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כ"ב חשון ,תשע"ז
לכבוד
ראשי מנהל פקולטות
ע.מ .לראשי חוגים
כ א ן
שלום רב,
הנדון" :קול קורא" למלגות על בסיס סוציו-אקונומי לתלמידי תואר שני – תשע"ז
הנני מתכבדת להודיעכם כי טופס בקשת מלגת סיוע לתואר שני "עלה" לאוויר .הטופס יעמוד לשימושם של
ציבור הסטודנטים עד לתאריך .25.12.2016
המלגות תוענקנה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים ,לאחר מיונם של הטפסים המקוונים ,אשר ימולאו על
ידי הסטודנטים בפורטל הסטודנטים.
רשאים להגיש מועמדות למלגה סטודנטים בהתאם לפירוט הבא:
 .1מסלול א' (כולל כתיבת עבודת גמר מחקרית) – שנים א' – ג'.
 .2מסלול ב' (ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית) – שנים א' – ב'.
סטודנט ים ששנת תשע"ז הנה השנה הראשונה ללימודי התואר השני ,יוכלו להגיש בקשתם למלגה גם אם הנם
במעמד "על תנאי" ,אולם המלגה תוענק להם רק לאחר מעבר למעמד "מן המניין" ולא יאוחר מתחילת סמסטר
ב' תשע"ז (.)5.3.2017
סטודנטים נזקקים מתבקשים למלא טופס בפורטל הסטודנטים ,לצרף את האישורים הרלוונטיים ולשלוח הטופס
המקוון בהתאם להנחיות .הליך הסינון והמיון יעשה באמצעות ניקוד ,אשר יקבל כל סטודנט בהתאם לנתונים
אותם ימלא ובהתאם למכלול האישורים אותם יציג.
גובה המלגה בשנה"ל תשע"ז יעמוד על  .₪ 2,000מכסת המלגות תקבע בהתאם לאפשרויות התקציביות.
אודה לכם על העברת מידע זה לכלל הסטודנטים הלומדים תואר שני בחוגכם ,לראשי החוגים וליו"ר ועדות
המוסמך .
בברכה,

סיגלית רג'ואן
ראש מנהל הרשות ללימודים מתקדמים

העתקים:
רקטור
דיקן לימודים מתקדמים
ראשי חוגים
יו"רי וועדות חוגיות לתואר שני
רמ"ד מלגות ותמיכות לתואר שני ,הרשות ללימודים מתקדמים
רמ"ד מלגות לתואר ראשון ,דיקנאט ה
אוניברסיטת חיפה ,שדרות אבא חושי  ,199הר הכרמל ,חיפה 3498838
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לתשומת לבך ,עפ" י התקנון ,הדיקן ללימודים מתקדמים רשאי לבטל את המלגה בכל עת ,במקרים שהתלמיד לא יעמוד בדרישות האקדמיות או יפסיק לימודיו באוניברסיטה (בין מיוזמתו
ובין מיוזמת האוניברסיטה) .כמו 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 התלמיד חייב
בעבירת משמעת ע"י רשויות המשמעת של האוניברסיטה .בכל עת של ביטול המלגה ,יחויב התלמיד להחזיר את הסכומים שקיבל ע"ח המלגה בשיעורים ובמועדים שייקבעו ע"י
האוניברסיטה.
הערה :הסכום המצוין לעיל ניתן ל ך כמלגה שהאוניברסיטה החליטה להעניק לך בגין הצטיינותך בלימודים/מצבך הסוציו אקונומי ,וזאת על מנת לאפשר לך להתמסר ללימוד ולמחקר.
ברצוננו להסב את תשומת ליבך כי סעיף  ) 29(9לפקודת מס הכנסה קובע כי מלגה הניתנת לסטודנט למימון שכר הלימוד או לצורך קיומו בתקופת לימודיו ,אשר ניתנה לו בתקופת לימודיו
במוסד לימוד ומחקר תהא פטורה ממס ,כל עוד לא ניתנה בעד המלגה כל תמורה מצד הסטודנט .מלגה כוללת ,לעניין זה ,מענק ,פרס או פטור מתשלום .מלגה שלא תקיים את תנאי
סעיף  ) 29(9דלעיל ,כגון ,שניתנה שלא בתקופת לימודיו של הסטודנט כהגדרתה ב סעיף ,או שניתנה בעד המלגה תמורה מצד הסטודנט ,לא תזכה בפטור ממס .לפיכך יתכן ותידרש/י
לשלם בעתיד מס ,על חשבונך ,מן המלגה שהוענקה לך .תשלום המס יהיה בדרך של ניכוי במקור או בכל דרך אחרת.

