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 נשיםעבור כמרוץ מכשולים והמשוכות השקופות בפיסיקה הדוקטורט 

PhD in physics as a hurdle race, and the transparent hurdles for women 

 מיטל עירן יונה, יוסי ניר, מכון ויצמן למדע

 

 ושיטה  מבוא

 מבוא

הדוקטורט, שמשכו הוא שלב )או לשוק העבודה(  בפיסיקה לקריירה אקדמית שלב מכריע בדרך

מחקר . הדוקטורט הוא שלב שבו נחשפים התלמידים והתלמידות לאתגר של ביצוע כארבע שנים

מירב הקדשת הדורש עמידה באתגרים אינטלקטואלים משמעותיים, , בפיסיקה  עצמאי  נרחב

לסטודנטית או לסטודנט להתמקד די לאפשר יכולת עבודה בקבוצה ועוד. כ, זמנם וכישוריהם

  מלגת מחייה., משלמים המוסדות לתלמידי הדוקטורט דיהם למשך תקופה ארוכהבלימו

הממצאים שיוצגו במסמך זה מבוססים , מבקש להתחקות אחר שלב לימודי הדוקטורט זהמחקר 

אשר בחן את כלל תלמידי ותלמידות הדוקטורט ראשון מסוגו שנערך בישראל, מחקר על 

 .שלהם ועל תפיסותיהם במגוון נושאיםמאפייני הרקע בפיסיקה, במטרה לעמוד על 

 :, בהשוואה לפי מגדרתחומים עיקריים ארבעה במוקד המחקר נבחנו

 דמוגרפים של התלמידים והתלמידות;  -מאפייני רקע סוציו .א

המנחה, היחס והקשר עם סביבת הלימודים, תפיסת לימודי הדוקטורט, ביחס לעמדות  .ב

 ;אישיים והישגיםל הלימודים מהיבטים שונים ששביעות רצון 

ושיקולים בקבלת החלטה לגבי הבחירה להמשיך או לא להמשיך תפיסת עתיד תעסוקתי  .ג

  ;(קריירה אקדמית)כשלב נוסף לקראת  דוקטורט לפוסט

ומחסומים אפשריים קשיים במהלך הלימודים, תוך התייחסות לשילוב משפחה ולימודים  .ד

 .אפליה על רקע מגוון והטרדה מינית, בתוך כך גם חוויה של לשוויון מגדרי

 

שחווים דוקטורנטים ודוקטורנטיות במהלך לימודיהם לדוקטורט,  קשייםבמאמר זה נתמקד ב

בהתייחס לכלל האתגרים עימם הם תוך בחינת קיומם של פערים מגדריים, בין נשים וגברים 

 .  נדרשים להתמודד במהלך לימודיהם
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 שיטה

מבוסס על סקר עמדות שנערך בקרב כלל תלמידי ותלמידות דוקטורט לפיסיקה המחקר 

 בישראל. שיטת המחקר תפורט להלן. 

בשש אוניברסיטאות  השלישי לפיסיקהכללה את כלל תלמידי התואר : אוכלוסיית המחקר

 , האוניברסיטה העברית, גוריון-בןאוניברסיטת  בר אילן, אוניברסיטת המחקר בישראל: 

 .אוניברסיטת תל אביב, הטכניון ומכון ויצמן למדע

בשש אוניברסיטאות המחקר בישראל  הוגדרה על ידי המחלקות לפיסיקההאוכלוסייה רשימת 

, מהם  N=404.  סה"כ 2018-19בשנה"ל  במוסדם  וכללה את כלל תלמידי הדוקטורט בפיסיקה

N=64     מכלל התלמידים. 16%המהוות נשים 

נשלח באמצעות הדואר למילוי עצמי אשר  שאלון מקווןצוות המחקר גיבש  :כלי המחקר

כלל . השאלון  על ידי האוניברסיטאות האלקטרוני ישירות לתלמידי ותלמידות דוקטורט בפיסיקה

לפברואר  2018דצמבר השאלון הועבר בין החודשים  .שאלות פתוחות 6שאלות, מהן   107

2019 . 

