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“הדואג לימים זורע חיטים,
הדואג לשנים נוטע עצים,

הדואג לדורות מחנך אנשים”

יאנוש קורצ’אק
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אוכלוסיית הסטודנטים באוניברסיטת בר-אילן מורכבת מכל פסיפס 
החברה הישראלית: סטודנטים מהפריפריה ומהמרכז; סטודנטים בני 

העדה האתיופית, סטודנטים וסטודנטיות מהמגזר החרדי ומהמגזר 
הערבי; סטודנטים עם מוגבלות וסטודנטים עולים חדשים.

אוניברסיטת בר-אילן מכירה בתפקיד המפתח שיש להשכלה הגבוהה 
בטיפוח דורות העתיד וביכולתה לקדם ניוד חברתי מהותי, בהכשרת 

עשרות אלפי סטודנטים וסטודנטיות מדי שנה בשנה. אוניברסיטת 
בר-אילן מבקשת לרתום עוצמתה זו ולהוביל שינוי באמצעות מערך 

המלגות המגוון שפיתחה, המציע מלגות לסטודנטים ולסטודנטיות 
לכל התארים ובכל תחומי הלימוד, ושואף להבטיח בסיס תחרותי 

שווה לכול באקדמיה ובשוק העבודה.

לכל צעיר וצעירה המגיעים לאוניברסיטת בר-אילן יש פוטנציאל 
לתרומה ייחודית לישראל ואפילו לאנושות. כל אחד מהם יכול להיות 

המדען המזהיר הבא, הרופאה שתציל חיים או העובדת הסוציאלית 
שתשנה את חייהם של נערים ונערות בסיכון. אוניברסיטת בר-

אילן רואה עצמה אחראית לתת את כל הכלים, ההכשרה והסיוע 
הנדרשים לסטודנטים כדי שיממשו את הפוטנציאל הגלום בהם וימצו 

את המרב מלימודיהם, גם לאלו שיכולותיהם הכלכליות מוגבלות. 

מחויבות זו היא העומדת בבסיס השקעתה של אוניברסיטת בר-אילן 
בתכניות הלימוד האקדמיות, באיכות ההוראה ובמערך מלגות רחב, 

שמטרתו לאפשר לכל מועמד ולכל מועמדת בעלי יכולות להתקבל 
ללימודים, להשקיע בהם ולהשיג הישגים.

יעדו של מערך המלגות, הפרוש לפניכם להלן, הוא לוודא שאף 
מועמד בעל יכולות לא יישאר מחוץ לשעריה של אוניברסיטת 

בר-אילן בשל חסמים כלכליים, חברתיים או תרבותיים. כדי לעמוד 
באתגר, אנו פונים אליכם בבקשה לחבור אלינו ולהיות לעמודי התווך 
של ההשכלה הגבוהה בישראל, לסייע לנו לטפח את עתודות המחר 

של ישראל באמצעות תמיכה במלגות לסטודנטים ולסטודנטיות. 
המגוון הרחב יאפשר לכם למצוא את המלגה המתאימה לנטיות 

לבכם או להרכיב מלגה בהתאם לשיקוליכם ולנטיותיכם אלה )מקום 
מגורים, שירות צבאי, תחום לימודים, שילוב של נזקקות ומצוינות 

וכד’(. 

אתם מוזמנים להצטרף אלינו ולהשפיע על חייהם של הישראלים 
הצעירים.

מערך המלגות של אוניברסיטת בר-אילן
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קרן החירום

מי:

לפעמים סטודנטים נקלעים לקשיים כלכליים, כתוצאה מפציעה, 
מחלה במשפחה או פיטורין. תהא אשר תהא הסיבה, קרן החירום 

מתגייסת ועוזרת לסטודנטים לגמור את החודש - לשלם חשבונות 
חשמל ומים לפני ניתוקם, לסייע בתשלום שכר הדירה לפני פינוי, 
לממן טיפול שיניים דחוף או לדאוג שיהיה לחם על השולחן. קרן 

החירום נועדה לסייע לסטודנטים לעבור את התקופה הקשה ולשפר 
את מצבם הכלכלי מבלי שינשרו מלימודיהם. 

למה:

אנו מחויבים לעזור לסטודנטים בעת מצוקה, אנו עושים הכול כדי 
לעמוד לצִדם. 

