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לכבוד:
נשיאי המוסדות
יועצות לנשיא לנושא קידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה

שלוםרב ,

הנדון :קול קורא לקידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה
.1בחודשיולי 2015פירסמה הוועדהלקידום וייצוג נשים במוסדותלהשכלהגבוהה,בראשותה
שלפרופ'רותארנון,נשיאתהאקדמיההישראליתלמדעים לשעבר ,דו"חהמלצותונספחתמונת
מצבבנושא.עלסמךדו"חזהנערכודיוניםבמל"גובוות"תולהלןעיקריההחלטותשהתקבלו :
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

להכפיל(באופןמדורג)אתמספרהמלגותבתכניתלפוסט-דוקטורנטיותמצטיינות.
להשתתףבתקצובהתנעתפעילותהיועצותעלבסיסmatchingעםהמוסדות.
להקצות תקציב תחרותי לתמיכה בפעילות רוחבית משותפת לקידום הנושא,
(למשל:קורסיקיץ,סדנאותלחוקרותוכיו"ב).
לעדכןאתהקולותהקוראיםותקנוניהוועדותהשופטותשלמלגותההצטיינותשל
ות"תולהטמיעבהםהתייחסותמגדרית.
לעדכן את תקנוני תכניות המלגות אלון ומעוף ,ולהנחות את המוסדות שבין
המועמדיםשיוגשולבחינה,לפחותכמחציתתהיינהנשים.במקרהשהשיעוריפחת
מ ,50%-יחויב המוסד לספק הסבר לגבי שיעורן הנמוך של נשים ולפרט מאמציו
לאיתורוגיוספרואקטיבי.


בהתאם להחלטות ב' ו-ג' לעיל מצ"ב "קול קורא" שמטרתו לקדם נשים במוסדות להשכלה
גבוהה .המלצותא'ד'ו-ה',המתיחסותלתכניותמלגות ההצטיינות שלות"ת,כבריושמוויועברו
למוסדותהרלוונטייםבמסגרתהפעילותהשנתיתהשוטפתשלות"ת .


לשאלותולמידענוסףניתןלפנותאלגב'נינהאוסטרוז'קו,מרכזתבתחוםתקצובאוניברסיטאות
וקרנותמחקרבוות"ת(.(kidumnashim@che.org.il






בברכה ,



אמירגת 


ממונהתחוםתקצוב 
אוניברסיטאותוקרנותמחקר 

העתקים :
רקטורים/סגנינשיאלענייניםאקדמייםהמוסדותהמתוקצבים 
מנכ"לים/סמנכ"ליכספיםבמוסדותהמתוקצבים 

מרגדיפרנק,מנכ"למל"ג/ות"ת 
גב'שירהנבון,סמנכ"לתקצוב,ות"ת 
גב'תמרקרביץ,מרכזתבכירהבתחוםפיתוחומדיניותאקדמית,האגףהאקדמי,מל"ג 
גב'נינהאוסטרוז'קו,מרכזתבתחוםתקצובאוניברסיטאותוקרנותמחקר,ות"ת 
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הנדון :קול קורא למוסדות להשכלה גבוהה לקידום וייצוג נשים באקדמיה

