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2020-2021שנת פעילות שניה 

2020דצמבר –פתחנו ״קול קוראת״ •
נשים שרצו להצטרף לפעילות  26פנו •

וצורפו לקבוצה
המשך עבודה דומה לשנה שעברה עם  •

קבוצות עבודה חדשות
חוקרות לומדות : לחו״למותהפכנו •

ומשפיעות
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?מה נעשה היום

שנעשתה עד כההעשייה חקר -חוקרות

מהעבר לטובת העתיד  למידה -לומדות

העתידיותהפעולות דיוק -משפיעות



....בנימה אישית

!אני לא לבד

!אני עושה שינויי

!יחד יש לנו כוח

!יחד יש לנו גב





:הצוות המארגן רוזנצוויגסתו
דותן-שרון גילאי
מיכל שרון

סמדר פורת
ארהרדרחל 

גולדפרבדניאלה 
שבע כרם-בת



?מה למדנו משנתיים של פעילות
פורום חוקרות מכל האוניברסיטאות בארץ הפועלות למען שוויון מגדרי



שנה ראשונה
משתתפות21, קבוצות עבודה7

ייצוג הולם של נשים בכנסים-1קבוצה •
שינוי הגדרת התפקיד של יועצת הנשיא לענייני מגדר-2קבוצה •
זכויות שקשורות להריון ולידה, האחדת תנאים-3קבוצה •
תוספת זמן על חופשות לידה לדוקטורנטיות בהגשת מלגות-4קבוצה •
)תכנית ״דרכך באקדמיה״(, להעלאת שיעור החוקרות הערביות באקדמיהמיזם-5קבוצה •
בחו״לדוקיותופוסט הקמת מאגרי מידע של חוקרות בארץ -6קבוצה •
שיתוף גברים במאמץ להנהיג שוויון מגדרי-7קבוצה •



משתתפות24, קבוצות עבודה6

2021אחראית על תכני הלמידה של הקבוצה ל-1קבוצה •
קבוצת רישות בינלאומי-2קבוצה •
תל אביב לנשות סגלהאוניברסיטתלהרחיב את מערך ״מדויקות״ של -3קבוצה •
הכשרה לחוקרות צעירות להנחיה מיטבית ולכישורים הדרושיםסדנאתיצירת -4קבוצה •

להצלחה באקדמיה
סדנא למנהיגות נשית-5קבוצה •
שינוי תקנון ונוהל בארגונים לגבי קליטת מועמדות-6קבוצה •

:שנה שניה



לכל קבוצה יש ראש קבוצה•
קבוצות עם ראש קבוצה עם מינויי כפול לא צלחו•
צריך קבוצה שמרכזת פעילות ודואגת לתכנים•
צריך לבחור פעילות ראלית לשנה•
?האם צריך קבוצות שימשכו את התוצרים של שנים קודמות•
?איך מקדמים ניירות עמדה•

:מה למדנו





לכל קבוצה יש ראש קבוצה•
קבוצות עם ראש קבוצה עם מינויי כפול לא צלחו•
צריך לבחור פעילות ראלית לשנה•
צריך קבוצה שמרכזת פעילות ודואגת לתכנים•
?האם צריך קבוצות שימשכו את התוצרים של שנים קודמות•
?איך מקדמים ניירות עמדה•
?  איך עושים שינויי חיצוני•
?עמדות, גישות, שינויי פרקטיות•

:מה למדנו
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