עלויות:

על קרן החירום אמון מר מוטי משען, ראש מערך הנשיא ויועץ 
בכיר לנשיא האוניברסיטה. הקרן מעניקה תמיכה על פי המשאבים 

שנמצאים בה, כל סכום יש בו משום הקלה לסטודנטים בעת מצוקה. 

“ִּכי ִיְהֶיה ְבָך ֶאְביֹון ֵמַאַחד 
ַאֶחיָך ְּבַאַחד ְׁשָעֶריָך ְּבַאְרְצָך 
ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך ֹלא 

ְתַאֵּמץ ֶאת ְלָבְבָך ְוֹלא ִתְקֹּפץ 
ֶאת ָיְדָך ֵמָאִחיָך ָהֶאְביֹון”

)דברים טו ז(
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“השנה הבאה, אני שמח לומר, תהיה שנתי השנייה בפקולטה 
למשפטים של אוניברסיטת בר-אילן, וזה הרבה בזכותך. אני 

מעריך את ההתחשבות ואת נדיבות תרומתך! הורי אינם עובדים, 
אבי נכה ואמי סובלת מדיכאון קליני חריף. אחד מאחי מוגבל 

שכלית. אח אחר אוטיסט וסובל מהתפרצויות זעם רבות, הוא היה 
מאושפז בבתי חולים פסיכיאטריים במשך שנתיים. חשוב לי מאוד 
לצאת מהמקום שאני מגיע ממנו ולרכוש מקצוע. אני חייב להוכיח 

לעצמי שאני יכול להשפיע ולהצליח. לכן, תודה לך על התמיכה 
ועל הביטחון שהענקת לי בשנת הלימודים הראשונה במשפטים. 
אני חייב לומר שנלחמתי שנים על הכבוד ללמוד באוניברסיטת 

בר-אילן. אני נוצר כל רגע ומודה לך מעומק לבי על שאתה 
מאפשר לי להיות חלק מאוניברסיטת בר-אילן, מוסד שבו אני לא 
לבדי, להפך, אני חלק מקבוצה, מצוות שחותר למצוינות ולהישגים 

גבוהים.”



“מטרת החינוך צריכה להיות: אנשים 
המצטיינים בעצמאות - במחשבה ובמעשה 
- ועם זאת רואים בשירות למען הכלל את 

משימת חייהם העיקרית” 

אלברט איינשטיין
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מלגות לסטודנטים חונכים
ביחידה למעורבות חברתית

ע”ש סיביל ויגדור

מי:

סטודנטים בשנה ב’ ומעלה, בעלי הישגים נאים בלימודיהם, 
המשמשים חונכים ביחידה למעורבות חברתית ומנדבים מזמנם 

ומיכולותיהם כדי לעזור לחבריהם לספסל הלימודים, סטודנטים עם 
מוגבלויות, ומלווים אותם בדרך להצלחה בלימודיהם.

למה:

אוניברסיטת בר-אילן רואה מצוינות אישית ומצוינות אקדמית 
כאיכויות השלובות זו בזו ומקדמות זו את זו ומבקשת לחנך דורות 

של צעירים וצעירות ערכיים, מעורבים חברתית ופעילים למען הזולת. 
הסטודנטים החונכים ביחידה למעורבות חברתית משקיעים את 

זמנם ורותמים את יכולותיהם למען ה”אחר”, ואוניברסיטת בר-אילן 
גאה להכיר בכך ולעודד סטודנטים נוספים להשתתף בפעילות זו 

באמצעות מלגה.

עלויות:

2,000$ לסטודנט לשנה, מלגת לימודים. 



“אין לנו מכרות זהב, אין לנו 
נפט ולא יהלומים. ישראל 
ענייה במשאבי טבע, אבל 

יש לה ובה פוטנציאל אנושי 
אדיר”

יצחק רבין

מי:

סטודנטים ששירתו כחיילים קרביים בצה”ל. 

למה:

אוניברסיטת בר-אילן מבקשת להעניק ללוחמים קרביים, שנלחמו 
ושסיכנו עצמם למען ביטחון המדינה ושלום אזרחיה, תמיכה ועידוד 
בדרכם האקדמית. מלגות אלה נועדו להשלים את תכניות המלגות 

הממשלתיות, העתידות להיכנס לתוקף משנת תשע”ט ואילך. 

עלויות: 

מלגות לסטודנטים לתואר ראשון המתחילים את לימודיהם בשנת 
הלימודים האקדמית 2017-2016 או לפני כן: 5,000$ לסטודנט לשנה, 

מיועדים לשכר לימוד ולהוצאות קיום. 15,000$ תומכים בסטודנט 
למשך שלוש שנות הלימוד לתואר הראשון. 