פנו לכלל התלמידים במוסדם בבקשה  בשש האוניברסיטאות : דיקני הפיסיקהמדגם ודגימה

. צוות המחקר עשה מאמץ מיוחד לעודד את כלל הסטודנטים להשיב, בתוך כך להשיב לשאלון

נשלחו מספר תזכורות לכלל התלמידים וכן הובטח למשיבות ולמשיבים תו שי לקניה ברשת 

 60, מהם הימהאוכלוסי 66% המשיבים מהווים .N=404מתוך   n=267ספרים. סה"כ השיבו 

נשים  להעלות את שיעורי ההחזר בקרבמאמץ מיוחד צוות המחקר השקיע )  גברים 207 -נשים ו

לאחר מאמצים אלו זו.  בקבוצהה ובשל העניין של החוקרים יבקרב האוכלוסי בגלל מספרן הקטן

 .(N=64, n=60, 94%ל הנשים שיעור ההחזר בקרבן הגיע 

טורט )שנה ראשונה ועד שנה שישית( דוקייצוג לכל טווח השנים במצא נמשיבים כלל הבקרב  

מוצג בגרף  ה ומספר המשיבים לפי מוסדיגודל האוכלוסי, ולכל אוניברסיטאות המחקר בישראל

 הבא:
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, בקרב נשים 3.6%: טעות ההסקה המרבית לכלל האוכלוסייה היא טעויות הסקה מרביות

. בשל ייצוג היתר לנשים במדגם, נתוני סך הכל התלמידים שוקללו 4.3%בקרב גברים  3.2%

 המופיעים במסמך הם משוקללים.  כלל המדגםלפי מגדר, נתוני 

ב תלמידות ממצאי הסקר ופרשנותו יתמכו גם בממצאי מחקר איכותני שערכנו במקביל בקר

נשים  ראיונות עומק, פנים מול פנים, עם 25צוות המחקר ערך  דוקטורט לפיסיקה בישראל.

צעירות, כולן דוקטורנטיות לפיסיקה הלומדות באוניברסיטאות בישראל. בין המרואיינות תלמידות 

ן לדוקטורט באוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב, הטכניון, אוניברסיטת בר אילן ומכו

 וארוב המרואיינות היו בסוף שנות העשרים , 2017-2018הראיונות נערכו במהלך  .עויצמן למד

ניתוח  .תומללווהראיונות הוקלטו  .(26-36טווח הגילאים היה )תחילת שנות השלושים לחייהן 

תוך הסתייעות  (Denzin and Lincoln 1998)הנתונים נעשה בשיטות המקובלות לניתוח שיח 

 . ATLAS.tiבתוכנת 
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 :מרכזייםממצאים 

 לימודי דוקטורט בפיסיקה כמסלול מכשולים מאתגר .א

 עימם מתמודדים התלמידים אחת המטרות של המחקר היתה לברר מהם הקשיים העיקריים

, תוך שאלנו מספר שאלות בנושאלצורך כך  .לדוקטורט בפיסיקה במהלך לימודיהםוהתלמידות 

 .האפשרייםאת מגוון הקשיים להקיף ניסיון 

על מנת לעמוד על תפיסת התלמידים והתלמידות את הקשיים המרכזיים בלימודי הדוקטורט 

אם חבר " :היה עקיףהשאלה  נוסח בפיסיקה, שאלנו שאלה פתוחה ורחבה, ללא סולם תשובות.

או חברה קרובים היו מתייעצים איתך לגבי לימודי דוקטורט פיסיקה, אילו קשיים היית מציין 

הקשיים המרכזיים התלמידים/ות  מהם בעינישאלה נועד לבחון את ניסוח עקיף של ה ?"בפניהם

 ., בין אם חוו אותם באופן אישי ובין אם לאובלימודי הפיסיקה

בהתבסס על תיאוריה מעוגנת  ות של ניתוח טקסטאיכותני ותבשיטעשה נתשובות הניתוח 

לקנו יחהמשיבות והמשיבים, שצוינו כלל הקשיים את . (Denzin and Lincoln 1998) בשדה

 תחומים עיקריים:  לשלושה ,בהתבסס על ניתוח תוכן איכותני

 הכולל גם סביבת לימודים עמוס ומתסכל ,מסלול לימודים קשה :התחום הלימודי ,

 במנחה.גבוהה ; תלות תחרותית

 קושי לפרנס את המשפחה; ואופק  ולא מספק; שכר נמוך :תעסוקתי - כלכליהתחום ה

 .סוקתי לא ברורתע

 קשיים רגשייםובתהליכי המחקר  בדידות, אי וודאות :רגשי - התחום האישי. 

 

 קשיים בתחום הלימודי

כמסלול הדוקטורט, המצטייר  במסלולהוא קשיים הקשורים ין השכיח ביותר של קשיים שצוהסוג 

 אי וודאות.יש בו מרכיבים של במנחה ו משמעותית תלותהכרוך בקשה ומתסכל,  ,עמוסלימודים 

 מסלול לימודים קשה, עמוס ומתסכל

(, בתוך כך שבה וחזרה 54) צוין כאחד הקשיים הבולטים על ידי רבים מהמשיבים לימודיעומס 

למסלול בה השתמשו המשיבים/ות בהתייחס ( 10" )מתסכלוהמילה "( 21" )קשההמילה "

כי לילות לבנים של למידה וכולל  עמוס,הארוך והתובעני,  , צוין כי המסלול הינוהלימודים

