בקשת מלגת מחקר על חשבון תקציב מחקר – הצהרת תלמיד

 .1אני ,החתום מטה ________________ ,ת.ז( _______________ .להלן גם :התלמיד) מתחייב
ומצהיר כי אם תאושר לי מלגה מתקציבי מחקר ,תשמש המלגה לצורך השתתפותי במחקרו של
___________ (להלן" :החוקר") בנושא _______________.
 .2קיים קשר מחקרי בין המחקר של החוקר לבין לימודיי .לעניין זה" ,קשר מחקרי" – קשר אקדמי בין
נושא המחקר ו/או הפעולות אותן נדרשתי לבצע במחקר לבין לימודיי .ידוע לי כי השתתפותי במחקר
אשר תאפשר לי להשיג כלים ומיומנויות שיועילו לו בלימודיי ,לרבות כלים סטטיסטיים ,מיומנויות
בניהול מחקר וכדומה תיחשב השתתפות המקיימת קשר מחקרי.
 .3לא נדרשתי ליתן כל תמורה כלשהי בעד המלגה ואם אדרש ליתן תמורה כלשהי בעד המלגה אסרב .בכלל
זה ,לא אתן שירות לאוניברסיטה ,לא אבצע עבורה עבודה ולא אמלא בה תפקיד בעד המלגה.
 .4ידוע לי כי על פי התקנון ,הדיקן ללימודים מתקדמים רשאי לבטל את המלגה בכל עת ,במקרים שלא
אעמוד בדרישות האקדמיות או אפסיק את לימודיי באוניברסיטה (בין מיוזמתי ובין מיוזמת
האוניברסיטה) .כן תבוטל המלגה על ידי הדיקן אם יתברר כי ניתנה על סמך פרטים כוזבים וכן על פי
שיקול דעתו של הדיקן ,אם יימצא שעברתי עבירת משמעת על ידי רשויות המשמעת של האוניברסיטה.
בכל מקרה שבו תבוטל המלגה ,אחויב להחזיר את הסכומים שקיבלתי על חשבון המלגה בשיעורים
שייקבעו על ידי האוניברסיטה .הפסקת המלגה יכול שתהיה ללא התראה מוקדמת.
 .5ידוע לי כי פקודת מס הכנסה פוטרת ממס מלגה הניתנת לתלמיד למימון שכר הלימוד או לצורך קיומו
בתקופת לימודיו ,אשר ניתנה לו בתקופת לימודיו במוסד לימוד ומחקר ,זאת כל עוד לא ניתנה בעד
המלגה כל תמורה מצד התלמיד .מלגה כוללת ,לעניין זה ,מענק ,פרס או פטור מתשלום .מלגה שלא
תקיים את תנאי הפקודה ,כגון שניתנה שלא בתקופת לימודיו של התלמיד כהגדרתה בפקודה ,או
שניתנה בעד המלגה תמורה מצד התלמיד ,לא תזכה בפטור ממס .לפיכך ייתכן שאדרש לשלם בעתיד
מס ,על חשבוני ,מן המלגה שהוענקה לי .תשלום המס יהיה בדרך של ניכוי במקור או בכל דרך אחרת
ואני מסכים לכך מראש.
 .6הנני מתחייב לשמור ברשותי עותק מקורי מהצהרתי זו ,עליה חתמתי בכתב ידי ,ולהעביר לאוניברסיטה
רק עותק סרוק ממנה .אני מסכים ומאשר בזה כי העותק הסרוק שיישלח ישמש כראיה קבילה להוכחת
תוכנה של הצהרתי זו וחתימתי עליה ,בכל הליך משפטי שהוא.
 .7בחתימתי זו הנני מצהיר כי קראתי את סעיפים  1-6לעיל והנני מסכים להם.

_____________________
חתימת התלמיד

_____________________
ת.ז.

_________________________
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