בקשה לקבלת מלגת מחקר
דיור במעונות לתלמידי מחקר
בהגשת בקשה למלגת מחקר – דיור במעונות לתלמידי מחקר מצהיר/ה
ומתחייב/ת המבקש/ת בהתחייבויות הבאות:
(מטעמי נוחות ההצהרה וההתחייבות מנוסחת בלשון זכר אך היא מופנית לשני המינים
כאחד).

 .1אני מאשר בזה כי נרשמתי/אני רשום כתלמיד באוניברסיטת בן-גוריון בנגב
("האוניברסיטה").
 .2הואיל ואני מבקש מלגה אשר תשולם לי בתשלומים חודשיים ,הנני מצהיר ומתחייב
בזה:
א .ברור וידוע לי כי המלגה המבוקשת נועדה לאפשר לי להשקיע את מרצי וזמני במחקר,
כדי לסייע בידי לסיימו בהצלחה.
ב .ברור וידוע לי כי כמלגאי אני נדרש להקדיש את מרב זמני ללימודים ומחקר וכי
הנוכחות הנדרשת בקמפוס האוניברסיטה יקבעו ע"י המחלקה והמנחה ויביאו בחשבון
את הנדרש על מנת לקדם את המחקר בקצב ראוי.
ג .ברור וידוע לי כי הפסקת הלימודים באוניברסיטה ,בטרם סיומם ,מכל סיבה שהיא
לרבות ,אי עמידה במטלות האקדמיות באופן מלא או חלקי או בשל התנהגות בלתי
הולמת  -תביא להפסקת תשלומי המלגה.
ד .אני מתחייב לעדכן את דיקן הסטודנטים בדבר שינוי במעמדי האקדמי באופן מידי
ולא יאוחר משבוע ימים מיום השינוי.
ה .ברור וידוע לי כי ככל שיתאפשר לי להמשיך ולהתגורר במעונות ,לאחר הפסקת
המלגה – אדרש לשלם את דמי ההרשאה המלאים ,ללא קיזוז סכומי המלגה.
ו .אני נותן בזה את הסכמתי למסור לזכיין המפעיל את מעונות תלמידי המחקר
באוניברסיטה ,עותק בקשה זו וכל מידע בדבר בקשת המלגה ו/או התשלום המשולם
לי כמלגה ו/או כל פרט אחר בקשר למלגה ולזכותי להתגורר במעונות תלמידי

המחקר ,ואני מוותר על כל טענה או תביעה בעניין מסירת מידע כאמור בין מכוח חוק
הגנת הפרטיות ,תשמ"א –  1981או מכוח כל דין אחר.
ז .אני נותן בזה את הסכמתי כי אסייע לאוניברסיטה ככל הנדרש ,בקשר לגיוס תרומות
למימון המלגה ,לרבות כתיבת מכתב הוקרה לתורם ,אם יידרש .בכלל כך אני מתיר
לאוניברסיטה להעביר פרטים אודות המלגה האמורה ולימודי ,כחלק מפעולותיה
לגיוס תרומות ואני מוותר על כל טענה או תביעה בעניין מסירת מידע כאמור בין מכוח
חוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א –  1981או מכוח כל דין אחר.
ח .ברור וידוע לי כי אם יתברר שמסרתי לאוניברסיטה פרטים לא נכונים או שלא דיווחתי
על שינוי בפרטים המהותיים שמסרתי ,יהיה עלי להחזיר לאוניברסיטה כל סכום
שאקבל כמלגה ותישלל זכותי להגשת בקשות מלגה נוספות ו/או אחרות ,מבלי לגרוע
מזכותה של האוניברסיטה לנקוט כלפיי בצעדים משמעתיים ככל שתראה לנכון.
ט .אני נותן בזה את הסכמתי כי ככל שייווצר חוב שלי כלפי האוניברסיטה ,בגין מלגה
ששולמה לי ביתר ו/או בניגוד לכללים ,שאדרש להחזירה ,אני מאשר בזה לגבות את
חובי כאמור ,כחלק משכר הלימוד שלי ,בהתאם לכללי ומנגנוני הגבייה המקובלים
באוניברסיטה לעניין חוב שכר לימוד.
י .ברור וידוע לי כי המלגה פטורה ממס ,כל עוד היא עומדת בכללי מס הכנסה לעניין
זה .עוד ידוע לי כי החבות במס היא אישית וחלה עליי כמקבל התשלום.
יא .ברור וידוע לי כי ככל שתינתן לי מלגה ,היא אינה מוענקת בגין עבודה ואינה יוצרת
יחסי עובד – מעסיק או מקנה זכויות עובדים מכל סוג.
קראתי והבנתי את הכללים להענקת מלגות לתלמידי מחקר וכן את כללי ההעסקה
האקדמית-
המזכירות
באתר
המפורטים
מחקר
תלמידי
של
.https://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/scholar.aspx
ידוע לי שכללים אלה חלים גם על מלגת הדיור נשוא בקשה זו ושעליי להתעדכן
בשינויים שיחולו בהם מעת לעת ,ואני מתחייב לעמוד בהם.
יב .ככל שתאושר לי מלגה ,היא תשולם לחשבון הבנק שלי ,המצוין במנהל התלמידים.

שם מלא וחתימה________________________ :

