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והוגנות   שוויון  לקידום  מדיניות  המלצות 

 מגדרית במימון מחקר 

במימון  לקידום שוויון והוגנות מגדרית    להמליץ על אסטרטגיה מדיניות זה היא    ניירמטרת   

מומלצותמחקר להלן  שיפורטו  הפעולות  מוסדית,  - רמותה בכל    ליישום  .  פרטנית, 

, ומיועדות לארגונים בעלי זיקה למימון מחקר, לרבות קרנות  וכן הלאה  ארצית אזורית,  

 RPOs – Research( ומוסדות מחקר )RFOs – Research Funding Organisationsמחקר ) 

Performing Organisations)  האיחוד האירופי    פרויקט  ממצאי. ההמלצות מבוססות על

Horizon2020 – CHANGE  (2018-2022)מחקר  קידום שוויון והוגנות מגדרית ב , העוסק ב

תחת  בו ה אקדמיה   ,SwafS  :“Science with and for society”  (EC2020a  - דירקטיבת 

2020b)  פרויקט על  נוספים  פרטים   .CHANGE   –  ב  Dahmen-Adkins & Thaler  - ראו 

(2022) . 

  ארגוני מימון מחקר נותח עבור  נבחן ומימון מחקר  ובתהליכי  תכניות  המגדרי בההיבט  

)קונסורציום(  בשש המדינות ה : אוסטריה, גרמניה, ישראל,  CHANGEשותפות במאגד 

במסגרת   וסלובניה.  סלובקיה  של  פורטוגל,  ראשונית  וסקירה  מיפוי  בוצעו  זו  בחינה 

( במספר  Expert interviewsמומחים ) ראיונות  קרנות ומוסדות מימון מחקר בכל מדינה,  

RFOs  בהשתתפות בעלי ובעלות עניין, מובילי דיעה ומעצבי מדיניות במדינות  סדנאות  ו

ב סייעו  אלו  פעילויות  פעריםהשונות.  מחקזיהוי  במימון  והטיות  חסמים  ובגיבוש  ,  ר, 

לצמצום פעולה  ולטיפוח    אסטרטגיות  מגוונים,  הפערים  נגישים,  מחקר  מימון  מנגנוני 

חברתית םהוגני באחריות  המערכתית  ומאופיינים  מפורט  ברמה  דוח  פורסם  בנושא  . 

 (. CHANGE 2022באתר הפרויקט )

ם  מסמך זה מבוסס על נייר מדיניות מקיף שנכתב באנגלית, בהתאמות ובדגשים ייחודיי

במאגד   הישראלית  עבודת השותפה  סמך  על  ישראל,  המכללה    –   CHANGEלמדינת 

 האקדמית בית ברל.   
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במימון   • העוסקים  ושונים  רבים  ארגונים  קיימים 

ארגונים אלה  (RFOs)  מחקר למגזרים  .  מחולקים 

( עסקי  )(,  BEהבאים:  מוסדות  GOVממשלתי   ,)

)ל ,   (PNP)(, מלכ"רים פרטייםHEהשכלה גבוהה 

ממשלתיים )  (GOV)  ארגונים     ( Abroadוחו"ל 

לכל מגזר עשויים להיות משאבים  (.  2020)למ"ס,  

או צרכים אחרים, ולכן סביר שיקדם סוגים אחרים  

ומתודולוגיות  של מחקר בתחומים אחרים, גישות  

 אחרות. 

קיימים כלי מימון מרובים לתמיכה בעבודת מחקר   •

ומענקים   מלגות  לרבות  או  לחוקרים  מדעי, 

פרויקטי מחקר מוסדיים, ולכל אחד מהם דרישות  

 אחרות בתהליך הגשת המועמדות וההערכה. 

מגזר,   • ובכל  מדינה  בין    יחסקיים  בכל  שונה 

תהליכי   לבין  היבטיהמחקר  או  קריירה  ם  קידום 

מסוימים,   במקרים  מדעית.  הכרה  של  אחרים 

'תפוקה מחקרית', בפרט בתחומים בעלי תועלת  

ברורה, לקריטריון    כלכלית   הדומיננטי נחשבת 

אחרות    תפוקות, בעוד שולמימון  לקידום מקצועי

מסלולי כ אחרים    מקצועיים  ם או  בעלי  נתפסים 

 .ושולית יחסית חשיבות פחותה

 

 הסביבה המחקרית מורכבות 
RFOs  ו מחקר,  תכניות  מחקר,  נושאי  בקביעת  מרכזיים  גורמים  סוגילעתים  הם  מחקר,    ם אף  ושיטות 

ידי ממשלות. מסיבה זו, ישנה חשיבות  -ידי הקהילייה המדעית ועל -בהתבסס על הצרכים שהוגדרו על

קובעי מדיניות, מחוקקים, משרדי    –עליונה לכך שכל בעלי העניין הרלוונטיים העוסקים במימון מחקר 

להקצאה הוגנת    יישם פרקטיקות הדרכה והנחיה כיצד להתוות מדיניות וליקבלו   – וכו'    RFOsממשלה,  

 למקסם את התועלת לחברה. בכך שוויון מגדרי ו קדם לבמטרה , תקציבי מחקר של 

. קיימות ראיות לכך  לרוב מתפוקות ושיקולים כלכליים  ּומּונַַעת תחרותית  סביבת המחקר מורכבת מאוד,  

קבוצות  ל , כמו גם  ת חוקרו  נשיםהזדמנויות לקבלת מימון מחקר הינן פחות נגישות ל  שבמקרים רבים,

לסוגים מסוימים    בצורה שוויונית   נגישה   אינה שמערכת מימון המחקר    רוצה לומר,   .  אחרות של חוקרים 

 . דיה בצורה הוגנת  אינם מוענקים המחקר תקציבי  על כן, ווחוקרות   של חוקרים

ולצמיחה   יכול לתרום משמעותית לשגשוג  מחקר 

ולאתגרים  לתת מענה לכלכלית,   לאומיים  צרכים 

רווחתה הכוללת של החברה    לתרוםגלובליים, וכן  

(OECD 2015 .)  

מימון מחקר הוא גורם מנווט מרכזי המאפשר קיום  

לפיכך   מדעי,  ולשגשוג    הינו מחקר  לתועלת  חיוני 

עיקרי   אלמנט  זהו  בנוסף,  בתמיכה החברה. 

