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 תקציר
 

וכך גם שיעור  ,בשנים האחרונות גדל בעולם ובישראל האוניברסיטאות בסגל הנשים רעושי

 מהשטח נתוניםמה. שלישי תוארהועד  ראשוןה תוארהמהסטודנטיות בכל מסלולי הלימוד, 

איטי למרות המאמצים הרבים  ואיה השל נשים באקדמ בעמדתן לטובה שהשינוי עולה המחקרמו

במיוחד בתחומי המדע  בולטיםבאקדמיה  גבריםלבין נשים  הפעריםהמושקעים בקידומו. 

נמוך  אקונומי-ממעמד סוציו אתניים מיעוטים בקרבהם אף מועצמים  שם .הוהטכנולוגי

 .      מהפריפריהו

 ויוןובתחום ש ייםעדכנ ודוחות הקיימתהספרות  אתהמסמך הנוכחי היא לבחון  מטרת

 ,Technology, Engineering, Science[ גיהוהטכנולו המדע ובתחומי בכלל באקדמיה מגדרי

and Mathematics - )STEM([ ארבעה חלקים. הפרק הראשון מציג . המסמך מורכב מבפרט

 נתונים וכןבאקדמיה, מציג רקע על אופן איסוף המידע,  הפערסקירה כללית על מאפייני  תחילה

 מדינות לעומתראל יש של מצבהבמהעולם ומישראל, תוך התבוננות  מגדר יפער לעריים יקע

ובמקצועות  בכלל באקדמיה נשים בפני הרבים החסמים את מתאר השני הפרק. אחרות מערביות

 הברמת המאקרו (חסמים גלובליים, תרבותיים), ברמ הםהמדע והטכנולוגיה בפרט. חסמים אלה 

 וברמה )בהשכלה הגבוהה ארגוניים ערכיםמנורמות וובעים מים וחסמים הנ(חסמים מבני תארגוני

 תהשפע את תילהפח כדיבעולם ובישראל  הנעשית פעילותה את מתאר השלישי הפרק. האישית

  .עתידית לפעולה הספרות מן המלצות מציגהפרק הרביעי והאחרון במסמך זה  .החסמים

 כוחות מגוון. מורכב באקדמיה גדרימה השוויון אי לבעיית שהפתרון עולה הסקירהמ

 האופן על משפיעים ופוליטיים כלכליים, תרבותיים, חברתיים הקשרים ןומגוו והיסטוריים מקומיים

 מבוססת המודרנית הכלכלהש גם מוכיחה המציאות. מתבצעת מדעית ועבודה נלמד מדע שבו

 הקדמה בחזית כברש אלו הן, המדינות כל ולכן, טכנולוגי-מדעי, אנושי ידע על במהותה

 במדע יכולותיהן את לקדם כדי עתק סכומי קיעותשמ, אליה להגיע השואפות אלו הן ,תהטכנולוגי

ההון האנושי מצטלבת עם  אתלקדם את המדע והטכנולוגיה ולהגדיל  השאיפה .טכנולוגיהבו

 המאבק לשוויון מגדרי. 
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 מבוא
 

 יוצאי הישגים יש לישראל. וגדלה הולכת חשיבותהמודרני  בעידן וטכנולוגי מדעי, אנושי לידע

 אסטרטגית ובראייה רחבה מבט מנקודת, זאת עם. רבים בתחומים עולמי מידה בקנה דופן

 והטכנולוגיות המדעיות היכולות את שמניב הלאומי במערךשחיקה ודעיכה  סימנימתגלים 

 בשווקים רהמתח ישראל שאיתן למדינות יחסית הן, מוחלטים חיםונבמ הן, בישראל

למדינת  על-"אסטרטגיית"ח בדו. )2017, נאמן(מוסד   הגיאופוליטית ובזירה הגלובליים

 עלול והוא , רהמשב יחריף נחושה ומיתאל יוזמה שללאהמסמך  כותבי התריעוישראל" 

 הירתמות נחוצה, מדי מאוחר יהא ובטרם, זאת"בשעה  :סכנה פניב ישראל את להעמיד

, והטכנולוגיה המדע את שתעמיד, בישראל והממשלה החברה של ומתמשכת נחושה לאומית

   .)17' עמ(שם,  "הלאומית העדיפות סולם בראש, והטכנולוגי המדעי החינוך את ואיתם

"ח של הנציבות דוגבוהה בהקשר זה.  טיותוונרל טכנולוגיהבונשים במדע  קידוםל 

 European Commission & Helsinki Group on Gender in Research and)ת האירופי

Innovation, 2018) להגברת תורמת ובטכנולוגיה במדע נשים של השתתפותןש בטיעון פתח 

 בקבלת מגדרי איזון ,ובפרט .וחדשנות מחקר של תיותחרווהת החברתית הרלוונטיות, האיכות

 חלקי כל של לצרכים יותר טוב למענה ומכאן, וחדשנותמחקר  כניותות להרחבת תורם ההחלטות

 הפסדים ומונע ,וגברים נשים עבור שוות והזדמנויות הוגנות, צדק נושאי על עונה זה איזון. החברה

  .הזדמנויות החמצתו כלכליים

 ובמקצועות, בכלל באקדמיה נשיםהשל  מצבןאת  נובחבאקדמיה.  התמקדנוזה  מסמךב

 ] cience, technology, engineering and mathematicsS - STEM[ הוהטכנולוגי המדע

 במקצועות האקדמי לסגל להתקבל בישראל וגם המערב מדינות ברוב נשים של סיכוייהן. בפרט

 לדרגות תקדםלה והאפשרות טייא קידומן – התקבלוגברים, ומש של קטנים מסיכוייהם מסוימים

 המדינות מאוד וצמצמ האחרונים ריםשובע .גבריםה משל מצומצמתהבכירות  האקדמיות

הישגיות, שכר  :תעסוקהבו חינוךב רבים בתחומים נשיםל גברים בין פעריםה את המפותחות

 יעורים נמוכים. נדמה שבאקדמיה השינוי איטי ובש בעת אך בה .והשתתפות בשוק העבודה

 ציםהמאמ. מורכב באקדמיה המגדרי השוויון אי לבעיית שהפתרון מוכיחה המציאות

 ראיות קיימות כיום כבר. לשינוי אופטימיותו תקווה מפיחים הבעיה עם להתמודד בעולם הרבים

 שוויוניתו יותר טובה אקדמיה לקראת שינוי גרוםל יכולה מגדרי שוויון לקידום פעולות נקיטתש

 .  תרוי
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  באקדמיה המגדרי הפער .1
 

ניכרות  ,טבפר מהותיא מצדו ,בכלל נשים מצדהעבודה  בכוחשל שינוי בהשתתפות  מגמות

בישראל. את העלייה הניכרת בשיעור ההשתתפות  ןובכלל ,המערב במדינותבעשורים האחרונים 

 הםבו שוק העבודה, המאפיינים את המגדרים ביןם גבוהיהמלווה מודעות הולכת וגוברת לפערים 

גברים בעבור הל מזה ש לנשיםייצוג חסר של נשים בעמדות בכירות ובעמדות ניהול, שכר נמוך 

אשר תנאי השכר  ,1נשיים הנחשביםת במשרות חלקיות ובמקצועו לנשיםדומה, ייצוג יתר  משרה

