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 לכבוד
 אוניברסיטת תל אביב

 
 

 
 קרן מלגות יהושע סלטי  הנדון: 

 בקשה להפניית סטודנטים מתאימים    
 

 שלום רב, נכבדינו
 
 

רסיטה להגיש מנת שיסתייע בידי סטודנטים של האוניב-נבקש להכיר לכם את קרן סלטי, על
 מצורף כאן וניתן להורדה גם באתרלמלגות ה שטופס בק) מועמדות לקבלת מלגהבקשות 

 :(האינטרנט של הקרן
 

 בישראל לסטודנטים יותר טוב עתיד להציע כדי נוסדה סלטי יהושע קרן :עלינו קצת .3
 להשכלה במוסדות לימודיהם את להמשיך לעודדם במטרה כלכלי סיוע להם ולאפשר
 גבוהה.

 
 לקיים טי,סל יהושע מר מייסדה, של מטרתו את הגשימה סלטי קרן ,3891-ב היווסדה מאז .4

 של והמורשת השפה התרבות על ולשמור ולחזק הספרדית, היהודית והתרבות השפה את
 הלאדינו.

 
 עד ש"ח 4,111 של בסכומים מלגות של רבות מאות היום עד חילקה הקרן :המילגות סכומי .1

 לקבלת בקשות ולהגיש להמשיך שלה מלגאים ומעודדת סטודנט, לכל לשנה ש"ח 9,111
 לימודיהם. פותתקו כל משך מלגה

 
 לחקר המרכז את מממנת הקרן אחרות רבות פעילויות בין :הקרן של נוספות פעילויות .2

 לספרות המחלקה ליד שפועל ,אילן-בר באוניברסיטת סלטי ויהושע נעימה שם-על הלאדינו
 לציבור מציע והוא היהדות, למדעי טהשבפקול ברמן ויוסף נחום ע"ש ישראל עם

 עתיד לעבר ושימורה הלאדינו את שמצעידה והוראה מחקר פעילות והלומדים המתעניינים
 התפוצות, ומן הארץ מן חוקרים למפגשי אכסנייה משמש המרכז ומרתק. מסקרן חדש,
 לחקר משלהם לתרום המבקשים צעירים חוקרים של חדש דור לטיפוח בית מהווה והוא

 ותרבותה. אדינוהל
 

 של לשונם היא 'לאדינו' בשם יותר המוכרת היהודית-הספרדית השפה :לאדינו היא מה .5
 מזרח לחופי העות'ומאנית, באיפרייה התיישבו 3284 לאחר אשר ספרד, מגורשי היהודים

 אירופה במערב היהודים בישובי גם יותר ומאוחר אפריקה בצפון התיכון, הים אגם
 הברית. בארצות
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 : תמצית הקריטריונים לקבלת מלגה בקרן:י מיועדות המלגותלמ .6

 
-זיקה לעולמם התרבותיספרדי שיש להם -המלגות מיועדות לסטודנטים ממוצא יהודי .א

או לתרבות/מורשת  ללדינו זיקה לתפוצותיהם או לבעלי הלשוני של דוברי הלאדינו
 .לשעבר( תורכיה, בולגריה, יוון, יוגוסלביה) לאדינו דוברות מדינות יוצאי לדינו או

 
)העוקבת( לשנת הגשת  הבאה הלימודים בשנת שילמדו לסטודנטים המלגות ניתנות .ב

 הבקשה למלגה. לא תינתן מלגה למי שמגיש בקשה בשנת הלימודים האחרונה שלו.
 

, העדר תמיכות ומלגות אחרות אקונומי-סוציו רקע בסיס-עדיפות משמעותית תינתן על .ג
 .מיוחד אישי רקע וא
 

 .ראויים אקדמיים הישגים על כל המועמדים להציג .ד
 

להשכלה גבוה  האוניברסיטאיים במוסדות הלימוד תחומי בכל ללומדים המלגות יינתנו .ה
 בישראל.