, המאפשר  וחוקרותבמסלול הקריירה של חוקרים  

 להם התפתחות אישית וקידום מקצועי. 

מגוון וכוללת    מורכבתבאופן כללי, סביבת המחקר  

הנטועים  וכלים  מנגנונים  של   מחקר,  למימון 

מסורתיים,   כלכליים בהקשרים  חברתיים, 

 תרבותיים שונים: ו

מחולקות   • )מו"פ(  והפיתוח  המחקר  פעילויות 

ניסיוני  למ ופיתוח  יישומי  מחקר  בסיסי,  חקר 

(OECD 2015 .)   תרומות מפיק  מחקר  סוג  כל 

בסיסי,   ידע  לדוגמה:  אחרים,  מדעיים  ותוצרים 

או   פטנטים,  מקצועית,  ופרקטיקה  מומחיות 

מערב   מחקר  של  סוג  כל  ממשיים.  מוצרים 

( שונים  מדעיים  (,  STEM, SSH1תחומים 

א )כמותנית,  שונות  מחקר  יכותנית,  מתודולוגיות 

)חד מעורבת( שונות  בגישות  לביצוע  -וניתן 

 תחומית, בינתחומית(.-חומית, רבת
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 cf. SHEבמדע ובמחקר )  רווחעדיין  מגדרי  שוויון  -, אילאורך עשוריםכפי שהודגם באמצעות מדדים שונים  

Figures, 2021 – p. 18  )אך שיעורן בקרב הסגל  ממחזיקי תואר ד"ר(. נשים מהוות כמחצית )ולעתים אף יותר ,

והמחקרי הבכיר   וב בממוצע מפרסמות פחות  נשים   . מכך  נמוך בהרבה האקדמי  מרבית  פרסומים מדעיים, 

   .1(ibid, pp. 27, 194, 138, 259)  ביחס לגבריםמחקר    הינן בעלות סיכויים פחותים לקבל מענקי  המקרים

כי   נראה  התוצאה,  מותאמת  המחקר  מימון  מערכת  במבחן  שהיא  מכפי  נשים,  לחוקרות  מותאמת  פחות 

של חוקרים, בפועל    מגוונים אמורה להתאים לסוגים  המורכבת  למרות שסביבת המחקר  וכך,    . לחוקרים גברים

מוקצה פיכך המימון  לו,  של חוקריםיותר לסוגים מסוימים    ה מחקר נגישהמימון  נמצא כי פעמים רבות מערכת  

 הוגנת. פחות בצורה 

 

 מחקר  מימון כיהליתב וחסמים הטיות 

אשר מובילים לנשירתן  ,  בחסמים ובהטיות , נשים נתקלות לעתים קרובות  מחקרמימון    כיהלית לאורך  

תועלת לחברה  הו  ו, ממומש במלוא ו  המדעי של נשים אינכשרונן  מהמערכת. כתוצאה מכך,  או להדרתן  

 אינה ממוקסמת. 

מפערים  ( או  RPOsארגוני מחקר )פערים מובנים בהליכי מימון נובעים מת חלק מן ההטיות והחסמים ב

  מנגנונים מודעות, מתפיסות שגויות או מ   היעדר תרבותיים, בעוד שאחרים עשויים לנבוע מ-חברתיים

להתנגדות ולאנטגוניזם כלפי שוויון    אחת הסיבות העיקריות .  (RFOsארגוני מימון מחקר ) מקובעים ב

בעוד  ,  להערכה   דומיננטימריטוקרטיה כקריטריון  ה  ת מגדרי והוגנות מגדרית במימון מחקר היא תפיס

 . ולא כנדבך משלים לו , האקדמית  המצוינות סוגיית המגדר נתפסת כמנוגדת או כמאיימת על אתוס ש

נראה למימון מחקר  כי  ,  ככלל  רבים    נוטות להיות מערכות  ומאותגרות  שמרניות, מקובעות  במקרים 

 . על גווניה השונים למגמות עכשוויות ולהתפתחויות בזירת המחקר   ביחס

 

 

 

 

 

פחות או יותר, ומורכבים ממספר שלבים מובחנים, כפי שניתן לראות    דומה רוב תהליכי המחקר בנויים בצורה  

זה, נשים נתקלות לעתים קרובות בהטיות ובחסמים, ולכן נושרות בסופו של דבר, או  גנרי  . בתהליך  1באיור  

מובילה לפחות   תפוקה מחקריתמצב זה גורם למעגל קסמים: פחות  (. Sato et al., 2020מודרות מהמערכת )

 חות הזדמנויות למימון בעתיד וכן הלאה.  קידום, פ

לו, וכתוצאה מכך כישרונותיהן   ת/ הזכאי  חוקר/תלסיכום, מסיבות שונות, מימון מחקר אינו נגיש תמיד לכל  

החברה לתועלת  במלואם  מנוצלים  אינם  אחרות  וקבוצות  נשים  של  המדעית  המצויינות ויכולתן  שכן   ,

 לי גישה מופחתת לאפשרויות מימון.והמצויינים ביותר מבין כל קבוצה הינם בע
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וחסמים )מסומנים באותיות( שלבים קבועים )ירוק(, שלבים אופציונאליים )כתום( והטיות  1:איור

 בתהליך גנרי למימון מחקר. 

