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המכללה האקדמית בית ברל שותפה בפרויקט יישומי ארבע-שנתי )2018 - 2022( 
במסגרת תכנית Horizon 2020 של האיחוד האירופי שכותרתו: CHANGE1 , ומטרתו 
לקדם הוגנות מגדרית ושוויון מגדרי במדע, במחקר ובאקדמיה. בפרויקט שותפים 
שבעה מוסדות )אוניברסיטאות, מכללות ומכוני מחקר( מ-6 מדינות בקונסורציום: 

אוסטריה, גרמניה, פורטוגל, סלובקיה, סלובניה וישראל2.

אירועים  מספר  ברל  בית  האקדמית  במכללה  השנה  ייערכו  הפרויקט  במסגרת 
והכלל-ארצית.  המקומית  ברמה  דעה  ומובילי/מובילות  עניין  לבעלי/בעלות 
במכללה   CHANGE פרויקט  צוות  ראש  חימי,  חנה  ד"ר  בהובלת  הינם  האירועים 
להוגנות  הנשיאה  ויועצת  המדינות(  בקונסורציום  )שותפה  ברל  בית  האקדמית 

תמיר. יולי  פרופ'  המכללה,  נשיאת  ובחסות  מגדרית, 

אירועים אלו מהווים חלק ממגוון יוזמות מקבילות שמקודמות בארץ בימים אלו 
על-ידי קבוצות וארגונים שונים. אנו, במכללה האקדמית בית ברל, מציעות לתרום 
וזווית הראייה הייחודית לנו בשפע העשייה הברוכה לקידום הוגנות  את חלקנו 
מגדרית במדע ובמחקר בישראל. תקוותנו כי תוצרי השיח בפעילויות אכן יספקו 
פרספקטיבה מעניינת וכלים יישומיים לקידום הוגנות מגדרית במדע ובאקדמיה, 
ובכך יצטרפו ויעצימו את קהילת הידע של העוסקות והעוסקים במלאכה חשובה 

זו ברמה הכלל-ארצית.

נשמח להצטרפותכם.ן למפגש אחד או יותר במסגרת: פורום חשיבה בנושא קידום 
הוגנות מגדרית בתהליכי מימון מחקר. נסיונכם.ן העשיר והתובנות שצברתם.ן 
במהלך השנים יוכלו ללא ספק לתרום רבות למטרות הפרויקט ולקידום משמעותי 

של הוגנות מיגדרית בעולם קרנות המחקר ומימון המחקר המדעי בישראל.

לפרטים נוספים והרשמה – ראו בעמ' הבא.

בתודה ובברכה,
ד"ר חנה חימי

מרצה בכירה, ראש תכנית תואר שני בקידום נוער בסיכון, הפקולטה לחינוך
יועצת הנשיאה להוגנות מגדרית
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קהל יעד:

המפגש מיועד לבעלי ובעלות תפקידים בכירים ובכירות בקרנות מחקר ובמוסדות 
בעלי זיקה ועניין לתהליכי מימון מחקר. 

מטרות המפגש:

לבחון את תהליכי מימון המחקר המדעי, התעשייתי והאקדמי בעולם בכלל,   • 
ובפרט בישראל  

לזהות הטיות מגדריות בלתי מודעות בתהליכים אלו  •
להציע וליזום כלים יישומיים לאיזון והוגנות מגדרית בתהליכי מימון מחקר בארץ  •

מועד ומיקום:

 המפגש ייערך ביום ה' | 26.11.2020 | 10:00 - 14:00 | במכללה האקדמית בית ברל 
בהתאם להנחיות משרד הבריאות )במידת הצורך – המפגש יועבר באופן מקוון3(.

להרשמה:

במהלך מפגש פנים אל פנים יוגש כיבוד  3

להרשמה לסדנה

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3tiFHaOzPkquT2RtaDOEUEPl5TWr-XNAmzeoHiuChE5URFdBT1Q4UlpMNkFaQ0tWNkpSM0FPWFdSWS4u

