
 

כ"חאבתשע"ו
2016ספטמבר01

 לכבוד: 

 המוסדות  נשיאי

 יועצות לנשיא לנושא קידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה



שלוםרב,

 
 לקידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוההקול קורא  הנדון:

 

1 . נשיםוהמהפירס2015בחודשיולי בראשותבמוסדותלהשכלהגבוההועדהלקידוםוייצוג ה,
"חהמלצותונספחתמונתדו,לשעבררותארנון,נשיאתהאקדמיההישראליתלמדעיםשלפרופ'

ולהלןעיקריההחלטותשהתקבלו:ת"תונערכודיוניםבמל"גובוסמךדו"חזהעל.בנושאמצב

 .מצטיינותטורנטיותדוק-לפוסטבתכניתלהכפיל)באופןמדורג(אתמספרהמלגות .א

 .עםהמוסדותmatchingעלבסיספעילותהיועצותתהתנעלהשתתףבתקצוב .ב

הנושא,להקצות .ג לקידום משותפת רוחבית בפעילות לתמיכה תחרותי תקציב
 .ב("סדנאותלחוקרותוכיו,קורסיקיץ:)למשל

עדותהשופטותשלמלגותההצטיינותשלולעדכןאתהקולותהקוראיםותקנוניהו .ד
 .בהםהתייחסותמגדריתולהטמיעת"ות

את .ה תקנולעדכן אלון המלגות תכניות ,ומעוףני את שביןהולהנחות מוסדות
במקרהשהשיעוריפחת.נהנשיםיהמועמדיםשיוגשולבחינה,לפחותכמחציתתהי

50%-מ מאמציוהמוסדיחויב, ולפרט נשים של הנמוך שיעורן לגבי הסבר לספק
 .אקטיביפרולאיתורוגיוס



 ובהתאם ב' לעילג'-להחלטות קורא" "קול מצ"ב להשכלהשמטרתו במוסדות נשים לקדם
,כבריושמוויועברושלות"תההצטיינותתכניותמלגותה',המתיחסותל-המלצותא'ד'ו.גבוהה

שלות"ת.שנתיתהשוטפתפעילותההבמסגרתהרלוונטייםלמוסדות


קו,מרכזתבתחוםתקצובאוניברסיטאות'לשאלותולמידענוסףניתןלפנותאלגב'נינהאוסטרוז
.)kidumnashim@che.org.ilות"ת)ובוקרנותמחקר


 



בברכה,

אמירגת



ממונהתחוםתקצוב
וקרנותמחקראוניברסיטאות


עתקים:ה

סגנינשיאלענייניםאקדמייםהמוסדותהמתוקצביםרקטורים/
במוסדותהמתוקצביםמנכ"לים/סמנכ"ליכספים


מל"ג/ות"תמנכ"למרגדיפרנק,

גב'שירהנבון,סמנכ"לתקצוב,ות"ת
,מל"ג,האגףהאקדמימרכזתבכירהבתחוםפיתוחומדיניותאקדמית,גב'תמרקרביץ

גב'נינהאוסטרוז'קו,מרכזתבתחוםתקצובאוניברסיטאותוקרנותמחקר,ות"ת
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כ"חאבתשע"ו
2016ספטמבר01

 
 למוסדות להשכלה גבוהה לקידום וייצוג נשים באקדמיה קול קורא  הנדון:

 רקע

כרמיעלמנתלבחוןאתמצבןשלנשיםבסגלבראשותפרופ'רבקההוקםצוות2011בתחילתשנת

בישראל האקדמי וב. במל"ג ראשוני דיון עבודהובעקבות לערוך הצוות התבקש בנושא, ות"ת

תרבותיים,בחינתהנושאולהציעיוזמותלשיפורהמצב.הצוותאיתרחסמיםחברתייםמעמיקהל

 שלנשיםבאקדמיה.המקשיםעלקידומןוטכניים

וקידוםהנשיםבסגל בהמשךלמסקנותשלצוותכרמיובמטרהלהמשיךולקדםאתנושאייצוג

רופ'רותארנון,נשיאתבראשותפ,האקדמי,הוחלטעלהקמתועדתהיגוימשותפתלמל"ג/ות"ת

 וועדההעוסקתבקידוםנשיםאשרתעבודבתיאוםגםעםההאקדמיההלאומיתלמדעיםדאז,

ידמשרדהמדע,באקדמיהשלהמועצההלאומיתהישראליתלקידוםנשיםבמדעובטכנולוגיהשל

הטכנולוגיהוהחלל.

