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 דרור  הבונים של לעולים שנתית רהוקה מלגת

 ענת דותן ז"ל  ע"ש  2021עולמי   

 

על הצטיינות בשירות הצבאי או בלימודים האקדמיים או על  התנועה    ועולות  ם לעולי  תמיועדהמלגה  

 לטובת החברה בישראל.  פעילות חברתית משמעותית

 * פרסום זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לכל המינים 

 

 אל ורציונהסבר 

במעט,   ולו  לעזור,  נועדה  מצטיינים  ועולות  עולים  למען  עולמי  דרור  הבונים  של  השנתית  המלגה 

.  יה יקחו חלקבוגרגאה ששבהם התנועה  ועולות המצטיינים בתחומים שהתנועה מקדמת ולעולים  

בה, והיא    ועוברכל אדם מעצב לעצמו  ים אינם מטרה ספציפית אלא דרך ששגעלייה והגשמה כמו

 .על ערכי התנועהתמיד ת שתתמו ותגרים וקשיים, א כוללת

ההגנה    חייהם לצבא  ים אתשיקדמהמצטיינים  ו רוצים לעזור לעולים  מלגה זו אנאמצעות הענקת  ב

 .ית יותרמוסרטובה ולישראל את מדינת יותר ו הופכים את הצבא לטוב בכךלישראל, ו

 הדימל  הלפי  הבנהולחזק את ה   הרחב ביותר(  ןמוב)ב  יםצטיינים בלימוד מ אנו רוצים לעזור לעולים  

  ת להכשיר אבאמצעותו ניתן  כלי    ים הםדומילה.  םבפני עצמ  כיםם ערינהצמיחה אישית ומקצועית  ו

 .התנועה ערכי לקבל כלים חדשים לבניית עתיד טוב יותר על פי ו עצמנו

זהו תחום שבו  .  תחברתיה  מעורבותבתחום הת  עילוצטיינים בפמאנו רוצים לעזור לעולים    ,לבסוף

בישראל   תחברתימעורבות  ית.  מוחשבאים לידי ביטוי בצורה    הערכיוהתנועה  של    תפיסת העולם

 .יהחכל אזרטובת המאבק למען ישראל צודקת יותר ושיוויונית לחלק מא יה

של תורם אנונימי. אנו מקווים שבשנים הבאות נוכל להוסיף תרומות    זוכה לסיוע נדיבמלגה שנתית זו  

 .ם נוספיםובכך לפתוח את האפשרות למלגאינוספות 

 

 :המועמדים  תריבחתהליך 

הבונים דרור )אחד מכל אזור יוצאי  משלושה עולים ותיקים    ורכבשתועדה    קיםהמזכירות עולמית ת

דון בכל אחת  הועדה ת.  אמריקה הלטינית ודוברי האנגלית(  אירופה,  -  תנועההגיאוגרפי בו עובדת  

המלגהבקשמ את    ות  לותבחר  בהתאם  הזוכים  והמועמדים  העולםערכים  . תיתהתנוע  לתפיסת 

. הן ההישגים  הממליצים  את חוות הדעת שלהמועמד ו  הפנייה שלההחלטה תביא בחשבון את מכתב  

 .קחו בחשבוןלי לאורך התהליךוהן המאמץ 

 . אדם לאותו ומשכורת מלגה של מקבילה חלוקה על מוחלט איסור קיים להדגיש חשוב ,זאת מלבד
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   01/06/2021 ה:ות למלגבקשמועד אחרון להגשת 

 :קישור לטופסאת טופס ההשתתפות.  מלאשים ולנדרעד למועד זה יש לשלוח את כל המסמכים ה

https://forms.gle/mCz74KW5naTc9DiN8 

    tkz.co.ilhdomiri@תק ל  ועעם    hdopzc@tkz.co.il-mazkiraיש לשלוח את המסמכים לדוא"ל 

 

 : תאריך תשובה למועמדים הזוכים 

30/06/2021   

המלגה שלא  .  יתםזכיעל    ניתטלפוהודעה  יקבלו    מקבלי  תהמועמדים  יקבלו  בדואר שנבחרו  ובה 

 .אלקטרוני

 

 : הענקת המלגה טקס

 ביום הבונים דרור 

אז  ביום הבונים דרור על פי הנחיות משרד הבריאות ואם לא תתאפשר  הענקת המלגה יתקיים    טקס

בצורה וירטואלית באמצעות זום יחד עם קהילת עולי הבונים דרור וקהילת הבונים דרור ברחבי  יהיה  

 .העולם

 : הערות

 בשפה הנוחה ביותר לעולה בקשות המלגהניתן לשלוח את  •

 בשנים הבאות  למלגה להגיש מועמדות וכל וי  ובחרישלא  יםמועמד •

עם עולה ותיק מהתנועה )שנבחר על ידי    דקות  90ראיון של  לקיים    על המועמד  • בתמורה למלגה

 .תיתהיסטוריה התנועהוד של  עבכדי לסייע בפרוייקט תי  עולמית(ה  ההזוכה במלגה או בעזרת התנוע

 

 סוגי מלגות 

 ן ייחייל מצט

 ש"ח 1500: מלגהסכום 

   01/06/2021: מועמדותתאריך אחרון להגשת 

 :תנאים

 שנים בישראל( 7בונים דרור )עד ה בוגר דשחלהיות עולה  על המועמד  •

 המועמדות הגשת פעיל בצה"ל בזמן  בשירות להיות חיילעל המועמד  •

https://forms.gle/mCz74KW5naTc9DiN8
mailto:mazkira-hdopzc@tkz.co.il
mailto:hdomiri@tkz.co.il


