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  8נספח 
 
 
 

 ____________()הסכם מס'  –הצהרה והתחייבות מטעם הסטודנט 
 
 

    ניק לי מלגה ידוע לי כי הוחלט על ידי הרשות הממשלתית למים ולביוב  )להלן:  "רשות המים"( להע    (1              
 לשם ביצוע עבודת מחקר "המלגה"(בסכום שלא יעלה על _____________ש"ח )להלן :                          
 די בהצעה אשר הוגשה על יכמפורט ______________________________________.  בנושא:                         
 וברצוני לבצע את המחקר.                        

 
 )הלן: "המוסד"( וכי המוסד   אוניברסיטת ................. ידוע לי כי תשלום המלגה יתבצע ישירות לידי     (2               

 הא   . לא תיהא אחראי באופן בלעדי על העברת המלגה לרשותי בהתאם להסכם בינו לבין רשות המים                        
 אופן  ם ו/אובעניין התשלולי  כל טענה  ו/או תביעה כלפי רשות המים ו/או המשרד ו/או מי מטעמו                         
 ביצוע התשלום ו/או במידה ויבוטל ההסכם עם המוסד.                        

                
 

 חייב    (      במידה ומכל סביבה שיהא אפסיק לעסוק במחקר ו/או אסיים את לימודיי במוסד, הנני מת3               
 להודיע על כך ללא דיחוי.   

 
 ידוע לי כי רשות המים רשאית בכל עת להפסיק את ההסכם שערכה עם המוסד בנוגע למלגה זו       (4              

 יום     30מוסד לולהפסיק את מתן המלגה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ועל ידי מתן הודעה בכתב                          
 סיבות תקציביות.מראש, לרבות מ                        

 
 י רשות  (      ידוע לי, כי משך ביצוע תוכנית המחקר הינו ______ חודשים מיום חתימת ההסכם על יד5               

 המים )להלן "תקופת המחקר"(.                        
 

 ה מים, ולא אהיעסק ע"י המשרד/רשות ה(       ידוע לי כי אין לי כל זכויות של עובד מדינה או של עובד המו6              
 כך    בואין  זכאי לתשלומים ו/או פיצויים ו/או הטבות אחרות בקשר עם מתן המלגה מכל סיבה שהיא                        
 כדי ליצור כל התחייבות של רשות המים כלפי.                         

 
         כך שאבצע    ב(        ידוע לי כי מתן המלגה הינו בכפוף לתנאי ההסכם בין רשות המים לבין המוסד ומותנה 7             

  דו"ח ביניים מדיד חצי שנה ודו"ח סופי    –דו"חות בגין כל שנת מחקר  2את המחקר בפועל ואגיש    
 רצון האחראי מטעם רשות המים. בתום תקופת המחקר, באמצעות המוסד, לשביעות   

     
 דרישתה. (       הנני מתחייב לשתף פעולה עם רשות המים ו/או מי מטעמה בכל עניין הנוגע למחקר עפ"י8              

 
 הנני מתחייב לבצע את המחקר בשקידה סבירה ולעשות את מלוא המאמצים לסיימו במועד. (9

 
 ת אונ' .............................  ונהליה.כל התחייבויותיי אלו הינן בכפוף לתקנו (10

 
 הנני מתחייב שאם אקבל תמיכה מרשות המים, לא אקבל במקביל תמיכה מגורם אחר. (11

 
 
 
 
 

_______________________________ 
 חתימת הסטודנט

 
 
 
 

 ____________שם הסטודנט:  _____________         מ.ז. :  _____________         נחתם ביום: 

 


