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 שכר לימודמלגת או /ו כתב התחייבות למועמד/ת לפרס מחקר
 )נא להקיף בעיגול( לטופס בקשה לפרס מחקר לתואר שני/שלישי 2*נספח מס' 

ומלגת שכר  מועמדות לקבלת פרס מחקרלהגיש תלמיד מחקר אשר יעמוד בכל התנאים הבאים, יוכל ידוע לי כי  .1

 ודים מתקדמים באוניברסיטת אריאל.בביה"ס ללימ לימוד

 כפל מלגות .2

 אם ובין פנימי מגורם אם ביןניתן לקבל מלגה כלשהי בנוסף לפרס המחקר ממקורות שונים,  לאלמען הסר ספק, 

 קבלת את אישרו מתקדמים ללימודים"ס וביה, מתקדמים ללימודים"ס לביה דווח בהם במקרים למעט, חיצוני מגורם

 למסמך זה. ג5בסעיף   כמפורט, לגובה תקרת ההכנסות המותרת בלבד עד הנוספת המלגה

) גם אם אינם  מסכום הזכייה 50%להם  ויקוזז -הזוכים במלגה מקול קוראמלגאים החל משנה"ל תשפ"ב סטודנטים 

, למעט במקרים )בכל חודש( פרס המחקר החודשי. הקיזוז יעשה מתשלום עוברים את תקרת ההכנסות המותרת(

 .בהם במסמך הזכייה מצוין מפורשות כי אין לפגוע בסכומי המלגות הניתנות ע"י האוניברסיטה

 ביטולים .3

שכ"ל במידה והמועמד/מקבל פרס  מלגתהאוניברסיטה רשאית להפסיק מתן הפרס ולדרוש החזר הפרס ו/או 

 .003-13בנוהל פרס מחקר מס' המחקר לא עמד בתנאים הנדרשים כמפורט 

 :מתחייב הריני .4

 .ימים בשבוע( 5למחקר )  הזמן מלוא אתדיש להק .א

 השלישי./השני התואר של הסטודנטים לרכזת חודשים 4 כל מחקרית פעילות אישור להגיש .ב

 . שלישי תואר/   שני  תוארבלו"ז האקדמי המחקרי:  לעמוד .ג

ואהיה מחויב להחזיר את כל  מיידיבמידה ויתברר, כי אינני עומד בתנאים, יישלל ממני פרס המחקר באופן  .ד

הסכומים שקיבלתי לרבות החזר שכ"ל מלא והפרשים ונזקים שנגרמו לאוניברסיטה עקב השינוי במצבי. יובהר 

כי פרס המחקר ייגבה רק במקרה בו לא אושר ו/או לא הועבר אישור פעילות מחקרית חתום ע"י המנחים 

 בכל מקרה.לביה"ס ללימודים מתקדמים. מלגת שכר הלימוד תיגבה 

 :כי לי ידוע .5

 .האוניברסיטה ובין המחקר תלמיד  בין מעביד-עובד יחסי מתקיימים לא  .א

 .רשאי לעבוד תלמיד המחקר אינו  .ב

  בנוסף על קבלת פרס המחקר וכחריג לאי קיום יחסי עובד מעביד קיימת אפשרות לעבוד

 .(בממוצע שנתי) ש"ש 6שלא תעלה על  הוראהבאוניברסיטת אריאל במשרת 

 אלו סטודנטים אשר מקבלים מלגת שכ"ל בלבד.  והשלישי למעט תלמידי התואר השני

 .למסמך זה ג5כמפורט בסעיף  שאינם עוברים את תקרת ההכנסותיתחייבו לכך 
 

 לא יעלה על:תלמיד המחקר פרסי מחקר של או /ולרבות מלגות המותרות הסך הכולל של ההכנסות  .ג
 

 מסלול
  מותרת הכנסות תקרת

 לחודש()ברוטו 

 ₪ 9,500 תואר שני

 ₪  13,000 תואר שלישי

 ₪  15,000 תואר שלישי מצטיינים

 

 מצהיר כי:ריני ה .6

 עומד בתנאים המצטברים לעיל. הנני .א

לביה"ס ללימודים  דיימיבאופן  אודיע, או יותר אחד התנאיםבכל מקרה של שינוי במצבי ביחס ל .ב

 על השינוי. מתקדמים

לידיעת פקיד השומה במשרדי הביטוח הלאומי ומשרדי מס במידת הצורך הצהרתי תובא ידוע לי כי  .ג

 הכנסה. 

 והנה באתי על החתום:

 

 ___ /___ /_תאריך: __ ______חתימה:_________ת.ז. ___________________ _____:_______________שם תלמיד המחקר
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https://www.ariel.ac.il/wp/graduate-school/wp-content/uploads/sites/14/2019/06/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/graduate-school/wp-content/uploads/sites/14/2019/06/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/graduate-school/wp-content/uploads/sites/14/2019/06/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-19-%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%A2%D7%9D-%D7%AA%D7%96%D7%94.pdf
https://www.ariel.ac.il/wp/graduate-school/wp-content/uploads/sites/14/2019/06/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-18-%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99.pdf