 
פרויקט   והטיות זוהו  ,  CHANGEבמסגרת  חסמים 

במדינות   מחקר  מימון  תהליכילאורך  גנריים  

כי    שנבחנו; משתנהאם  היקפם  או   בין   מידתם 

י או מגזר  נים, ארגויםאזור  יןבאף  , ולעתים  ותמדינ

 עשויים   ו באותה מדינה. הטיות וחסמים אל  מחקר

במדדים    כפי שמשתקףים,  ימגדר  להסביר פערים

 :(cf. SHE Figures) עשוריםכמותיים שונים לאורך 

מדעיים   בתחומים  נשים  של  נמוך  אחוז 

 ( STEM)לדוגמה:  מסוימים

תומכות   עבודה  בסביבות  או  בכלים  מחסור 

מהם מגיעים/ות החוקרים/ות, במקביל    RPOs    -ב

ביתמשימותעומס  ל איזון  חוסר  ותנאי  -,  קריירה 

מונעים  העסקה  יציבים, שלעתים  או מקשים    לא 

שוועל   הזדמנות  אחרות  וקבוצות  לעסוק    הנשים 

 מחקר.  קרנותלהגיש מועמדות לבמחקר ו/או 

 

 

הערכה   כקריטריון  ומריטוקרטיה  מצוינות 

על בעיקר  הנקבע  תפוקה  "ידי  -דומיננטי, 

סוגיית המגדר נתפסת כמנוגדת  מנגד,  ".  מחקרית

ולא  ,  או כמאיימת על אתוס המצויינות האקדמית

 . כנדבך משלים לו

מוטים,    סףדרישות   הערכה  ותהליכי 

 . עמומים או   לא שקופיםקריטריונים 

ומומחיות   הכשרה  במודעות,  לנושא  חוסר 

בעלי/ות תפקידים וחברי/ות וועדות    בקרבמגדר  ה

 . RFOs-השיפוט ב

וכלים משפטיים הקשורים   במדיניות  מחסור 

 . )לצורך רגולציה ואכיפה( למגדר
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 ב'( אינם תלויים בהליכי המימון, אלא נובעים -, חלק מן ההטיות והחסמים שזוהו )א'1כפי שניתן לראות באיור  

לנבוע  ו'( עשויים  -תרבותיים, בעוד שהטיות וחסמים אחרים )ג'-חברתיים  ו מפערים א  RPOs  -פערים מובנים במ

,  -RFOsאלמנט בולט ומשותף שנמצא ב .  RFOs-מקובעים ב  מנגנונים מודעות, מתפיסות שגויות או מ  היעדרמ

נתפס    ששוויון מגדריבעוד  ( כקריטריון הערכה דומיננטי,  1מריטוקרטיה )ג' באיור  הצהרה גלויה באשר להוא  

ושרשת זו גוררת לעתים קרובות מצוינות אקדמית. תפיסה מ)לעתים באופן סמוי( כסותר או אף מאיים על  

ל ניסיונות  כלפי  ואנטגוניזם  בתהלי   קידוםהתנגדות  מגדרית  והוגנות  במדע    מימון  כישוויון  גם  כמו  מחקר, 

 . ובאקדמיה בכלל

מחקר   מימון  בתהליכי  עדיין  הרווחת  ההגמונית  התפיסה  ולהתפתחויות למגמות    מתמותא  האינלסיכום, 

מחקר מסוימים וקבוצות מסוימות    אופני. כתוצאה מכך,  המורכבת על גווניה השוניםעכשוויות בזירת המחקר  

זה    מסמךלמימון. על מנת להתמודד עם סוגיה זו,  והוגנת    ה הזדמנות שוואינם זוכים ל   וחוקרות  של חוקרים 

הבטיח מערכת מימון מחקר  ל על מנת  RFOs-ב לאמץנקודות מבט חלופיות וגמישות יותר, אשר מומלץ  מציע

 ומגוונת יותר.  , שוויונית, הוגנתאינקלוסיבית

 

 המלצות מדיניות 

מימון מחקר   ורגישות מגדרית בתהליכי עבודה של ארגוני  מיושמת    להיות   ה אינה אמורחשיבה 

ושל    ברור ומבוססלהיות תוצר של רציונל    ה. תחת זאת, עליחד פעמי, אקראי, או  וולונטרי   באופן

 . המוטמעים היטב במדיניות ובתרבות הארגונית ופרקטיקות עקרונות

יפורטו המלצות    להלן  הרלבנטיים לארבע  ולפרטיקות  מדיניות,  RFOs  ,RPOs- לעקרונות  קובעי   ,

בתכניות, תהליכי  מגדרי  המימד השל    א קיימ  ריעיל וב צורך שילוב  , לנוספים מחוקקים ובעלי עניין 

 : ם במימון מחקרעבודה, ובארגונים העוסקי

ארגונים העוסקים    ושוויון מגדרי כסמן איכות עבור  סף,תכניות לשוויון מגדרי כקריטריון   .1

   במימון מחקר

 קרב ארגונים העוסקים במימון מחקר מנגנוני תקשורת ושיתוף פעולה ב  .2

לאורך   .3 מגדרית  והוגנות  שוויון  לקידום  מערכתיות  פרקטיקות  של  מגוון  תמהיל  כל  יישום 

 המחקר  וןתהליך מימ

 מחקר מסלולי למגוון קריטריוני הערכה מגוון  .4
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מג .1 לשוויון  כקריטריון  תכניות  עבור   סף,דרי  איכות  כסמן  מגדרי  ארגונים    ושוויון 

   RPOs-ו RFOs העוסקים במימון מחקר

 ERA – European Research  -ים של המרחב האירופי למחקר, המרכזיה  ים יעדאחד מהכ  זשוויון מגדרי הוכר

Area  (EC, 2020  .)מוסדיות   תכניותוכחלק מהטמעת חשיבה מגדרית, הוגדרו  ,  2021שנת  מ  החל   ,בהתאמה

לגופים ציבוריים, ארגוני מחקר ציבוריים ופרטיים,   סף( כקריטריון  GEP – Gender Equality Planשוויון מגדרי )ל

 Horizon  במסגרת תכנית המו"פ למימון מחקר  בקשותומוסדות פרטיים וציבוריים להשכלה גבוהה המגישים 

Europe  (EIGE, 2022 .) 

 : CHANGEצוות המלצות 

 

 
  

 

 מוסדית לשוויון מגדרי  לתכנית   ההרחבת הדריש •

GEP    תכניות  סף להגשה עבור כלל הכקריטריון

קרנות  מימון  ל לרבות  אזוריותמחקר    , מוסדיות, 

   לאומיות ובינלאומיות.-, דולאומיות

חובה ל • דרישת  ציבוריים,    RFOsב  GEP  -   קביעת 

ַאְחָריּוִתּיּות   RFOsעל    ( accountability)  הטלת 

ת בתהליכי העבודה  קדם מודעות מגדרילליישם ו

 הארגונית שלהם. ובתרבות

 

עבור  י • תמריצים  וציבוריים    RFOsצירת  פרטיים 

אלו  GEPsליישום   תכניות  הפיכת  באמצעות   ,

אחראיים מוסדות  עבור  איכות  חברתית,  -לסמן 

אחריות   בדירוגי   חברתית-תאגידיתלמשל 

(corporate social responsibility) . 

