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Dear sir\madam: 

I'm writing to thank you for your generosity, 

 My name is Omer Aiger, I'm 28 years old, a student in University Of  Haifa. I rent an 

apartment in Haifa with my girlfriend, she's also a student. I was born, grew up and got 

educated in a religion Kibbutz called Tirat-Zevi. I learned 12 years at Shaked school in Kibbutz 

Sde-Eliyahu. 

that make after school  centercommunity on a  volunteeredhool I After graduating high sc

activities and learning for teenagers that came from broken families  and youth from the 

streets. 

I have a great big family, we are 7 brothers and I'm the middle one. My whole family did a 

full serve in the army. I served proudly 3 years as a warrior in the commando unit of the 

Giva'aty division. 

I'm studying physiotherapy, I started studying late because I wasn't ready and didn't know 

exactly what and why I want to learn. Just lately I realized that physiotherapy is what I want 

to do for living because it combined what I love-helping people, bear hand working and 

sport. 

 Just before I started my studying I volunteered 2 years in "Beit Hagalgalim" in Bustan Hagalil 

with handicapped children. This volunteering got great influence on me. The great smart 

kids I'd work with taught me what really important in life, what love is and the importance of 

helping each other and thanks what I got in life. 

Those days I'm working in 2 part-time jobs as a bartender and as a basketball referee. Those 

part-time jobs hardly covered my monthly expenses. My family is big, live on a kibbutz and 

got a small budget, what makes difficult for them support me economically.  

My saving is about to end and any assistance will help. Furthermore my part-time jobs take 

me a real expensive learning time which I need for my studying. Your scholarship helps me 

get these time and economic quiet I need for graduate my studies and excel.  

For that matters I thank you and appreciate your scholarship from the bottom of my heart. 

 Since your grants has been so important in my life, I Hope you will be able to continue this 

generous contribution to other students in future. 

Respectfully yours 

Omer Aiger   

  



 

 מוטי יקר ביותר,

  

אני שמחה לצרף מכתב תודה מהסטודנט עומר אייגר המביע את הוקרתו והערכתו האישית 

  עבור תרומתך האדיבה.

מוטי, ידידותך הקרובה ושותפותך המתמשכת לדרכנו מהווה הבעת אמון בנו ומחזקת אותנו 

  ואת החינוך וההשכלה הגבוהה במדינת ישראל, 

לבת עסקים ותרומה לחברה ולקהילה היא דוגמה לכל הטוב והיפה שיש התנהלותך המש

  במדינה והיא אות ומופת עבור כל הבאים בשערינו.

, סטודנט שנה שנייה לתואר ראשון 28הסטודנט לו הוענק המלגה הוא עומר אייגר, בן 

  בפיזיותרפיה.

עומר הוא סטודנט מצטיין ומגיע מרקע סוציו אקונומי נמוך ומוכר על ידי רשויות האוניברסיטה 

  כסטודנט נזקק. 

המלגה שהענקת בנדיבותך הרבה לסטודנט, אינה עניין של מה בכך והסטודנטים והסגל 

   האקדמי והמנהלי כאחד, מוקירים תודה על רוחב לבך. 

ו מתרחבת אל מעבר לתמיכה לה זוכה הסטודנט, כידוע לך, השפעתה של תרומה חשובה ז

היות והיא מאפשרת לו בעתיד לתרום חזרה לחברה בישראל ובכך לחזק את חוסנה 

   והחברתי של המדינה.  הכלכלי

  מוטי תודה לך על ידידותך ועל תמיכתך המהווה הבעת אמון באוניברסיטת חיפה ובדרכה,

  בברכה חמה ובידידות רבה, דליה
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