 
או שירות צבאי, לאומי או אזרחי, בעבר  התנדבותית פעילות ינתן עדיפות למי שיציגת .ו

 ובהווה.
 

 :4132לוח זמנים לשנת  .7
 נלווים ומסמכים בקשות להגשת אחרון מועד - 2.32.11 .א
 מראש( תתואם פרטנית שעה )למוזמנים. ראיונות יום - 33.8.32 .ב
 הקודם( שיתבטל )למקרה חלופי ראיונות יום - 39.8.32 .ג
 שייבחרו( )למלגאים המלגות חלוקת טקס - 41.31.32 .ד
 תשע"ה הלימודים שנת פתיחת מועד - 46.31.32 .ה

 
אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט של קרן סלטי  :מידע נוסף על הקרן .9

http://www.saltifoundation.org  כדי לקבל מידע משלים. באתר זה ניתן לקבל את
 המסמכים הדרושים לצורך הגשת הבקשות למלגה. 

 
 המנהלים של הקרן: בנוסף ניתן ליצור קשר עם עו"ד ניר בר חבר מועצת

  11-7547114טלפון 
 152-7565411נייד 

 nir@barlawyers.comמייל: 
 

 מור חייםהגב' שיידה מזכירת הקרן וכן עם 
 152-7738414נייד

 irene@metronet.co.ilמייל: 
 

 שיתוף הפעולה. נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה והבהרה נוספים.תודה על  .8
 

 עו"ד ניר בר   מר חיים סלטי
 חבר מועצת המנהלים  חבר מועצת המנהלים
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 מלגה בקשה לקבלתס טופ
 ידונולא י ■ באפריל 65 -בינואר ועד ה 6-החל מ פניות יתקבלו

אין למלא את טופס הבקשה  ■לאחר תאריך זה פניות שנתקבלו 

טופס בקשה  ■ יש להקליד את הנתונים במחשב –בכתב יד 

יות הפנ ■ יידוןלא יכלול את כל הפרטים המבוקשים בו שלא 

המועמדים  ■ קרן סלטימועצת המנהלים של המתאימות יידונו בפני 

כל  ■ במועד שיפורסם מראש איוןייוזמנו לרהמתאימים ביותר 

להיות  צריכההצהרה על מצב משפחתי/רפואי/אישי/אחר מיוחד, 

טופס הבקשה וכל חומר נלווה אליו לא  ■ תומכים מגובה במסמכים

חובה  ■ 59.9347696: ו לפקסא irene@metronet.co.ilכתובת למשלוח:  ■ ולא יישמר יוחזר

למייל או לפקס נבקש לשלוח את הפניות  ■ לאשר את קבלת הבקשה והחומר הנלווה

לא שלא כך פניות שיישלחו באחת  .או בדרך אחרתלשלוח את הפנייה בדואר  אין. בלבד

 ,להופיע לטקס הענקת המלגות יתבקשוכל הפונים שמועמדותם תאושר  ■ יטופלו

יועלו המלגות חלוקת מטקס  םהפרטי המלגאים וצילומיאפשר ש ■ כתנאי לקבלת המלגה

מקבל  ■בפרסומיה השונים אפשר שהקרן תעשה בהם שימוש האינטרנט של הקרן ולאתר 

המאסטר/דוקטורט שלו כי היא נעשתה, בין היתר, הרפראט/המלגה מתבקש לרשום בעבודת 

ם והמסמכים הנלווים נכונים, כי כל הפרטי, בהגשת הבקשה מצהיר המבקש ■בסיוע קרן סלטי 

קרן סלטי וכי קרא הנהלת שלמים ומדויקים, כי שיקול הדעת הבלעדי להענקת המלגה מסורה ל

הפניה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות  ■ בטופס הבקשה לקבלת מלגהוהסכים לכל האמור 