לנטר   • לנהל,  להכליל,  חשיבה  יש  ולהטמיע 

הליכי מימון  תמה רוחבית ביכתורגישות מגדרית  

ב  המחקר,  פרויקטי    מומחים   אמצעות ובכל 

ועל  ומומחיות מגדרי  בעלי/ות ידי  -לשוויון 

לכך    ות/ומעריכיםתפקידים   הכשרה  שעברו 

 . RFOsב

 

 RPOs-ו RFOs-קרב ארגונים העוסקים במימון מחקר מנגנוני תקשורת ושיתוף פעולה ב .2

כחוט השני במסלולי הקריירה של גברים ונשים במוסדות להשכלה גבוהה,    שזוריםמחקר מדעי ומימון מחקר  

ובארגונים אחרים המתמקדים במחקר.   קרובות בהשתייכותם  נגישותבתעשייה  לעתים  תלויה  של    למימון 

  ת סף שהם מקבלים מארגונים אלה, לדוגמה: דרישהאינסטרומנטלית  ובתמיכה    RPOs  -ל  חוקרים וחוקרות

, תנאי  בכיר במוסד להשכלה גבוההאקדמי    סגל דרגת  מימון מחקר בסיסי היא  מועמדות להגשת  נפוצה ל 

. לפיכך,  שגורם לכך שלמעלה ממחצית מחברי וחברות הסגל מנועים מלכתחילה מלהגיש מועמדות למימון

 .RPOs-ההגשה ב-לשלב טרוםישיר אלא מהווים המשך   תלויים,-בלתיאינם  RFOs-בתהליכי מימון מחקר 

 )המשך בעמ' הבא( 
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 ( 6)המשך מעמ' 

על    RPOs-בההגשה  -להשלכות ולהשפעות ההדדיות של שלב טרום  RFOs-קיימת מודעות מוגבלת בלעתים  

 בפרקטיקותידע ובשיתוף  תקשורת הדדית ומלהפיק תועלת מ  אלה גם אלה עשוייםמגישי המועמדות. בנוסף,  

 . לקידום שוויון והוגנות מגדרית ברצף התהליכים

 :  CHANGEהמלצות צוות 

 

  

 

קבועים   • מנגנונים  ושיתוף  תקשושל  לבסס  רת 

ב שלפעולה  ידע  קהילות    RPOs-ו  RFOs  קרב 

(CoPs – Communities of Practice  ) –    כלומר בין

RFOs בין לRPOs ובין ,RFOs בין לRFOs  .אחרים 

ידע על מנת  בשתף  כיצד ללהדריך את הארגונים   •

תהליכי  לזהות פערים, הטיות וחסמים מגדריים ב

בפרקטיקות טובות  שתף  כיצד ל שלהם, ו  העבודה 

 . למיתון פערים אלו

 

או  ל • לשינוי  התערבות  פעולות  וליישם  זהות 

מגדריים    תנאיהתאמת   חסמים  או  מגבילים  סף 

 . RFOsלבין  RPOsבלתי מודעים בממשקים שבין 

יוזמות   • מגדרית  לקדם  הוגנות  מעבר  לשילוב 

המוסדית ובאמצעות    ,לרמה    פי שיתוחיבורים 

 . נוספיםעם ארגונים  רציפים פעולה 

כל  יישום תמהיל מגוון של פרקטיקות מערכתיות לקידום שוויון והוגנות מגדרית לאורך   .3

 המחקר תהליך מימון 

יישום  נדונות בדרך כלל בנפרד,   (good practices)מומלצות    פרקטיקותלמרות שבתיאוריה, אסטרטגיות או  

יכול להבטיח טרנספורמציה או שינוי, אלא אם    פרקטיקה אחת אסטרטגיה או  של    בצירוףיושם  כן מאינו 

(. מדיניות השוויון Benschop and Verloo 2011אסטרטגיות או כלים ארגוניים נוספים בכל רמות המערכת )

בגישה מערכתית לטיפול בחוסר שוויון   ERA-ב  SwafS  פרויקטי  המגדרי עבור גם היא את הצורך  מדגישה 

באמצ )מגדרי  מוסדי  שינוי  במסגרת  EC, 2020aעות   .)CHANGE   של קבוצות  שש  של  טיפולוגיה  הוצעה 

פתרונות   -, דהיינומטרות  לקידום שוויון והוגנות מגדרית. טיפולוגיה זו מאופיינת על פימומלצות    פרקטיקות

טיקה מיושמת  הפרקאם  ה  -יישום, דהיינוהיעד ל  עבור פערים ספציפיים לאורך תהליך המימון, ורמת  ספציפיים

או  ה מוסד,  הפרט,  ה  תרמב כה מדינהאזור  של    ל.  מגוון  כולל  הסוגים  מששת  ופעאחד    לותואסטרטגיות 

  מדינה /של כל מוסד  הספציפילעצב מחדש בהתאם להקשר  ולהתאים  , או  ניתן לבחורמהן  שונות,    התערבות  

(CHANGE, 2022 :) 

 )המשך בעמ' הבא( 

 

 

  

 



 

8 
 

  

 
 ובחוקרות  חוקריםתמיכה ישירה ב

 והכשרות בתחום המגדר  מומחיות/מומחים 

 שילוב חשיבה ורגישות מגדרית בתהליכים ארגוניים  

 'כללי משחק' ברורים והוגנים  -  שקיפות ארגונית 

 
 החלטות  קבלתיזון מגדרי בגופי  א

 
 בארגון  שוויון מגדרי ובקרה לקידום מדיניות, תקציב, רגולציה 

 

  

 

לאורך   מגדריתפרקטיקות מומלצות לקידום שוויון והוגנות  סוגי השש  - CHANGEטיפולוגיית  :2 איור

 תהליך מימון המחקר 

, סוגים מסויימים של פרקטיקות עשויים לצמצם פערים מגדריים בשלבים שונים  2כפי שניתן לראות באיור  

יתר על כן, רק חלק מהפרקטיקות מתמקדות ברמה הפרטנית של החוקרים   .לאורך תהליך מימון המחקר

