
מתכבדים להזמינכם

לטקס הענקת מלגות 
לתואר בוגר ומוסמך תרומת 

ליגת נשים למען ישראל

ביום שני, כ"ט בשבט תשע"ט, 4.2.19
בשעה 16:30

קבלת פנים בשעה 16:00

בית מאירסדורף, קרית הר הצופים

הרצאת אורח

ד"ר נטע קליגלר וילנצ'יק

המחלקה לתקשורת ועיתונאות ע"ש נח מוזס

* הזמנה זו מהווה אישור כניסה חד פעמי לרכב דרך שער מדעי הרוח
יש להציג הזמנה זו בצירוף תעודה מזהה

ליגת נשים למען ישראל

Cordially invite you to

Monday, February 4, 2019
4:30 pm 

Reception 4:00 pm

Maiersdorf Faculty Club,
Mt. Scopus Campus

Lecture by

Dr. Neta Kligler-Vilenchik

The Noah Mozes Department of Communications and Journalism

"Youth Creative Political Participation in the Digital Age"

*For admission to the campus and parking via the Humanities entrance
Please present this invitation and valid ID

The Ceremony Awarding Bachelors and 
Masters Scholarships by  

WOMEN’S LEAGUE FOR ISRAEL

מנכ"ל לנ"י בישראל
עו"ד אתי פלפל

רקטור האוניברסיטה העברית
פרופ' ברק מדינה Director General in Israel 

Attorney Etti Pilpel
The Rector of the Hebrew University

  Prof. Barak Medina

קובץ
דוגמה

"ביטוי פוליטי יצירתי של צעירים בעידן הדיגיטלי" 



לנ"י ליגת נשים למען ישראל
חלוציות שהגיעה לגבורות

נשים  כארגון   ,1928 בשנת  בארה"ב  נוסדה  ישראל,  למען  נשים  ליגת  לנ"י  
מתנדבות הפועל שלא למטרות רווח.

לנ"י שמה לה למטרה להיענות לצרכים שמציבה החברה בישראל, להירתם 
למשימות  החברתיות המשתנות, לדאוג למי שנימצא במצוקה, לתת יד לעולים 

החדשים  ולטפח מערכות חינוך, השכלה ורווחה.

שלושה  והקימה  הארץ  בניית  דגל  את  לנ"י  הניפה  המדינה  קום  לפני  עוד 
מתחמים הידועים בשם "בתי החלוצות" שיועדו לקליטת עולים חדשים: בחיפה 

ב -1931, בתל אביב ב -1936, בירושלים ב -1943.

ב-1950 פתחה לנ"י את שער בית החלוצות בנתניה להפעלת בתי ספר, וכן 
מעונות ל-60 סטודנטים. 

לנ"י לבין האוניברסיטה העברית בירושלים החל כבר  בין  שיתוף הפעולה 
בשנות ה -50. בסיוע לנ"י בנתה האוניברסיטה את שני בניני המעונות הראשונים 
לסטודנטיות, את מרכז הסטודנט, קפיטריה גדולה ואולם ספורט. עם שחרור 
הר הצופים הזדרזה לנ"י להיות לחלוצת הבונות בהר ובתרומתה הוקמו עוד 
שלושה מעונות לסטודנטיות. לנ"י גם ייסדה את הקתדרה לסוציולוגיה על שם 
ותמכה  איזקס, תרמה לקרן מלגות לסטודנטים משוחררי צה"ל,  רוז  הגב' 

ביחידה לסטודנטים עיוורים, לכבודה של אנה נידיטס.

בשנת 2006 הקימה לנ"י קרן מלגות לתמיכה בסטודנטים בסך של 1.5 מיליון 
דולר, אשר מפירותיה יהנו השנה כ-17 סטודנטים.

דולר   1,317,000 של  בסך  חדשה  מלגות  קרן  לנ"י  הקימה   2017 בשנת 
לסטודנטים לתארים מתקדמים. השנה יוענקו 12 מלגות לסטודנטים לתארים 

מתקדמים בתחום מדעי הסביבה.

בזכות לנ"י זוכים צעירים רבים בישראל להשכלה גבוהה, הפותחת בפניהם 
שער לחיים.

A Pioneering E�ort with Remarkable Achievements

Wo m e n ’s  L e a g u e  f o r  I s r a e l

The Women’s League for Israel (WLI) was founded in the United States in 
1928 as a non-pro�t organization of women volunteers.

WLI determined that its goal was to address the needs of Israeli society, to 
care for those in distress, to help new immigrants and to foster and support 
the education of young people.

Even before the founding of the State of Israel, WLI established three sites 
known as “Batei Ha’halutzot” for the absorption of new immigrants: 
Haifa in 1931, Tel Aviv in 1936 and Jerusalem in 1943.

In 1950, WLI opened the doors of Netanya’s “Beit Ha’halutzot” for the 
operation of elementary schools and dormitories for 60 students.  

Collaboration between WLI and The Hebrew University of Jerusalem began 
in the 1950s.  With WLI’s help, the University built the �rst two dormitory 
buildings for female students, a student center, a cafeteria and a gymnasium.  
Following the liberation of Mt. Scopus, WLI was the �rst to build on Mt. 
Scopus and through their generosity, three more dormitories for female 
students were built.  WLI also established a Chair in Sociology named for 
Rose Isaacs; contributed a scholarship fund for students who served in the 
IDF; and supported the Blind Students Unit in Honor of Anna Neiditz.

In 2006, WLI established a scholarship fund in the sum of 1.5 million dollars, 
which will assist 17 students from the Hebrew University this year. In 2017, 
WLI established a new scholarship fund in the sum of 1,317,000 dollars for 
students of advanced degrees. This year, 12 scholarships will be awarded to 
students of advanced degrees in environmental sciences.
 
With the generous support of WLI, many young Israelis obtain a higher 
education, opening the door to a brighter future.