קידוםוייצוגנשיםבמוסדותלגביהמלצותונספחתמונתמצבח"דוהוציאההוועדה2015יוליב

 :הבאיםמוקדיםדוחזהשםאתהדגשעלשלושתה.להשכלהגבוהה

  ושיפורתהליכיחניכהפרלתמסהגדלרבותהכוונתנשיםלמחקראקדמי, מלגותהצטיינות,

 .במהלךהדוקטורט

  גיוספרואקטיביוהכשרהמגדריתשלראשיועדותלרבותגיוסנשיםלסגלהאקדמיהבכיר,

 .הגיוסוראשימחלקות

 הבכיר האקדמי בסגל נשים וסדנאות,-קידום עיון ימי בנושא, לטיפול המוסדות תמרוץ

 .עודסדותובקרבבעליתפקידיםבמו



,להשתתף1.7.2015מתאריךבישיבתההחליטהות"תבסיסהמלצותועדתכרמיוועדתארנוןעל

להקצותתקציבתחרותיכןבמוסדותהמתוקצביםובתקצובפעילותהיועצותבשלבה"התנעה",

לקידוםנשים,כמפורטבקולקוראזה.לתמיכהבפעילותרוחביתמשותפת


 התכניתפרטי 

 :המתוקצבים במוסדותלנשיא לנושא הוגנות מגדרית ילות היועצות תקצוב פע .1

 רקע 1.1

במוסדותנשיםוייצוגקידוםלנושאלנשיאיועצותלמנותלמוסדותהמליץכרמיצוותדוח

גבוההלהשכלה ניהוליאקדמילגמולבתפקידלהכיר,המוסדבמסמכיןתפקידאתלעגן,

אתרואותת"וותג"שמלמאחר.קבועםאדוכחתקציבמשאביהיועצותלרשותולהעמיד

באקדמיהנשיםוקידוםלשינויתהליךלהנעתמרכזייםכגורמיםלנשיאהיועצות מאחרוכן,
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כגורםתתמוךת"ותכיהוחלט,זהבמסמךלמוסדותבהמלצותורחבההיועצותשלשתפקידן

 .פעילותןבובתקצמתניע

יפורהמידעוזמינותובקרבקהלייעדשוניםלהעלאתהמודעותולש,ביןהיתר,היועצותתפעלנה

סגלזוטר סגלמנהלי ;במוסד:סגלאקדמי, ומידעאירגון עיון הכשרהמגדריתשלועדות;ימי

 על האמונות וקידומוסדיות ,םגיוס של מגדרית הכשרה תפקידים, לדוקטורטבעלי מנחים

;(לסוגוצרכיהמוסדהאקדמימותאם)יועצותלנשיאההקמתפורוםעבודהתומךעבור;כיו"בו

והעצמה ליווי הכשרהותכניות לסטודנטיות:תכניות או לדוקטורנטיות, חדש, הסדרת;לסגל

 לנשיא היועצת מגדריתתפקיד להוגנות נושא הסדרת לרבות העבודה, כלי התפקיד, מנדט

 היועצתועוד.העומדיםלרשות

 

 תקצובתנאי השתתפות ו -פעילות יועצות  1.1

היועצות:השתתפותות"תבפעילותלהלןתנאי

לנשיאהיועצותלשימושנשיםוייצוגלקידוםלפעילותהתנעהבתקציבתשתתףת"ות .1

 .תשע"ט-,תשע"זהקרובותהשניםשלושלמשךהמתוקצביםבמוסדות

 .2 לקייםפעילותלקידוםהוגנותמגדריתהחליטואשר,רקלמוסדותהשתתפותות"תתינתן

 (.1:1למקורותהמוסד)matchingבמוסדויינתןעלבסיס

 .3 למוסדותתהשתתפותות"ת למלאינתן ,והות"תבתחוםזהמל"גהאתהנחיותשיתחייבו

ודיווח שנתיים מגדריים נתונים פרסום הפנימייםהמגדרייםהדיוניםמסקנותעללרבות

1במוסד.
 

