מלגות קציר

ליוצאי אתיופיה

R ASHI FOUNDATION

מייסודה של קרן רש”י

אוכלוסיית היעד
התכנית מיועדת לבני העדה האתיופית
הלומדים באוניברסיטאות ובמכללות
בהן פועלת קרן קציר במטרה לסייע להם
ברכישת תואר ראשון ושני.

תנאי
קבלה

תנאי קבלה

לתכנית מתקבלים סטודנטים יוצאי העדה האתיופית,
בוגרי שירות צבאי או לאומי,
		
הלומדים במוסד אקדמי מוכר בו פועלת קרן קציר.

סל סיוע
סל הסיוע

הגישה הייחודית של קרן קציר מכוונת ליצור
מעטפת תמיכה הכוללת:
מילגת קיום שנתית
ליווי אקדמי
ליווי חברתי
העצמה אישית במסגרת קבוצות המנהיגות החברתית
הכוונה בהשמה בעבודה
מפגשי העשרה בנושאי תרבות וחברה

הליווי האקדמי כולל מעקב ותמיכה
באמצעות תגבור לימודי ,אבחונים
וסדנאות תומכות למידה
שיאפשרו לסטודנט להשלים את התואר בהצלחה.

ליווי
צוות
קציר

ליווי צוות קציר
החל משנתו הראשונה באקדמיה
ועד להשגת התואר,
הסטודנט נהנה מליווי אישי,
תמיכה רגשית וחברתית
של רכז/ת קציר במכללה
בסיוע הרכזת האיזורית של הקרן.

מחוייבות
הסטודנט
מחוייבות
הסטודנט
קרן קציר מאמינה כי לכל סטודנט/ית
יש את הכוח ,היכולת והאחריות לתרום ולהשפיע
על הסביבה בה הוא חי.

הקרן מעודדת את מילגאי קציר להיות מעורבים
ולשלב במהלך לימודיהם עשייה חברתית והיכרות
עם הקהילה הסובבת את המוסד בו הם לומדים.
הסטודנט מחויב לעמוד בדרישות האקדמיות של
מוסד הלימודים ולהשתלב בקבוצות המנהיגות
החברתית של קרן קציר .שמטרתן לטפח מעורבות
חברתית פעילה בקרב סטודנטים.
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שותפים
קרן יה”ל ע”ש ליאון רקאנטי ,קרן רש”י
קרן קציר
תכנית המלגות לסטודנטים ע”ש אפרים קציר ,נשיאה הרביעי של מדינת
ישראל ,הוקמה ביוזמת קרן רש”י בשאיפה לתרום למוביליות חברתית בקרב
צעירים מהפריפריה ומתוך ההבנה כי ההשכלה בכלל ,וההשכלה הגבוהה
בפרט ,מהווה את המפתח לפריצת דרך כלכלית וחברתית.
במהלך העשור בו פועלת התכנית הוענקו למעלה מ 12,000-מלגות
לסטודנטים בעשרות מוסדות לימוד ,בעיקר מכללות בפריפריה.
קרן רש”י
קרן רש”י נוסדה ב 1984-ע”י מר גוסטב לוואן ז”ל ( )1914-2008במטרה לסייע
לאוכלוסיות מוחלשות בישראל ,במיוחד לבני נוער ולבעלי צרכים מיוחדים.
הקרן מחוייבת לאיכות והזדמנות בתחומי החינוך והרווחה ,בעיקר בפריפריה
החברתית והגיאוגרפית של מדינת ישראל ובשכונות מצוקה בערים השונות.
קרן רש”י מאמינה בפילנתרופיה דרך שותפות .הקרן בונה שותפויות עם
תורמים פרטיים ,קרנות ,פדרציות ,ארגונים ציבוריים ,רשויות מקומיות ומשרדי
ממשלה .סינרגיה זו מאפשרת מינוף מקורות המימון של כל שותף לעשייה,
במטרה לייצר תהליך שיביא לשינוי ,המשכיות והשפעה.

פרטי התקשרות
רכזת מחוז צפון וקשרי שותפים
אושרה פרידמן
טל’  | 04-9027722נייד 050-6925324
דוא”ל oshra@rashi.org.il
רכזת מחוז דרום ,מרכז וירושלים
הדר וקנין
טל’  | 08-9146652נייד 052-6002732
דוא”ל hadarv@rashi.org.il
משרדי קרן קציר טל’  | 08-9146741פקס 08-9146687
דוא”ל katzir@rashi.org.il
אתר קרן קציר www.katzir-rashi.org.il