את שוק  המאפיין ,המגדריועוד. הפער  ,יחסית יםשלהם והיוקרה התעסוקתית הנלווית להם נמוכ

  . )2017 ,ותואחר צמרת־קרצ'ר( האקדמיה על סחלא פ ,העבודה בעולם ובישראל

 באקדמיה מגדרים בין הפעראת תמונת  המרכיביםהעיקריים  הנושאים וצגיםמזה  פרקב

 ומקיפה תמציתית בצורה המורכבת המצב תמונת את להציג בניסיון. בנושאעיקריים  מושגים כןו

 ,באופן כללי הפער של המרכזיים הביטויים את מונההחלק הראשון . םחלקי כמהחולק הפרק ל

 שוואתה תוך, לביטויים הללו ומישראל מהעולם עיקריים נתונים יםמציגהשני והשלישי  החלק בעוד

 והמחקר הלימוד בשדות הפער על תבונןנהרביעי  חלקבאחרות.  מדינותב מצבל בישראל מצבה

 מעמד לעומתו באוכלוסייה מיעוט קבוצות לעומת הפער וצגמ בחמישי .והטכנולוגיה המדע של

ם המשמשים כיום גופי מחקר לניתוח הפער קרייהעי המדדים מוצגים לבסוףאקונומי. -סוציו

 ומגמות מרכזיות מן המחקר בשנים האחרונות.      

 

  תכללי סקירה –באקדמיה  המגדרי הפער ביטויי  1.1
 

 באקדמיה בכירים בתפקידים המגדרי הפערביותר הם מממדי הפער המדוברים והנחקרים  שניים

  .")אופקית(המכונה "הפרדה  ודימהל בתחומי והפער") אנכית"הפרדה  גם(מכונה 

 באקדמיה בכירות בעמדות לנשים ייצוג-תת
 גברים ,עהמכרי ברובן ,יישיםמא ובישראל בעולם והכלכלית הפוליטית בזירה המפתח עמדות תא

עמדות למות כיום קדשנשים רבות יותר מת אףגם באקדמיה.  כך). 2017, ותואחר צמרת־קרצ'ר(

ההשכלה הגבוהה  מנהיגותאיזון בין המינים בתחום ההה, חוסר מובילות בתחום ההשכלה הגבו

 . המאוד ולא אחיד תאיטי שוויוןההתקדמות לש ווןא עדיין בעיה גלובלית, כיוה

 הניהול של המרכזית השדרה את יוצר גבוהה להשכלה במוסדות הבכיר האקדמי הסגל

 נקלטים וחברותיו כירבה האקדמי הסגל חברי. לוא במוסדות הההורא שלו המחקר של ,האקדמי

 מתקדמים והחוקרות החוקרים להישגיהם בהתאם .מרצה דרגתב ,דרכם תחילתב לרוב ,תלמוסדו

 על ההחלטה. המניין מן ולפרופסור חבר פרופסור לדרגת הוא הקידום המשך. בכיר מרצה לדרגת

                                                            
ראוי להדגיש שמקצועות אינם "נשיים" או "גבריים" במהותם אלא מוגדרים חברתית ככאלה בשל ייצוג גבוה   1

 של נשים במקצוע. 
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 ,המוסדית האוטונומיה במסגרת נעשית האקדמי לסגל חוקרת או חוקר של וקידום טהקלי

 תהליכי על תעצמאי מחליט מוסד כל. המוסד של קידום או מינויים ועדת ידי על בפועל ומתבצעת

 עלו איכותה על, הפריון על להתבסס אמור הקידום. אליהם בנוגע השיקולים עלו והקידום הקליטה

   .)2015, ארנון ועדת ח"דוהמדע,  משרד( ותהמועמד או םהמועמדי של האקדמיים הפוטנציאל

 בקרב רובשהן  אף( האקדמית הקריירה מסלול בכלנשים  נוכחותבויורד  הולךה רשיעוה

כיוון  ,"מכונה "תופעת המספריים זו תופעה. תוביבעק ךונמש שנים זה מוכר )הסטודנטים

  (Scissors Diagram).מספריים צורת  יוצרת שלה גרפית שהמחשה

 
 ). 2016, זילברשץ - (נתוני ות"ת קבועה מגדרים" מספריים: "עקומת 1 איור

 

 הבכירים בתפקידים המינים בין שוויון שאיהטענה  רווחת "מספרייםה ופעתת" את ריהסבל בניסיון

(מכונה  הביניים בדרגות בסגלמוכשרות במאגר המועמדים  נשים מספיק שתהיינה ברגע יקטן

 לא במאגר הנשים מספרשהגדלת  ראוומחקרים ה ,טענה זו שנויה במחלוקת  .")קריירה צינור"

 . (Monroe & Chiu, 2010) האקדמיה בצמרת נשים של וגדל הולך למספר הובילה

 

 אקדמי בסגל ונשים גברים בין שכר יפער
 ומות של מאפיינים מדידים, כגוןפחות מחברי סגל גברים ברמות ד ותבסגל האקדמי מרוויח שיםנ

 המספרים ).s Pena, 2016)Cama, Jorge & Andrade יתניסיון, חינוך ופרודוקטיביות מחקר

 פחות מרוויחותנשים  – (Curtis, 2011), טוען קרטיס האחרונות השנים 35-ב השתנו שלא כמעט

 לגברים שיםנ ביןר שכה י. פערהאקדמיים המוסדות סוגי ובכל סגלה תודרג בכל בממוצע מגברים

 ביותר הגבו גברים לשל נשים של משכורות בין הפער. רוגיבד עלייה שיש ככל עולים

 ובמוסדות הנמוכים בדרגים נשים של יתרייצוג  קייםשלישי.  תוארל  המכשירות באוניברסיטאות

 תרוחב נשיםה שיעור. כמו כן, השבעים שנותקבועה מאמצע  זו מצב תמונת. נמוך שכר המשלמים

 . הגברים שיעור מאשר יותרגבוה  חלקית במשרה מועסקותה סגלה
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 באקדמיה לנשים ומענקים פרסים פחות
 נשים, אלפייםה לשנות תשעיםה שנות בין לנשים פרסיםהו המחקר מענקי במספר העלייה מרותל

זוכות  ןה בפרסים זוכות הן כאשר. גברים לעומת ופרסים מענקים של יחסית קטן בחלק זוכות עדיין

   בכירות כחוקרות הן, צעירות כחוקרות הן, והוראה שירות עבורלרוב  םבה

)Lincoln, Pincus, Koster & Leboy, 2012 .( 

             

כתבי  לערוך ,יוקרתיים אקדמיים בכנסים" המרכזי"הנואם  להיות פחות צפויות, נשים על כך וסףנ

 של בהנהלות פחות מיוצגות. הן גם מובילים אקדמיים עת בכתבי אותן שיצטטועת חשובים או 

 .(Morley, 2016;  Britton, 2017)מימון מחקר  גופי שלו מחקר גופי

 

 מחקרית ליעילות הקשורים יםימגדר פערים
 הראשי שהמדד היאבולטת  הוכחה .באקדמיה מאוד וחשובנושא מוערך  ואה המחקר ריוןפ

 פי(על  ואיכותם הסגל פרסומי מספרהוא  מחקר אוניברסיטאות של העולמי בדירוג ביותר והחשוב

