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  ממקור חוץ טכניוני קבלת מלגהל הסכם
  (מיועד למשתלמים שאינם מלגאים בטכניון)

 
 ההסכם מנוסח בלשון זכר אך הוא מתייחס לנשים וגברים כאחד ולשון נקבה גם לשון זכר במשתמע ולהפך. 

 
   _____ לתואר משתלמ/ת     ת.ז.     אני הח"מ, 

 .אי)(להלן: המלג מכון טכנולוגי לישראל –בטכניון 
 

הסכם עם ה(להלן: " המקור החוץ טכניוני לקבלת מלגה מ בזאת כי קראתי את ההסכםאני מצהיר 

 ומתחייב כדלקמן: ומצהיר המצ"ב להסכם זה ) i"המקור החוץ טכניוני

, התקשר הטכניון עם עם המקור החוץ טכניוניסכם הידוע לי כי במסגרת ה .1

ייבויות שונות הנוגעות לקבלתי את התחייב התחאו /, הצהיר ו____________________

 . מהמקור החוץ טכניוניהנ"ל  המלגה

המלגה המפורטים בהסכם לקבלת  אני  מצהיר כי התנאים לקבלת המלגה ולשלילת המלגה .2

 הובאו לידיעתי, אני מקבל אותם על עצמי ומתחייב לפעול על פיהם.   המקור החוץ טכניונימ

ייתכן  ,החוץ טכניוניהמממן המקור דרישות  פי, כי ככל שעל בזאת ומתחייבאני מצהיר  .3

 אשר ,במלואם או בחלקם, להשיב את כספי המלגה ו/או שכר הלימוד יידרש הטכניוןו

או /ו שיורה לי הטכניון כפיאפעל , ו/או הועברו ישירות לידי למו ליווש בגיניהועברו לטכניון 

 מהמקור החוץ טכניוני יו/או שכר הלימוד שקיבלת ואשיב את כספי המלגה הגורם המממן

תנאים בהתאם לוזאת , במלואם או בחלקם, )לגורם המממן ו/או ישירות (באמצעות הטכניון

 .החוץ טכניוני ולדרישות המקור המממן
ע"י   במועדים שנקבעו ניתנת למימושהנ"ל  חוץ טכניוניהמקור המזכאותי למלגה ידוע לי כי  .4

כל הדרישות האקדמיות כפי שקבע הטכניון עמידה בכפופה לוהענקת הכספים  הגורם הנ"ל

 בתקנון הטכניון ובנהליו, וכפי שיעודכנו מעת לעת. 

אני מתחייב להודיע  מהמקור החוץ טכניוני, מלגההקבלת את בכל מקרה בו אבקש להפסיק  .5

בית הספר למדור מלגות של רשום,  אניליחידה האקדמית בה  בכתבבאופן מידי על כך 

  ר המממן החוץ טכניוני.ולמקו לתארים מתקדמים

 
 .לאחר שקראתי את כל האמור לעיל אני שב ומאשר ומתחייב כאמור לעיל

 
 _________________________     פרטי ומשפחה:שם  

 _________________________תאריך:                        

 _________________________  :                      חתימה

   
                                                

i לרבות "קול קורא", ו/או כל מסמך אחר מכוחו ניתנת מלגה ממקור חוץ טכניוני.   -הסכם 


