
 

 

 

 

 

 הצהרת תלמיד –המלג תבקש

 כדלקמן:מתחייב ומצהיר ( "התלמיד")להלן גם: אני, החתום מטה, ________________ 

ואם אדרש ליתן תמורה כלשהי בעד המלגה אסרב. בכלל  תמורה כלשהי בעד המלגה נדרשתי ליתן כללא  .1

ידוע לי  .תפקיד בעד המלגה, לא אבצע עבורה עבודה ולא אמלא בה שירות לאוניברסיטה זה, לא אתן

כי השתתפות בפעילות קהילתית או חברתית מטעם האוניברסיטה או בזיקה לאוניברסיטה אינה מהווה 

 תמורה לעניין זה.

רשאי לבטל את המלגה בכל עת, במקרים שלא אעמוד  _____________על פי התקנון, ידוע לי כי  .2

יטה )בין מיוזמתי ובין מיוזמת האוניברסיטה(. בדרישות האקדמיות או אפסיק את לימודיי באוניברס

אם יתברר כי ניתנה על סמך פרטים כוזבים וכן על פי שיקול דעתו  ________כן תבוטל המלגה על ידי 

, אם יימצא שעברתי עבירת משמעת על ידי רשויות המשמעת של האוניברסיטה. בכל __________של 

סכומים שקיבלתי על חשבון המלגה בשיעורים שייקבעו , אחויב להחזיר את השבו תבוטל המלגה מקרה

 . הפסקת המלגה יכול שתהיה ללא התראה מוקדמת.על ידי האוניברסיטה

ידוע לי כי פקודת מס הכנסה פוטרת ממס מלגה הניתנת לתלמיד למימון שכר הלימוד או לצורך קיומו  .3

בתקופת לימודיו, אשר ניתנה לו בתקופת לימודיו במוסד לימוד ומחקר, זאת כל עוד לא ניתנה בעד 

שלא  מענק, פרס או פטור מתשלום. מלגה  המלגה כל תמורה מצד התלמיד. מלגה כוללת, לעניין זה,

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

 לעיל והנני מסכים להם. 1-3בחתימתי זו הנני מצהיר כי קראתי את סעיפים  .4
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University of Haifa, 199 Aba Hushi Ave. Mount Carmel, Haifa, 3498838, Israel 

לימודיו לתשומת לבך, עפ"י התקנון, הדיקן ללימודים מתקדמים רשאי לבטל את המלגה בכל עת, במקרים שהתלמיד לא יעמוד בדרישות האקדמיות או יפסיק 
ן ין מיוזמתו ובין מיוזמת האוניברסיטה(. כמו כן, תבוטל המלגה ע"י הדיקן ללימודים מתקדמים אם יתברר כי ניתנה על סמך פרטים כוזבים, וכבאוניברסיטה )ב

ד תלמיעל פי שיקול דעתו של הדיקן ובאם נמצא התלמיד חייב בעבירת משמעת ע"י רשויות המשמעת של האוניברסיטה. בכל עת של ביטול המלגה, יחויב ה
 להחזיר את הסכומים שקיבל ע"ח המלגה בשיעורים ובמועדים שייקבעו ע"י האוניברסיטה.

לך הסכום המצוין לעיל ניתן לך כמלגה שהאוניברסיטה החליטה להעניק לך בגין הצטיינותך בלימודים/מצבך הסוציו אקונומי, וזאת על מנת לאפשר  הערה:
לצורך  ( לפקודת מס הכנסה קובע כי מלגה הניתנת לסטודנט למימון שכר הלימוד או29)9להתמסר ללימוד ולמחקר. ברצוננו להסב את תשומת ליבך כי סעיף 

ודנט. מלגה קיומו בתקופת לימודיו, אשר ניתנה לו בתקופת לימודיו במוסד לימוד ומחקר תהא פטורה ממס, כל עוד לא ניתנה בעד המלגה כל תמורה מצד הסט
ודיו של הסטודנט כהגדרתה ( דלעיל, כגון, שניתנה שלא בתקופת לימ29)9מענק, פרס או פטור מתשלום. מלגה שלא תקיים את תנאי סעיף   כוללת, לעניין זה,

קה לך. בסעיף, או שניתנה בעד המלגה תמורה מצד הסטודנט, לא תזכה בפטור ממס. לפיכך יתכן ותידרש/י לשלם בעתיד מס, על חשבונך, מן המלגה שהוענ
 תשלום המס יהיה בדרך של ניכוי במקור או בכל דרך אחרת.

  