  .לשונית בלבד אך מיועדת לשני המינים כאחד

  תמצית תנאי סף:

שיתחילו בשנת הלימודים  ראשוןהצגת אישור על קבלתם ללימודי תואר  - וןתלמידי תואר ראש

בשנת הלימודים  ראשוןתואר לעל לימודים אישור מועד הגשת הבקשה או אחר הסמוכה ל

בעלי ממוצע  ■לימוד בהיקף של תכנית לימודים מלאה  ■מועד הגשת הבקשה אחר הסמוכה ל

 שנים במועד הגשת הבקשה.  82גיל מרבי של  ■שנת הלימודים הראשונה  תוםב ומעלה 28של 

שיתחילו בשנת הלימודים  : הצגת אישור על קבלתם ללימודי תואר שניתלמידי תואר שני

בשנת הלימודים הסמוכה תואר שני לעל לימודים אישור מועד הגשת הבקשה או אחר הסמוכה ל

דה לתואר שני הצעת מחקר לתזה שאושרה על ידי הוועהצגת  ■מועד הגשת הבקשה אחר ל

 ■ לפחות 28ציונים של בעלי ממוצע  ■ )אם הלימוד במסלול שכולל תזה( במוסד לימודיהם

שנים במועד הגשת  28של גיל מרבי  ■המצאת עותק של עבודת התזה שלהם, לכשתושלם 

 הבקשה. 

: הצגת אישור על קבלתם ללימודי תואר שלישי שיתחילו בשנת הלימודים תלמידי תואר שלישי

בשנת הלימודים הסמוכה תואר שלישי למועד הגשת הבקשה או על לימודים אחר כה להסמו

הצגת הצעת מחקר לעבודת דוקטור שאושרה על ידי הוועדה  ■מועד הגשת הבקשה אחר ל

גיל  ■המצאת עותק של עבודת הדוקטור שלהם לכשתושלם  ■לתואר שלישי במוסד לימודיהם 

 יידונו לגופו של עניין. 04ועמדים מעל גיל מ שנים במועד הגשת הבקשה. 04מרבי של 

  

שיש להם זיקה  ספרדי-יהודיהמלגות מיועדות לסטודנטים ממוצא : מידע על המלגות

או  בעלי זיקה ללדינולאו  הלשוני של דוברי הלאדינו לתפוצותיהם-לעולמם התרבותי

ון, יוגוסלביה יוצאי מדינות דוברות לאדינו )תורכיה, בולגריה, יולתרבות/מורשת לדינו, 

. עדיפות תינתן לתלמידים ראויים. על כל המועמדים להציג הישגים אקדמיים לשעבר(

מוזמנים להגיש  מלגה מהקרןבעבר מלגאים שקיבלו  הממשיכים ללימודי תארים מתקדמים.

ללומדים בכל תחומי הלימוד המלגות יינתנו בקשות למלגה גם בשנות הלימודים הבאות. 

תלמידי שנה אחרונה ללא אישור על קבלה  .יטאיים להשכלה גבוה בישראלבמוסדות האוניברס

 ללימודי המשך אינם יכולים להגיש בקשת מלגה

 

 ■ ניר ברעו"ד  ■ מר מוני סלטי ■ מר חיים סלטי ■מר סלים סלטי : מועצת המנהלים של קרן סלטי

יוסי רו"ח  ■ שלומית ארליך עו"ד ■ מר ניסו גובניש ■ אודי אסא עו"ד ■ מר בסים כהן ■ שמואל רפאל’ פרופ

 שיידה מור חייםגב'  :ת הקרןמזכיר ■ )ישראל(’ מבקר: יניר פרקש ושות ■ בן אלטבט

 

 

 תמונה

PHOTO 

 

שם ומשפחה של המועמד/ת 

 בכתב יד או מודפס:
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הגשת הבקשה אנא וודאו שצרפתם את כל המסמכים הבאים )אי הגשה של כל  טרם