 :קריטריוניםהבאיםהשתתפותות"תתעשהעלפיה .4

(מלאותמשרותבמונחי)בכיראקדמיסגלחברי300לפחותבהם,גדוליםמוסדותעבור 4.1

.לשנה₪אלפי60שלבגובהיהיההתקציב

 .לשנה₪אלפי30עלהתקציביעמודזהלרףשמתחתמוסדותעבור 4.2

 השתתפותות"תאיננהמיועדתלמימוןשכרהיועצותוסגלקבועאחרבמוסדותקורות. 4.3

 צות,אנאהעבירואלינואתהמסמכיםהבאים:לצורךקבלתהשתתפותות"תבפעילותהיוע .5

  אתמדיניותהמוסדבתחוםקידוםנשיםבמסגרתמכתב בחתימתנשיאהמוסדהמציג

 המוסדית.

 לתשע"זתהנשיאכניתעבודהשליועצת. 

 (המצ"בהצהרהמוסדית+לוחא')תשע"זנשיאלתקציבפעילותהיועצתל









 

                                                           

1
במהלךהשנהיועברואליכןההנחיותהמפורטותבתחוםההוגנותהמגדריתבמוסדות.
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 :לקידום מערכתי רוחב פרויקטי .1

 רקע 1.1

משותפתלקידוםהוגנותמגדריתבמוסדותרוחביתפעילותתלתמיכתחרותיתקציבתקצהת"ות

המערכתכלללקידוםתשמשאךמובילמתוקצבמוסדידיעלתרוכזהפעילותהמתוקצבים.

שייבחרהנושאמבחינתהןהאקדמית, ות"תיועבר.בפרויקטהמשתתפותמבחינתוהן, תקציב

.למוסדהמובילאתהפרויקט

בשלבראשוןניתןלהגישגםפרויקטיםהמופעליםבמוסדאחדבלבד,ובלבדשפרויקטיםאלההם

בעליפוטנציאללהרחבהלשימושמערכתי.עםזאת,כפישמפורטבהמשך,פרויקטיםהמשותפים

למספרמוסדות,יקבלונקודותבונוסבמסגרתהליךהשיפוטלבחירתהפרויקטיםלתקצוב.

לת שיבחר במערכתפרויקט מגדרית להוגנות הבעיות או החסמים אחד על לענות צריך קצוב

כך בלבד, חלקית ברשימה שמדובר מובן אך בדוח, חלקמהבעיותמוזכרות הגבוהה. ההשכלה

לדוגמא: כראוי, יוצג שלה והרציונל תהיהמבוססת סוגיהאחרתאשר לקדםכל הפקתשניתן

מית,קידוםסדנאות/כנסים/קורסיםאשרמקדמיםחומריהכשרהומידעעבורכלהמערכתהאקד

סוגיותשלהוגנותמגדריתבמערכתהאקדמית,תמיכהבחוקרותצעירות,כליםלגיוסאוקידום

גיוססטודנטיותללימודימקצועותה בכיר, גיוסSTEM-פרואקטיבייםשלנשיםלסגלאקדמי ,

ועוד.STEM-נשיםלסגלהאקדמיהבכירבמקצועותה

 לוועדתשיפוטולאורהמלצותהוועדהתבחרנהההצעותהצעות הרוחבייםיועברו  הפרויקטים

מטרתהשלהוועדהבתקצובהפרויקטיםהיאלתת"דחיפהראשונית"לפרויקטולתמוךהזוכות.