 המינים בין פער מגלים מחקרים). אחרים םבמחקרי ושימשו צוטטו אלו שפרסומים הפעמים מספר

 זה לפער. הגברים ןעמיתיה מאשר בממוצע פחות מפרסמות אקדמאיות נשים. מחקר בפריון

  ושירות הוראה על מחקר מעדיפים קרובות תיםישלע במוסדות הקידום במערכת מכרעת השפעה

)2015 Aiston, .(  

 שנשים מלמדים מחקרים שכן ,יםהפרסומ מספר מלבד היבטים עוד המחקר יעילות לפער

 מערכת על מחקרלמשל,  ,כך. ברורה מגדרית הטיה בהם שיש חסמים עם להתמודד צריכות

 דוקטורט-טפוס למלגותשהמועמדות  מצא השבדית הרפואי המחקר מועצת של עמיתים ביקורת

 דירוג תואו את לקבל כדי הגברים ןעמיתיה מאשר פרודוקטיביות יותר 2.5 פי להיות צריכות היו

 יותר, לעיתים קרובות לספק צריכות נשים).  (Morley, 2016יכולת מדעית  בנושא עמיתים

 נמצא .)Williams et al., 2016( מידה באותה כשירות להיראות כדי ליכולת ראיות, מגברים

 המחקרים את מצטטים ושגברים נשים של מחקרים מאשר יותר מצוטטים גברים של חקריםמש

 ).(Britton, 2017 נשים מאשר יותר גבוהב בקצ עצמם של

 

 נשים מקריירה אקדמית  נשירת
 חסמיםה את מתארה (The Leaky Pipeline), "הדולף הצינור" הואזה  לנושא מקובל ימויד

"דולפות"  כך בדרגות שעולים ככל. נשים של האקדמית הקריירה תהתפתחו מסלול לאורך שוניםה

כפי שניתן יהיה לראות בהמשך סקירה זו, הצינור  .המצופה היעד לא מגיעות אינןש נשים הצינור מן

 שלמבירות גבוהה יותר ס נשיםלהמדע והטכנולוגיה.  בתחומי דייחוובדולף באקדמיה בכלל, 
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, מן הגיוס ועד אחר סיום הלימודים, במגזר צינורה יחלקבכל  וטכנולוגיה מדעלעזוב שדות  גברים

 ).(Blackburn, 2017סגל  ותהפרטי או כחבר

 והטכנולוגיה המדע בתחומי יצוגי-ותת תחומי בידול
 מאופיינים רבים עיסוק תחומי כלומר, תחומי בבידול מתאפייןובישראל  בעולם התעסוקה וקש

-ההיי, הבכיר הניהול בתחומי עותצומק.  בולט רוב בהם גלםהמ, המגדרים אחד של בדומיננטיות

 מקצועות ובהם, אחרים מקצועות לעומת גברים ברוב מאופיינים והאדריכלות ההנדסה, טק

. םנשי של בולט ברוב מאופיינים אשר ,המכירות ותחום הסוציאלית העבודה, החינוך, הטיפול

 בגלל רבה לב תתשומ האחרונות בשנים קיבלו והמתמטיקה , ההנדסההטכנולוגיה, המדע תחומי

 החסר הייצוג נושא על. העולמית בכלכלה מדינה של התחרות כושר על בשמירה שלהם החשיבות

   .בהמשך יורחב הללו בתחומים נשים של
 

 להלןבפרק  יתוארואולם תחילה  ,1.3בפרק בעולם יתוארו  באקדמיה יהמגדר הפער נתוני

 .הפער מדידתשל  תהמורכבו כןו המשתניםוהנתונים  איסוף המאפיינים של 

 

 מדדים ומשתנים למדידת הפער    1.2
 

מדדים  כמה. ישנם המינים בין השוויון מושג לכימות המשמשים כלים הם המגדרי השוויון (אי) מדדי

 בכמה מגדרים בין הפער למדידת משתנים 300-מ ותרבי משתמשים שבהםמרכזיים בעולם 

 . המדדים הם: )160, 2017, ותואחר צמרת־קרצ'ר( עיקריים נושאים

 המגדרי הפיתוח מדדי )GDI (וההעצמה )  המגדריתGEM משנת"ם האו) של 

1995                 (United Nations Development Programme, 1995) 

 המגדרי השוויון מדד )GEI (שהציג Social Watch 2004 בשנת (Social Watch, 

2004) 

 המגדר מדד )SIGI (ה של הפיתוח מרכז של-OECD על מבוסס המדד. 2006 משנת 

 משתנים 60-מ יותרויש בו  מדינות 162-מ מידע עלו נתונים מאגר

 (OECD Development Centre, 2006).    

 המינים בין לשוויון האירופי המגדר מדד 

 (European Institutue for Gender Equality, 2017) 

 

בריאות ופריון של נשים  – לעיל מגדריהמסוימים יש התייחסות בכל מדדי הפער  לנושאים

ילודה בקרב נערות), העצמה (נשים  או יולדות בקרב תמותה למשל במדד זה הם משתנים(

), שוק העבודה נהלהה, נשים בעמדות מפתח בכלכלה ובמִ בפרלמנט, נשים בעלות השכלה גבו

(השתתפות נשים בשוק העבודה, פערי שכר) והשכלה (שנות לימוד, שיעורי אנאלפביתיות). במדד 

http://www.tandfonline.com/author/Blackburn%2C+Heidi
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 השוויון אי מדדבואלימות.  פנאי כלכלי, ידע,  מצב כמו מופיעים נושאים נוספים EIGE) (האירופי 

ותקשורת, מצב משפחתי, החברה  , עוני, תרבותמגדור מקצועי :נושאיםה נוספים בישראל

, יחיד סיכום מדדל המתחברים ונושאים שתניםמ של שילוב יש רבים במדדיםהערבית ופריפריה. 

 . להבנה יותר פשוט אחד למדד מסונתזת ותלהי המינים בין שוויון של המורכבת לסוגיה המאפשר

 למדדים שלהם הדמיון לע נשען והמקצועי הציבורי בשיח מדדיםה של מהתוקף מעט

 בין להשוות מאפשרים אלו מדדים. שונים לאומיים-בין ובארגונים אחרות במדינות המשמשים

 . הנמדד בתחום המצב של יותר מלאה תמונה ולקבל אחרות מדינות ובין ישראל

 משתניםאו  טורים(אינדיק אותם המרכיבים ולמשתנים) הנבדקים(הנושאים  הפער למדדי

על  יועדףש סביר שנמדד היבט). 2013עצמה (הרצוג,  מדידהה מלבדרבה שיבות ) יש חמדידים

 לבחינה לראוי הנושא את להפוך עשויות משתניםל בנוגע שנאספות וראיות, שלא נמדד זהפני 

וניתן להשתמש בהם לבחון את  ,יותר ממוקדות ופעולות יותר טוב תכנון מאפשרים אלו. מעמיקה

ניתן לקדם ולעודד שינוי  כן כמו. מגדרי שוויון לקדם המתחייבים רצינות הכוונות של מוסדות

 . הנתונים איסוף תהליכי באמצעות

 -ה של SheFigures פרויקט היא מדידה במערכת שימוש הכוללת ניטור לפעילות הדוגמ

, ropean Research Area and Innovation Committee Eu – קידום המחקר לאחראי ה הגוף

פרויקט ניטור והערכה של מדדים לקידום שוויון  ואה SheFigures .בות האירופיתוהחדשנות בנצי