  :בקוביות ניתן לסמן  – המסמכים עשויה לפסול את הבקשה על הסף(

  הוזנו באמצעות מחשבשאת כל הפרטים  הכוללעמודים(  0)טופס הבקשה  

  )כולל ספח( צילום תעודת זהות 

  גיליון ציונים )עד מועד הגשת הבקשה( 

  תמונה עדכנית של המבקש 

 קורות חיים  

 תלושי שכר  

 מכתב נלווה )לא חובה אך בהחלט מומלץ( 

 או שתומך בבקשה כל מסמך נלווה רלוונטי אחר לדעת המועמד 

 ת:השאלות הבאו כלאנא ענו על  –ם תמצית תנאי

 תשובת המועמד פירוט

פרט את הזיקה ללאדינו )ידיעת השפה, תרבות, יוצאי 

 תורכיה, בולגריה, יוון, יוגוסלביה לשעבר וכיוצ"ב(:

 

בשנת הלימודים הבאה )שתפתח אקדמי אני אלמד לתואר 

 לאחר מועד הגשת הבקשה(

 

כן
 

לא
  

  בשנת הלימודים הבאה אלמד לתואר:

  הבאה תהיה השנה האקדמית שלי:שנת הלימודים 

 ______ מתוך _____ שנים

  שם המוסד האוניברסיטאי:

  פרטי מקצוע הלימוד, והתמחות )אם יש(:

  ממוצע ציונים שנתי אחרון:

  ממוצע ציונים כולל במועד הגשת הבקשה:

  החודשים האחרונים: 28-סכום מלגות ותמיכות שנתקבל ב

 

  מקום עבודה:

  משכורת חודשית:

  מקום עבודה של בן הזוג:

  משכורת של בן הזוג:

  מספר ילדים:

  כתובת מגורים:

  תשלום משכנתה/שכירות חודשי:

  מקום עבודת ההורים:

 : ______________שנות שירות: _____ תפקיד שירות צבאי/לאומי/אזרחי:

  שירות מילואים/פעולות התנדבות:

כן
 

לא
  

 תפקיד: __________ 

 תדירות: ____________

  צירפתי את כל המסמכים לפי הרשימה הרשומה מעלה:

כן
 

לא
 

מילאתי את כל הפרטים בבקשה )מה שלא ידוע ציינתי 

 בקו אלכסוני(:

 

כן
 

לא
 

  היבט אישי/רפואי/חברתי/אחר:
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 מלגה בקשה לקבלתטופס 
   שירות צבאי/לאומי:    פרטים כלליים:

 שם מלא
 

   תסוג שירו   

   מס' חודשי שירות    שם משפחה

   תפקיד    שם מלא באנגלית

שם משפחה 
 באנגלית

   דרגת שחרור   

   שירות מילואים     אזרחות

   תפקיד במילואים    מספר ת.ז.

   ימי מילואים בשנה    סוג תעודה

   פרטי לימודים:    תאריך לידה

   אוניברסיטה    גיל

   פקולטה    רחוב ומס' בית

   I/II/IIIתואר     עיר ומיקוד

   סוג התואר    טלפון

   התמחות )אם יש(    פקס

במועד שנת לימודים     נייד
 הגשת הבקשה

  

מספר שנות הלימוד     דואר אלקטרוני
 בתואר

  

שנת הלימודים בשנה     מצב משפחתי
 האקדמית הבאה

  

   השנהממוצע ציונים     שם בן/בת זוג

   ממוצע ציונים כללי    מספר ילדים

   זיקה ללדינו:    

   זיקה ללדינו    

כן
 

לא
 

 )פרט/י( מה הזיקה?    קרן סלטי:
 

  

הגשתי בקשה 
 בעבר

  

כן
 

לא
 

 ידיעת הלדינו  
 שפת אם(: 5-אין 1)

  

קיבלתי מלגה 
 בעבר

  

