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 תקציר  

בקריירות  תמיכה  בקידום מחקר בכלל, ובפרט  מרכיב חשוב בם  ינמימון מחקר הלומלגות  מענקים  

וחוקרים חוקרות  יהלפיכך  .  של  שהמימון  ו   אחשוב  והוגנת  נגיש  זמין  שווה  אלו  לכל  בצורה 

 גברים ונשים כאחד.   – בולעסוק  מתאימים מחקר והינם בעלי כישוריםבנתיב הנים המעוניי 

ניינה היבטים מגדריים  , שע5על חבילת עבודה    ובפרט,  1CHANGEפרויקט    ממצאיח זה נשען על  "דו

מחקר  בתכניות מימון  אלו  .  ובתהליכי  ידי    נבחנוהיבטים  הפרויקט  על  מיפוי  שותפות  באמצעות 

וגיבוש  מימון  ומוסדות  קרנות   בעלי  לאיזון מגדרי בשיתוף  אסטרטגיות  מחקר, ראיונות מומחים 

ח גובש ונערך על ידי מובילות חב' עבודה  "הדו   בקונסורציום.   מדינות השותפותשש הב  עניין ובעלות  

בגרמניה והמכללה האקדמית בית ברל בישראל, ובהשתתפות שאר שותפות    IFAMמכון מחקר    –זו  

 הקונסורציום. 

הינם רבים ומגוונים ומשתנים ממדינה  מחקר  ככלל, האפשרויות, הכלים והמנגנונים להשגת מימון  

באותה מדינה.    או תחומי מחקר שונים  , סוגי מחקרלמדינה, ואף בין אזורים או בין מגזרי מחקר

זה   ביטוי  מגוון  לידי  רבה  בא  בבבהירות  שנאספו    בקונסורציום   השותפותמדינות  בנתונים 

CHANGE:    ,מופו  הבמסגרת  ופורטוגל.    סלובקיהסלובניה,  ישראל,  גרמניה,  אוסטריה עבודה 

כגון קרנות, מכוני מחקר, גופים ממשלתיים ועוד. עבור כל    –  ארגונים שונים למימון מחקרתחילה  

,  והמלגות  מענקיםההאפשריות במסגרתו, אופי  של הזדמנויות המימון    מיפוי ראשוני מוסד בוצע  

בתהליכים    מיגדרייםכמה היה ביטוי להיבטים    עדכולל בדיקה  לקבלת המימון,  הנהלים והתהליכים  

לאחר המיפוי  אלו, והאם התהליכים מעודדים הוגנות מגדרית במחקר ובמוסדות המחקר עצמם.  

תפקידי ובעלות  בעלי  מספר  מדינה  בכל  בכירים  נבחרו  ביצוע  ם  לצורך  מחקר  מימון  במוסדות 

בשש המדינות     (Expert interviews)  יםונות מומחראי   62ראיונות מומחים. סך הכל בוצעו במצטבר  

במסגרתן   השותפות,  במדינות  עניין  ובעלות  בעלי  בהשתתפות  סדנאות  נערכו  לבסוף,  השותפות. 

ית בתהליכי מימון  רוגובשו כלים ואסטרטגיות לקידום שוויון והוגנות מגד  ,  בוצעה חשיבה משותפת

 המתודולוגיה והממצאים של כל השלבים הללו. ע, קהר ח זה מציג את  " דומחקר. 

ים  בהיבט צביעים על פערים דומים בין המדינות השונות מת שלבי העבודה שלעיל ממצאים משלוש

איזון  של מימון מחקר.   שקיפות  העדראו    מגדריות  , הטיותחוסר  של תהליכי  שונות  דרך    באבני 

במדדי היטב  ומשתקפים  אוניברסליים  הינם  המגדריים  כמותייםהפערים  כדוגמת  שונים  ם   ,

,  ’good-practice examples‘קיימות מספר דוגמאות טובות,  ,  יחד עם זאת.  'עקומות המספריים'

 
1  The mentioned project ‘CHANGE - CHAlleNging Gender (In)Equality in science and research’ has 
received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and  innovation programme under 
grant agreement No 787177. The project is coordinated by the Interdisciplinary Research Centre for 
Technology, Work and Culture - IFZ (Austria), further partners are: Rheinisch-Westfälische Technische 
Hochschule Aachen (Germany),  Universidade De Aveiro (Portugal), Zilinska Univerzita V Ziline (Slovakia), 
Nacionalni Institut za Biologijo (Slovenia), Fraunhofer Gesellschaft Zur Foerderung der Angewandten 
Forschung E.V. (Germany), Beit Berl College (Israel). More details can be found  here: 
https://www.change-h2020.eu  
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כגון:  ,  מגדרית בתהליכים אלומודעות ורגישות  פערים ולקידום  הלמיתון  של פרקטיקות יישומיות  

הכשר ורגולציה,  בלתי    ות חקיקה  מגדריות  הטיות  בנושא  מגדר  והדרכות  מומחי  שילוב  מודעות, 

חוקרות בנשים  אינסטרומנטלית  ותמיכה  ובתהליכים,  בסיס  .  בוועדות  מהוות  אלו  פרקטיקות 

ו ל משותפת  מגדריתלמידה  הוגנות  לקידום  ותהליכי  מבני  ארגוני,  לשיפור  במדינות    פוטנציאל 

 השונות.  

פערים או הטיות מגדריות נטועים ככל הנראה  כי  ממצאי עבודה זו על האפשרות,  מצביעים  בנוסף,  

ומהו    מדעל מהו ע שלטתתפיסה מסורתית ו, אך גם ב , חברתי וכלכלי של כל מדינהבהקשר תרבותי

  ,בכללותה  המחקרתפיסת המדע וחשיבה ביקורתית על  גם  ציע  מח זה  " דו,  בהתאם לאמורמחקר.  

באקדמיה נדונה  אשר  האחרונות  תפיסה  בשנים  שאת  כך,  ביתר  ליישום  ש.    פרקטיקות בנוסף 

להעצמת נשים חוקרות מחד ולנטרול הטיות מגדריות לא מודעות בארגוני מימון מחקר מאידך,  

ח זה קורא תיגר על הפרדיגמה המריטוקרטית במדע ובמחקר. צורת חשיבה חדשנית זו עשויה  "דו

כך לאפשר  ב, ותכניות למימון מחקרבו  בקריטריונים  ,בנהליםבתפיסת המחקר,  גמישות  להוביל ל

   .לכלות  , איזון ונגישבגיווןמאופיין המדעי ומרחב אקדמי 

 


