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 נספח ב'

 לכבוד

 המדען הראשי

 משרד החינוך

 

 שלום רב, 

 

 

 מלגות לדוקטורנטיםהנדון: 

 

בתחום החינוך ובנושאים בשם האוניברסיטה אני מביע הסכמה להשתתף במפעל מלגות הקיום 

רלבנטיים לחינוך, שיוזם המדען הראשי של משרד החינוך, כפי שתואר בקול הקורא מיום 

____________ 

 

אנו מקבלים את אופן ניהול מפעל המלגות כפי שהוסבר במסמך הנ"ל  ואת התנאים שנקבעו על ידי 

 שלהלן: 7 – 1משרד החינוך להשתתפות מוסדנו, המפורטים בסעיפים 

 

האוניברסיטה תשלם מלגות קיום לדוקטורנטים אשר יבחרו על ידי משרד החינוך על פי  .1

  ידי לשכת המדען הראשי. -המלצת צוות מומחים שייקבע על

הסכומים ישולמו על פי הכללים שנקבעו על ידי משרד החינוך, בתשלומים חודשיים שווים 

  למשך פרק הזמן שיקבע על ידי המשרד. 

עביר למדען הראשי, דיווח התקדמות בעבודת המחקר של הדוקטורנט, האוניברסיטה ת .2

בהתאם לאבני הדרך  חתומה על ידו, על ידי  מנחה העבודה והיחידה לתלמידי מחקר

המשרד יעביר את הכספים בהתאם לאבני הדרך שנקבעו בנספח . המופיעות בנספח א' לחוזה

  א' לחוזה. 

מד בתנאים שנקבעו למתן המלגה, מפאת עיכובים מצא המדען הראשי כי הדוקטורנט אינו עו .3

תודיע על כך לאוניברסיטה  או מסיבה אחרת, , אי הגשת סקירת הספרות במועדןבהתקדמות

יום לתקן ו/או להציג מסמכים המעידים על עמידתו בתנאי  30ותיתן לדוקטורנט שהות של 

ת/להפסיק את מתן סיטה להשהולאוניבר המדען הראשי ורההמלגה. במידה ולא פעל כך, י

למקבל המלגה תוך שבוע ימים מיום קבלת מכתבו של  תודיע על כך, האוניברסיטה המלגה.

יום מיום מסירת ההודעה  30 -המדען הראשי, ותפסיק את תשלומי המלגה לא יאוחר מ

 למקבל המלגה.
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מצאה האוניברסיטה כי יש עילה להשהות/להפסיק את מתן המלגה, תודיע על כך למדען  .4

אשי ותביא בפניו בכתב את הנימוקים שבגינם יש ברצונה להשהות/להפסיק התשלומים. הר

כל עוד לא אישר המדען הראשי את ההשהיה/הפסקה של המלגה, תשולם המלגה כסדרה. 

יום ממועד קבלת ההודעה, תהיה האוניברסיטה  30 -עיכב המדען הראשי את אישורו יותר מ

 ור עם המדען הראשי וקבלת אישורו. רשאית להשהות את התשלומים עד לביר

 
משרד החינוך אינו מתחייב להעניק לתלמידי האוניברסיטה מספר מסוים של מלגות. המשרד  .5

 רשאי שלא להעניק כלל מלגות לתלמידי האוניברסיטה אם מועמדיה לא יימצאו זכאים לכך. 

 

 

 

 

 בברכה, 

 

 

 

 : ות המחקרפרטי איש/אשת קשר מטעם רש

 ________________________שם מלא: 

 __________________________תפקיד: 

 ____________________מען אלקטרוני: 

 ______________________מספר טלפון:  

 

 
 

  