כן
 

לא
 

   דיבור 

שנת קבלת מלגה 
 בעבר

   כתיבה   

   שמיעה    סכום המלגה
קרוב משפחה קיבל 

 מלגה בעבר
  

כן
 

לא
 

   פרטי השכלה: 

שנת קבלת המלגה 
 של הקרוב

   בי"ס יסודי / עיר   

בעבר פעולות 
 התנדבותיות:

   חטיבה / עיר   

   תיכון / עיר    מקומות

   מקצוע/ות בגרות    תדירות

   על תיכוני / עיר    משך הזמן
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 יוצרים את המנהיגים של המחר

  59.9347696פקס:  545.7769050: נייד 53964 ,רישפון 693ת.ד. קרן סלטי: 

 irene@metronet.co.ilמייל: 

 | נא לוודא עמנו את קבלת הבקשה בקשות למלגה יתקבלו במייל או בפקס בלבד

 

  שם האב    מצב כלכלי:

  ת. לידה האב    דה:עבו

   אני עובד/ת

כן
 

לא
 

  מקום לידה האב 

  מקצוע האב    הסיבה –אם לא 

מקום עבודה של     (1שם מקום עבודה )
 האב

 

  משכורת של האב    כתובת העבודה

  שם האם    היקף משרה

  ה האםת. ליד    שכר

  מקום לידה האם    וותק בעבודה

  מקצוע האם    (2שם מקום עבודה )

מקום עבודה של     כתובת העבודה
 האם

 

  משכורת של האם    היקף משרה

  מספר אחים/אחיות    שכר

  שמות וגיל האחים    וותק בעבודה

 /תמיכותמלגות    הכנסות מעבודה
 שקיבלתי:

 

 הכנסות שלא מעבודה
כירות, תמיכו, עסק )ש

 וכד'(

  סך הכל השנה   

הכנסה חודשית 
 בן/בת זוג 

שנים  3סך הכל    
 אחרונות

 

הכנסה חודשית )מכל 
 המקורות(

  (1פרטי המלגה )   

כן  האם הורים תומכים
 

לא
 

  תאריך קבלה וסכום 

 
 בית בבעלות

כן 
 

לא
 

  (2פרטי המלגה ) 

 
 סוג רכב בבעלות

  תאריך קבלה וסכום   

 
 שנת ייצור הרכב

  (3פרטי המלגה )   

  תאריך קבלה וסכום    תשלום שכירות חודשי

תשלום משכנתה 
 חודשי

  (4פרטי המלגה )   

בעיה 
 שית/אחרתרפואית/אי

  תאריך קבלה וסכום   

  (5פרטי המלגה )    

  תאריך קבלה וסכום    

      

 אני מצהיר כי אני מסכים לכל הרשום בטופס הבקשה ובתקנון הקרן 
 וכל הפרטים שרשמתי וצירפתי לבקשה נכונים, שלמים ומדויקים. 

 תאריך הגשה: ___________
קרן סלטי מצופה ממני להתנדב ולתרום מעצמי, מכישוריי או מזמני במהלך שנת הלימודים שבה  ידוע לי כי כחלק מהחזון ומהערכים של

תנאי  לאהיא אקבל את המלגה, בתדירות שאמצא לנכון ושיש בה כדי לשנות ולהשפיע לטובה על הזולת, הקהילה או המדינה. ציפייה זו 
שיתקיים בשנה שלאחר קבלת המלגה על מנת לשתף את הקרן ואת סף לקבלת מלגה בקרן. אם ארצה בכך, אגיע לטקס הענקת המלגות 

בתרומתי. היה ולא אוכל להתנדב ולתרום אנמק זאת במכתב נלווה או במהלך הראיון. פרטים על ההתנדבות: החדשים מקבלי המלגה 
 _________. ידוע לי כי השתתפות בטקס המלגות הינה חובה.________________________

 או סמן כאן כי אתה מסכים לכך  _______________________ X :חתימה  

  11122113 ט. 
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