מלגה לסטודנט לתואר ראשון במשפטים, הנמשך 3.5 שנים, עומדת 
על 17,500$ לכל שנות הלימוד; מלגה לסטודנט לתואר ראשון 

בפקולטה להנדסה, הנמשך 4 שנים, עומדת על 20,000$ לכל שנות 
הלימוד.

לסטודנטים המתחלים את לימודיהם האקדמיים בשנים 2018-2017 
או לאחר מכן: 2,000$ לסטודנט לשנה, מיועדים להוצאות קיום. 

6,000$ תומכים בסטודנט למשך שלוש שנות התואר הראשון.

מלגה לסטודנט לתואר ראשון במשפטים, הנמשך 3.5 שנים, עומדת 
על 7,500$ לכל שנות הלימוד; מלגה לסטודנט לתואר ראשון 

בפקולטה להנדסה, הנמשך 4 שנים, עומדת על 8,000$ לכל שנות 
הלימוד.

מלגת תודה לסטודנטים לוחמים לתואר שני ניתנת כאות תודה על 
שירות מהותי במילואים )לפחות 25 ימים בשנה(. 2,500$ מענק חד-

פעמי, מיועד להוצאות קיום.

מלגות לוחמים
מלגות לחיילים קרביים
הלומדים לתואר ראשון
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מלגות לסטודנטים לתואר ראשון
)נזקקים(

מי:

סטודנטים לתואר ראשון ממעמד חברתי-כלכלי נמוך, המתקשים 
לעמוד בתשלום שכר הלימוד. 

למה:

מלגות לתואר ראשון הן כרטיס כניסה להשכלה הגבוהה, אשר 
פותחת לפני הפרט הזדמנויות לניוד חברתי, לרכישת מקצוע מאתגר 

ולסלילת דרך חיים של הצלחה ושילוב מיטבי. בעבור החברה 
הישראלית מלגות אלה הן בסיס להרחבת שוויון ההזדמנויות, לשגשוג 

ולהכלת כלל הגוונים המאפיינים אותה. 

מלגות לתואר ראשון ניתנות לכל סטודנט לתואר ראשון בכל 
הפקולטות, על בסיס מצב כלכלי-חברתי, לכיסוי עלות שכר הלימוד.

כ-1,000 סטודנטים מגישים בקשה למלגה זו בכל שנה, כ-630 
מתוכם מקבלים מלגה, בסכום חלקי או מלא - אוניברסיטת בר-אילן 
מבקשת להעלות הן את מספר המקבלים והן את גובה המלגה שכל 

אחד מהם זוכה לה. 

עלויות:

3,000$ לסטודנט לשנה, מיועדים לשכר לימוד. 9,000$ תומכים 
בסטודנט למשך שלוש שנות הלימוד לתואר ראשון. 

מלגה לסטודנט לתואר ראשון במשפטים, הנמשך 3.5 שנים, עומדת 
על 10,500$ לכל שנות הלימוד; מלגה לסטודנט לתואר ראשון 

בפקולטה להנדסה, הנמשך 4 שנים, עומדת על 12,000$ לכל שנות 
הלימוד.

“תן לאדם קערת אורז - 
הֹשבעת אותו ליום; למד אותו 

לגדל אורז בעצמו - הצלת את 
חייו”

קונפוציוס



9

: ת ר פ ס מ ת  י ט נ ד ו ט ס

“זו השנה השנייה ללימודי בתכנית המורחבת לתואר ראשון 
במדעי המוח ]...[ נוסף על הלימודים אני עובדת עם קבוצות של 
אנשים עם צרכים מיוחדים וכן עובדת בניקיון ובשמרטפות כדי 
להתפרנס. אני רוצה להודות לך באופן אישי על נדיבותך ועל 

המלגה שאתה מעניק לי. כאשר הייתי בת עשר, הוצאתי מביתי 
לבית יתומים, והיום איני מקבלת כל סיוע כלכלי מהורי. בלי מלגה 

זו, שמורידה מעלי את העול הכלכלי, לא היה לי את החופש 
שיש לי ללמוד. אני משקיעה רבות בלימודים, חותרת למצוינות, 

בהתאם להשקעה הכספית שהשקעת בי.” 
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מלגות לסטודנטים
בני העדה האתיופית

מי: 

סטודנטים בני העדה האתיופית, הלומדים לתואר ראשון 
באוניברסיטת בר-אילן. המלגה מוענקת לסטודנטים נזקקים על 

בסיס נתונים כלכליים-חברתיים.