, היותו של המסלול ארוך מאוד זמן רבהצורך להשקיע ציינו  את  רביםקשים. עצמם לימודים ה
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שהם חלק כמעט מובנה  שלונות וחוסר הצלחהיתסכול מהתמודדות עם כדברו על ו ,(14)

 (.15) בתהליך המחקר

כי התואר דורש כך צוין בתוך , הופיעה פעמים רבות, מחסור, כמשאב ב(43) הזמןסוגיית 

 .קעה רבה של זמן ויכולת ניהול זמןהש

  סביבת לימודים תחרותית

פוליטיקה  ,(5. בתוך כך צוינו תחרות גלויה וסמויה )צוינה כקושי יבת לימודים תחרותיתסב

 ובעיות אגו של חברי סגל. ,(3ואינטריגות בין חוקרים )

 )ולא בפרט( כתנאי להצלחה לות במנחהת

. בעוד שבתואר השני, הלימודים כוללים קורסים (34) במנחה קשורשצוין נוסף של קושי היבט 

מחקר, ותפקיד המנחה הופך להיות ודת לצד עבודת מחקר, התואר השלישי מבוסס ברובו על עב

( ציינו כי ישנה חשיבות רבה לבחירה 14מכריע. רבים מהמשיבות והמשיבים )אף משמעותי ו

)לא צוין מה זה "נכונה" ולא ברור אם הידע הזה מצוי  לות נכונה מולונכונה של המנחה והתנה

קשר עם הנוגעים להוצג כתנאי הצלחה. בין הקשיים  "מנחה טוב" .אצל מישהו, אם בכלל(

לא נוח של ח, אופי והצורך להילחם על תשומת הלב של המנחה, מנחה לא נצוינו המנחה 

 המנחה. 

 

 תעסוקתי - הכלכליקשיים בתחום 

 תעסוקתי. -הכלכליהסוג השני של קשיים שצוינו, בשכיחות מעט נמוכה יותר, הם קשיים בהיבט 

ות, בהתייחס לגיל ולשלב /את צרכי התלמידים מספק ומלגה שאינהגובה על בעיקר כאן דובר 

אופק וכן אי בטחון תעסוקתי ו ,בתנאים הללו קושי לפרנס משפחהעל ה, בחיים בו הם נמצאים

 .ברורתעסוקתי לא 

 שכר נמוך ולא מספק

כך, מספקים  בשללימודי הדוקטורט בפיסיקה הם תובעניים ולא מאפשרים עבודה במקביל, 

בהשוואה  נמוכה באופן משמעותי. מלגת הקיום לתלמידים/ות מלגת קיוםהאקדמאים המוסדות 

כאן מ. (בפיסיקה עבודה )כבוגרי תואר שניבשוק ההללו ליכולת ההשתכרות של התלמידים/ות 

לא  ,( ציינו את הסוגיה של שכר נמוך44מספר ניכר מהמשיבים/ות )לא מפתיע היה למצוא כי 

 אחד מהקשיים המרכזיים בדוקטורט. בטוח ולא מספק, הוא 
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שהם  שכר הגבוהה ,אופציות תעסוקתיות חלופיות, כלומרבהשוואה ל נבחנתהמלגה הנמוכה 

, למלגה ם נלוויםיהעדר תנאים סוציאליצוינו לרעה בנוסף,  .יכולים להשתכר מחוץ לאקדמיה

סיפרו שהמלגה אינה מספיקה  ות/. סטודנטיםוהעדר בטחון תעסוקתי ,פנסיהבעיקר חסכון ל

במהלך הלימודים נקלעו לקשיים כלכליים ן, ש/שלהםהבסיסיות המחיה כדי לכסות את הוצאות 

 "הקרבה" כלכלית.תקופה של תארו את תקופת הלימודים כואף 

 לפרנס משפחה קושי כלכלי

 המלגה והשכר הנמוך לא מאפשרים לפרנס את המשפחה.ן כי וי( צ20)פעמים מספר רב של 

בהקשר של  הוזכרה לאכמעט בכל הפעמים בהם הוזכרה המשפחה, היא מעניין היה לגלות כי 

הכלכלי שנוצר כשהתלמיד/ה קושי הבהקשר של העומס הטיפולי המוטל על התלמיד/ה, אלא 

 .גם משפחה וילדים צעירים צריכים לפרנס מהמלגה הצנועה

 אופק תעסוקתי לא ברור

 להשתלב ךהנמו הסיכוי ובפרטאופק תעסוקתי לא ברור  שצוין בהקשר זה הואנוסף   קושי

הרב המושקע בדוקטורט כלל לא תסכול כי המאמץ (. הובע חשש ו13) משרה באקדמיהב

כמו כן צוין הקושי  .יוכלו לקבל משרה אקדמית בארץלא ברור אם לאחר הלימודים ש יווןשתלם, כי

