
  אביב-אוניברסיטת תל

  רקטור האוניברסיטה לכבוד
  פטור מהוראה/בקשת יציאה לשבתון

  ______________. ז.ת' מס__________________     שם פרטי ומשפחה    .1

  _____________חוג /מחלקה/ס"ביה___________________     פקולטה 

  ___________בית' טל  ____________עבודה' טל  

  :נא לתאר את נושאי המחקר או ההשתלמות: פטור מהוראה/ןמטרת השבתו  . 2

  _______________________________________________________  

  _______________________________________________________  

  ,ספריות, מוסדות אקדמיים(פרוט מקומות שהייתך . א: מקום שהייתך בשבתון  .3
  משך שהייה משוער בכל מקום. גרת ביקורך בכל מקום מט. ב) 'ארכיונים וכו  

  
  *)(משך שהייה משוער. ג    מטרת הביקור. ב    מקומות. א  

  _________________________________________________________  

  _________________________________________________________  

  .ותנה בשהייה של חודשיים לפחות באותו יעדח השבתון מ"אישור כרטיסי טיסה ע: הערה(*)  
  ).כולל ספריות ומוזאונים(בהם אשהה בתקופת השבתון /ות בו/ב הזמנה מהמוסד"      מצ .4
  ).ת לשבתון"כפוף לפרק הזמן הנדרש בין שבתון לשבתון או בין חל(_______       שנת היציאה  .5

  תאריך שהייה בשבתון  .6 

  ___________יום עד _________  מיום   כל השנה   

  ___________עד יום _________  מיום   ' סמסטר א  

  ___________עד יום _________  מיום   ' סמסטר ב  

  ___________עד יום _________  מיום     קיץ   

  מקום שהייה בפטור מהוראה  .7

  ___________________________________מחלקה /ס"ביה/בחוג

  הוראה תאריך שהייה בפטור מ  .8 

  ___________עד יום _________  מיום   כל השנה   

  ___________עד יום _________  מיום   ' סמסטר א  

  ___________עד יום _________  מיום   ' סמסטר ב  

  ___________עד יום _________  מיום פטור מהוראה קודם/תאריך שבתון      .9
  ___________עד יום _________     מיום                       ת קודם"תאריך חל  .10

  .  הוסדר-המשך הטפול בתקופת העדרי בתלמידי תואר שני ושלישי המודרכים על ידי .       11 
  רמות ואילו סידורים נעשו לצורך    /פירוט המחקרים הקשורים לחוזים של רשות המחקר  .  12 

    אין מחקרים                  )  פרט( יש מחקרים :                המשכיות המחקר
  _______________________________________________________  

  
  __________________חתימת חבר הסגל     __________תאריך   .13 

  __________________________________________המלצת ראש החוג   .14 

  __________________חתימת ראש החוג     __________תאריך   

  ___________________________________ ספרראש בית/המלצת דקאן  .15

  ___________ראש בית ספר /חתימת דקאן    __________תאריך   

במפגשים עם  של האוניברסיטה ל נודה על שיתוף פעולה עם נציגי אגודות הידידים"בעת שהותך בחו

   . האוניברסיטהתורמים וידידי

  .ת או התחלת עבודת חוץ"חל/ת סגל לפני יציאה לשבתון/ב טופס הצהרת חבר"מצ



  

  )'נספח ד(ת או התחלת עבודת חוץ "חל/ת סגל לפני יציאה לשבתון/הצהרת חבר
  )'א (003-01'  הוראה מס–פטנטים ומסחורם , מכח תקנון המצאות

  
___________  __________________  _____________  ____________  

  פקולטה      .ז.ת      שם משפחה     פרטישם

  __________עד ___________ מ) מחק את המיותר(עבודת חוץ /ת"חל/תקופת השבתון
  
יצירה או רישום של המצאות או , עבודת חוץ אתה עשוי לעסוק בפיתוח/ת"חל/האם במסגרת השבתון. 1

  לא/כן      ). עבור לסוף המסמך וחתום– לאבמידה ותשובתך היא (? פטנטים
  :סוג מקום הפעילות. 2

  תאגיד  למטרות רווח_____________ 

  תאגיד שלא למטרות רווח______________

  אחר______________

  ? ובידיעתה" רמות"האם עיסוקך במקום הפעילות מהווה חלק או קשור בהסכם שנחתם עם חברת . 3
  לא/כן

  . עבור לסוף הטופס וחתום– כןבמידה והתשובה היא (
  .ם העיסוק במקום הפעילות וזיקתו לתחומו התמחותךתיאור תחו. 4
  

______________________________________________________________________  
  

______________________________________________________________________  
  

______________________________________________________________________  
  וכן של תפקידך המיועד, תיאור אופי של תחום היקף פעילותך. 5
  

______________________________________________________________________  
  

______________________________________________________________________  
  

______________________________________________________________________  
שהם בעלי זיקה לפעילותך , האם קיימים פרויקטים במחקריך אשר בוצעו במסגרת האוניברסיטה. 6

  :נא פרט, אם כן? המיועדת
______________________________________________________________________  

  
______________________________________________________________________  

  
______________________________________________________________________  

  לא/כן  ? האם התבקשת לחתום על הסכם המקנה למקום הפעילות זכויות בקניין הרוחני שיווצר. 7

  לא/כן      ? תתבצע בתחומי האוניברסיטה, חלקה או כולה, האם הפעילות המיועדת. 8

 של תקנון המצאות 1ראה הגדרה בסעיף (סגרת הפעילות המיועדת ינוצלו משאבי האוניברסיטה האם במ. 9

  לא/כן                  ? )ופטנטים

  לא/כן  ? האם במהלך הפעילות ייעשה שימוש בתוצאות מחקרים קודמים שלך באוניברסיטה. 10

יר בזאת כי אקיים את אני מצה. פטנטים ומסחורם, כי קראתי את תקנון המצאות, הריני מאשר בזאת. 11

  .עבודת חוץ/ת"חל/ל במהלך שהותי בשבתון"תקנון האוניברסיטה הנ

  
_____________  _______________  ______________  ______________  

  פקולטה      .ז.ת    שם משפחה    שם פרטי
  

___________    ________________  
  חתימה      תאריך
  .גם נקבה במשמע, בכל מקום בו נוקט נספח זה לשון זכר: הערה


	בקשת יציאה לשבתון/פטור מהוראה
	תקופת השבתון/חל"ת/עבודת חוץ (מחק את המיותר) מ___________ עד __________