למה:

רבים מבין הצעירים והצעירות בני העדה האתיופית מתמודדים עם 
אתגרים כלכליים, חברתיים ומשפחתיים. הוריהם אינם יכולים לסייע 

להם במימון שכר הלימוד, לעתים אין ביכולתם לרכוש לעצמם 
מחשב, תנאי בסיסי ללימודים באקדמיה; יש מבין צעירים אלה 

שנושאים עליהם את עול המשפחה כולו, מסייעים בפרנסה, מטפלים 
במבוגרים ומסייעים לאחים ולאחיות הצעירים. 

תמיכה בסטודנטים ובסטודנטיות בני העדה האתיופית מיועדת 
לצרכים לימודיים ולהוצאות קיום כאחד. מלגות אלה רבות חשיבות 
להצלחתם של הסטודנטים הללו, אשר יובילו עמם את כלל העדה 

אל לב החברה הישראלית.

עלויות:

5,000$ לסטודנט לשנה, מיועדים להוצאות קיום ולהוצאות לימודים.

“הגעתה של העדה האתיופית 
לישראל העשירה את המרקם 
התרבותי והחברתי של החברה 

הישראלית”

שמעון פרס



מלגות לשילוב ולקידום
קריירה למגזר החרדי

11

מי:

סטודנטים וסטודנטיות מהמגזר החרדי, אשר לומדים תואר ראשון 
באוניברסיטת בר-אילן.

למה:

שילוב החרדים בהשכלה הגבוהה הוא אינטרס לאומי מובהק, 
זהו תנאי בסיסי להשתלבות בשוק התעסוקה ולהצלחה בו. ב-30 

השנים האחרונות, שיעור השתתפות האוכלוסייה החרדית בלימודים 
האקדמיים ושיעור ההשתתפות של גברים חרדים בכוח העבודה 

היו נמוכים מאוד. ההשכלה הגבוהה היא האמצעי העיקרי לניידות 
כלכלית-חברתית בישראל ולאור חשיבות הנושא מכסה הממשלה 

את עלויות שכר הלימוד של הסטודנטים הללו.

הסטודנטים בני המגזר החרדי מתמודדים עם אתגרים כלכליים-
חברתיים לא פשוטים, רובם נשואים ובעלי משפחות וילדים, וכך סיוע 
בעלויות קיום הוא שמאפשר את הלימודים בפועל. אוניברסיטת בר-

אילן מעוניינת לעודד את הסטודנטים והסטודנטיות האמיצים, שבחרו 
לרכוש לעצמם השכלה גבוהה, לסלול את דרכם לקריירה מוצלחת 

ולהוציא את משפחתם ממעגל העוני. האוניברסיטה יצרה תכניות 
מיוחדות לחרדים ולחרדיות, המתאימות לקודים התרבותיים של 

קהילותיהם סטודנטים חרדים לומדים כלכלה וחשבונאות וסטודנטיות 
חרדיות לומדות פסיכולוגיה בתכניות המיוחדות הללו.

עלויות: 

5,000$ מענק עידוד חד-פעמי.

“בכל איש ואישה גנוזים כוחות 
אדירים ויש רק לדעת להגיע 
למקורם, לגלותם ולהפעילם”

דוד בן-גוריון
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“למידה אינה מושגת בדרך 
מקרה, יש לחפש אחריה בלהט 

ולעסוק בה בשקידה”

אביגיל אדמס
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מלגת אילנות
לסטודנטים מצטיינים

לתואר ראשון

“הדבר הכי חשוב, הוא לעולם 
לא להפסיק לשאול שאלות”

אלברט איינשטיין

מי:

סטודנטים וסטודנטיות לתואר ראשון בעלי יכולות יוצאות דופן, 
הנמדדות בציוניהם במבחני הבגרות ובתוצאות מבחן הפסיכומטרי. 

אלו הם הסטודנטים המבטיחים ביותר ברמה הלאומית. 

למה:

לטפח צעירים שיש להם כשרונות ייחודיים ללמידה ולמחקר ויכולות 
הנהגה מרשימות. 

