
הקרן לידידות, מיסודו של הרב יחיאל אקשטיין ז"ל,
פועלת לחיזוק חוסנה של מדינת ישראל והעם היהודי,

ולמען בניית גשר בין העמים. פעילות הקרן מתאפשרת
הודות לתמיכתם של מיליוני תורמים נוצרים ויהודים
ברחבי העולם. מלגת הידידות לבני המיעוטים ע"ש

סלים שופי ז"ל  הוקמה במטרה לקדם את השתלבותם
של צעירים מבני המיעוטים באקדמיה ובחברה

הישראלית.
 

 סלים שופי (אבו סאלח) ז"ל היה גיבור ישראל, אשר
הקדיש את כל חייו לביטחון ישראל ולעשיה ציבורית

וחברתית. הוא הלך לעולמו בשנת 2012 בגיל 82.

מלגת הקרן לידידות ע"ש סלים שופי ז"ל,
לשנת תשפ"ב.



- נפתחה ההרשמה -

צעירים בני מיעוטים (דרוזים, מוסלמים
ונוצרים) בוגרי שירות צבאי או שירות לאומי

מלא, ו/או צעירים דרוזים תושבי רמת הגולן,
המחזיקים באזרחות ישראלית.

לומד במוסד אקדמי מוכר ללימודי תואר
ראשון/ לימודי הנדסאי. 

היקף לימודים מלא, (סטודנט מן המניין).

1.זכאי להגיש מועמדות כל מי שעומד בכל תנאי
הסף הבאים:

 

 

 

 

https://ifcjil.formtitan.com/MELAGOT


מלגה על סך 10,000 ₪ לכל שנה אקדמית,
ללימודי תואר ראשון ו 5,000 ₪ בשנה הרביעית

לתואר.
מלגה על סך 5000 ₪ ללימודי הנדסאים למשך

שנתיים.
המלגאים בתכנית מחויבים להתנדבות בקהילה
בהיקף של כ- 100 שעות בכל שנה כחלק מתנאי

קבלת המלגה.
המלגאים בתכנית מחוייבים להשתתף  בשני

טקסים ושלושה מפגשי העשרה במשך השנה.
לאור ריבוי המועמדים, לא כל מי שעומד בתנאי

הסף מתקבל לתכנית, וועדת המלגות תבחר את
המתאימים ביותר לתכנית, לפי מצב

סוציואקונומי, מקצוע נלמד ואורך השירות.
מועמד שלא יגיש את כל המסמכים הנדרשים עד

לסיום מועד ההרשמה לא יועמד לדיון בוועדת
הקבלה.

הקרן שומרת לעצמה את הזכות לקבל או לדחות
מועמדים לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

2.פרטי התכנית: 
תכנית מלגות מתמשכת לאורך כל התואר (שלוש שנים

לתואר ראשון וארבע שנים ללימודי הנדסה/רפואה).



3.הרשמה: 
·ההרשמה לתכנית: באמצעות הלינק המצורף בלבד:

 https://ifcjil.formtitan.com/MELAGOT·
·מועד אחרון להגשת הבקשה: יום א' 31/10/2021

שעה 23:59.
·יצירת קשר: לשאלות ובירורים ניתן לפנות למוקד

המוטבים של הקרן: 02-6288288
המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לנשים

ולגברים כאחד.
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