(, בעוד שרוב הפרקטיקות מתמקדות ברמה המוסדית ומעבר לה. לכן, המסקנה המתבקשת  1)בעיקר סוג  

יישום של תמהיל מגוון של פרקטיקות, מכל ששת הסוגים, לאורך כל השלבים של   היא שרק באמצעות 

המערכת, ניתן לקדם שינוי מקיף ובר קיימא ולסביבת מחקר שוויונית ומאוזנת יותר תהליך המימון ובכל רמות  

ראו   –מבחינה מגדרית. לפירוט דוגמאות קונקרטיות עבור ששת סוגי הפרקטיקות שלוקטו מהארץ ומהעולם  

 . 1טבלה 

 )המשך בעמ' הבא( 

 

 

  

 

 ( 7)המשך מעמ'  



 

9 
 

  

 : CHANGEהמלצות צוות 

מומלץ  הפרקטיקותיישום    טרם • לשקול  ,  ראשית 

היעדןמטרת  מהי קהל  היישום  ,  ,    ו אורמת 

 .המבוקשת עבורן ההשפעה

וליישם   • לתכנן  מספר  יש  של  פרקטיקות  שילוב 

הסוגים,    מומלצות ששת  שלבי  ומכל  כל  לאורך 

המימון,   לתהליך  הספציפיים  בהתאמה  צרכים 

כל   במרחב    RFOשל  ההשפעה  ובהתחשב 

 . המבוקש

 

פרקטיקה מס'  יש להקדיש תשומת לב מיוחדת ל •

- ובקרה על יישום ה  רגולציהמדיניות, תקציב,    –  6

GEP  מחזור של  כולו  המחקר  לאורך  במקרה   .

יש   תאימות,  ולנקוט    לעצורחוסר  תשלומים 

פעולות  משמעת  םהליכיב לביצוע  עד  יים 

 . מתקנות

 מגוון קריטריוני הערכה למגוון מסלולי מחקר  .4

במגוון אופנים.    המדעי   מחקרגם את מושג הניתן לתפוס ולהעריך  בהתאם למורכבות הסביבה המחקרית,  

זאת,   עם  כל  בפועל  יחד  ה לא  של  השונות  והתפוקות  המחקר  המדעית  אופני  נחשבים,  ,  נתפסיםעבודה 

  ים נחשבאופני מחקר שונים או תפוקות מדעיות מסויימות  ומנים, במידה שווה.  ממגם  מוערכים, וכתוצאה מכך  ו

, קבוצות רבות של חוקרים, כתוצאה מכך.  או שולית באופן יחסי לאופני מחקר אחרים  חשיבות פחותה  ילבעל

 מימון.מנועים או מודרים מלכתחילה מהאפשרות לקבל  חוקרות,   -ובמקרים רבים

 : CHANGEהמלצות צוות 

 

  

 

שיח • על    ליזום  תיגר  כמו ולקרוא    מושגים 

  :להעלות  שניתןמריטוקרטיה, כוח והון. השאלות 

"? במה היא  אקדמית  המשמעות של "מצוינות  ימה

מי מהו  ת/האידיאלי  ת/"החוקר  הםכרוכה?   ?"

של   פרסומים  רק  האם  האידיאלי"?  "המחקר 

בסיסי   )מחקר  כמותי  דירוג   I.F – Impactבעלי 

Factor)  מחקר מצוין? כ יכולים להיחשב 

היבטים    קבועל • מועמדים  הערכל  שקוליםשני  ת 

"מדע עם אחריות  ומועמדות למימון מחקר ברוח  

 . תרומה למדע ותרומה לחברהחברתית": 

שיטות   • את  בלהרחיב  ולאפשר    -RFOsההערכה 

חלופיים להגשת מועמדות ולקידום,    קריטריוני סף

 . או בנוסף ל'תפוקה מחקרית' במקום

 

מגדרית   • ורגישות  מגדרית  מודעות  לכלול 

 בקריטריוני ההערכה. 

להכיר   • וב'תפקידים  יש  אקדמי  ניהול  בתפקידי 

כ המחקרית  בסביבה  לתפקוד  שקופים'  חיוניים 

RPOs ,זכאי למימון.  המחקר שווי ערך ומשקל לכו

אקדמיות,    לדוגמה: ומסגרות  יחידות  ניהול 

שונות,    מוסדיות  בוועדות  ארגון  השתתפות 

פרסומים מדעיים בפלטפורמות  ,  מדעיים   אירועים

עם   עת  בכתבי  רק  )לא  תרומה  I.Fמגוונות   ,)

 . לקהילה המדעית ולציבור, ועוד

 בעמ' הבא( )המשך 
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 ( 9המשך מעמ' )

בסוגים   • הישגים    נוספים להכיר  ותרומה  של 

וי ערך למסלול  מדעית במסלולים המקבילים כשו

המחקרי, בפרט במוסדות מחקר בעלי משאבים  

)כגון מכללות אקדמיות   בסיסי  פחותים למחקר 

מומחיות  לדוגמה:    מתוקצבות(. הוראה, 

יישומי,  פרופסיונאלית,   ומחקר  בינתחומי    מחקר 

בשפות מדעיים  מאנגלית   פרסומים    שונות 

,  מגוונות מעבר לכתבי עת שפיטיםפלטפורמות  בו

תחומים מקצועיים שונים  יסציפלינות ו דבין   מעבר

  הצעות המחקרלאורך קריירות אקדמיות, מספר  

מדעיות  רומות  ות,  ת/ראשי  ת/שהוגשו בתור חוקר

 . נוספות

 

סוגים   • המתאימים  מגוונים  לפתח  מימון  של 

לסוגים מגוונים של חוקרים ושיטות מחקר באותו  

הכוונה לפצל את מערך  אין  נבהיר, כי  .  RFOארגון  

של   ספציפיים  סוגים  ולהסליל  המחקר  מימון 

,  אלא חוקרים וחוקרות לקרנות ייעודיות עבורם/ן.  