 דוקטורט.-פוסטלהתקבל ללימודי 

הטענה היא שאפשר למצוא עבודה  .(13) התואר אינו שווה את ההשקעהכי בהקשר זה צוין 

 דמית.עם תואר שני בפיסיקה, ושאין כל הצדקה לדוקטורט, אלא אם מעוניינים בקריירה אקטובה 

 

 רגשי-קשיים בתחום האישי

הרגשי. אישי וה התחוםמאפיין את תקופת הדוקטורט הוא התחום השלישי של קושי שצוין כ

לגבי תוצאות  , חוסר וודאותכאחד הקשיים הנלווים למסלול הדוקטורט בדידותנה בתוך כך צוי

 .םוקשיים רגשיי המחקר והצלחתו

 וחוסר וודאות בדידות

הדרישה לעבודה עצמאית היא מרכיב בלתי נפרד מהחוויה של דוקטורט בתחומים רבים, שכן זו 

עבודת המחקר העצמאית הראשונה של התלמיד/ה, וככזו, יש בה מידה מובנת של בדידות 

בדידות  במהלך לימודיהם. לכן לא היה מפתיע למצוא כיכמוה ואחריות שהסטודנט/ית טרם חוו 

הדוקטורט. עצמאות צוינה כקושי, כי יש בה אי צוינו כקושי בתיאור מסלול  (13עצמאות )ו( 14)
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(, שניהול הזמן 12יש שציינו כי קשה להתנהל ללא פיקוח באופן עצמאי )בנוסף, וודאות ובדידות. 

 (.11) נדרשת משמעת עצמית רבה ואורך רוחקשה, וכי 

המחקר והן לגבי העתיד (, הן לגבי 25) ודאותנושא מרכזי נוסף שצוין כקושי הוא אי 

את/ה יוצא/ת למחקר עם רעיון, אך לא ברור אם הטיעון שחזר על עצמו היה ש. התעסוקתי

לקבל תוצאות מעניינות ובעלות ערך, לעתים ההצלחה תלויה במזל ולא במידת  י/תצליח

 איןבתהליך כולו ולתלמיד/ה  יש הרבה אי וודאותכלומר,  .לעתים במנחה ההשקעה והכישרון,

 ההצלחה.מידת שליטה על  ידתמ

   יםנפשי קשיים

 לחץ, שהם מעוררים בעומס רגשי גם ( ציינו כי לימודי הדוקטורט כרוכים14מספר משיבים/ות )

שחוו בעצמם או שחוו חבריהם במהלך  חרדה ודיכאוןו תלמידים על דווח. בהקשר זה נפשי

, הצורך להתמודד בנוסף. סלולההתמודדות עם הדרישות התובעניות של הממ המחקר וכתוצאה

בסביבה תחרותית עם תלמידים מעולים הוזכר בהקשר של לחץ רגשי, מצוקה ופגיעה בדימוי 

 עצמי.  

 קשיים אישיים במהלך לימודי הדוקטורט. ב

  , נשים יותר מגבריםבמהלך הדוקטורט קשייםרוב התלמידים חוו 

כמסלול  מעיני התלמידים/ותט משתקף מסלול לימודי הדוקטורכפי שראינו בשאלה קודמת, 

   .מבחינה מקצועית, כלכלית ואישית ומאתגרעמוס מכשולים רצוף קשיים, 

שאלנו את . התמקדו בפרט עצמו ובחוויה האישית שלו או שלה ששאלנו השאלות הבאות

לספק  קשה ךאי פעם תקופה שבה היה ל יתחוו ם/ות: "האם במהלך לימודיך לדוקטורט,התלמידי

ציינו  (65%) והתלמידות רוב מכלל התלמידים. מצופה ממך מבחינה מקצועית?"שהיה את מה 

שיעור החווים קושי היה גבוה יותר בקרב  של קושי במהלך לימודיהם.אישית כי חוו תקופה 

  . הגבריםמ  63%בהשוואה ל מהנשים  71%, באופן מובהק נשים

 



8 
 

 

 

 רגשית גם ת וגם פיזיבריאות בתחום הנשים סבלו יותר מבעיות 

לכן נתקלו התלמידות והתלמידים במהלך לימודיהם.  באלו קשייםביקשנו להעמיק ולהבין 

 63%   "מה היו הסיבות שמנעו ממך מלספק את מה שנדרשת לו בלימודיך?" :שאלנו

הריון  כללו: אלהקשיים מהמשיבים שחוו קושי ציינו קשיים הקשורים בטיפול במשפחה. 

 ולידה, טיפול בילדים, טיפול בבני משפחה וקשיים בזוגיות. 