קיומובהמשך,גםללאתמיכתההתקציביתשלות"ת.בבנייתתשתיתמתאימהאשרתאפשר

 

 תקצובת והשתתפו נאית -פרויקטי רוחב  1.1

כל,הקרובותשניםשלושלמשךשנהרוחבייםכלפרויקטים עד חמישהתתקצבת"ות-תקצוב .1

 .לפרויקט לשנה ₪ אלף 110עדשלמקסימאליתבעלותאחד

-קריטריוניסף .2

 קידוםנשיםבאקדמיה.הפרויקטצריכהלהתמקדבמטרהלטובתתכנית 2.1

 2.2 ויהיה הפרויקטים את יוביל אשר הגוף הוא חיצוניים(.המוסד ארגונים )לא להם אחראי

המערכת כלל לקידום תשמש אך מוביל מתוקצב מוסד ידי על מרוכזת תהיה הפעילות

ההשתתפות מבחינת והן שייבחר, הנושא מבחינת הן האקדמית, פרויקטיםבפרויקט. מטרת

 אלה איכותיהיא באופן ,להשפיע על ומבוקר באקדמיהאחראי נשים המוסדקידום ועל

 קדמיובכךלאפשרשינויארוךטווחוברקיימא.הא

 .עלכלפרויקטלכלולמנגנוניבקרהוהערכהמוסדיים 2.3

.בנושאהוגנותמגדריתהרלוונטיותמל"גהלקייםאתהמלצותוהנחיותיתחייבהמוסדהמגיש 2.4

 .הנחיותהמל"גבנושאישלחואליכםבמהלךתשע"ז

לאמיתילהשפיעעלקידוםנשיםבכללהמערכתקייםפוטנציאעדיפותתינתןלפרויקטיםבהם 2.5

 .ואשרנתרמיםמהסביבההאקדמיתותורמיםלה,וכןמשתפיםגורמיםחיצוניםלאקדמיה
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נושאיםנוספיםשיבדקובמסגרתהערכתהפרויקטיםע"יהוועדה: .3

יהיופתוחיםונגישים,במידהשישנם,ותוצריומוסדותלהשכלהגבוההישרתמספרהפרויקט 3.1

במלכ גבוהה. להשכלה המערכת שלל קרה פרויקטים במטרותיהם,יוגשו רב דמיון בעלי

ערךע"יהוועדהכטוביותר.וייבחרהפרויקטשי,באוכלוסיותהיעדשלהםוכיו"ב

ישתפואנשי,אשרישתלבובפעילותהשוטפתהאקדמיתשלהמוסדפרויקטיםלעדיפותתינתן 3.2

תאופקפיתוחלטווחהארוך)הןמבחינהמהותיתוהןויהיובעלוובעליתפקידיםבכיריםסגל

 .מבחינתגיוסתקציבעצמאי(

ייתןמענההוליסטילמספרנושאיםאשרמופיעיםבדו"חשלהוועדהלקידוםנשיםהפרויקט 3.3

 .אושאותרוע"יהמוסד

 :המסמכיםהבאיםאנאהעבירואלינואתפרויקטיםהרוחביים,לצורךקבלתהשתתפותות"תב .4

 יעד,מס קהל מנומק, רציונל לרבות עמודים(, שני )עד הפרויקט את מציג אשר קצר מך

 פעילויות,שותפיםועוד.

 (המצ"ב)הצהרהמוסדית+לוחב'לוחותתקציבבמתכונתהמצ"ב. 

שפעלו .5 תכניות גם להגיש ניתן זאת, עם בתשע"ז. ליישום הצעות להגשת מיועד הקורא הקול

במקריםבהםהפרויקטהמוגשפעלגםבתשע"ואולפעולגםבתשע"ז.בתשע"וואשרמתוכננות

 קודםלכן,נבקשכםלצייןזאתבצורהמפורשתבהצעתהפרויקט.



החומר את להעביר יש המבוקשים ליוםים 01.10.1016עד אוסטרוז'קואל נינה ות"תובגב'
(org.ilkidumnashim@che.(.ות"תווקרנותמחקרבאוניברסיטאותמתחוםתקצוב

mailto:kidumnashim@che.org.il

