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 תיאור התכנית
יוע כספי, חומרי ורגשי סבבכל שנה ה של קרן רש"י מלווה סודהמלגות ע"ש אפרים קציר מי קרן

וכיום היא  2000משנת פועלת תכנית ה חברתית.-גרפיתאוילמעלה מאלף סטודנטים מהפריפריה הג

, בוגרי פנימיות וכפרי יחידניותאימהות  כגון ,לאוכלוסיות יעד שונות מלגות מסלוליכוללת כעשרה 

  ."אקדמיהבוגרי תכנית "יוצאי אתיופיה ו ,עורף משפחתיחסרי נוער 

 מטרת המחקר
 מרכיבי התכנית השוניםהתכנית כמכלול ואת אפקטיביות לבחון את אפקטיביות המחקר נועד 

 שאף. בתוך כך, המחקר באשר למודל הפעולה הרצויתומכי החלטה לספק תשתית נתונים ו

 למוביליות זו. התכנית לאורך השנים ואת תרומת  םבוגריהלהתחקות אחר המוביליות החברתית של 

 מתודולוגיה 
 366אלון מלגאים )סטודנטים פעילים( שעליו השיבו ש – פותחו במיוחד עבור מחקר זהשני שאלונים 

במסגרת המחקר נעשה שימוש במדד מוביליות חברתית  .728וגרים עליו השיבו משתתפים ושאלון ב

תרומת המלגה והמעטפת,  )בהתבסס על סקירת ספרות(. בנוסף לכך בחנו השאלונים את המשתנים:

מניעת לתרומת הקרן לפנייה ללימודים ו מסוגלות עצמית, ,ותקציר במוסד ישל רכז םחשיבות

מלגאים  10נערכו ראיונות עומק עם הנהלת התכנית,  כמו כן, .נתפסתותרומה  ,נשירה, שביעות רצון

 בנוסף הועבר שאלון שביעות רצון לדיקני המוסדות האקדמיים.רכזות אקדמיות.  4-ו

 ממצאים מרכזיים  

 70%  מדווחים  םקרי, מרבית כלכלית.-במדד המוביליות החברתית מוקמו גבוהמבוגרי התכנית

י ביחס כלכלהמצב בבעל אופק תעסוקתי, שיפור  מקצוע, רכישת ת ומעלהממוצעעל השתכרות 

 וצפי לפיתוח קריירה.   ,, צפי ללימודים מתקדמיםלהורים ולחברים ללא השכלה אקדמית

 כלכלי -פרו את מצבם החברתישישיעור הבוגרים ש  -מדד מוביליות חברתית 

 

 כלכלי-פות כבר לשינוי במצבם החברתילצ וניתןתשע"ב שנת שסיימו את התכנית ב מי :בוגרים ותיקים* 
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 67%  מהמלגאים )סטודנטים פעילים כיום( מעריכים שהיו נושרים מהלימודים לולא המלגה

מעריכים שהיו נושרים ללא המעטפת של הקרן )כמו הליווי האישי, שיעורי העזר  29%הכספית. 

 מהלימודים.מהבוגרים טוענים בדיעבד שללא הקרן היו נושרים  28%והסדנאות(. 

  טרם החלו את לימודיהם, טענו שללא הקרן  קצירלמעלה משני שלישים מהמלגאים ששמעו על

ללימודים אקדמיים. ממצא זה בולט במיוחד בקרב האימהות כלל סביר שלא היו פונים 

להירשם  טענו שללא הקרן הן לא היו מקבלות את ההחלטהמהן  90%, כאשר יחידניותה

 ללימודים.

 64% הם  הטענו שבזכות 48%-רים טענו שבזכות הקרן הם היו פנויים יותר ללימודים ומהבוג

 שרדו כלכלית במהלך התואר.

  מהסטודנטים  93%רכיב התכנית בעל התרומה הרבה ביותר הוא המלגה הכספית, כאשר

. מרכיבי המעטפת תרמו גם הם, אך מאוד מהבוגרים טענו שהוא תרם להם 69%-והפעילים 

מהבוגרים טענו שהליווי האישי של  49%-ומהסטודנטים הפעילים  69%ה פחותה יותר. במיד

הקרן תרם להם מאוד, ונתון דומה נמצא לגבי התגבורים הלימודיים. לשאר מרכיבי המעטפת 

 נמצאה תרומה נמוכה יותר.

  ות )בוגר היחידניותהתרומה הנתפסת הגבוהה ביותר שנרשמה היא בקרב אוכלוסיית האימהות

 טווח-קצרותומלגאיות(. התרומה הנמוכה ביותר היא לבוגרי תכניות מעשה ולבוגרי תכניות 

קווקז, \עולי מרוקואו תכניות בהיקף מצומצם )למשל מלגות חירום במלחמת לבנון, \שונות ו

 צעירי ירוחם ועוד(. 

 76% ן גבוהה במיוחד נרשמה בקרב . שביעות רצומאוד מהמלגאים הם בעלי שביעות רצון גבוהה

ם הקרן פועלת באופן ( ובקרב מלגאים הלומדים במוסדות בה90%) היחידניותהאימהות 

 (.84%אפיוני )-אינטנסיבי ורב

 כך לפי כמחצית מהמלגאים כאשר  ;הקרן נתפסת כייחודית בליווי האישי, בתמיכה וביחס

 .כשאלה פתוחהכך נשאלו על 

 ת ותובנומסקנות 
על בסיס הנתונים שנאספו ניתן להסיק שקרן קציר תורמת במידה רבה לשיפור המוביליות 

החברתית של בוגריה. בתוך כך, במקרים רבים, תורמת ההשתתפות בתכנית למניעת נשירה 

ובמוסדות  ידניותחיאקדמי. ממצאים אלו בולטים במיוחד בקרב אימהות התואר הת מלולהש

 . תכניתהליבה של ה

  מקבלותאינן ונתרמות מהתכנית במיוחד הבאוכלוסיות  עתידב מאמציםאת המומלץ למקד 

 כפרי נוער(. בוגרי , אמהות יחידניות) מסוג זה ממקור אחר תמיכה

  מכללות  –התרומה הגבוהה ביותר נמדדה בקרב בוגרי ומלגאי "מוסדות הליבה" של התכנית

 במוסדות אלו.בעיקר לכן מומלץ להפעיל את התכנית  ,בפריפריה

 לפני תחילת  אליהנחשפות  אינןבקרב אוכלוסיות היעד ש תכניתץ לעשות מאמצים לשיווק מומל

 הלימודים.

 ניצול בולט של תקציב שיעורי העזר. מומלץ לבחון את כדאיות ההשקעה במרכיב זה -קיים תת

 של התכנית.