מחקר   ואופני  חוקרים/ות  של  מגוון  לאפשר  יש 

 ארגון/קרן מחקר.בתוך אותו שונים 
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דוגמאות  :  1טבלה   והוגנות מגדרית במימון    - פירוט  שוויון  לקידום  פרקטיקות מומלצות 
 CHANGEמחקר על פי טיפולוגיית  

מובא להלן פירוט של פרקטיקות שונות לקידום שוויון והוגנות מגדרית במימון מחקר בהתאם לטיפולוגיית 
CHANGE  מתמקדת יותר ברמת    1: שש קבוצות של פרקטיקות ברמת הפרט, המוסד והמדינה; מתוכן קבוצה

ברמת המדינה )הרגולטור(. חלק מהפרקטיקות יושמו במקומות    6ברמת המוסד וקבוצה    2-5הפרט, קבוצות  
מלץ  . מוCHANGEשונים בארץ ובעולם, וחלקן רעיונות שגובשו במהלך סדנאות ומפגשים במסגרת פרויקט  

לכל בעלי/ות העניין לעיין בכל שש הקבוצות, בשל קשרי הגומלין ביניהן, ולאמץ חלק מהרשימה או את  
 כולה, בהתאם להקשר הספציפי של כל מוסד. 

 )המשך בעמ' הבא( 
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 דוגמאות קונקרטיות קבוצה - תת  בוצת פרקטיקות )סוג( ק

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
תמיכה ישירה בחוקרים  

 ובחוקרות
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

תקציבים  

ייעודיים לנשים  
 חוקרות 

 

  STEM- מימון יוזמות מקומיות לקידום נשים בתחום ה •

רילוקשיין בחו"ל )כולל  –דוק ייעודיות לנשים -מלגות פוסט •

 תגמול לבן הזוג( 

 מענקי מחקר ספציפיים לנשים  •
 

תקציבי מחקר  

כלליים, הטבות 
כלכליות ו/או  

תגמול כספי 

 לחברי סגל 
)במוסדות מחקר  

החסרים 
  –תקציבים אלו 

לדוגמה 

מכללות, 
 ומכללות לחינוך( 

 בכירתקציב מחקר שנתי לחברי סגל  •

מענק מחקר תחרותי של המוסד )ועדת מחקר בוחרת מבין  •
 הצעות מחקר של חברי הסגל( 

 שנת שבתון   •

גמול הצטיינות על פי מדדים של הוראה, מחקר ותרומה   •

 לקהילה

 תוספות שכר לחוקרים הזוכים במענקים  •

 הפחתת הוראה בגין מחקר  •

 מענקי מחקר לסגל זוטר  •

 סיוע בתרגום ועריכה מדעית  •
 

הנגשת המידע  

הארגוני וסיוע 
בתכנון ובניהול  

 קריירה אקדמית 
 

עידוד )ביוזמת המוסדות( לפרסם מאמרים מיד לאחר   •
 הדוקטורט )או בכלל( ולהגיש בקשות לקרנות תחרותיות

 סדנאות והכשרות לתכנון קריירה אקדמית / מדעית   •

ימי עיון והדרכות בנושא ניהול קריירה אקדמית מותאמות  •

- לדרגות אקדמיות שונות: לדוקטורנטים ופוסט
 דוקטורנטים, סגל זוטר, סגל בכיר וכו' 

פירוט נרחב של הקריטריונים לקידום אקדמי בתקנון   •

 והנגשתו לחברי הסגל 
 

סיוע 

י  אינסטרומנטל
 לביצוע מחקר  

תמיכה אקדמית וניהולית כוללת בתהליך הפרסום: ייעוץ  •
סטטיסטי, תרגום, מידענות, עריכה, עוזרי מחקר, הגשות 

 לכתבי עת, רישום לכנסים

הכולל תגמול כספי למנטור/ית, בקרה,  –מנטורינג ממוסד  •
 מדידה והכרה כקריטריון לקידום אקדמי

 )פרופסוריות(הקמת מאגר מנטוריות  •

 קבוצות מחקר  •

 סדנאות נטוורקינג לאיתור הזדמנויות לפוסטוק בחו"ל   •

קידום שותפויות להנחייה לתארים מתקדמים בין מכללות  •

 לאוניברסיטאות 

כולל ריטריטים ייעודיים לנשים   –ריטריטים לצורכי כתיבה   •
 )במימון המוסד(

הדרכות רשות המחקר בנושא הגשת בקשות לקרנות   •

 ומים אקדמיים מחקר ופרס

תנאים פיזיים נאותים לסגל החוקרים: חדר סגל, תוכנות  •

 מחשב, מעבדה. 
 

העצמה, פרסום 

והדהוד, מודלינג,  
 תמיכה

 פרס לחוקרות מצטיינות  •

 מנטוריות נשים לחוקרות  •

 סדנאות מגדר, ניהול קריירה, מודעות אישית לנשות סגל •

 קבוצות תמיכה לחוקרות  •

 פרסום חוקרות נשים ברשתות  •

 

-כלים לאיזון בית
 קריירה 

 

 הארכת משך הזמן המוגדר לסיום מחקר  •

דוקטורט גמישים או חליפיים - פיתוח והרחבת ערוצי פוסט •

ניהול פרויקט בינלאומי( בארץ ו/או  –ושווי ערך )לדוגמה 
לתחקר הישגים של נשים חוקרות  –בחו"ל "בשלט רחוק" 

במסלולים אלו בעבר ולהפיק לקחים לתכנון  שהיו 
 מסלולים אפקטיביים יותר בעתיד

 זמינות של מעונות יום, גני ילדים בקמפוס  •

 זמינות של חדרי הנקה  •

   16:00הגדרת שעות לישיבות פקולטה עד  •
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 דוגמאות קונקרטיות קבוצה - תת  בוצת פרקטיקות )סוג( ק

 )המשך(

 
 

 
 

 אפשרות להביא ילדים לעבודה •

 עידוד אבות לצאת לחופשת לידה •

 הפעלת הסדרי עבודה גמישים •

 

 

 
 

 
 

 

