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0213-0214 דע"טופס בקשת מלגת קיום לשנת הלימודים תש  
 

 חלק א' : מידע אישי :

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

 אנגלית :  אנגלית : 

 מקום לידה :    תאריך לידה :  מין : ז / נ

 מס' תעודת זהות :  טלפון :  טלפון נייד : 

:  מיקוד+כתובת דואר  כתובת מייל :   

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

 

 חלק ב' :  מידע לגבי לימודים קודמים :

 תאריך  אושנת סיום התואר )
(צפויסיום   

 תואר
 

 שנים
 

 אוניברסיטה מחלקה

     

     

     

  : רדת המחקנושא עבו )לתלמידי תואר שלישי(

 

 : מנחה/מנחיםשם   )לתלמידי תואר שלישי(

 

 פרסים ומלגות:

 פרסומים : 

:  ףנוס מידע הרצאות/הצגות בכנסים וכל   

 

 חלק ג' : הצהרת כוונות אקדמיות :

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

: מנחה/ים   

 נושא עבודת המחקר : 

 

 שמות ממליצים:

1.  

2.  

3.  
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 : בפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן ובאוניברסיטת תל אביבאקדמית  לגבי תעסוקה מידעחלק ד' : 

 
 "א , בפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן ובאוניברסיטת תהאקדמיות את מכלול תעסוקותייךהנך מתבקש/ת לפרט 

 
 )תמורת גמול כספי(. אקדמית הריני מבקש/ת להצהיר כי אין בכוונתי לעסוק בכל פעילות       

 
)תמורת גמול כספי( מחוץ לפקולטה למשפטים ע"ש  אקדמית  לפעילותטופס בקשה  בנוסףהגשתי        

  ת"אבוכמן/אוניברסיטת 
 

 :הריני מבקש/ת לאשר לי פעילות כמתואר להלן       
 

 סמסטר א'

 מקום עבודה הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן/אוניברסיטת תל אביב החוג ל_______________

 הקורס ומרצהשם  

 היקף משרה )%(  

 מספר שעות עבודה בשבוע  

 מספר ימי עבודה בשבוע 

 , פירוט על אופי העבודההערות 

 

 סמסטר ב'

 מקום עבודה  הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן/אוניברסיטת תל אביב החוג ל_______________

 היקף משרה )%(  

 שם הקורס ומרצה 

 מספר שעות עבודה בשבוע  

 מספר ימי עבודה בשבוע  

 , פירוט על אופי העבודההערות 

 

 : מידע לגבי מלגותחלק ה' : 

 כן / לאהאם הגשת בעבר בקשה למלגה במרכז ללימודי משפט מתקדמים : 

 31האם קיבלת בעבר מלגה במרכז ללימודי משפט מתקדמים )אם כן יש לפרט ולצרף דו"ח התקדמות בהתאם לסעיף 

 ( :של המרכז ללימודי משפט מתקדמים נוהל המלגותל

 

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

 

 מטה, ________________ מתחייב/ת ומצהיר/ה כי אם תאושר לי המלגה: /האני, החתום

 ולמחקר יםאקדיש את מרב מרצי וזמני ללימוד 

  אמשיך את תכנית המחקר ללא הפסקה וברצף ואמלא את מכלול הדרישות הקשורות לעבודת המחקר 

 לא אקבל על עצמי עבודה שבגינה תוצע לי תמורה כספית למעט עזרה בהוראה ומחקר, ואף זאת באישור 

  מפורט להלן:כ וועדת התואר השני/שליש של מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים,

 . המחקרפטים ו/או מכללות למשפטים בתחום הקרוב לנושא עבודת שבפקולטות למ .א

 משרה.  52%הוראה של קורס עצמאי אחד בהיקף שלא יעלה על  .ב

משרה )כולל  25%תרגול של קורס אחד או שניים בסמסטר בהיקף מצטבר שלא יעלה על  .ג

 תרגול פרונטאלי, בדיקת עבודות ובדיקת בחינות(. 

בכל הצורות )הוראה עצמאית ו/או תרגול( ובכפוף  25%ד מהיקף העסקה של ע חריגהאין  .ד

)טבלת הרקטור לשילוב משרה כמפורט באתר מדור תלמידי מחקר  למגבלות האוניברסיטה

 .ומלגה(

 י לעיל הם נכונים, מדויקים ומלאים.אני מצהיר/ה בזה כי הפרטים שמסרת  

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

 .מתקדמים

  ידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים או לא מדויקים, או אי עדכונם, במהלך קבלת המלגה, מהווה עבירה

 פלילית, שיכולה לשמש כעילה לביטול המלגה ולהעמדה לדין משמעתי.

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

 להעניק מלגה לסטודנטים.

 .אני מיפה את כוחה של אוניברסיטת תל אביב לבדוק כראות עיניה את הפרטים שמסרתי בטופס זה 

  ימודי משפט מתקדמים.ללצבי מיתר הריני מאשר כי קראתי את נוהל כללי סיוע למלגאים במרכז  

 ______________________ תאריך : _________________________ חתימה :

  

 ועדה :והמלצת ה

 גובה המלגה )באחוזים(

 שם וחתימה : 

 תאריך :

 
 

במקרים מיוחדים יכולה הוועדה להתחשב, בעת קביעת שיעור המלגה, במצב כלכלי. אם ברצונך  הערה :
שהוועדה תשקול קריטריון זה, אנא צרף/צרפי מכתב נלווה ומסמכים תומכים. כולל פרטים על הכנסה, הכנסת 

 בן/בת זוג ומס' ילדים.


