אל :ראשי חוגים
יו"רי הועדות החוגיות לתואר שלישי
מנחים של תלמידים הלומדים במסגרת הוועדה הכלל אוניברסיטאית
כאן

כ"ז כסלו תש"פ
 25דצמבר 2019

שלום רב,
הנדון :מלגות מהקרן ע"ש רחל וסלים בנין לתואר שני ושלישי שנה"ל תש"פ
אנו שמחים להודיע על פתיחת ההרשמה למלגות מהקרן ע"ש רחל וסלים בנין של הפדרציה ניו יורק
לשנת הלימודים תש"פ.
המלגה מיועדת לסטודנטים המשלמים שכר לימוד ,הלומדים לתואר שני או שלישי בתחומי הלימוד
הבאים:
 .1המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר שני או שלישי בתחומי הלימוד הבאים:
מדעים מדויקים:
מתמטיקה ,פיזיקה ,כימיה ,מדעי המחשב ,הנדסה ,מדעי כדור הארץ ,אסטרונומיה.
מדעי החיים:
רפואה ורפואת שיניים (משנת הלימוד הרביעית בלבד) ,ביולוגיה ,חקלאות ,רפואה וטרינרית ,סיעוד.
 .2קריטריונים להגשת מועמדות :
-

-

מעמד סוציו-אקונומי נמוך
מצוינות אקדמית – לתלמידי תואר שני בשנה ראשונה – מינימום ממוצע תואר ראשון 87-ומעלה.
לתלמידי תואר שני בשנה שנייה – מינימום ממוצע שנה ראשונה 87 -ומעלה.
לתלמידי תואר שלישי – מינימום ממוצע בתואר שני –  87ומעלה ,וכן נבקש מידע
נוסף אודות פרסום מאמרים ,הצגות בכנסים ומכתבי המלצה אם קיימים.
בעלי ת.ז ישראלית בלבד.
 .3גובה המלגה עד  ,$ 4,000יחולקו בטקס שעל מועדו נודיעכם.
הסטודנטים הזוכים יתבקשו לכתוב מכתב תודה באנגלית להנהלת הקרן.

את הבקשות יש להעביר לא יאוחר מיום חמישי  30.12.2019לרשות ללימודים מתקדמים ,קומה  25חדר
 2504לידי מוריאל (ניתן לשלוח במייל .) mburg@univ.haifa.ac.il
שימת הלב -לא תתאפשר הארכה במועד ההגשה.

בתודה על שיתוף הפעולה,

סיגלית רג'ואן
ראש מינהל הרשות ללימודים מתקדמים
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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 לך 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 בסעיף ,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.

