
 

 דרך למנהיגות עוצרים בהרווארד: מלגת הלימודים הגדולה בישראל על שם סמי עופר יוצאת לדרך ב

מלגת המנהיגות על שם סמי עופר מיועדת ללימודי תואר שני בממשל באוניברסיטת הרווארד וכוללת מימון מלא  

 אלף דולר ודמי מחיה   50של שכר לימוד שנתי בשווי 

בתיה עופר, דיקנית הסטודנטים   בהשתתפות , 19:00ה בשע  בנובמבר   30-באירוע החשיפה הראשון למלגה יתקיים 

 של הרווארד ונוספים 

לתואר שני  ז"ל,  סמי עופר  איש העסקים המנוח,  משיקה את מלגת המנהיגות על שם  עידן ובתיה עופר  משפחת  קרן  

 אלף דולר ודמי מחיה מלאים.   50שנתי בשווי  הכוללת שכר לימוד ,בממשל באוניברסיטת הרווארד

מלגת המנהיגות על שם סמי עופר היא חלק מקרן המלגות של משפחת עופר. המלגה היוקרתית תושק לראשונה בערב  

' הגבבתיה עופר, דיקנית הסטודנטים באוניברסיטת הרווארד,    בהשתתפות  30/11/22- שיתקיים ביום שלישי הייעודי  

להשלים את לימודי התואר השני בממשל    דבורה אייזקסון, מלגאי עבר והווה ונוספים. לפי חזון המלגה, הצעירים צפויים

  המזרח התיכון.סייע לחיזוק לבכדי  לישראלבאוניברסיטה היוקרתית בעולם ולשוב 

ים להתקבל ללימודי  דם לקבלת המלגה היוקרתית. על מנת להיבחר למלגה, על המועמועמדיארבעה מבכל שנה, ייבחרו  

ולהתמודד על מלגת הלימודים היוקרתית, המכסה את שכר הלימוד במלואו וכן דמי מחיה.    תואר שני בממשל בהרווארד

 ות בפוטנציאל המנהיגות שלהם. ממגוון רקעים, על סמך הישגיהם האקדמיים והאישיים, תוך התמקדהמלגאים נבחרים  

בתיה עופר היא פילנתרופית ישראלית ידועה וכיום נחשבת לאחת הפילנתרופיות החשובות בבריטניה. יחד עם בעלה,  

 ורמים רבות למען הקהילה והציבור.  ת בני הזוג  איש העסקים הישראלי עידן עופר,

חברה   הינה  האוניברסיטה  במסצ'וסטס.  פרטית  אמריקאית  אוניברסיטה  היא  הרווארד     קיסוס היגת  בלאוניברסיטת 

(Ivy League)  אחוז המתקבלים ללימודים מתוך מגישי המועמדות    .כאוניברסיטה הטובה בעולם  2003מדורגת מאז  ו

   מבין הבוגרים הבולטים: שמונה מנשיאי ארה"ב   מהמתקבלים בוחרים ללמוד במוסד.  יםאחוז  80- , וכים הוא כתשעה אחוז

, נשיאי ביהמ"ש העליון בארה"ב, ראשי ממשלות פקיסטן, יוון וקנדה, עשרות חתני פרס  )ג'ון פ. קנדי, ברק אובמה ועוד(

ראשי    17קנדי ישנם  על שם  לממשל    . מבין בוגרי ביה"ס(ועוד  )תיאודור רוזוולט, אל גור  לפיזיקהו, לכימיה,  םנובל לשלו

, מנכ"לי בנקים מרכזיים ומחוקקים  נשיאת מולדובה, פיפה קלדרון נשיא מקסיקו לשעבר ועוד(,  ,)מאיה סנדו  מדינות

 מבין הפקולטות המקבילות באוניברסיטאות בעולם. מדורג מדי שנה במקום הראשון והוא 

 

 מעוניינים?  

  - לחודש  30-בזום שיתקיים ב קרתית החשיפה למלגה היוערב  הרשמה ל קישור למצורף 

https://meetqp.zoom.us/webinar/register/WN_sfa3qJXnShyp2id8DscT2A 

 בהצלחה לכולם! 

https://meetqp.zoom.us/webinar/register/WN_sfa3qJXnShyp2id8DscT2A

