
 
 יוצרים את המנהיגים של המחר

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

 info@saltifoundation.orgמייל: 

 בקשות למלגה יתקבלו במייל או בפקס בלבד

 
 (4132 במרץ 31' באדר א' תשע"ד )יא

 
 

 לכבוד
 חיפהאוניברסיטת 

 
 

 
 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
 מועמדות לקבלת מלגה:בקשות 

 
 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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