י נשים ציינו הרבה יותר מגברים כי הקשיים שצוינו בין נשים וגברים מלמדת כ סוגיהשוואת 

 ., כפי שעולה מנתוני הגרף הבאסבלו מבעיות בריאות

 

 

 



9 
 

יותר דווחו נשים הקטגוריה של קשיים רפואיים, כללה כמה היבטים. פירוק קטגוריה זו מלמד כי 

מהגברים  17%מהנשים ורק  34%  :פיזיותוגם  פסיכולוגיותגם  ,בעיות בריאותמסבלו הן כי 

מהגברים ציינו כי סבלו  9%מהנשים ורק  22%ציינו כי סבלו מקשיים רגשיים )בריאות נפשית(, ו 

 ה רפואית )תאונה/מחלה(.מבעי

 

 שילוב משפחה ולימודים -. הורות ולימודי דוקטורט ג

התבוננות לתוך משפחות אלו, מתוך אותנו לשיעורם הגבוה של ההורים בקרב התלמידים, מחייב 

, עבור הפרטמרובים הנחה שהורות תוך כדי לימודי דוקטורט יכולה לייצר קשיים ואתגרים 

 .מובהקים לפי מגדרושבהיבט זה נמצא הבדלים 

 אתגר לשני המינים –ולימודי דוקטורט הורות 

כבר בשלב הדוקטורט, שיעור  ,בחינת מצבם המשפחתי של תלמידי הדוקטורט מלמדת כי

 70%)והתלמידות נשואים התלמידים רוב , או בזוגיות קבועה גבוה מקרב התלמידים נשואים

שיעור  .התלמידות והתלמידים הם הוריםמרבים זאת ועוד,  הנשים(.מ 63%מהגברים ו 

 כפי שעולה מהגרף הבא: מהנשים 34%מהגברים ו  41% ההורים גבוה מעט אצל הגברים:

 

, התלמידים יש כבר במהלך לימודיהם שני ילדים ויותרלא מבוטל מקרב לחלק עוד נמצא כי 

 מגדר(.)אין הבדלים משמעותיים לפי  וכי למיעוטם יש אפילו ארבעה ילדים ויותר

מתוך הנחה כי הורות יכולה להשפיע באופן משמעותי על התלמידים והתלמידות, שאלנו את 

כיצד, אם בכלל השתנה מהלך לימודיהם לדוקטורט בעקבות ההורות. הממצאים  צת ההורים,קבו

רוב מכריע מקרב ההורים ציינו כי ההורות השפיעה על מהלך המוצגים בגרף הבא מלמדים כי 

 מהגברים(. 86%מהנשים ו  95%)לימודיהם 
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בעקבות ההורות הם הפחיתו את שעות הלימודים והמחקר רוב מכריע מקרב ההורים דווח כי 

ארגנו לעצמם לוח זמנים גמיש יותר, למדו להיות פרודוקטיביים ויעילים יותר, אך  גם שלהם, 

ם כי הן ארגנו נשים ציינו יותר מגברישילמו על כך בירידה בקצב ההתקדמות שלהם במחקר. 

 לעצמן לוח זמנים גמיש יותר, וכי למדו להיות פרודוקטיביות יותר.

דרך ההתמודדות העיקרית בה בחרו הסטודנטים והסטודנטיות שהם הורים, לאזן בין כלומר, 

כשהמשמעות , היא צמצום הזמן המושקע בלימודים, לימודי הדוקטורט למחויבויות ההוריות

 וב קצב ההתקדמות בדוקטורט.היא לפחות עבור חלקם, עיכ

 

כללית אודות קשיים עדות נוספת לקשר בין הורות לקשיים במהלך הלימודים נמצאה בשאלה ה

תלמידים ותלמידות שהם הורים לילדים צעירים חוו יותר קשיים נמצא כי . במהלך הדוקטורט

 ממי 54% רק לעומת ,מההורים 77%  :במהלך לימודיהם, מאשר תלמידים שאינם הורים

, אשר הקשו עליהם לספק את מה שנדרשו שאינם הורים, ציינו כי חוו קשיים במהלך לימודיהם

 לו מבחינה מקצועית. 