 
מומחים/מומחיות והכשרות  

   בתחום המגדר

הדרכות חובה בנושא הטיות מגדריות בלתי מודעות להנהלה בכירה, סגל  •

 המוסד וחברי/ות וועדות שיפוט והערכה

הדרכה בנושא אתיקה והטיות בלתי מודעות טרום תהליך השיפוט, עירנות   •

 להיבטים מגדריים לפני התכנסות וועדות

לנשים בעמדות מפתח )התמודדות עם תופעה של הדרכות ספציפיות  •

 יתר של נשים כלפי נשים(-ביקורתיות

הקפדה על ריבוי פרספקטיבות מקצועיות ושילוב פרספקטיבה מיגדרית   •

 בוועדות הערכה וקידום

נוכחות של היועצת להוגנות מגדרית ו/או שילוב מומחים בנושא מגדר בוועדות  •
 שונות

 קצועית בוועדות הערכה וקידוםהרכב מגוון מבחינה מגדרית ומ •

   RFOsמיסוד תפקיד יועצת להוגנות מגדרית גם בקרנות מחקר  •

שיתוף והדרכות במסגרת קהילת הידע של היועצות להוגנות מגדרית במוסדות  •

 להשכלה גבוהה )אוניברסיטאות ומכללות( ובקרנות מחקר 

ות  בקרת מומחים ביחס לקולות קוראים, תקנונים, מסמכים רשמיים ]"צו •
באשר לחסמים והטיות מגדריות בלתי מודעות בקולות קוראים   –אדום"[ 

 ובמסמכים רשמיים
 

 

 
 

 

 
 

 
 

שילוב חשיבה ורגישות  
 מגדרית בתהליכים ארגוניים

 

 
 

 

לדוג':   –מתן משקל לשילוב חשיבה מגדרית בהערכת הגשות לקולות קוראים  •

הרכב מגדרי  , GEP – Gender Equality Planקיום תכנית מוסדית לשוויון מגדרי 

של צוות המחקר בהגשת בקשה למענק תחרותי, שילוב חשיבה מגדרית  

 בנושא המחקר 

 (RFOs) קידום תכנית מוסדית לשוויון מגדרי בקרנות המחקר עצמן •

מהם   (RPOsלמוסדות מחקר ) (RFOsתקשורת רציפה בין קרנות מחקר ) •

מגישים הצעות מחקר באשר למיעוט הגשות של נשים בתחומים מסויימים, או 
הערכות נמוכות שניצפו   –הערכות חסר שניתנו לנשים על ידי המוסדות )לדוג' 

ובים הדדיים עבור נשים במדעי הרוח(; קיום תקשורת רציפה, שיתוף ידע ומש

 בין המוסדות לקידום שיח של שוויון מגדרי

 מינוי ותקצוב , קבוע וידוע מראש ליועצות להוגנות מגדרית במוסדות  •

כגון קולות קוראים,   -שימוש בשפה מגדרית שוויונית במסמכים רשמיים •
 תקנונים, מכרזים, בשיח הארגוני 

וטפת )ימי עיון, הטמעת תכנים בנושא שוויון מגדרי בפעילות הארגונית הש •

 הרצאות אורח, אירועי מודעות, הדרכות(

השתלמות או הדרכה ממוקדת בנושא שילוב חשיבה ורגישות מגדרית במחקר   •
לדוגמה היבטים   –עצמו )תקף לכל הדיסציפלינות ולכל סוגי המחקר( 

 מגדריים ברפואה, בהנדסה. 

י ברמה  מענקי מחקר ייעודיים לפרויקטים הממוקדים בקידום שוויון מגדר •
 המערכתית במחקר ובחדשנות וקידום נושאי מחקר בדגש מגדרי 

לכלול מודעות מגדרית ורגישות מגדרית בקריטריוני ההערכה, לדוגמה   •

התחשבות בגיל מקצועי ולא גיל ביולוגי, ניטרול תקופות של הפסקות במחקר  

 עקב אירועי חיים, הקלה במקרים מסויימים בדרישה לרילוקיישן בחו"ל

 

 

"משחק הוגן": שקיפות  
 ארגונית

 
 

 
 

 

 

קריטריונים ברורים, שקופים ומדידים בסטנדרטים אחידים )לקידום אקדמי,   •
 לקרנות מחקר תחרותיות, לתפקידים שונים( 

 לדוג': –הרחבת הקריטריונים למגוון של מוסדות ומגישים  •

o  שבהן בהגשת בקשות למענקי מחקר תחרותיים לאפשר למכללות
 אין סטודנטים לתואר שלישי לתמחר עוזרי מחקר בתואר שני.

o להכניס קריטריון של גיל מקצועי ולא גיל ביולוגי 

o  הכרה במומחיות בינתחומית, מחקר יישומי ו/או מומחיות
פרופסיונאלית )אמנות, פדגוגיה, טיפול קליני, הנדסה ועוד( כקריטריון  

 קביל לקידום או הערכה 
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 דוגמאות קונקרטיות קבוצה - תת  בוצת פרקטיקות )סוג( ק

 

 
 

 )המשך(
 

 

הנותן משקל ראוי וביטוי הולם לריבוי תפקידים ו"תפקידים  בניית מדד משוקלל •

 כגון:   –שקופים" בנוסף על מחקר 

o הוראה 
o )תפקידים אקדמיים )כגון חברות בוועדות שונות 

o  הנחיה לדוקטורט ותיזות 
o  מנטורינג 

o  ,תרומה לקהילה האקדמית )לדוג' שיפוט בכתבי עת, ארגון כנסים
 הפקת קורסים מקוונים( 

גם של השופטים   double blinded reviewשיפוט כפול עיוור  -  תהגשות אנונימיו •

 וגם של המגישים )לפחות בשלב הסינון הראשוני( 

 פרסום פרוטוקולים של וועדות הערכה ושיפוט •

 תהליך ערר ברור ושקוף  •

 פתיחת ערוצי הגשה לחברי סגל זוטר או חוקרים עצמאיים שאינם סגל בכיר   •

באתר היועצת להוגנות מגדרית ]דו"חות מגדר,   שיקוף והנגשת נתונים ארגוניים •

 קריטריונים לקידום ועוד[

 

איזון מגדרי בגופי קבלת  
 החלטות  

 

העדפה מתקנת, איזון מגדרי ומכסות מינימום לנשים בגופים שונים )וועדות  •
 הערכה ושיפוט, וועדות קידום, דירקטוריונים, דקאנים, הנהלה בכירה וכו'(

לדוגמה מכללות לצד    –מוסדות מחקר בוועדות הערכה ושיפוט נציגות למגוון  •

 אוניברסיטאות 

פניה יזומה לנשים במסגרת וועדות איתור, מכרזים או קולות קוראים לאיוש  •
 תפקידים בכירים 

