול המלגה, יחויב התלמיד להחזיר את הסכומים שקיבל ע"ח המלגה בשי

 האוניברסיטה.
לך להתמסר ללימוד ולמחקר. הסכום המצוין לעיל ניתן לך כמלגה שהאוניברסיטה החליטה להעניק לך בגין הצטיינותך בלימודים/מצבך הסוציו אקונומי, וזאת על מנת לאפשר  הערה:

לצורך קיומו בתקופת לימודיו, אשר ניתנה לו בתקופת לימודיו  ( לפקודת מס הכנסה קובע כי מלגה הניתנת לסטודנט למימון שכר הלימוד או29)9ברצוננו להסב את תשומת ליבך כי סעיף 
מענק, פרס או פטור מתשלום. מלגה שלא תקיים את תנאי   במוסד לימוד ומחקר תהא פטורה ממס, כל עוד לא ניתנה בעד המלגה כל תמורה מצד הסטודנט. מלגה כוללת, לעניין זה,

ודיו של הסטודנט כהגדרתה בסעיף, או שניתנה בעד המלגה תמורה מצד הסטודנט, לא תזכה בפטור ממס. לפיכך יתכן ותידרש/י ( דלעיל, כגון, שניתנה שלא בתקופת לימ29)9סעיף 
 לשלם בעתיד מס, על חשבונך, מן המלגה שהוענקה לך. תשלום המס יהיה בדרך של ניכוי במקור או בכל דרך אחרת.

 

ל'שבטתשע"ו
2016פברואר09

 חוגים ראשי :אל
 שלישי לתואר החוגיות הועדות רי"יו

 אוניברסיטאית הכלל הוועדה במסגרת הלומדים תלמידים של מנחים
 ן א כ


 ,רב שלום
 

 ולתואר שני ושלישי שנה"ל תשע" קרן ע"ש רחל וסלים בניןהמלגות מ הנדון:
 

שלהפדרציהניולהודיעעלפתיחתההרשמהלמלגותמהקרןע"שרחלוסליםבניןאנושמחים

.ו"לשנתהלימודיםתשעיורק

בתחומיהלימודהבאים:המלגהמיועדתלסטודנטיםהלומדיםלתוארשניאושלישי .1

:מדעיםמדויקים
 .מדעיכדורהארץ,אסטרונומיה,מתמטיקה,פיזיקה,כימיה,מדעיהמחשב,הנדסה


מדעיהחיים:

,ביולוגיה,חקלאות,רפואהורפואתשיניים)משנתהלימודהרביעיתבלבד(רפואה
.סיעוד,וטרינרית


ותקריטריוניםלחלוקתהמלג.2
נמוךומיאקונ-מעמדסוציו -

 ישגיםלימודייםה -

 בעלית.זישראליתבלבד. -

.יחולקובטקסשעלמועדונודיעכם,$1,000-שסכומןיהיהשווהערךבשקליםל,המלגות .3



.יתבקשולכתובמכתבתודהבאנגליתלהנהלתהקרןוכיםהסטודנטיםהז



 
לרשות ללימודים מתקדמים,  2016 פברוארב 27 שלישי את הבקשות יש להעביר לא יאוחר מיום

)ניתןלהשאירחומרגםבתאהחיצוני(. מוריאללידי   2504חדר  25קומה 
 במועדההגשה.הלאתתאפשרהארכ-שימתהלב





בתודהעלשיתוףהפעולה,


 
סיגליתרג'ואן
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