 

 ולידה: עצירת התקדמות בלימודים ואתגר משמעותי עבור נשיםהריון 

אנו העובדה שנשים הן שיולדות, מניקות ומטפלות בילדים במהלך חופשת הלידה, בשל 

יש לזכור כי ) .והורות עם לימודים יהיה מאתגר הרבה יותר שילוב הריוןכי עבורן מניחים 

יקות מרובות, טיפולים רפואיים ובדלפניה ובמהלכה חודשים כוללת  9הנמשכת  ןתקופת ההיריו

הלידה מהווה משבר פיזי ולעתים גם רגשי במנוחה.  ולעתים קרובות צורך ,פרוצדורות רפואיות

 ו תקופה אינטנסיבית של טיפול ברך הנולד, במקבילמשמעות "חופשת לידהמה שמכונה "ו

 (.וצבירת פער למול העמיתים/ותפסקת לימודים לה
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רוב התלמידות שהן אימהות יצאו לחופשת לידה שמשכה כי , מצאנו לחופשת הלידהבאשר 

לקחו זאת לעומת האבות, אשר רובם המכריע ( כמקובל לפי חוק. 69%) כארבעה חודשים

עצירת היא ה מבחינת הנשים הליד משמעותש כךעם לידת התינוק/ת. ביותר  חופשה קצרה

 . המייצרת פער למול עמיתיהן הגבריםהתקדמות בלימודים, למשך תקופה די  ארוכה, 

 

 נשים נושאות נטל משמעותי יותר באחריות על "עבודת המשפחה" 

בקרב משפחות תלמידי ותלמידות דוקטורט בפיסיקה,  מבט אל תוך "הספירה הפרטית" מלמד כי

"עבודת מה שמכונה הטיפול הפיזי והרגשי בילדים, של הנשים נושאות נטל משמעותי יותר 

 (.ובעולםהמשפחה" )ממצא זה מוכר לנו היטב מהמחקר אודות משפחה ועבודה, בארץ 

יזי בילדים הוא כבד. מאחר שמדובר במשפחות צעירות עם ילדים רכים, הרי שעומס הטיפול הפ

חלוקת התפקידים  מי מבני הזוג אחראי על רוב עבודת הטיפול בילדים.הוא  ראשון שבחנוהיבט 

ציינו  ,67%, רוב הגבריםנחשפת בעוצמה כאשר בוחנים את תשובות לשאלה זו.  המגדרית

מחזיקים כי הם , בין השאר, למדממצא זה מהטיפול בילדיהם עם בת הזוג. את  חולקיםשהם 

ילים ממעמד בינוני מאפיינת צעירים, משכה הדוגלת בשוויון, זוגיות/אידיאולוגיה של הורותב

. דווחו שהם המטפל העיקרי בילדיםמהסטודנטים הגברים  5%רק . עם זאת, ומעלה בישראל

 43% לעומתבילדים,  ותהעיקרי ותהמטפלהן ציינו ש ,57%, סטודנטיותרוב ה לעומת זאת,

 .ם. אף אחת מהנשים לא ציינה שבן זוגה הוא המטפל העיקרי בילדיעם בן זוגן שחולקות זאת
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. בתשובה הביתמשק במטלות באחריות לטיפול  עוסקהיבט משלים של "עבודת המשפחה" 

נמצאה  עבודת משק הבית )ניקיון, כביסות, כלים, חשבונות וכיו"ב(מי אחראי על רוב לשאלה  

 תמונה מקבילה. 

שיתוף בין בני הזוג הפרקטיקה( ו גם )ובמידת מה כנראה האידיאולוגיה של שוויוןגם כאן בולטת 

בכל המקרים האישה אחראית לכך יחד עם בן זוגה, ובשליש  .באחריות לעבודות משק הבית

 דים,  אין אף סטודנטית שבן זוגה הואגם פה, כמו בתחום של טיפול ביל. מהמקרים בלעדיו

( 12%רק מיעוט קטן ) הסטודנטים,לעומת זאת, בקרב  .לטיפול במשק הבית האחראי העיקרי

ציין שהוא האחראי העיקרי על משק הבית, בעוד שברבע המקרים האחריות העיקרית על משק 

  העבודה נעשית בשותפות. (64%) , וברוב המקריםםת זוגנוהבית מוטלת על ב

 

 

 

 

 

 בקרב כלל התלמידים במהלך הלימודים. אפליה והטרדה מינית ד

 

 רוב הנשים לעומת מיעוט מהגברים חוו אפליה במהלך לימודיהם

האם אי פעם חשו שאלנו את התלמידים/ות היבט נוסף שנבחן הוא אפליה במהלך הלימודים. 

גיל, גזע/מוצא, נכות, ה מינית, יבגלל: מין/מגדר, נטי מופלים לרעה בתפיסה של אחרים אותם

  חברתי, הריון או טיפול בילדים, או בגלל סיבה אחרת. מצב משפחתי, מעמדדת, 
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בעוד שרוב הנשים ציינו כי חוו בשאלה זו נמצאו הבדלים משמעותיים מאוד על רקע מגדר. 

