
  ללימודי משפט מתקדמיםמרכז צבי מיתר –ש בוכמן "הפקולטה למשפטים ע
2008-2009  ט"טופס בקשת מלגת קיום לשנת הלימודים תשס  

חלק א' : מידע אישי :

  : )עברית (שם פרטי  :)עברית (שם משפחה

: אנגלית    : אנגלית  

: תאריך לידה  נ/ ז : מין  : מקום לידה      

: טלפון נייד  : פון טל  : תעודת זהות ' מס   

: כתובת מייל  : כתובת דואר  

: חשבון ' מס : סניף ' מס  :הבנק ' מס  :  שם הבנק :פרטי בנק   

חלק ב' :  מידע לגבי לימודים קודמים :

 תאריך  או(שנת סיום התואר 
)צפויסיום   

תואר שנים אוניברסיטה מחלקה

     

     

     
    :*רדת המחקנושא עבו

 
  : *מנחים/שם מנחה

 

 פרסים ומלגות:

 

 
: פרסומים   

 
  : ף נוס מידעהצגות בכנסים וכל /הרצאות

חלק ג' : הצהרת כוונות אקדמיות :

מסלול ישיר/ שלישי / שני עם תזה :  לימודים לקראת תואר 

: ים/ מנחה  

 
: נושא עבודת המחקר 

 

 שמות ממליצים:

1. 

2. 

3. 
 

חלק זה ימולא על ידי מועמדים לתואר שלישי*  



: ח התקדמות " יש לצרף דו)'הגשת הצעת מחקר וכו,חובות שמיעה( לימודים ססטאטו  

 

חלק ד' : מידע לגבי תעסוקה  (יש לציין כל עבודה קבועה או זמנית) : 

לא / כן: מכללה / אוניברסיטה בהוראה  

:המכללה /האוניברסיטהשם  :מכללה /האוניברסיטשם ה   

:שם הקורס  :שם הקורס    

: שבועי היקף השעות ה  : שבועי היקף השעות ה

לא/ כן מכללה / אוניברסיטהבכוונתי להמשיך ולעבוד ב  

: )תפקיד ומקום(אחרת שאינה הוראה תעסוקה 

לא ידוע/ לא / כן : בכוונתי להמשיך ולעבוד במקום העבודה הנוכחי  :מספר שעות שבועיות    

חלק ה' : מידע לגבי מלגות :

לא/ כן : האם הגשת בעבר בקשה למלגה במרכז ללימודי משפט מתקדמים   

 13ח התקדמות בהתאם לסעיף "אם כן יש לפרט ולצרף דו(האם קיבלת בעבר מלגה במרכז ללימודי משפט מתקדמים 

) :נוהל המלגות של המרכז ללימודי משפט מתקדמיםל  

 

) : עכשווי ועתידי כולל אוניברסיטת תל אביב(ממקורות אחרים מלגות נוספות  והכנסה   

 

 

הצהרה : 

   .מדויקים ומלאים, י לעיל הם נכוניםה בזה כי הפרטים שמסרת/אני מצהיר •

ללימודי צבי מיתר שלישי של מרכז /ת למסור כל שינויי בפרטים אלה לוועדת תואר שני/הנני מתחייב •

  .משפט מתקדמים

מהווה עבירה , במהלך קבלת המלגה, או אי עדכונם, רטים לא נכונים או לא מדויקיםידוע לי כי מסירת פ •

  .שיכולה לשמש כעילה לביטול המלגה ולהעמדה לדין משמעתי, פלילית

או אנשים העשויים /למוסדות ו, אם יהיה צורך, מה כי מידע מתוך הטופס שמילאתי יימסר/אני מסכים •

 .להעניק מלגה לסטודנטים

  . כוחה של אוניברסיטת תל אביב לבדוק כראות עיניה את הפרטים שמסרתי בטופס זהאני מיפה את •

 .ללימודי משפט מתקדמיםצבי מיתר הריני מאשר כי קראתי את נוהל כללי סיוע למלגאים במרכז  •
  

_________________________: תאריך  ______________________ :חתימה   

המלצת הוועדה :

)וזיםבאח(גובה המלגה   

: שם וחתימה   

:תאריך   

הערה : במקרים מיוחדים יכולה הוועדה להתחשב, בעת קביעת שיעור המלגה, במצב כלכלי. אם ברצונך שהוועדה 

' בת זוג ומס/הכנסת בן,  כולל פרטים על הכנסה.צרפי מכתב נלווה ומסמכים תומכים/אנא צרף, תשקול קריטריון זה

.ילדים  



 