רקע

בתחילתשנת2011הוקםצוותבראשותפרופ'רבקהכרמיעלמנתלבחוןאתמצבןשלנשיםבסגל
האקדמי בישראל .בעקבות דיון ראשוני במל"ג ובוות"ת בנושא ,התבקש הצוות לערוך עבודה
מעמיקהלבחינתהנושאולהציעיוזמותלשיפורהמצב.הצוותאיתרחסמיםחברתיים,תרבותיים
וטכנייםהמקשיםעלקידומןשלנשיםבאקדמיה.
בהמשךלמסקנותשלצוותכרמיובמטרהלהמשיךולקדםאתנושאייצוגוקידוםהנשיםבסגל
האקדמי,הוחלטעלהקמתועדתהיגוימשותפתלמל"ג/ות"ת ,בראשותפרופ'רותארנון,נשיאת
האקדמיה הלאומית למדעים דאז ,אשר תעבוד בתיאום גם עם הוועדה העוסקת בקידום נשים
באקדמיהשלהמועצההלאומיתהישראליתלקידוםנשיםבמדעובטכנולוגיהשלידמשרדהמדע,
הטכנולוגיהוהחלל .
ביולי  2015הוציאההוועדהדו"ח המלצותונספחתמונתמצב לגביקידוםוייצוגנשיםבמוסדות
להשכלהגבוהה.דוחזהשםאתהדגשעלשלושתהמוקדיםהבאים:
 הכוונתנשיםלמחקראקדמי,לרבותהגדלתמספר מלגותהצטיינות,ושיפורתהליכיחניכה
במהלךהדוקטורט.
 גיוסנשיםלסגלהאקדמיהבכיר,לרבות גיוספרואקטיביוהכשרהמגדריתשלראשיועדות
הגיוסוראשימחלקות.
 קידום נשים בסגל האקדמי הבכיר  -תמרוץ המוסדות לטיפול בנושא ,ימי עיון וסדנאות,
בקרבבעליתפקידיםבמוסדותועוד.

עלבסיסהמלצותועדתכרמיוועדתארנוןהחליטהות"תבישיבתהמתאריך1.7.2015להשתתף,
בשלבה"התנעה" ,בתקצובפעילותהיועצות במוסדותהמתוקצביםוכןלהקצותתקציבתחרותי
לתמיכהבפעילותרוחביתמשותפתלקידוםנשים,כמפורטבקולקוראזה .


פרטי התכנית
.1

תקצוב פעילות היועצות לנשיא לנושא הוגנות מגדרית במוסדות המתוקצבים:

 1.1רקע
דוח צוות כרמי המליץ למוסדות למנות יועצות לנשיא לנושא קידום וייצוג נשים במוסדות
להשכלה גבוהה ,לעגן את תפקידן במסמכי המוסד ,להכיר בתפקיד לגמול אקדמי ניהולי
ולהעמיד לרשות היועצות משאבי תקציב וכח אדם קבוע .מאחר שמל"ג וות"ת רואות את
היועצות לנשיא כגורמים מרכזיים להנעת תהליך לשינוי וקידום נשים באקדמיה ,וכן מאחר
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שתפקידן של היועצות הורחב בהמלצות למוסדות במסמך זה ,הוחלט כי ות"ת תתמוך כגורם
מתניעבתקצובפעילותן.