 2015-מ האחרון ח"הדומגזר הציבורי. באקדמיה ובחדשנות בתעשייה, המגדרי בתחומי המחקר ו

 מופורס ח"הדונתונים מ ., כולל ישראלנלוות מדינותו באירופה מדינות 30-מ תריו על נתונים כלל

נתונים  כסותלח הבא מיועד "כל שלוש שנים. הדובפורסם  הוא, ומאז 2003-ב הראשונה פעםב

   . 2019-, וצפוי להתפרסם ב2018-מ

   – באוניברסיטאות פרופסורים של האמריקאי האיגוד שביצע המעקב איה נוספת דוגמה
AAUP. ח"הדו אתפרסם  2006-ב "Faculty Gender equity Indicators" ,על נתונים המספק 

.  הברית ארצות ברחבי ואוניברסיטאות מכללות 1,400 של בסגל מגדרי שוויון של מדדים ארבעה

מעקב אחר  כליועל כן אינו יכול לשמש  ,פרסומים עוקבים בשנים הבאות ניבה לא זה פרסום

 .(AAUP, 2006)חויות מגמות והתפת

 ומדוע כיצד –מורכבת כמותיים ואיכותניים רבים מנסים לענות על השאלה ה מחקרים

 שאחריו פרקבו ,באקדמיה נשים בפני החסמים וצגוי הבא פרקבבאקדמיה.  המגדריהפער  נשמר

 עדו דמייםקא מוסדות, מדינות של רמה דרך, לאומית-ןהבי מהרמה – הנעשים הרבים המאמצים

 לצמצם את הפער.    – פרטיים אנשים
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 באקדמיה בעולם  המגדרי הפער נתוני  .31
 

 במוסדות .האקדמית הקריירה במסלול ההתקדמות עם ויורד הולך האקדמיהנשים בסגל  ורשיע

 נשים של דלה נוכחות ניכרת,   Ivy League)"הקיסוס "ליגת המכונים( ב"בארה המובילים המחקר

 רוחב לכל ניכרת זו מגמה )Williams,  (2017הגבוהות בדרגות האוניברסיטה סגל בקרב

 שכותרתו "אי AAUP)( יםשל איגוד הפרופסורים האמריקא פרסוםמ מודלל שניתן, כפי האקדמיה

  (Curtis, 2011). "האקדמיב תעסוקהמגדר ושוויון מתמשך: 

הייצוג  סוגייתב קעס"ב בארה והמחשוב ההנדסה בתחומי נשים השתתפות שבחן מחקר

 נמצאה במחקר. 2013-ו 2004 –דרגה ותחום בשתי נקודות זמן  לפישל נשים בסגל האקדמי 

אולם בולטת העובדה שייצוג הנשים הולך  ,התחומים בשני הדרגות בכל הנשים בנוכחות עלייה

 בדרגה האקדמי הסגל מצוותבלבד  9% 2013ויורד ככל שהדרגה האקדמית עולה. בשנת 

       .נשים היו המחשוב במקצועות הגבוהה בדרגה 13%-ו ההנדסה בתחומי הגבוהה

 

    

  Corbett & Hill, 2015):המקור(  2013 -ו 2004תחום, ל, לפי דרגה ו.  נשים בסג2 איור

בסגל או במסלול קריירה  קביעותבחלקו תוצאה של מיעוט יחסי של נשים ב להיות עשוי זה עניין

במסלול קריירה  מהנשים בלבד 32.8% 2016-2015 הלימודים בשנתלקראת קבלת מעמד כזה. 

 על עלה הנשים שיעור רוגיהד רמות בשאר. הגברים בקרב 52.1% לעומת, המניין מן מרצותהיו 

  .םהגברי שיעור

קבלת החלטות עדיין נמוכה למרות  בעמדתנשים במשרות בכירות ו נוכחותבאוסטרליה          

השנים  25-ב שפעילותאפליה מתקנת  שליוזמות  למרותתעסוקה ובזדמנויות שוויון ה חוקקיומו של 

-ןבי. מחקר (Cama et al., 2016)מדינות  עודבו וחה גם בשבדיהמגמה דומה דו  .האחרונות

(אוסטרליה, אירלנד, ניו זילנד, פורטוגל, דרום אפריקה,  בעולםשמונה אוניברסיטאות  שכלל לאומי

 קרבב מיוחדהיה נמוך ב האוניברסיטאות בכל ייצוגן של הנשיםש מצא ובריטניה)יה קורטשבדיה, 

 . )White & Ozkanli, 2011( הנגיד אוהרקטור  פקידתב האוניברסיטה תמנהיגּו
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.  מדינות בין ניכרים הבדלים ישנם כי אם, רבהו מתמשכת אנכית הפרדה קיימת אירופהב          

הקריירה  עדיין אך ,השכלההגברים ברמת האת  ,ופקע ואפילו ,נשים השוואירופה  מדינותבכל 

 רוב מדינות אירופההפרדה אנכית חזקה בבנשים מאופיינת  שלהאקדמית 

 )European Commission and the Helsinki Group, 2018( העשרים היה .  בסוף המאה

 אפילוברוב התחומים הוא היה  .10%-מוך בהרבה מנ בגרמניהפרופסורים ה בקרב נשיםשיעור ה

 ,הגבוהות בדרגותשל הנשים  ייצוגןהתרחבות ל ות. בבריטניה בעשור האחרון יש עד5%-למתחת 

  במדינותשל הסטודנטים.  מודיהל בתחומי גם קיימים מגדריים הבדלים. 35%-ל 13%-מ עלה והוא

רוב בתחומי  הן נשים. גבריםה של זה על כיום עולה הגבוהה בהשכלה הנשים שלחלקן   OECD-ה

עסקים  נהלבמִ עיתונאות ומידע, מדעי הרוח ואף  ,והרווחה, מדעי החברהינוך, הבריאות הח

 . ) ,b2017OECD( ותקשורת מידע ובטכנולוגיותבתחומי ההנדסה  מיעוט הןו ,משפטיםבו

 
 לימוד תחום לפי, 2015-ב תיכוניים-עלשהחלו לימודים  OECD-ה במדינות הנשים אחוז: 3 איור

 . OECD, 2017a) :(המקור

 

. יניהםב חשובים הבדלים קיימים, יחד קרובות תיםילע מקובצים המדע והטכנולוגיה מיתחוש אף

 עבור ביותר הטובות ההתעסוק הזדמנויות את המציעים כתחומים בולטיםבפרט  ומחשוב הנדסה

 אולם. בלימודים ההשקעה על ביותר הגבוהה התשואה את וכן אנשים של ביותר הגדול המספר

 המחשוב ותחום, של מדע וטכנולוגיה אחר תחום בכל מאשר בהנדסה פחות מיוצגות ןייעד נשים

 Corbett) האחרונים בעשורים ויורד הולך הנשים ייצוג שבו היחידטכנולוגיה הו מדעה שדה הוא

& Hill, 2015) . 

