
 

 

 

 

 

 
 3498838, הר הכרמל, חיפה 199אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי 

University of Haifa, 199 Aba Hushi Ave. Mount Carmel, Haifa, 3498838, Israel 
מתקדמים רשאי לבטל את המלגה בכל עת, במקרים שהתלמיד לא יעמוד בדרישות האקדמיות או יפסיק לימודיו לתשומת לבך, עפ"י התקנון, הדיקן ללימודים 

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

 להחזיר את הסכומים שקיבל ע"ח המלגה בשיעורים ובמועדים שייקבעו ע"י האוניברסיטה.
ין הצטיינותך בלימודים/מצבך הסוציו אקונומי, וזאת על מנת לאפשר לך הסכום המצוין לעיל ניתן לך כמלגה שהאוניברסיטה החליטה להעניק לך בג הערה:

( לפקודת מס הכנסה קובע כי מלגה הניתנת לסטודנט למימון שכר הלימוד או לצורך 29)9להתמסר ללימוד ולמחקר. ברצוננו להסב את תשומת ליבך כי סעיף 
מוד ומחקר תהא פטורה ממס, כל עוד לא ניתנה בעד המלגה כל תמורה מצד הסטודנט. מלגה קיומו בתקופת לימודיו, אשר ניתנה לו בתקופת לימודיו במוסד לי

( דלעיל, כגון, שניתנה שלא בתקופת לימודיו של הסטודנט כהגדרתה 29)9מענק, פרס או פטור מתשלום. מלגה שלא תקיים את תנאי סעיף   כוללת, לעניין זה,
דנט, לא תזכה בפטור ממס. לפיכך יתכן ותידרש/י לשלם בעתיד מס, על חשבונך, מן המלגה שהוענקה לך. בסעיף, או שניתנה בעד המלגה תמורה מצד הסטו

 תשלום המס יהיה בדרך של ניכוי במקור או בכל דרך אחרת.

 דוקטורט-הצהרת מקבל מלגת בתר

 

 אני החתום מטה, ________________ ת.ז._____________, מתחייב ומצהיר כי אם תאושר לי המלגה:

 אקדיש את מירב מרצי וזמני ללימוד ולמחקר. .1

מתקדמים לאחר שאושר על ידי אתחייב להכין דו"ח התקדמות כמתבקש ואגישו לרשות ללימודים  .2
 החוקר המנחה לא יאוחר מהמועד שנקבע.

אמשיך את תכנית המחקר ללא הפסקה וברצף ואמלא את מכלול הדרישות הקשורות לעבודת המחקר  .3
)בתר דוקטורנט היוצא לשבתון/חל"ת ממקום עבודה מסודר לשנת הלימודים הנוכחית ימציא אישור 

 מלגה(.כי הסדיר את החופשה לכל תקופת ה

-לא אקבל על עצמי תעסוקה נוספת בשכר או שלא בשכר אלא באישור חריג כמפורט בתקנון מלגות בתר .4

 דוקטורנט.

באם יתקבל אישור לתעסוקה נוספת במשרה כאמור, אתחייב לדווח לרשות המיסים בגין המשרה  .5
 פי דין.-והשכר שאקבל ולשלם בגינו את המס החל על

ן ללימודים מתקדמים רשאי לבטל את המלגה בכל עת, במקרים שלא פי התקנון, הדיק-ידוע לי, על .6
אעמוד בדרישות האקדמיות או אפסיק את השתלמותי באוניברסיטה )בין מיוזמתי ובין מיוזמת 
האוניברסיטה(. כן תבוטל המלגה על ידי הדיקן ללימודים מתקדמים אם יתברר כי ניתנה על סמך 

של הדיקן ללימודים מתקדמים, אם יימצא שעברתי עבירת פי שיקול דעתו -פרטים כוזבים וכן על
משמעת ע"י רשויות המשמעת של האוניברסיטה. בכל מקרה שבו תבוטל המלגה, אחויב להחזיר את 

הסכומים שקבלתי על חשבון המלגה בשיעורים שייקבעו ע"י האוניברסיטה. הפסקת המלגה יכול 
 שתהיה ללא התראה מוקדמת.

הכנסה פוטרת ממס מלגה הניתנת לתלמיד למימון ההשתלמות, זאת כל עוד לא ידוע לי כי פקודת מס  .7
ניתנה בעד המלגה כל תמורה מצד התלמיד. מלגה כוללת, לעניין זה, מענק, פרס או פטור משתלום. 
מלגה שלא תקיים את תנאי הפקודה, כגון שניתנה שלא בתקופת לימודיו של התלמיד כהגדרתה 

לגה תמורה מצד התלמיד, לא תזכה בפטור ממס. לפיכך ייתכן שאדרש בפקודה, או שניתנה בעד המ
לשלם בעתיד מס, על חשבוני, בגין המלגה שהוענקה לי. תשלום המס יהיה בדרך של ניכוי במקור או 

 בכל דרך אחרת ואני מסכים לכך מראש.

גע ידוע לי כי האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לקיים מעת לעת בדיקות מדגמיות בנו .8
 לתעסוקותיי השונות.

 

_____________________    _____________________ 

 תאריך             דוקטורט -חתימת בתר    


