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קול קורא למימון מחקרים :תעסוקה ומגדר
כללי:
השתלבות אקטיבית של נשים במעגלי תעסוקה היא בעלת ערך אישי ,חברתי ולאומי .היא צפויה
לשפר את יעילות המשק ,לצמצם עוני ופערים חברתיים ,ולקדם שוויון מגדרי .בישראל ,אי-שוויון
מגדרי הוא עדיין מהגבוהים במדינות ה ,OECD-וזאת בתחומי חינוך ,תעסוקה ,יזמות והחיים
הציבוריים .1דו"ח קרן המטבע הבינלאומית ( )IMFשפורסם לאחרונה מלמד שישראל סובלת מאי
שוויון תעסוקתי גבוה ,בין השאר בתעסוקת נשים ,וזאת בהשוואה לשאר המדינות המפותחות2.
מטרת המחקרים היא לחקור ולדון בנושא של תעסוקה ומגדר מזוויות ראיה שונות .נבקש לבחון
סוגיות העוסקות בתמהיל התעסוקתי של נשים בישראל ,בהשתלבותן במקצועות "נשיים" לעומת
"גבריים" ,וברמת פעילותן בסקטור הציבורי לעומת הסקטור הפרטי .נבקש לבדוק סוגיות מתחום
פערי שכר ,יזמות עסקית ,נשים וצבא ,תעסוקה של נשים מקבוצות מוחלשות ,היחס בין מבנה
המשפחה לתעסוקת נשים ,ואפליה מגדרית בתעסוקה .ניתן להציע מחקרים מדיסציפלינות שונות:
חינוך ,פסיכולוגיה ,סוציולוגיה ,כלכלה ומשפט .במוקד יעמוד המשק הישראלי ,במגמה לאסוף
נתונים אמפיריים ולגבש המלצות למדיניות.

1

OECD Report on the Implementation of the OECD Gender Recommendation (June 2017), p. 38-39
http://www.oecd.org/mcm/documents/C-MIN-2017-7-EN.pdf

2

IMF Global Financial Stability Report: A Bumpy Road Ahead (May 2018), p.22
http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/05/01/Israel-2018-Article-IV-ConsultationPress-Release-and-Staff-Report-45827
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דרישות המחקר:
(א) איסוף נתונים אמפיריים ,כמותיים ואיכותניים;
(ב) התייחסות לשוק הישראלי מתוך מבט משווה למדינות העולם;
(ג) סקירת רגולציה קיימת;
(ד) גיבוש המלצות למדיניות.
אמות מידה לבחירה :על המחקר להיות רלוונטי לשאלות הנוגעות למדיניות בישראל .הצעת
המחקר צריכה להיות יוזמה חדשה ,אך היא יכולה להוות הרחבה של מחקר קודם ויישומו .שני
הקריטריונים העיקריים לבחירה הם מצוינות מחקרית ותרומה למדינת ישראל .הצעות המחקר
תובאנה לשיפוט אקדמי במרכז חת ,והמרכז שומר על שיקול דעתו לאשר או לדחות הצעה.
מבנה הצעת המחקר:
הצעת המחקר (עד  5עמודים) תכלול:
 oנושא המחקר
 oתיאור כללי של הבעיה/הנושא
 oרקע מדעי/סקירת ספרות
 oמטרות המחקר – מטרה ראשית ומטרות משנה
 oהשערות העבודה (עבור מחקרים איכותניים ניתן לדלג על סעיף זה)
 oסוג המחקר ושיטות איסוף הנתונים
 oשיטות עיבוד הנתונים
 oחשיבות המחקר:


ייחודיות המחקר – מידת החידוש והמקוריות



רלוונטיות המחקר – מידת הרלוונטיות לקול הקורא



תרומת המחקר – תוספת ידע לתחום המדעי | המלצות אפשריות למקבלי ההחלטות |
תרומה לגיבוש המדיניות בתחום

 oאבני דרך ולוח זמנים מתוכנן
 oסעיפי הוצאות מתוכננים
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פרטי החוקרים/ות :יש לצרף קורות חיים של מגישי ההצעה ורשימת פרסומים.
מסגרת הזמן לביצוע (החוקרות והחוקרים יידרשו לעמוד בלוח הזמנים):
א .דו"חות התקדמות לעבודות המחקר יוגשו עד ליום .2/12/2018
ב .טיוטות מתקדמות תוגשנה עד ליום .17/2/2019
ג .יום עיון להצגת המחקרים יתקיים במכללה למינהל בראשל"צ בשלהי חודש מרס .2019
ד .עבודות מחקר סופיות לפרסום כמאמר תוגשנה בשפה העברית לא יאוחר מיום 2/6/2019
(ללא תלות בקיומו או במועדו של יום העיון).

החוקרים/ות יוכלו להציע את המחקר לפרסום בכתבי עת בארץ ובעולם ,בציון שמם של מרכז חת
ועמותת נטע כמממני המחקר .החוקרים/ות יוכלו להציג את המחקר בכנסים ובימי עיון ,ואולם
הפרסום הראשון של המחקר לציבור בישראל ייעשה במסגרת יום עיון מטעם מרכז חת ועמותת
נטע ,אלא אם יעניקו אישור להצגת המחקר בפורום אחר .מרכז חת שומר על שיקול דעתו אם
לפרסם את המחקרים לאחר שיעברו שיפוט אקדמי.
תשלום :עבור המחקר יינתן לחוקרים מענק בטווח  .₪ 20,000-40,000הסכום יודע למציעים עם
מסירת ההודעה על קבלת הצעת המחקר ,ולפי שיקול דעתו של המרכז .סכום זה מגלם בתוכו כל
מס שיחול מכל סיבה שהיא .היה ועל ההצעה יחתמו מספר חוקרים/ות ,המענק יחולק ביניהם.
התשלום ייעשה כדלקמן:
תשלום ראשון ( 50%מהסכום) ישולם לאחר מסירת טיוטה מתקדמת.
תשלום שני ( 50%מהסכום) ישולם לאחר מסירת גרסה כתובה מלאה של העבודה בשפה העברית,
ושיפוט אקדמי של העבודה.
את הצעות המחקר יש להגיש עד לתאריך  15/07/2018לעו"ד מעין סייג – עוזרת משפטית מרכז
חת לחקר התחרות והרגולציה ,בדוא"ל .hethcenter@colman.ac.il
תשובות למציעים תימסרנה במהלך חודש ספטמבר .2018
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בשאלות ניתן לפנות אל מנהלת מרכז חת ד"ר איריס סורוקר
בדוא"ל ;irisso@colman.ac.il :ובטלפון.050-7704035 :

בברכה,
השופטת בדימוס ד"ר איריס סורוקר  -מנהלת
מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה
המסלול האקדמי המכללה למינהל ראשל"צ
iris@soroker.co.il
ד"ר יעל יצחקי ,מנכ"לית
נטע  -המרכז לפיתוח קריירה
טלפון03-9400444 :
http://www.netta.org.il
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