
(נוסח א') לתורם תודה דוגמה למכתב  
 

רצוי מאד לשנות את מבנה ונוסח המכתב ולהוסיף פרטים נוספים כדי . מכתב זה הוא בגדר הצעה בלבד •
 את שם הקרן (אם קיימת).ואת שם התורם  במדויק יש להקפיד לרשום . להפוך אותו לאישי יותר

  באנגלית. ב המכתב  ייכתההוראות במכתב זה נכתבו בעברית לנוחיותך.  •

  .יש להדפיס את המכתב •
לרשום מאחורי  ניתןעדכנית של עצמך בסביבתך הטבעית או בזמן פעילות מהנה.  תמונה יש לצרף •

 התמונה מתי או היכן נלקחה.
 תאריך, כתובת דואר רגיל או אלקטרוני או מספר הטלפון שלך במכתב אין לציין •
•   

 
Dear ( שם התורם או האפוטרופוס -להשאיר ריק), 
 
My name is (שמך) and I would like to thank you for the scholarship I received from you או for 
the generous contribution I have received from  (שם הקרן) this year. 
 and I was very happy (שמך) My name is :אך ורק לסטודנטים שקיבלו מלגה פעם נוספת מאותו תורם
to learn that I received a scholarship, once again, from your contribution.  
 
I am a (שנת לימוד) year student in The Department of (שם המחלקה שלך) at Ben-Gurion 
University of the Negev. I chose to study (המקצוע אותו אתה לומד) because ( הסיבה שבחרת ללמוד
 .(מדוע הוא מעניין אותך) because ,(שם הקורס החביב עליך) My favorite subject is .(אותו
 I או and I am writing (התחום בו את/ה מתמחה) I specialize in :לתלמידי תואר שני ושלישי בלבד
am planning to write my thesis about (הנושא שלך לתזה).  
 
Both my parents were born in (ארץ לידת הורים)  או  My father was born in (ארץ לידת אב) and my 
mother was born in (ארץ לידת אם). My father is a (מקצוע אב) and my mother is a (מקצוע אם). I 
have (מספר) brothers and (מספר) sisters. (מה מקומך במשפחה. בני כמה אחיך ואחיותיך. מה הם עושים). 
 .(בעלי חיים שאתה מגדל)
 
 .(למה בחרת ללמוד באוניברסיטת בן- גוריון ו/או מה לדעתך מיוחד באוניברסיטה זו) .(התרשמותך מהלימודים)
 
I was born in (עיר וארץ) in (שנת לידתך) לעולים בלבד: and I immigrated to Israel at the age of 
 with (מקום מגורים נוכחי) by myself.  Now I live in או with my family (גילך בזמן עלייתך ארצה)
my husband / wife / boyfriend / girlfriend / family או with (מס' שותפים) roommates. 
 (משהו מיוחד על מקום מגוריך) 
 
I served in the Israel Defense Forces for (מס' שנים) as a (תפקידך בצבא) in the (שם חיל). ( משהו
מקומות בהם ) After I had finished my service I traveled to .(שלמדת על עצמך במהלך שירותך הצבאי
 (פירוט על מקום העבודה) I worked או (מעט על חוויותיך מהטיול) .(ביקרת
 
After I finish my studies I plan to ('תוכניות לאחרי הלימודים: טיול, עבודה, חתונה וכו).  
 
In my spare time I like to (תחביביך. כמה זמן את/ה עוסק/ת בהם. כמה זמן את/ה מקדיש/ה להם). I also 
volunteer in ( שם של פרויקט התנדבות בו את/ה משתתפ/ת ותיאור קצר שלו, של תפקידך בו ושל הזמן שאת/ה
 .(מקדיש/ה לו
 
This scholarship is a great help to me, without it (I would be unable to continue my studies or  
have great difficulties in financing my studies). 
 
 
Thanks again או Best regards או  Warm regards או  Best wishes או Yours sincerely, 
 (שמך המלא)        