 ,במדע הישגיםבו מתמטיקה לימודיב לבנים שווים כמעט בנתונים תיכון מסיימות בנות

 במספרים ובמחשוב בהנדסה ממשיכות – אתני מוצאלקשר לגזע או  לאל – צעירות םנשי אבל

בתחומי  ניכר ייצוג-בתת נמצאות נשים העבודה בכוח, כן כמו. צעירים גברים מאשר בהרבה קטנים

 ).שם( הגברים עמיתיהן לעומת אלהמשדות  שינשרו יותר סבירו ,והמחשוב ההנדסה
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 בישראל  הבאקדמי המגדרי הפער נתוני  .41
 

 בסגל האקדמי הבכיר   נשים
.  במיוחד בולט בישראל האקדמי גלבס הנשים של הנמוך שיעורן האירופי האיחוד מדינות עומתל

, עם אחרוןה לפני במקום ישראל 2012-ב האקדמי בסגל הנשים שיעור את המתאר בתרשים

 .40% הוא צעמוהמ בהןש, אירופה מדינות עומתל מאוד נמוך נתון, נשים של ייצוג 28%

 

                   
,   האירופי האיחוד במדינות גבוהה להשכלה במוסדות הבכיר האקדמי בסגל הנשים שיעור. 4 איור

 ).2015, ארנון ועדת ח”מדו(נלקח   2012
 

 (European Commission and the Helsinki Group, 2018)  יהאיחוד האירופ ח”דו מנתוני

 נמוך, 12.5%שלישי בישראל הוא  תוארל הלהכשר המוסדות בהנהלת םהנשי שיעור גםש עולה

של מוסדות  מנהליםה במועצות הנשים שיעור. 15%על   ומדשע ,האירופי האיחוד של מהממוצע

 . 28% על העומדשל האיחוד האירופי  הממוצעמ נמוךהוא  גם, 26%אקדמיים בישראל, 

) 2012/2013"ג (תשע הלימודים בשנת, בישראל גבוהה להשכלה המועצה נתוני פי על            

כפי  ,השנים עםמגמה זו נשמרת יטאות. אוניברסבהאקדמי הבכיר  לגהס מכלל 29%-כ היוו נשים

 בלבד  27% רשיעואשר גם בו מדווח על , )2017, ותואחר (צמרת־קרצ'רשעלה ממדד המגדר 

   העוצמה). (אינדיקטור בממד פרופסורבדרגת נשים  של

 :דרגה לפיו תחום לפיהנשים  שיעור תפלגותה להלן

  ג"תשע, ודרגה תחום לפי יברסיטאותונהא של הבכיר האקדמי בסגל הנשים שיעור. 1 לוח       
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 )2015, סימון מזרחי: מקור(           

 

 בישראל נשים של מרכזיות בסוגיות העוסק מסמך מתוך הם לעיל בתרשים המוצגים הנתונים

עולה כי בסגל האקדמי הבכיר של האוניברסיטאות נשים הן  מהטבלה .)2015, סימון(מזרחי 

 )רפואיים עזר(מקצועות  הבריאות) ומקצועות 53%למעט חינוך (מיעוט כמעט בכל התחומים, 

). עוד עולה מהטבלה כי ככל שהדרגה האקדמית עולה, שיעור הנשים בסגל האקדמי יורד. 62%(

כפרופסוריות מן המניין במקצועות אלה:  שיעורןצות למגמה זו בולטת בהשוואת הנשים המר

(פער  הביולוגיים הטבע), מדעי 59%ם (פער של ), מדעי הטבע הפיזיקליי61%חקלאות (פער של 

-שבישראל נשים הן בתת מראים). הנתונים 42%) ומקצועות עזר רפואיים (פער של 52%של 

 האקדמי לפוטנציאל יחסית הן, באוכלוסייה לשיעורן יחסית הן, באוניברסיטאות הבכיר בסגל ייצוג

 . )2015, סימון(מזרחי  שלהן

 תחומי בידול
על פי נתונים משנת הלימודים תשע"ו,  . זמן לאורך קבוע הוא גם הלימוד תחומי בין ריהמגד בידולה

 עזר( הבריאותתחומי הלימוד שבהם נמצאו האחוזים הגבוהים ביותר של נשים היו מקצועות 

). לעומת זאת, האחוזים הנמוכים ביותר היו 80.2%) וחינוך והכשרה להוראה (83.1%(  פואייםר

 ובהנדסה) 29.9%( המחשב מדעיבו סטטיסטיקהבבמתמטיקה,  ,)37.1%( יםהפיזיקליבמדעים 

 .5 באיור מוצגים הנתונים .)28.1%( אדריכלותבו
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בהם ייצוגן הוא שד סטודנטים לפי תואר, בתחומי הלימוה כללהנשים בקרב  אחוז. 5 איור

 ).2017"ס, הלמ נתוני( 2015/16ו ”תשע -הגבוה ביותר והנמוך ביותר 

 

 ר  שכ פערי
) 2017 ,בוזגלו וחסון-(דגן  גברים לבין נשים בין החודשי בשכר ניכר פער קיים כולו הישראלי משקב

 ותינמדה לעומת גדולים בישראל הפערים אך, לישראל ייחודית אינהש עקבית תופעה זוהי .

 "מידת במדד(G8) וארגון המדינות המתועשות  OECD-ישראל למדינות ה תהשוואב. המפותחות

 ,G8-וה OECD-ה מדינותב 27-ה במקום דורגה  היא", ערך שוות עבודה עבור בשכר יוןהשוו

, ברמץ פיכטלברג( העולמי הכלכלי הפורום של ח"בדו שנכללו המדינות 144-ב 11-ה ובמקום

2017(.   

 ובשבוע בחודש, יותר מגברים, מועסקות במשרות חלקיות והן עובדות פחות שעות נשים     

 .גברים אשרמ
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, חלקית במשרה המועסקים שיעור: 7 איור      2013, מגדר לפי ממוצעות עבודה שעות: 6 איור

2013 

 )2015, גבע(מקור:     )2015, גבע(מקור:                

 
 נמוכה נוכחות משמעותה, ובהנדסה הבכיר בניהול ,טק-הייה במקצועות נשים של וכההנמ נוכחותן

 . גבוהות הממוצעות השכר ותמר שבהם במקצועות

רמות  עםמשפיעה על רמת השכר של גברים ונשים במשק. השכר עולה  השכלהה רמת    

 .השכלהה רמותקיימים בכל  םימגדרישכר  פעריזאת,  עםההשכלה. 

 
 )2015, גבע: מקור( 2013, בשקליםממוצע לפי מגדר ותואר אקדמי אחרון, כר : ש8 איור

 

ם השוואת שכר מגדרית, לא היו זמינים לעבודה זו. ישראל, המאפשרישכר באקדמיה ב נתוני

המחקרים  נוכחל בעיקר, הגבוהה השכלההההנחה היא שהמגמה בכלל המשק נוכחת גם במגזר 

ומצאו  ,בין חברי סגל אקדמי מגדרים ביןפער ההכנסות ב ותמקד(המעטים, יש לציין) מן העולם, שה
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ת דומות של מאפיינים מדידים, כגון ניסיון, גל גברים ברמופחות מחברי ס ותשנשים בסגל מרוויח

    (Cama, 2016).חינוך ופרודוקטיביות מחקרית

 מחקר מענקיבו פרסיםב פער
 ,בישראל בסיסי מחקר מענקי של ריהעיק נתחל, האחראית למדע הלאומית הקרן של נתוניהמ

