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 : הימנעו מפניות בכתב ובטלפון אלינו.ושוב בקשה

 fedemaroc26@gmail.comבמקרים מיוחדים יש לפנות במייל : 

ו לאנשי הקשר בעיריות או מסרטפסי הבקשה יי 1+5לסעיפים  שימו לב:

 בדף הבא.במוסדות האקדמאים, שפרטיהם מופיעים 

 אין לשלוח הטפסים לפדרציה העולמית!
 

 

 
 

 
 
 

 בשיתוף עיריות, רשויות מקומיות, ומוסדות לימוד
 

 י"ח אב תשע"ח ירושלים,
 2018יולי  30 

 
 

 הבהרות לפונים לקבלת מלגת לימודים
 

 הרינו להבהיר בזה:
 

או הלומדים במוסדות אקדמאיים  "מלגות לימודים" מוענקות אך ורק לסטודנטים תושבי הערים  .1
מהתוכנית המלאה  50%בכל מלגה ומלגה ואשר לומדים לפחות  (2)רשימת השותפים בעמוד  השותפים עמנו

 .2רשימה ואנשי הקשר אליהם יש לשלוח את טפסי הבקשה מופיעים בעמוד של חטיבת הלימוד. 

ר אושרו לקבלת מלגה ע"י גורם נוסף, מיועדות לסטודנטים מעוטי הכנסה, אש-באמצעות המכללותהמלגות   .2
 .אחת לימודיםשנת לפחות ואשר מסיימים , ורשומים בלשכת הדיקן שבמוסד הלימוד בו הם לומדים

ועדה עירונית/מקומית, ממיינת את הבקשות על פי קריטריונים שהעברנו אליה )מצב כלכלי, מספר נפשות   .3
ר וכו'(, והיא הממליצה על הזכאים למלגה. המלגות במשפחה, יוצא/ת צבא, תואר נלמד במוסד אקדמי מוכ

 מוענקות לכלל הסטודנטים הזכאים, ללא הבדל ארץ מוצא הוריהם.

הועדה העליונה בפדרציה העולמית, שחבריה אקדמאים, נציגי אוניברסיטאות שונות, היא הסמכות הסופית   .4
 לקביעת הזכאים.

. טופסי בקשה 1וסרם לאיש הקשר כאמור בסעיף , למלאם ידנית ולמלמלגה יש להדפיס טפסי הבקשה  .5
 בלבד. 31/8/18יתקבלו בעיריות /במוסדות האקדמאיים עד לתאריך 

, תתפרסם באתר האינטרנט 2018 'אוקחודש  תחילתאין לשלוח כל תזכורת ואין להתקשר אלינו טלפונית. ב  .6

 .בסביבות אוק' נוב'. טקס חלוקת מלגות רשימת הזכאיםmaroc.com-www.fede שלנו 

לצערנו, לא יטופל טופס בקשה שלא יצורפו אליו כל המסמכים הנדרשים והמאמתים, וכן תמונת פספורט   .7
 יפה ועדכנית, לשם פרסומה בחוברת התודות לתורמי המלגות. נא לא להדקה בסיכה אלא בדבק דו צדדי.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 ב,בכבוד ר
 
 
 

 שטרית-סם בן
 יו"ר הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

 
 

 יו"ר ועדת המלגות -העתק: פרופ' אהרן ממן

http://www.fede-maroc.com/
http://www.fede-maroc.com/
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 !  31.8.18-עד ה טפסי בקשות למלגות יופיעו באתר האינטרנט

 
 מבוא:

 

 31.8.18-להלן רשימת הערים ומוסדות להשכלה גבוהה שניתן להגיש לנציגיהם טפסי הבקשה הנ"ל  )עד ה
 במדויק ולצרף האסמכתאות הנדרשות. למלא את הבקשהבלבד!(, יש 

נדגיש, רק סטודנטים המתגוררים בערים ו/או הלומדים במוסדות דלהלן והעומדים בקריטריונים, רשאים להגיש 
 מועמדותם.

 אין להפנות טפסים אלו לשום יישוב או מוסד אקדמאי שאינו רשום מטה.
 

ן למשרדי הפדרציה העולמית, אלא לנציגי המוסדות בלבד אשר יעבירו אלינו זכרו! אין לפנות בכתב או בטלפו
 את טפסי הסטודנטים המומלצים על ידיהם.

 

 .כראוי הוגש שהכל שימו לב: מומלץ לבקש בעת מסירת הטפסי שיבדקו במקום
 
 

  :אין הסדר– ערים ויישובים
 

 ורופיעל צי את טופס הבקשה לו יש למסורפרטי הנציג  העיר/יישובשם 
 אין הסדר שותפות במלגות לשנה זו.

במידה ויושג הסדר במהלך חודש 
 נעדכן עמוד זה.-ההרשמה למלגות

 

 
 

 מוסדות לימוד:
 

 ועל צירופי את טופס הבקשה לו יש למסורפרטי הנציג  שם המוסד
 מזכירת משרד הדיקן  -מורן שבחגב'  המכללה האקד' ספיר

 מזכירת דיקן סטודנטים - חסון גב' רוחה פלר רופין 'המכללה האקד
 הסטודנטים דיקנית סגנית -צבי גב' גלית הרצליה-המרכז הבינתחומי

 לסטודנטים והלוואות מלגות ד"רמ – ברוורמן גב' יוליה המכללה האקד' סמי שמעון

 רכזת רווחה ומעורבות חברתית-שחר רובין המרכז האקד' פרס

 
 
 

   

במידה ויוחלט על הענקת מלגות לסטודנטים ממכללות או 
-הפדרציהנוסיפם לעמוד זה ובאתר עיריות נוספות, אנו 

 .למלגהעמוד הקריטריונים 
 

 ! אין להתקשר אלינו טלפונית
 

 

 

http://www.fede-maroc.com/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%94.html