מלגת אילנות משחררת את הסטודנטים כלכלית ופוטרת אותם 
מהצורך לעבוד בד בבד ללימודיהם במשרה מלאה או חלקית.  
מלגות אלו הן כלי מרכזי בעבור אוניברסיטת בר-אילן לטיפוח 

המצוינות, הן מאפשרות לאוניברסיטה לגייס את הטובים והמבריקים 
ביותר ולטפח אותם מתחילת דרכם האקדמית, באמצעות מסלולי 

לימוד רב-תחומיים ובין-תחומיים המתאימים ליכולותיהם. זוהי 
השקעה חשובה במנהיגי העתיד של ישראל. 

עלויות:

12,000$ לסטודנט לשנה, מיועדים לשכר לימוד ולהוצאות קיום. 
36,000$ תומכים בסטודנט למשך שלוש שנות הלימוד הנדרשות 

למרבית התכניות לתואר ראשון.
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מלגות הצטיינות
לסטודנטים לתואר שני

מי:

סטודנטים מצטיינים הלומדים לתואר שני בכל הפקולטות ובכל 
מחלקת האוניברסיטה: בפקולטה למדעי הרוח, בפקולטות למדעי 

האדם והחברה, בפקולטות למדעים ובתכניות בין-תחומיות.

למה:

מלגה זו מוענקת לסטודנטים על הישגים אקדמיים יוצאי דופן, 
שהשיגו קודם לתחילת התואר השני. מטרתה של האוניברסיטה היא 

לגייס אליה את הסטודנטים והסטודנטיות הטובים ביותר, לוודא שהם 
מגשימים את מלוא הפוטנציאל שלהם בלימודי התואר השני; לימודים 

שפעמים רבות הם מדרגה חשובה בדרך לדוקטורט. מלגה זו נועדה 
ליצור עתודות של מרצים וחוקרים שיעמיקו וירחיבו את הידע האנושי 

ויצטרפו לסגל אוניברסיטת בר-אילן בפרט ולסגל אקדמי בכלל 
ויעמידו תלמידים וחוקרים לעתיד לבוא.

בתחומי המדעים מצטרפת למלגת שכר הלימוד גם מלגת הקיום, 
תמיכה חשובה ואף קריטית להצלחת הסטודנטים בלימודיהם 

ובמחקריהם. סטודנטים וסטודנטיות אלו משקיעים שעות רבות 
של עבודה במעבדות ולרוב עבודה במשרה מלאה או חלקית אינה 
עולה בקנה אחד עם תובענות המחקר. מלגת קיום זו היא ייחודית 

לאוניברסיטת בר-אילן, המתחרה במוסדות מחקר אחרים על מדעני 
העתיד המבריקים והמבטיחים ביותר.

עלויות:

5,000$ לסטודנט לתואר שני בפקולטות למדעי הרוח, החברה והאדם 
לשנה, מיועדים לשכר לימוד. 10,000$ תומכים בסטודנט למשך 

השנתיים הנדרשות במרבית תכניות הלימוד לתואר שני בתחומים 
אלו.

15,000$ לסטודנט לתואר שני במדעים, מיועדים לשכר לימוד 
ולהוצאות קיום. 30,000$ תומכים בסטודנט למשך שנתיים של לימוד 

ומחקר.
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מלגות לסטודנטים בפקולטה
לרפואה ע”ש עזריאלי

של אוניברסיטת בר-אילן בגליל

הפקולטה לרפואה ע”ש עזריאלי של אוניברסיטת בר-אילן הוקמה 
כדי לענות לשני אתגרים לאומיים שמדינת ישראל ניצבת בפניהם: 

מחסור חמור ברופאים בשירות הציבורי; ואיכותם הנמוכה של שירותי 
הבריאות בגליל. 

מאז הקמתה, הפקולטה לרפואה מכשירה בהצלחה מאות רופאים 
חדשים, יוצרת שיתופי פעולה הדוקים עם רופאי הצפון ועם בתי 

החולים שבו, מזרזת שיפורים במערכת הבריאות הצפונית כולה וכן 
תורמת להתחדשות עירונית בצפת ובסביבתה. כמו כן, הפקולטה  

לרפואה ע”ש עזריאלי היא מרכז מחקר רפואי ייחודי במינו ובהיקפו 
בצפון הארץ. 