 המספרוהשונים,  בתחומים לחוקרים חוקרות בין לקרן ההגשות במספר בולטים הבדלים עולים

 לייחס בעיקר ניתן זה הבדל את. המגישות ממספר השלוש פי כמעט גדול המגישים של הכולל

 ברובם עולים השונים בתחומים הגשהה ירבשיעו הבדליםה .החוקרים לעומת החוקרות למיעוט

  .כללי באופן בהם הנשים שיעור עם אחד בקנה

 

 2017-2015פי מגדר, וזכיות בקרן הלאומית למדע, ל הגשות

  –הגשה  תחום
 אישה

  –הגשה 
 גבר

  סה״כ
 הגשות

  –זכיה 
 אישה

  –זכיה 
 גבר

  סה״כ
 זכיות

 476 269 207 1873 1025 848 החברה מדעי

 573 401 172 1837 1273 564 החיים מדע

 266 156 110 732 460 272 הרוח מדעי

 מדויקים מדעים
 וטכנולוגיה

209 1393 1602 79 534 613 

 1921 1355 566 6043 4151 1892 סה״כ

 

 )2018, המדע משרד( 2017-2015, מגדר לפי, למדע הלאומית בקרן וזכיות הגשות: 9 איור

  

 קיים בהםש תחומים-תתי קיימים השונים התחומים בתוך כי מראה 9 איור של מעמיק ניתוח

 העצב מדעי ,ובלשנות שפות, מתמטיקה, הכלכלה בתחומי. לגברים נשים בין בזכייה בולט דלבה

 הזוכות. לעומת שיעורמ גבוה המגישים מתוך הזוכים שיעור ותלמוד ומקרא ספרות, אקולוגיה וכן

 וארכיאולוגיה הסביבה מדעי ,אינפורמטיקה-ביו ,הציבור בריאות ,גיאוגרפיה של בתחומים ,זאת

 .  הגברים של מאלו גבוהים נשים של הזכייה ישיעורו , זה יחס מתהפך

    

 המשותפת הקרן כמו אחרים מימון לגופי בפניות הנתונים מבדיקת גם התגלו פערים 

 ).2018, המדע(משרד  )9.1(איור  GIF -למחקר ופיתוח מדעי  וישראל לגרמניה
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 2016-2015, מדעי חופיתו למחקר וישראל לגרמניה המשותפת קרןבוזכיות  הגשות
  –הגשה  תחום

 אישה
  –הגשה 

 גבר
  סה״כ

 שותגה
  –זכיה 
 אישה

  –זכיה 
 גבר

  סה״כ
 זכיות

 31 13 18 135 61 74 החברה מדעי

 43 30 13 181 124 57 החיים מדע

 13 8 5 44 24 20 הרוח מדעי

 מדויקים מדעים
 וטכנולוגיה

49 170 219 18 55 73 

 160 106 54 579 379 200 סה״כ
 

 2016-2015, מדעי ופיתוח למחקר אלוישר לגרמניה המשותפת רןקב וזכיות הגשות: 9.1 איור

 )2018, המדע משרד(

 

 בעולם ובישראל –מגדר, אתניות ומעמד כלכלי חברתי   .51
. חריג ייצוג-תת בתוכה שונות קבוצותלו ,מגוונת הגבוהה ההשכלה במערכת הנשים אוכלוסיית

הפרט  המעצבות את זהותיות מוסדיות מערכות חברת הם חברתי כלכלי ומעמד אתניות, מגדר

 הקלאסי ח"בדו). 2008(תורן, לעיתים "השילוש הקדוש"  מכונותזו בזו עד שהן ומשולבות 

 "The Double Bind: The Price of Being a Minority Woman in Science" בראון  מלקולם של

נשים שרעיון ה את אבטהשתמשו במונח "קשר כפול" ל (Malcom, Brown & Hall, 1976)הול ו

  "הכפול הקשר" מונח. באקדמיהאתני וגם על בסיס מגדר ו יגזע רקעחוות דיכוי ואפליה על  צבעוניות

 ומגדרשהצטלבות בין מיקומי שוליים  ראההמ (Intersectionality) "המצלוב במושג"הוחלף 

). Crenshaw, 1991, Williams et al., 2016(  םמרכיביה סך על נוסף והדרה אפליה נתמכונ

בין אתניות, מעמד ומגדר משפיע על נשים באקדמיה ובשוק  (intersectionality) המצלוב

האקדמי מופיע בשנים האחרונות מספר הולך וגובר של מחקרים  במחקר למשל כךהתעסוקה. 

מסקרים שמועברים בקרב  שמתקבלאיכותניים המבוססים על ראיונות עומק עם נשים ועל מידע 

לא מיוצגים, כולל נשים  מיעוטיםמנשים  של ייםוויות חמכסה ח מקיף מחקרל האקדמיה. נשים בסג

 נשים מקבוצות גזעיות ואתניות אחרות שלכן ו יותולטינתיות ייאמריקאיות, אמריקאיות אס-אפרו

(Williams et al., 2016) של מזרחיות  תּונרא) מתעדת הבדלי 2016( צלאחלמשל, כלנית  ,כך

 ,האוניברסלי הדיבור הוא לכךהמנגנונים  אחד .אגרסיה-מיקרועים של הפעלת כאקדמאיות ורג

" תמשמש להגדרת ה"אחר בפועל אךלא מסומן היינו התייחסות אל הידע כאל משהו זמין, שקוף ו

 כשונה ולא שייכת.  

 בין הגבוה בחינוך וטכנולוגיה מדע כניותובת נשים שלשהתמקדה בחוויות  ,ספרות סקירת

, גיוס בתחומי העסק ,)ועבודות תזות, מסחריים ניםזימג, עת כתבי כולל( 2017 -ל 2007 השנים
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, הקמפוס תרבות, הטיות, סטריאוטיפים ובחננכמו כן  .ההוראה סגל של וסוגיות חסמים, שימור

 מדע בתחומי יותאאמריק-אפרו נשים של חוויות וגם שייכות ותחושת זהות, בכיתה חוויות

 ,Blackburn)( בעיקרשחורות  ותרסיטאאוניבבו ובמכללות לבנות טאותבאוניברסי וטכנולוגיה

 .זו עבודה של הבאים בפרקים יוצגו מחקרים כמה .2017

 עיסוק יש הגבוהה בהשכלה וטכנולוגיה מדעספרות על מעמדן של נשים בתחומי  בסקירת

אפרו אמריקאיות, אמריקאיות  –בארה"ב  )URM(לא מיוצגים  בנשים ממיעוטים העוסקמחקר ב בר

"ב בארה  .)(Blackburn, 2017 כן נשים מקבוצות גזעיות ואתניות אחרותו יותתיות ולטיניאסי

 בחלקה היא המחשב מדעיבו בהנדסה וןראש תואר בוגרי במספר ציונליפרופור-הלא הייצוג סוגיית

מיוצגים  מסוים אתני ממוצא שגברים אף. צבעוניותנשים  ייחודוב, נשים של נחות ייצוג של עניין

 קרובים כלל בדרך הם עדיין, בהנדסה דייחוב, אלה בתחומים תארים המעניקים פחות בקרב 

 נשים של השילוב לאחר גם .נשים לעומת באוכלוסייה חסייה חלקםל בהתאם לייצוג יותר הרבה

 מחקרהתחושה הסובייקטיבית שלהן אינה שווה לזו של נשים לבנות.  למיעוטים ייכותתשמה

 רמות על דיווחו לבנות מדעניותשבארה"ב מצא  וצבעוניות, לבנות מדעניות נשים בין שהשווה