הכרה בחברות בוועדות שונות כקריטריון בעל משקל יתר לנשים לקידום   •

 אקדמי ]על מנת לעודד נשים להשתתף[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדיניות, תקציב, רגולציה 

ובקרה לקידום שוויון מגדרי 

 בארגון 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ניסוח עקרונות  
של שוויון מגדרי 

במסמכי מדיניות 

 ונהלים ארגוניים 

 מגילת זכויות ו"קוד אתי" לפעילות מחקרית  •
 תקנון אקדמי •

 נהלים ארגוניים  •

תקצוב ייעודי 

ותמריצים 
כספיים לקידום 

שוויון מגדרי 

 בארגונים 

לדוגמה   -תמרוץ המוסדות לגיוס וקליטת נשים לסגל   •

 תכנית מדד קו המשווה של המל"ג 
 הקמת קרן מלגות לנשים ומרכז ידע  •

 פרס "שוויון מגדרי" למוסדות להשכלה גבוהה  •

 תקצוב יועצות להוגנות מגדרית ע"י המוסדות  •
 ם לביצוע מחקר תקציב סיוע ייעודי לנשי •

תוספת תקציב למוסדות מחקר עם אחוז מוגדר של  •
בונוס לסטארטאפים עם    -נשים חוקרות )לדוגמה

נשים; חיבורים עסקיים בין תעשייה  30%מינימום 

לאקדמיה וניתוב חלק מהתקציב לקידום נשים  
 חוקרות( 

הגדרת קריטריון אחוז מינימום של נשים כתנאי  •
 מוסדיים לקבלת תקציבים 

קבלת    –הגדרת תנאי של ות"ת לתקצוב קרנות מחקר  •

מועמדים ממגוון מוסדות מחקר לרבות מכללות, ואחוז  
 מינימלי של נשים שמקבלות מימון

  –הגדרה כוללת 
מצויינות אקדמית  

מהי? מיסוד 

קריטריוני 
הערכה נוספים  

מעבר למחקר  
בסיסי ופרסום 

בכתבי עת  

שפיטים עם 
 אימפקט פקטור  

 
 

, לא רק  IFלא רק בכתבי עת שפיטים עם  –סום פר •
 באנגלית )בדיסציפלינות מסויימות( 

מתן משקל ראוי וממשי למומחיות פרופסיונאלית   •

 )חינוך, אמנות, קליניקה, הנדסה ועוד(. 
מתן משקל לתרומה האקדמית מעבר לפרסום:   •

הוראה, תפקידי ניהול אקדמי, "תפקידים שקופים",  
 סטודנטים לתארים מתקדמים, מנטורינג הנחיית 

מתן משקל לקהילה האקדמית: שיפוט בכתבי עת,   •

 חברות בוועדות הערכה, ארגון כנסים ועוד
צירוף של פרסומים ואחריות  –שקלול הקריטריונים   •

 קהילתית -אקדמית
 

הגדרה כוללת 

למוסדות מחקר  

הגדרת ייעוד המכללות האקדמיות  –לדוגמה  •

המתוקצבות, לרבות מנגנון תקצוב הולם את ההגדרה  
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 דוגמאות קונקרטיות קבוצה - תת  בוצת פרקטיקות )סוג( ק

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 )המשך(

 
 

 

שאינם 

אוניברסיטאות  
לרבות משאבים  

 הולמים למחקר
 

ומענה ל"דור הביניים" בתקופת המעבר לות"ת, קרן  

 מחקר, אישור הנחיה לתארים מתקדמים 
דיון ספציפי במודל התקצוב במכללות ובמכללות   •

הקצאת תקציב ייעודי לביצוע מחקר ולנשים   –לחינוך 
 במכללות לחינוך חוקרות

  –הגדרה כוללת 

מהו מסלול  
הפיתוח הרצוי  

 לחוקר/ת? 
 

דוקטורט? עד  -מהו פוסט  –הגדרה כוללת  -לדוגמה  •

כמה הכרחי למצויינות אקדמית? מיסוד מנגנונים 
חליפיים במוסדות או בדיסציפלינות מסויימות, לדוג': 

דוק בארץ, הכרה בניהול פרוייקטים בינלאומיים  -פוסט
 דוק-לפוסטכחלופה 

מענה  

דיפרנציאלי  
לחוקרים/ות 

שאינם 
ב"מיינסטרים"  

)מסלול מחקר 

 –בסיסי( 
פרסונאליזציה  

של מסלולי  
 מחקר 

 

פיתוח ערוצים מותאמים לתמיכה בסגל  •

זוטר/עמית/דרגי ביניים, חוקרים עצמאיים או חוקרים  
 ( 40ותיקים )מעל גיל 

תקצוב למחקר בתחומים מועטי תקציב מלכתחילה   •

 )חברה ורוח, חינוך (. 

כגון מחקר   –תקצוב שיטות וסוגי מחקר מגוונים  •

 בינתחומי, יישומי וכו'. 

קביעת קריטריון  
חובה לתכנית 

מוסדית לשוויון  
   GEPמגדרי 

ליישום  RFOs( על accountabilityהטלת ַאְחָריּוִתּיּות ) •
וקידום מודעות מגדרית בתהליכי עבודה ובתרבות 

 הארגונית שלהם. 
שנתי( לאחוז נשים  -קביעת יעד כמותי )שנתי, רב •

 חוקרות שמקבלות מימון. 

חובת פרסום דו"חות מגדריים אודות הארגון ותקציבי  •
 המחקר שניתנו על ידו )כתנאי לתקצוב מהמדינה( 

וריים ליישום פרטיים וציב  RFOsיצירת תמריצים עבור  •
, באמצעות הפיכת תכניות אלו לסמן GEPתכניות 

חברתית, למשל בדירוגי  -איכות עבור מוסדות אחראיים

 corporate socialחברתית ) -אחריות תאגידית
responsibility .) 

מעקב ובקרה  

אחר תפוקות  
הקשורות לשוויון 

מגדרי לאורך כל 
 משך המחקר 

אי התאמה בין  עצירת תשלומים ואכיפה במקרה של  •

המענה לקול קורא לממצאים בפועל, ביחס לתפוקות  
 הקשורות להיבט המגדרי 
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