היועצותתפעלנה,ביןהיתר ,להעלאתהמודעותולשיפורהמידעוזמינותובקרבקהלייעדשונים
במוסד:סגלאקדמי,סגלמנהליסגלזוטר; אירגוןימי עיוןומידע; הכשרהמגדריתשלועדות
מוסדיות האמונות על גיוס וקידום ,הכשרה מגדרית של בעלי תפקידים ,מנחים לדוקטורט
וכיו"ב; הקמתפורוםעבודהתומךעבורהיועצותלנשיא (מותאםלסוגוצרכיהמוסדהאקדמי);
תכניות ליווי והעצמה ותכניות הכשרה :לסגל חדש ,לדוקטורנטיות ,או לסטודנטיות; הסדרת
תפקיד היועצת לנשיא להוגנות מגדרית ,לרבות הסדרת נושא מנדט התפקיד ,כלי העבודה
העומדיםלרשותהיועצתועוד.
 1.1פעילות יועצות  -תנאי השתתפות ותקצוב
להלןתנאיהשתתפותות"תבפעילותהיועצות :
 .1ות"ת תשתתף בתקציב התנעה לפעילות לקידום וייצוג נשים לשימוש היועצות לנשיא
במוסדותהמתוקצביםלמשךשלושהשניםהקרובות,תשע"ז-תשע"ט.
 .2השתתפותות"תתינתןרק למוסדות ,אשר החליטו לקייםפעילותלקידוםהוגנות מגדרית
במוסדויינתןעלבסיסmatchingלמקורותהמוסד(.)1:1
 .3השתתפות ות"ת תינתן למוסדות שיתחייבו למלא את הנחיות המל"ג והות"ת בתחום זה,
לרבות פרסום נתונים מגדריים שנתיים ודיווח על מסקנות הדיונים המגדריים הפנימיים
במוסד.
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 .4השתתפותות"תתעשהעלפיהקריטריוניםהבאים:
 4.1עבורמוסדותגדולים,בהםלפחות300חבריסגלאקדמיבכיר(במונחימשרותמלאות)
התקציביהיהבגובהשל60אלפי₪לשנה .
 4.2עבורמוסדותשמתחתלרףזהיעמודהתקציבעל30אלפי₪לשנה.
 4.3השתתפותות"תאיננהמיועדתלמימוןשכרהיועצותוסגלקבועאחרבמוסדותקורות.
 .5לצורךקבלתהשתתפותות"תבפעילותהיועצות,אנאהעבירואלינואתהמסמכיםהבאים:
 מכתב בחתימת נשיא המוסד המציג את מדיניות המוסד בתחום קידום נשים במסגרת
המוסדית.
 תכניתעבודהשליועצתהנשיאלתשע"ז.
 תקציבפעילותהיועצתלנשיאלתשע"ז(הצהרהמוסדית+לוחא'המצ"ב) 
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במהלךהשנהיועברואליכןההנחיותהמפורטותבתחוםההוגנותהמגדריתבמוסדות .
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פרויקטי רוחב לקידום מערכתי:

 1.1רקע
ות"ת תקצה תקציב תחרותי לתמיכת פעילות רוחבית משותפתלקידוםהוגנותמגדריתבמוסדות
המתוקצבים .הפעילות תרוכז על ידי מוסד מתוקצב מוביל אך תשמש לקידום כלל המערכת
האקדמית ,הן מבחינת הנושא שייבחר ,והן מבחינת המשתתפות בפרויקט .תקציב ות"ת יועבר
למוסדהמובילאתהפרויקט .
בשלבראשוןניתןלהגישגםפרויקטיםהמופעליםבמוסדאחדבלבד,ובלבדשפרויקטיםאלההם
בעליפוטנציאללהרחבהלשימושמערכתי.עםזאת,כפישמפורטבהמשך,פרויקטיםהמשותפים
למספרמוסדות,יקבלונקודותבונוסבמסגרתהליךהשיפוטלבחירתהפרויקטיםלתקצוב .
פרויקט שיבחר לתקצוב צריך לענות על אחד החסמים או הבעיות להוגנות מגדרית במערכת
ההשכלה הגבוהה .חלק מהבעיות מוזכרות בדוח ,אך מובן שמדובר ברשימה חלקית בלבד ,כך
שניתן לקדם כל סוגיה אחרת אשר תהיה מבוססת והרציונל שלה יוצג כראוי ,לדוגמא :הפקת
חומריהכשרהומידעעבורכלהמערכתהאקדמית,קידוםסדנאות/כנסים/קורסיםאשרמקדמים
סוגיותשלהוגנותמגדריתבמערכתהאקדמית,תמיכהבחוקרותצעירות,כליםלגיוסאוקידום
פרואקטיבייםשל נשיםלסגלאקדמיבכיר,גיוססטודנטיותללימודימקצועותה,STEM-גיוס
נשיםלסגלהאקדמיהבכירבמקצועותהSTEM-ועוד .
הצעות  הפרויקטים  הרוחביים יועברו לוועדת שיפוט ולאור המלצות הוועדה תבחרנה ההצעות
הזוכות.מטרתהשלהוועדהבתקצובהפרויקטיםהיאלתת"דחיפהראשונית"לפרויקטולתמוך
בבנייתתשתיתמתאימהאשרתאפשרקיומובהמשך,גםללאתמיכתההתקציביתשלות"ת .
 1.1פרויקטי רוחב  -תנאי השתתפות ותקצוב
 .1תקצוב -ות"ת תתקצב עד חמישה פרויקטים רוחבייםכל שנה למשך שלוש שנים הקרובות,כל
אחדבעלותמקסימאליתשלעד 110אלף  ₪לפרויקט לשנה.
 .2קריטריוניסף -
 2.1תכניתהפרויקטצריכהלהתמקדבמטרהלטובתקידוםנשיםבאקדמיה.
 2.2המוסד הוא הגוף אשר יוביל את הפרויקטים ויהיה אחראי להם (לא ארגונים חיצוניים).
הפעילות תהיה מרוכזת על ידי מוסד מתוקצב מוביל אך תשמש לקידום כלל המערכת
האקדמית ,הן מבחינת הנושא שייבחר ,והן מבחינת ההשתתפות בפרויקט .מטרת פרויקטים
אלה היא להשפיע באופן איכותי ,אחראי ומבוקר על קידום נשים באקדמיה ועל המוסד
האקדמיובכךלאפשרשינויארוךטווחוברקיימא.
 2.3עלכלפרויקטלכלולמנגנוניבקרהוהערכהמוסדיים.
 2.4המוסדהמגישיתחייבלקייםאתהמלצותוהנחיותהמל"ג הרלוונטיות בנושאהוגנותמגדרית.
הנחיותהמל"גבנושאישלחואליכםבמהלךתשע"ז.
 2.5עדיפותתינתןלפרויקטיםבהםקייםפוטנציאלאמיתילהשפיעעלקידוםנשיםבכללהמערכת
ואשרנתרמיםמהסביבההאקדמיתותורמיםלה,וכןמשתפיםגורמיםחיצוניםלאקדמיה.
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 .3נושאיםנוספיםשיבדקובמסגרתהערכתהפרויקטיםע"יהוועדה :
 3.1הפרויקטישרתמספר  מוסדותלהשכלהגבוהה ותוצריו ,במידהשישנם ,יהיופתוחיםונגישים
לכלל המערכת להשכלה גבוהה .במקרה שיוגשו פרויקטים בעלי דמיון רב במטרותיהם,
באוכלוסיותהיעדשלהםוכיו"ב,ייבחרהפרויקטשיוערךע"יהוועדהכטוביותר .
 3.2עדיפותתינתן לפרויקטים אשרישתלבובפעילותהשוטפתהאקדמיתשלהמוסד ,ישתפואנשי
סגל ובעליתפקידיםבכירים ויהיובעלו תאופקפיתוחלטווחהארוך(הןמבחינהמהותיתוהן
מבחינתגיוסתקציבעצמאי).
 3.3הפרויקטייתןמענההוליסטילמספרנושאיםאשרמופיעיםבדו"חשלהוועדהלקידוםנשים
אושאותרוע"יהמוסד.
 .4לצורךקבלתהשתתפותות"תבפרויקטיםהרוחביים,אנאהעבירואלינואתהמסמכיםהבאים:
 מס מך קצר אשר מציג את הפרויקט (עד שני עמודים) ,לרבות רציונל מנומק ,קהל יעד,
פעילויות,שותפיםועוד.
 לוחותתקציבבמתכונתהמצ"ב(הצהרהמוסדית+לוחב'המצ"ב).
 .5הקול הקורא מיועד להגשת הצעות ליישום בתשע"ז .עם זאת ,ניתן להגיש גם תכניות שפעלו
בתשע"וואשרמתוכננותלפעולגםבתשע"ז .במקריםבהםהפרויקטהמוגשפעלגםבתשע"ואו
קודםלכן,נבקשכםלצייןזאתבצורהמפורשתבהצעתהפרויקט.

את החומרים המבוקשים יש להעביר עד ליום  01.10.1016אל גב' נינה אוסטרוז'קו בוות"ת
((kidumnashim@che.org.ilמתחוםתקצובאוניברסיטאותוקרנותמחקרבוות"ת.


