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 שלום רב,  
 

 ______________הצהרה תעסוקה בגין קבלת מלגה לבתר דוקטורנטים  לשנה"ל הנדון: 
 

 אני החתום/ה מטה ______________________________ אשתלם כבתר דוקטורנט  

 _______________  ומצהיר/ה כי: בשנת הלימודים 

 

 אחר מחוצה לה. איני מועסק/ת תמורת שכר באוניברסיטה או במקום עבודה  ☐ 

 אין לי מקורות הכנסה אחרים לקיומי )כולל קרן השתלמות, פנסיה צבאית וכו'(.  ☐  

 .בהיקף של ________אחוזי משרה באוניברסיטה אני מועסק/ת  ☐   

 .*  ___________ב'סמסטר  _____ _______: א'שבועיות סמסטר  שעותמספר 

    .בהיקף של ________אחוזי משרה לאוניברסיטהמחוץ אני מועסק/ת   ☐

 .*  ___________ב'סמסטר  _____ _______: א'שבועיות סמסטר  שעותמספר 
 

 העבודה המעיד על כך *נא לצרף מסמך רשמי ממקום 
 בקשה לתעסוקה חריגה לא תידון ללא מסמכים תומכים 

 
 , מעבר למצוין לעיל, אני מתחייב/ת להודיע על כך  1אם יחול שינוי כלשהו במצב התעסוקתי או בהכנסותיי 

 מיד לרשות ללימודים מתקדמים. 
 
 

 ח ת י מ ה            ת א ר י ך                      
 
 
 
ככלל, המשתלם אינו רשאי לעסוק בכל עיסוק נוסף מחוץ  . במחקרו לעיסוק ומרצו זמנו מירב  את יקדיש מלגה  המקבל ,דוקטורנט בתר תקנון בתר דוקטורט קובע כי משתלם 1

שעות הוראה בשבוע, בתנאי שהדבר לא יפגע באופן    10למרות האמור לעיל, משתלם רשאי להיות מועסק על ידי האוניברסיטה, בעבודת הוראה בהיקף שלא יעלה על  למוסד.  
כמו כן,   תעסוקה כאמור תהיה כפופה לקבלת אישור הרשות ללימודים מתקדמים, לאחר היוועצות עם החוקר המנחה ועם דיקן הפקולטה..  דוקטורט-משמעותי בהשתלמות הבתר

אם  שעות בשבוע,  15עלה על  יינה עבודת הוראה, בלבד שהיקף התעסוקה כאמור לא משתלם רשאי להיות מועסק שלא על ידי האוניברסיטה, או על ידי האוניברסיטה בעבודה שא 

 דוקטורט.  -וכן בתנאי שהדבר לא יפגע באופן משמעותי בהשתלמות הבתר התקבלה לכך אישור הרקטור לאחר שזה נועץ בדיקן ללימודים מתקדמים, 
נוספת, יצהיר המשתלם   כל תעסוקה נוספת של משתלם תהיה בשכר וישולם בגינה מס כדין, בין בדרך של ניכוי מס במקור ובין בדרך אחרת. אישרה ועדת החריגים תעסוקה 

 בכתב כי הינו מתחייב לדווח לרשות המיסים על התעסוקה הנוספת ולשלם מס בגינה כדין.

 האישור לתעסוקה נוספת יינתן ע"י הרשות ללימודים מתקדמים, לאחר היוועצות עם החוקר המנחה ועם דיקן הפקולטה.

 מאת:    __________________________ 

 __________________________  שם: 

 __________________________  ת.ז.

 __________________________  כתובת:

 __________________________  דוא"ל: 

 __________________________ טלפון:
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