מלגות הן המפתח לגיוס סטודנטים מצוינים, שירחיקו לצפון כדי 
להיות לרופאים ולחוקרים במדעי הרפואה. מלגות אלה באות לעודד 

את הסטודנטים המצוינים והמיוחדים הללו, ההולכים בדרך ייחודית 
ומאתגרת, הן נועדו לממן את שכר הלימוד שלהם ולסייע בהוצאות 

מחיה ודיור בצפון.  

מי:
 .)MD( סטודנטים לרפואה

היום לומדים כ-400 סטודנטים במסלולים אלו בפקולטה לרפואה 
ע”ש עזריאלי של אוניברסיטת בר-אילן. 

למה:
הסטודנטים בפקולטה לרפואה מגבירים את איכות השירות הרפואי 
בגליל, הם מעבים את צוותי השירות הרפואי ותורמים לצוותים אלו 

גישה רעננה וידע רפואי עדכני. 

עלויות: 
6,500$ לסטודנט לשנה, מיועדים לשכר לימוד ולהוצאות דיור. 

19,500$ תומכים בסטודנט במשך כל שנות המסלול התלת-שנתי 
ו-26,000$ תומכים בסטודנט במשך כל המסלול הארבע-שנתי.

“רופא טוב מטפל במחלה;
רופא מצוין מטפל בחולה”

ויליאם אולסר

15



16

מלגות הנשיא
לדוקטורנטים מצטיינים

“גאונות היא אחוז אחד השראה 
ותשעים ותשעה אחוז זיעה”

תומאס אדיסון

מי:

סטודנטים לדוקטורט, שהוכיחו פוטנציאל רב והישגים מרשימים 
בלימודיהם האקדמיים, הם משמשים צוות מחקרי במעבדות 

באוניברסיטת בר-אילן או במוסדות אקדמיים אחרים. 
הדוקטורנטים לומדים בכל תכניות המחקר באוניברסיטת בר-אילן: 

מדעים מדויקים, מדעי החיים, מדעי האדם והחברה ומדעי הרוח.
אלו הן עתודות המחקר והסגל האקדמי של אוניברסיטת בר-אילן 

בפרט ושל ישראל בכלל.

למה:

דוקטורנטים מקדישים זמן רב ואנרגיות רבות במחקריהם, האפשרות 
להתפרנס לצד הלימודים מצטמצמות או מכבידות על הלומדים. 

מלגות הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים הכרחיות לגיוס הדוקטורנטים 
הטובים ביותר, שעליהם מתחרה אוניברסיטת בר-אילן ביתר 

האוניברסיטאות בארץ. 

בממוצע, 130 דוקטורנטים מצטיינים זוכים במלגת הנשיא בכל שנה; 
אוניברסיטת בר-אילן מעוניינת להגדיל את המספר ולגייס 150 

סטודנטים מצטיינים ולתת להם מצע כלכלי נוח, שיאפשר השקעה 
והתמקדת בלימודים. 

עד כה, יותר מ-40 אנשי סגל בדרגת דוקטור, שזכו במלגת הנשיא 
לדוקטורנטים מצטיינים, הצטרפו לסגל אוניברסיטת בר-אילן. 

עלויות:

20,000$ לדוקטורנט לשנה, מיועדים לשכר לימוד ולהוצאות קיום. 
80,000$ תומכים בדוקטורנט מצטיין נשיא למשך 4 שנות הלימוד 

והמחקר.



: ם י ב ת ו כ ם  י ט נ ר ו ט ק ו ד

“לא בכל יום אנו פוגשים אדם המוכשר דיו להגשים את חלומותיו. 
לעתים נדירות אדם מקבל את התמיכה המאפשרת לו, בתוך שנים 

ספורות, לערוך מסע אל היכלות הידע שאליהם הוא משתוקק; מסע 
דרך עולמות ומעבר להם, מסע אל עצמו. זכות זו נפלה בחלקי, 

להגשים חלום שכזה, באמצעות מלגת הנשיא.”

“אוניברסיטת בר-אילן מתייחסת אל הדוקטורנטים שלה ברצינות 
רבה, ביציבות היא מספקת להם את תנאי המחקר והלמידה הטובים 

ביותר. בעבורי, מהותה של מלגת הנשיא היא יותר מסיוע כלכלי 
ואקדמי - זוהי גם תקווה לעתיד. תמיד אהיה אסיר תודה על שלמדתי 

באוניברסיטה שיש לה את החזון ואת הראייה לעתיד; אוניברסיטה 
שמבינה את החשיבות של הסביבה למימוש היכולות ולהצלחה.”
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