
 

 2מתוך  1עמוד 

 

 85-774300-8ע.ר. 

 הקהילות של העולמית הפדרציה

 בישראל ההנהלה הספרדיות

WORLD  SEPHARDI  FEDERATION 

ISRAEL  EXECUTIVE 

 קול קורא להגשת מועמדות למלגות לתלמידי תואר שלישי
 

 שלישי  תלמידי תוארההנהלה בישראל מזמינה בזה   ,וועדת המלגות של עמותת הפדרציה העולמית של הקהילות הספרדיות
פקולטות למדעי הרוח, מדעי , ב8591 –אל כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח במוסד להשכלה גבוהה בישר

לביצוע מחקר, כתיבה,  ₪ 02,222להגיש מועמדות לקבלת מלגה בסכום של עד , היהדות, משפטים, מדעי החברה ואמנויות
 הדפסה והפקה של עבודת דוקטור )דוקטורט( באחת מהתחומים הבאים:

 
 רה, המורשת והתרבות היהודיים בארצות ספרד ופורטוגל ובארצות האסלאם.חיי הרוח, היצי .8

 
 עלייה וההתיישבות בארץ ישראל של יהודי ספרד, פורטוגל וארצות האסלאם. .0

 
 תרומתם של יהודים בני עדות המזרח לחיי החברה, התרבות, החינוך והאמנות בישראל. .3

 
 האסלאם בארצות מוצאם ובישראל. אישים ומנהיגים יוצאי ארצות ספרד, פורטוגל וארצות .4

 
 ואת יהודי ארצות הבלקן וצפון אפריקה.ש .9

 
 :תנאי סף

 

והוא נמנה על קהילות יוצאי ספרד ו/או  ,המועמד הוא אזרח ישראלי ו/או תושב ישראלי ו/או במעמד של עולה חדש .8
 ם.אוהאסל ו/או ארצות פורטוגל ו/או ארצות ערב

 
  טהתשע" סד מוכר להשכלה גבוהה בישראל  לתואר שלישי לשנת הלימודים המועמד רשום כתלמיד מן המניין במו .0

 אחד מהתחומים המפורטים במבוא לקול קורא זה.ב
 

 המועמד שרת בצבא ההגנה לישראל או עשה שירות לאומי. .3
 

 .42הגיל המרבי של המועמד אינו עולה על  .4
 

 :הגשת מסמכים
 

 לוועדת המלגות את המסמכים הבאים:המועמד יגיש 
 נספח "א" לקול הקורא -בקשה לקבלת מלגה ללימודים בצירוף כל הנספחים לה   .8

 
הצעת מחקר טרומית שלא תעלה על שני עמודים, מאושרת על ידי המנחה הרלבנטי במוסד להשכלה גבוהה כראויה  .0

 לעבודת גמר.
 

 אנספח "ב" לקול הקור–תשובות לשאלון  .3
 

 צילום ת"ז .4
 

 אישור  על הרשמה ללימודים בשנת הלימודים הנוכחית .9
 

 .ותהאחרונ לוש שנות הלימודיםציונים של ש נותגיליו .6
 

 אישור על שירות בצבא ההגנה לישראל או שירות לאומי. .7
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 התחייבות
 

 לקול הקורא כתנאי לקבלתה.  "גנספח " –כתב התחייבות  מועמד אשר יזכה במלגה יחתום על 
 

 32/9/85 את המועמדות יש להגיש עד יום 
 

  32/7/85תשובות יינתנו עד יום 
 
 

 :לתשומת הלב
 

 על בסיס הישגים אקדמיים ותכנית מחקר. תוענק ההמלג
 

 הענקת המלגה וסכומה נתונה לשיקול דעתה המלא והבלעדי של וועדת המלגות, אשר גם רשאית
 לומי המלגה למספר תשלומים, הכול לפי שיקול דעתה.בתנאים נוספים וגם/או לפרוס את תש להתנות

 
ועדת המלגות רשאית להזמין את המועמד לראיון וגם/או לדרוש ממנו פרטים נוספים, הכול לפי שיקול דעתה, בטרם תחליט 

 בבקשתו.
 

 להאריך את המועד להגשת הבקשות. ,לפי שיקול דעתה ,וועדת המלגות רשאית
 
  

             
 
 

  
 