 43% כי מצא אחר. מחקר הצבעוניות ותהמדעני מאשר שלהן במחלקות השפעה של יותר גבוהות

 נשיםמה 33% לעומת, קפדנית בדיקהב נמצאות שהןהרגישו  הצבעוניות האקדמאיותמהנשים 

 כי לדווח) 77%( יותרהיו בסבירות גבוהה  צבעוניות נשים וכי לבניםה גבריםמה 18%-ו לבנותה

 חשבילה כדי), 46%( םלבני גבריםמ או) 58%( לבנות נשים מאשר יותר קשה לעבודצריכות  הן

  Williams et al., 2016).( ותלגיטימי

לגברים לבנים במקצועות  היתרוןואת  צבעוניותשל נשים  הייצוג-תתאת  מדגים 10 איור

מהם  ניכר). בפער 63%בדרגות הבכירות ביותר ( בעיקרובכל הדרגות  רובהם  בהםשההנדסה, 

 ךסבות מהוות מכן נשים לבנות. הנשים הלבנ לאחרו, תייםינמצאים גברים אסי  (פחות ממחצית)

ברמה הבכירה  7%אך רק  ,מאנשי הסגל האקדמי בתחומי ההנדסה בכל הרמות 31% הכול

ולבסוף נשים  ,הייצוג-תת ברמת הבאים הם  (URM)ביותר. הגברים ממיעוטים לא מיוצגים 

בתפקיד בלבד אחד  אחוזובלבד מכלל הסגל,  6% 2013-ב היו אלו .ממיעוטים לא מיוצגים

 ין.     פרופסור מן המני

http://www.tandfonline.com/author/Blackburn%2C+Heidi
http://www.tandfonline.com/author/Blackburn%2C+Heidi
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 )(Corbett & Hill, 2015 2013אתני,  מוצאאו  וגזע מגדר, דרגה לפי, להנדסה פקולטות סגל: 10 איור

 

החרדית, יהודים -המגזרים בה), האוכלוסייה היהודית-האוכלוסייה הערבית (על כל תתיבישראל 

של נשים ערביות שיעור ההשתתפות קבוצות מיעוט. יוצאי עדות המזרח ויהודים אתיופים נחשבים 

בכוח העבודה נמוך מאוד ועומד על שליש משיעור ההשתתפות של גברים ערבים, ובמשרות 

שלושה משיעור הגברים.  עם זאת, עקב מעמדם הנמוך של גברים ערבים  חלקיות שיעורן הוא פי

 ת ושל שכר לשעה אי השוויוןבשוק העבודה הישראלי באינדיקטורים של הכנסה חודשית ממוצע

). 2017, צמרת־קרצ'ר ואחרות(בחברה הערבית נמוך מאי השוויון בכלל האוכלוסייה  דריהמג

קבוצות (מוסלמים, נוצרים, -ה אחת, ויש בה תתיהחברה הערבית בישראל אינה עשויה מקש

האוכלוסייה  2.אתגרים ייחודיים דרוזים ובדואים) שלכל אחת מהן מאפיינים ייחודיים, ובהתאם גם

הערבי בכל המדדים:  מבחני הבגרות, תואר  הישגים הגבוהים ביותר במגזרהנוצרית מגיעה ל

בין האוכלוסייה היהודית, אם כי הם מצטמצמים אקדמי ותחומי העבודה. אך  עדיין יש פערים בינה ו

                                                            
האוכלוסיה את  שיטת החלוקה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמחלקת נעשתה על סמך קבוצות-החלוקה לתת 2

 .ודרוזים. שיטת החלוקה זו היא הרווחת בספרות בנושאמוסלמים, נוצרים , בדואים מוסלמים לקטגוריות של הערבית
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בגרות א). שיעור הנשים בכלל האוכלוסייה הערבית הזכאיות לתעודת 2017פוקס, (עם השנים 

ות בתחומי מדע והנדסה. לבגרוייהודיות, ורבות מהן אף ניגשות מתקרב כיום לזה של נשים 

בשיעורים הולכים וגדלים, אף בהתאם לכך נשים ערביות מכל הקבוצות פונות להשכלה הגבוהה 

יותר מגברים ערבים. עם זאת, המחסור במעונות יום ובתחבורה ציבורית הוא עדיין מחסום 

  .ימודים ובעבודהלשילובן בל

 מפתיע אקדמיים במוסדות והנדסה מחשבים הלומדות ערביות נשים של הנמוך השיעור

-מדעיות במגמות לומדות שהן ומשום, תיכוןספר  ביתב ערביות נערות של בהישגיהן בהתחשב

 תרשיםהמ שעולה כפי . יהודיות ונערות ערבים נערים מאשר יותר גבוהים בשיעורים הנדסיות

 – בהתאמה 46%-ו 42% – והבדואיות למיותוסהמ הנשים מקרב במיוחד גבוה רעושי, הבא

 מהנשים ניכר חלק  .והנוצריות הדרוזיות הנשים בקרב זה משיעור כמחצית לעומת ,חינוך לומדות

 טומנים שאינם תארים – החברה במדעי כללי לתואר או הרוח במדעי לתואר לומדות הדרוזיות

 וכן( ערביות נשים בקרב םלרייפופו הם גם הבריאות תחומי. ותבר תעסוקה אפשרויות בחובם

 ).2018(פוקס ופרידמן וולפסון,  )ערבים גברים בקרב

 

 
 )2018, וולפסון ופרידמן פוקס( 2014-2012. תחומי לימוד של סטודנטיות בשנה ג' 11 איור

 באותה לא אך, הערבית בחברה הקבוצות-תתי בכל ניכר ערביות נשים של בהשכלה השיפור

 שיעור , הבגרות ציוני :המדדים בכל רביות הגבוהים להישגים מגיעות הנוצריות הנשים. מידה

 הגדולה הקבוצה-תת שהן ,המוסלמיות בקרב. התעסוקה ותחומי המועסקות שיעור, האקדמאיות

 .גדלים המוסלמים הגברים ובין בינן והפערים, החינוך במדדי כללי שיפור של מגמה יש, ביותר

 הדרוזיות בקרב ,להישגים אשר . החינוך בתחום לתואר ללמוד מוגברת נטייה ניכרת כך על סףונ

 שלהן התעסוקה תחומי אך ,תבגרו תעודת בעלות בשיעור גדול שיפור חל :מעורבת המגמה
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. האחרות הקבוצות כל לעומת ביותר הנמוך הוא אקדמאיות של הממוצע החודשי והשכר מוגבלים

 הניכר השיפור למרות המדדים בכל ותריב הנמוכים הישגיםה את מציגה יתהבדוא האוכלוסייה

(פוקס ופרידמן וולפסון,  בחינוך מועסקות הבדואיות רובכן,  כמו  .זו בקבוצה נשים בקרב שחל

2018.(   

 במבחנים נמוכיםה הןציוני הוא ערביות נשים עבור גבוהה להשכלה ביותר המובהק החסם        

. הערביים הספר בבתי החינוך לאיכות תורוהקש סוגיות משקף זה מצבש תכןיי .הפסיכומטריים