 (. 19%מיעוט מקרב הגברים חוו אפליה )רק ( 67%אפליה )

 

 

מין/מגדר, , שיעור גבוה של נשים דווחו על אפליה על רקע בקרב מי שציין כי סבל מאפליה

. בגרף הבא מוצג פירוט התשובה ביחס לאפליה טיפול בילדים ומצב משפחתי, הריון או לידה

דווחו על אפליה על רקע מגדר ומשפחה,  כי רוב הנשיםעל רקע מגדר ומשפחה. מהנתונים עולה 

 ציינו כי הופלו על רקע הריון 19%מהנשים ציינו כי הופלו רקע מגדר,  50%: נמצא כי בתוך כך

גברים שציינו זאת היה שיעור ה ציינו שהופלו על רקע הסטטוס המשפחתי שלהן. 4%ו  והורות

 כפי שניתן לראות בגרף הבא:שולי ביותר, 
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אפליה על בסיס : תחומים נוספים של אפליה, שצוינו על ידי שיעור נמוך יותר מהמשיבים הם

אצל נשים  4%, דת )בהתאמה( 5%ו  6%אצל גברים(, מוצא/גזע ) 5%אצל נשים,  17%גיל )

על אפליה על רקע נטייה מינית  חשיעורי הדיווגברים(.  7%נשים ו  2%(, מעמד חברתי )וגברים

 ם.שוליונכות היו 

 

 

 אחת מכל חמש נשים מוטרדת מינית

הטרדה מינית היא של קשיים במהלך הלימודים שנבדק הוא הטרדה מינית. וייחודי היבט נוסף 

יכולה להופיע במגוון דרכים, החל מהשפלה היא לשוויון.  ובזכותפרטיותו באדם, פגיעה בכבוד ה

שונה מגדירים באופן  ,מאחר שאנשים ונשים שונותעשים מגונים. על רקע מיני ועד לביצוע מ

מכיוון שגבולותיה הם פעמים רבות עמומים, בחרנו להציג בפני התלמידות ה מינית וטרדה

הגדרה שהוצגה מבוססת על ה. אודותיההגדרה של הטרדה מינית, לפני ששאלנו  והתלמידים

 ה: יהשאלה הנוסח  .(3,סעיף 1998) "מיניתלמניעת הטרדה החוק "לשון 

לפי בדרגות חומרה שונות.  במושג הטרדה מינית נכללים סוגים שונים של מעשים אסורים

 .גות אסורותהחוק והפסיקה, הטרדה מינית היא אחת משש צורות התנה

 
 ,בארגון אווירה עוינת, בעלת אופי מיני( 1
 ,( התייחסות מבזה המופנית לאדם ביחס למינו או נטייתו המינית2
 (התייחסויות חוזרת המופנות לאדם המתמקדות במיניותו,3
 ( הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, 4
  ,( מעשה מגונה5
 .( סחיטת אדם לבצע מעשה בעל אופי מיני6
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תקופת לימודיך האקדמאים )מתואר ראשון ועד האם במהלך : "שאלנובהתייחס להגדרה זו, 

 ?"חווית הטרדה מינית היום(

מהגברים דווחו  2%( ורק 21%נשים ) 5י אחת מכל הממצאים מוצגים בגרף הבא, ממנו עולה כ

כי ינו זאת ועוד, מחצית מהנשים שחוו הטרדה צי כי חוו הטרדה מינית במהלך לימודיהם.

 שהוטרדו פעמיים או יותר.

 

ממצאים אלו דומים לממצאים שנמצאו בסקרי הטרדה מינית שנערכו בקולג'ים בארה"ב, שם 

 5מתוך  1ת זוהתה כבעיה חמורה. נתונים מארה"ב מצביעים גם הם על ותופעת ההטרדות המיני

 .(Krebs et al. 2007)  שעברה הטרדה מיניתתלמידות 

מבין התשובות  .משיבות( 14) אודות זהות המטרידמיעוט ענו על שאלה  :זהות המטריד

תשובות(, סטודנט מאותו  7: סטודנט משנתון אחר )צוינו )חלקן השיבו יותר מתשובה אחת(

אף אחת מהמשיבות לא ציינה את המנחה (, 5(, מרצה )7(, עובד מעבדה )4שנתון )