  

 4   

 

 (תאריך טרם נקבע 2021יום הבונים דרור קת למלגה )נעה טקס ב פותשתתנדרשת ה •

התנועה )שנבחר על ידי  של עם עולה ותיק  דקות 90 ראיון שללקיים  המועמדעל  בתמורה למלגה •

 תיתיסטוריה התנועהה ד ועבכדי לסייע בפרוייקט תי במלגה או בעזרת התנועה העולמית( הזוכה

 :מסמכים נדרשים

 מועמדות למלגה טופס  •

 צילום ת.ז/ נספח ת.ז של העולה/בוגר •

 .מועמדות למלגההאישיים ונימוקים להגשת  הכולל פרטים ועמדאישי של הממכתב בקשה  •

 מלגה כחייל מצטיין מועמד לעל ה צההמל מטעם מפקדיו של המועמד ובו• מכתב 

 

 סטודנט מצטיין 

 "ח ש 1500: מלגהסכום ה

 01/06/2021: מועמדותתאריך אחרון להגשת 

 :תנאים

 שנים בישראל(  7בונים דרור )עד   בוגרדש חלה  להיות עועל המועמד  •

 בזמן הגשת המועמדות מן המנייןלהיות סטודנט על המועמד  •

 (2021יום הבונים דרור בתאריך מלגה )הקת נעשתתף באירוע ההלעל המועמד  •

התנועה )שנבחר על ידי  של עם עולה ותיק  דקות 90 ראיון שלעל המועמד לקיים  בתמורה למלגה •

  תית התנועהיסטוריה  ה  של  ודע בכדי לסייע בפרוייקט תי  למית(הזוכה במלגה או בעזרת התנועה העו

 :מסמכים נדרשים

 מועמדות למלגה טופס  •

 צילום ת.ז/ נספח ת.ז של העולה/בוגר •

 .מועמדות למלגההאישיים ונימוקים להגשת  הכולל פרטים ועמדאישי של הממכתב בקשה  •

 מצטיין  סטודנטמלגה כמועמד לעל ה צההמל מטעם סמכות אקדמית ובו• מכתב 

 ציונים )אם יש( גיליון • 

 

 ת חברתי   מעורבות

 ש"ח  1500: מלגהסכום ה
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 01/06/2021: מועמדותתאריך אחרון להגשת 

 :תנאים

 שנים בישראל(  7בונים דרור )עד   בוגרדש חלה  להיות עועל המועמד  •

החברה הישראלית על בסיס  בעשייה לטובת  להיות פעיל באופן וולונטרי וללא תגמול  על המועמד    •

 של הבונים דרור  ם ותפיסת העולםערכיה

 (2021יום הבונים דרור בתאריך מלגה )הקת נעשתתף באירוע ההלעל המועמד  •

התנועה )שנבחר על ידי  של עם עולה ותיק  דקות 90 ראיון שלעל המועמד לקיים  בתמורה למלגה •

  תית התנועהיסטוריה  ה  של  ודע בכדי לסייע בפרוייקט תי  למית(הזוכה במלגה או בעזרת התנועה העו

 :מסמכים נדרשים

 מועמדות למלגה טופס  •

 צילום ת.ז/ נספח ת.ז של העולה/בוגר •

 .מועמדות למלגההאישיים ונימוקים להגשת  הכולל פרטים ועמדאישי של הממכתב בקשה  •

מכתב   ובו•  חברתית  בפעילות  העוסק  שלישי  צד  ה  צההמל  מטעם  לעל  מעורבות מלגמועמד  ת 

 חברתית
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 ענת דותן ז"ל 

 

 אנחנו כאן "

 ,והוא שם

  עולם -וגבול 

  – ".כאן לשםבין 

  –נופל מחוץ לזמן 

 

 . דויד גרוסמן

 

ענת דותן ז"ל הייתה עבורי אישה ואגדה . ענת גדלה בבאר שבע וסיימה את לימודיה באוניברסיטת 

לשליחים   מיון  בסדנת  אותה  הכרתי   . בירושלים  העברית  והאוניברסיטה  יורק  בניו  קולומביה 

חות ציונית וענת כיהנה כשליחת הבונים דרור  והתאהבתי, פניתי אליה וביקשתי ממנה לצאת לשלי

 . והסוכנות היהודית בסידני

ענת חזרה בתום שליחותה להמשיך את השליחות החברתית קהילתית שלה והחליטה להתיישב 

 בנגב . ענת הציבה לה כמטרה לחלוק את הידע התרבותי שלה עם תושבי הנגב . כפי שנהגה לומר

 . " כדי להצליח, פרט לביטחון עצמי וגאווה על מי שהםיש להם את כל מה שנדרש  " 

  .לצערנו הרב חלומה נקטע בטרם עת עם מותה הטרגי ביום הברית של בנה הבכור

כדי להמשיך לחלום את החלום של ענת ובאמצעות תרומות שקיבלנו אנחנו רוצים להעניק מלגות  

 .בעשייה בחברה הישראליתלעולים חדשים של הבונים דרור בישראל שמצטיינים 

 

 שירי מדר 

 עולמימנכ"לית הבונים דרור 
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