
 

 

 מלגת האקדמיה ללשון העברית על שם ראובן אוחנא 

 הצהרת המועמד 

 

 בהגשת הבקשה ובחתימתי עליה אני מצהיר בזאת כי אני מסכים לדברים האמורים להלן:

למתן    (אין במילוי טופס המועמדות כדי ליצור התחייבות של האקדמיה ללשון העברית )להלן: האקדמיה .1

מלגה, גם אם אני עונה על כל הקריטריונים המופיעים בטופס הבקשה, וידוע לי כי אינני יכול לבצע שום  

 י כל התחייבות בהתבסס על ההנחה שאקבל את המלגה. יפעולה או לקבל על

ידוע לי כי מתן המלגה טעון את אישור ועדת המלגה של האקדמיה, וכי ועדת המלגה רשאית להוסיף או  .2

יד או לשקלל את מלוא הנתונים והקריטריונים או את חלקם לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלי הודעה  להור

מוקדמת או אחרת. ידוע לי כי ההחלטה להעניק מלגה לפלוני ולא לאלמוני היא החלטה שבשיקול דעתה  

 טה.  הבלעדי של ועדת המלגה. החלטת הוועדה סופית בלי יכולת שלי או של מי מטעמי להשיג על ההחל

בדרישות האקדמיות והמנהליות  עמדתי  לא    אם  רשאית לבטל את המלגה בכל עת  המלגהועדת  ידוע לי כי   .3

(.  בין מיוזמת האוניברסיטהתי ו)בין מיוזמ   מכל סיבה שהיא  באוניברסיטהי  את לימודיאם הפסקתי    או

כל מקרה של ביטול  ב אני מתחייב כי  כמו כן תבוטל המלגה אם יתברר כי היא ניתנה על סמך מידע כוזב.  

יום מיום שתישלח אליי הודעה מוועדת המלגה על ביטול    60תי תוך  את הסכום שקיבל  אחזירהמלגה  

 המלגה.

הריני יודע ומצהיר שהמידע שמסרתי אמת ונכון. ידוע לי שמסירת פרטים לא נכונים או לא מלאים יכולה  .4

ל סודיות בכל הנוגע למידע שמסרתי  לשמש סיבה לביטול המלגה. חתימה על מסמך זה היא גם ויתור ע

 המלגה כדי לאפשר לה או למי מטעמה לבדוק או לאמת כל פרט מידע שמסרתי בטופס זה. תלוועד

ימים לאחר קבלת הודעת ועדת    30אזכה במלגה, אני מתחייב כי אעביר מכתב תודה לתורמים תוך  אם   .5

באקדמיה. כמו כן אני מתחייב לציין בכל פרסום המלגה על זכייתי במלגה, אשתתף בטקס הענקת המלגה  

 את דבר קבלת המלגה.  ירלוונט

 

 

 

 

 __________________               __________________                       _________________ 

    חתימה    שם המועמד        תאריך               



 

 

 

 מלגת האקדמיה ללשון העברית על שם ראובן אוחנא 

   תהצהרת המועמד

 

 בהגשת הבקשה ובחתימתי עליה אני מצהירה בזאת כי אני מסכימה לדברים האמורים להלן:

 (אין במילוי טופס המועמדות כדי ליצור התחייבות של האקדמיה ללשון העברית )להלן: האקדמיה .1

כי אינני   לי  וידוע  בטופס הבקשה,  כל הקריטריונים המופיעים  על  עונה  גם אם אני  למתן מלגה, 

 כל התחייבות בהתבסס על ההנחה שאקבל את המלגה.  ילבצע שום פעולה או לקבל עלילה יכו

ידוע לי כי מתן המלגה טעון את אישור ועדת המלגה של האקדמיה, וכי ועדת המלגה רשאית להוסיף  .2

ריד או לשקלל את מלוא הנתונים והקריטריונים או את חלקם לפי שיקול דעתה הבלעדי או להו

ובלי הודעה מוקדמת או אחרת. ידוע לי כי ההחלטה להעניק מלגה לפלוני ולא לאלמוני היא החלטה 

שבשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המלגה. החלטת הוועדה סופית בלי יכולת שלי או של מי מטעמי  

 לטה. להשיג על ההח

כי   .3 לי  בכל עת  המלגהועדת  ידוע  בדרישות האקדמיות  עמדתי  לא    אם  רשאית לבטל את המלגה 

בין מיוזמת  תי ו)בין מיוזמ  מכל סיבה שהיא  באוניברסיטהי  את לימודיאם הפסקתי    והמנהליות או

אני מתחייבת כמו כן תבוטל המלגה אם יתברר כי היא ניתנה על סמך מידע כוזב. (. האוניברסיטה

יום מיום שתישלח אליי הודעה   60תי תוך  את הסכום שקיבל  אחזירבכל מקרה של ביטול המלגה  כי  

 מוועדת המלגה על ביטול המלגה. 

נכונים או לא   .4 ידוע לי שמסירת פרטים לא  הריני יודעת ומצהירה שהמידע שמסרתי אמת ונכון. 

יכולה לשמש סיבה לביטול המלגה. חתימה על מסמך בכל    מלאים  על סודיות  ויתור  גם  היא  זה 

לוועד המלגה כדי לאפשר לה או למי מטעמה לבדוק או לאמת כל פרט    תהנוגע למידע שמסרתי 

 מידע שמסרתי בטופס זה.

ימים לאחר קבלת הודעת   30אזכה במלגה, אני מתחייבת כי אעביר מכתב תודה לתורמים תוך אם  .5

קת המלגה באקדמיה. כמו כן אני מתחייבת  ועדת המלגה על זכייתי במלגה, אשתתף בטקס הענ

 את דבר קבלת המלגה.   ילציין בכל פרסום רלוונט

 

 

 

 

 __________________               __________________                       _________________ 

 חתימה                 שם המועמדת        תאריך               

                                                              