, ממצא מעודד מבחינתנו, שכן התלות במנחה הדוקטורט עלולה כגורם המטרידלדוקטורט 

. להפוך הטרדה על ידי המנחה למלכודת של ממש  

משיבות השיבו לשאלה  14רק  האם הנפגעות פעלו בתגובה להטרדה.ת בחנה פשאלה נוס

בחלק  פעלו  3-תמיד ו פעלו 3, בתגובה להטרדהאף פעם פעלו לא ( 7) זו, מחציתן

 מהמקרים.
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 סיכום ומשמעויות 

כמסלול  מסלול לימודי הדוקטורט בפיסיקה, משתקף מעיני התלמידים והתלמידות הלומדים בו

  להתגבר על משוכות מקצועיות, כלכליות ורגשיות.שבמהלכו עליהם  עמוס וקשה,תובעני 

 להתמודד, אלו בהיבט המקצועי, ישנם אתגרים רבים עמם נדרשים הסטודנטיות והסטודנטים

ותובענות מאחר , תסכול ותחרותיות. עבודהעומס  ,לימודיםזמן רב בצורך להשקיע  כוללים

מלגה צנועה, אשר תלויים ב ות/, התלמידיםבמקביל עבודהה מאפשרת הלימודים אינמסלול 

ובולט מחריף  כלכליהקושי נמוכה משמעותית מיכולת ההשתכרות שלהם בשוק העבודה. ה

ההתמודדות עם כל אלו, מייצרת גם . זאת ועוד, בקרב בעלי משפחותכמשוכה משמעותית 

   מצוקה נפשית.ו מתמשכת אי וודאות פסיכולוגים הבאים לידי ביטוי בלחץ, חרדה, תחושתשיים ק

בנוסף לקשיים אלו, שחווים כלל התלמידים והתלמידות, מצאנו כי נשים מתמודדות עם 

 :מכמה סוגים מכשולים נוספים,

 . חום בריאות הנפש והבריאות הפיזיתנשים חוו יותר קשיים בתראשית, 

ריון, הלידה וגם לאחר מכן, ימהות  חוו קושי רב יותר סביב ההיסטודנטיות שהן אשנית,  

ריון יהגם שהמעבר להורות מייצר אתגר משמעותי לנשים וגברים כאחד, הה . במהלך לימודיהן

בנוסף, לאחר הלידה, הן נושאות . הרבה יותראת והלידה עוצרים את מהלך הלימודים ומעכבים 

 .בהשוואה לגברים משק הביתבבנטל כבד יותר של טיפול  בילדים ו

נשים סובלות הרבה יותר במהלך לימודיהן מאפליה על רקע מגדר ומהטרדה שלישית, 

, ןבעוד שרוב  הנשים חוו אפליה במהלך לימודיה מהממצאים עולה כי. בהשוואה לגברים מינית,

  .כלל חוו אפליהלא הגברים רוב בעיקר על רקע מגדר, הורות ומשפחה, 

אחת מכל חמש נשים חוותה  הה, לפידאיגתמונה ממצאי המחקר מצביעים על זאת ועוד, מ

לציין  הגברים(. בהקשר זה חשובקרב )בהשוואה לשיעור שולי מ הטרדה מינית במהלך לימודיה

כי הספרות בנושא מצביעה על השפעות חמורות וארוכות טווח שעשויות להיות להטרדה מינית 

  על הרווחה הנפשית והתפקוד של נפגעות ונפגעים.

ממחקר זה משתקף מסלול לימודי הדוקטורט בפיסיקה כמסלול קשה, מתסכל, בשכר נמוך, 

. אך הסטודנטים והסטודנטיותכלל  הרצוף משוכות מקצועיות ואישיות עימן נדרשים להתמודד

קשיים פיזיים ורגשיים, דרישות גבוהות  קשיים נוספים:נוסף לכך, מצאנו כי בפני נשים עומדים ב

הטרדה מו על רקע מגדר והורות אפליהוכן הן סובלות בתוך המוסדות מיותר לטיפול בילדים, 

 מינית.
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 פים עבור המערכת האקדמית.מכשולים אלו, אותם אנו מכנים "המשוכות השקופות", שקו

מחזיקים באדיקות כמעט דתית, באידיאולוגיה של מריטוקרטיה, לצד ההמוסדות האקדמאים, 

לשוויון כמי שאינם דואגים משתקפים מהמחקר תפיסה ליברלית של שוויון בדרישות מהפרט, 

ית הטרדה מינו מפלהיחס חוות הנשים אקלים הארגוני שבו סביבת העבודה, אינם ערים לב

 . מרגע שהן הופכות לאימהות ואינם מתמודדים עם הפערים שנוצרים בין תלמידות לתלמידים

 

 :המלצות יישומיות

 טיפול עומק בסוגיית ההטרדות המיניות ומניעתה במוסדות השונים. 

 ה מאפליה עבור נשים ומניעת אפליה )יצירת סביבת לימודים "מכילה" ונקייInclusive 

teaching.) 

  בחינת מדיניות המוסדות ביחס לתלמידות, והתאמתה לאתגרים הייחודיים עימן הן

מתמודדות בצורך לשלב בין הדרישות התובעניות של  המחקר והלימודים מחד, 

 והמשפחה מאידך. 

 תנת לתלמידים ותלמידות שהם הורים יהנמלגה גדלת גובה הבחינת האפשרות לה

 ילדים.ל

 טיפול הרגשי הניתנים לתלמידים בכלל ולתלמידות הנגשת ערוצי הסיוע והו הרחבת

 בפרט.
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