 בעוד .ההשכלה מתחומי לחלק לכניסה מחסום היא העברית בשפה הבקיאות שרמת גם ייתכן

 אחרים תחומים, הערבית השפה מספיקה היישובים בתוך והבריאות החינוך בתחומי בעבודה

 הגבוה שיעורה אהו איתו להתמודד שיש נוסף אתגר .בעברית יותר רבה שליטה לחייב עשויים

 של הנמוך האחוז – ומנגד  ,רווי השוק שבו ,ךהחינו בתחום לקריירה שפונות ערביות נשים של

 היהודי המגזר בין שהפערים אף. וההנדסה טק-ההיי , מדעיםה בתחום לקריירה שפונות נשים

 .ביותרע נשים של והתעסוקה ההשכלה ומיבתח רבות חיוביות מגמות ניכרות, קיימים עדיין לערבי

 העבודה בשוק זו אוכלוסייה קבוצת של בהשתלבותה ניכרים לשינויים להוביל כולותי אלו מגמות

 ).2018(פוקס ופרידמן וולפסון,  הישראלי המשק של עתידית לצמיחה מקור ותילה ובכך

 היא מרכזית טענה. תירדהח מהחברהגם  בקרב נשים  תבולט החינוך תחוםב הבחירה           

 בתחום לעבוד נוטות החרדיות הנשים. מוגבל הוא מועסקות חרדיות נשים שבהן העבודות שמגוון

להתמקדות של  ראח הסבר. חלקיות ובמשרות נמוכות במשכורות רובהמתאפיין על פי  ,החינוך

גרת נוחה הנשים החרדיות בתחום החינוך הוא שכך יש להן אפשרות לעבוד בתוך הקהילה, במס

שיעור הנשים החרדיות . )2015, סימון(מזרחי  על מצוות הדת לשמורויותר לטיפול בילדיהן 

באוכלוסייה  ) היה גבוה בהרבה משיעור המועסקות בתחום זה42%בחינוך ( 2015שהועסקו ב־

שיעור הנשים החרדיות  ,השכלה מייצגים תעסוקה ניושאפי בהנחה). 17%חרדית ( ודית הלאהיה

 קרב העובדות היהודיות הלאב 11%לעומת ( 7%ה ו באותה שנה בתחום המסחר הישהועסק

תעשייה וב), קרב שאר העובדות היהודיותב 10%לעומת ( 2%הציבורי  נהלהמִ בתחום  ,)חרדיות

הפערים בענף ההיי־טק בין נשים חרדיות  .)שאר העובדות היהודיותקרב ב 7%לעומת ( 2%

ות ם החרדיות המשתלבברים. שיעור הנשימאלו שבקרב הגחרדיות קטנים  לנשים יהודיות לא

חרדיות בהיי־ מכלל העובדות. שיעור העובדות היהודיות הלא 4%בהיי־טק גבוה יחסית ועומד על 

  .)2017 ,וחושן מלאך, כהנר( 7%טק גבוה יותר ועומד על 

יותר  .תהחרדי בחברההקשורים להשכלה  תהליכים המקדמים שינויים ישנם כיום           

 יותרבלבד לפני פחות מעשור.  30%לבגרות היום, לעומת ניגשות חרדיות הממחצית מהנשים 

נקו מהסטודנטים החרדים הן סטודנטיות, שיעורי התעסוקה של הנשים החרדיות זי יםמשני שליש

ושיעור הנשים החרדיות שמשתמשות באינטרנט כמעט  72%-ל 53%-תוך קצת יותר מעשור מ

ממקומות העבודה  בהתרחקות גם ביטוי דילי בא ההשכלה דפוסיב שינויה . הכפיל את עצמו

המסורתיים שלהן. אחד מתהליכי השינוי המשמעותיים ביותר הוא הירידה בשיעור הנשים 
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ירד שיעור הנשים החרדיות בחינוך  2015-2001העובדות בחינוך בחברה החרדית. בשנים 

ההוראה אך בודה בתחום של מחסור במקומות עשינוי זה הוא תוצר  .42%-ל 64%-בהדרגה: מ

ית להכשרה חלופית בסמינרים החרדיים לבנות הכוללת לימודי מחשבים, כלכלה, כנות שלם ג

   ). 2017, מלאך וחושן, כהנר( גרפיקה ותחומים נוספים

 לימודיםב ההישגים בקרבה אשר ,אתיופיה יוצאות נשים היא נוספת מיעוט קבוצת

 האתיופיים הגברים בקרב ואילו , תהיהודי האוכלוסייה כלל של לאלו ומתקרבים משתפרים

 על שיםמק אתיופי ממוצא אקדמאיםל בנוגע יחסית המועטים הנתונים .גדולים נשארים הפערים

 אתיופי ממוצא האקדמאים גם כי מרמזים הקיימים הנתונים אך ,לפער הגורמים של מדויק ניתוח

 בקרב המינים בין הבדלים  .הישראלי העבודה בשוק מיטבי באופן להשתלב מצליחים אינם עדיין

 היהודים מהגברים 29%-ל בעוד .אקדמי תואר בעלי בשיעור גם ביטוי לידי באים אתיופיה יוצאי

 יוצאי בקרב התואר בעלי של חלקם, אקדמי תואר יש 33-30 ליםבגי אתיופיה יוצאי שאינם

 צעירות בקרב האקדמי התואר בעלות של קןחל.  בלבד 8% על עומד זו גיל בקבוצת אתיופיה

 22% – בכמחצית נמוך עדיין הוא אולם, היהודיות שאר בקרב לנתון יותר קרוב אתיופיה יוצאות

 באתיופיה שנולדו ונשים גברים בקרב. היהודיות שאר בקרב 43% לעומת אתיופיה יוצאות בקרב

 דםמוק בגיל שעלו אתיופיה יוצאי בבקר מאשר בהרבה נמוך התואר בעלי שיעור 12 גיל אחרי ועלו

 – םלאקדמאים ערבי אתיופיה יוצאיבולט הדמיון בנתונים בין אקדמאים  .בישראל נולדו או יותר
    .ב)2017, פוקס( כאחד ונשים גברים

 

 ב)2017, פוקס( 2014, 30-33. שיעור האקדמאים בקבוצות הגיל 12 איור

 עבודה ותלומד אתיופיה מיוצאות בהרבה והגב שיעור, היהודיות הסטודנטיות שאר לעומת

 ומדעי סטטיסטיקה, מתמטיקה או ופיזיקה ביולוגיה, ואדריכלות הנדסה כמו בתחומים. סוציאלית

 בקרב מאשר בהרבה נמוך – כאחד ונשים גברים – אתיופיה יוצאי שיעור הסטודנטים המחשב
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 מהסטודנטיות מזערי אחוז ורק ,יותר אף גבוה ההפרש נשים אצל. אחרים יהודים סטודנטים

 .ומחשבים הנדסה לומדות אתיופיה יוצאות

 

באקדמיה מצאו  )המזרח מעדות(יהודיות  מזרחיותהמעטים שעסקו בנשים  המחקרים

 בלבד אחד אחוז מהוות מזרחיות שנשים מצא 2008-מ נתוןמשמעותי של קבוצה זו.  ייצוג-תת

 של יצוגיה סוגיית ).2015, ארנון ועדת, המדע משרדבתוך  .2008, בלכמן( האקדמי הסגל מגוף

נעדרת כמעט לחלוטין מן המחקר, כך גם נתונים על  באקדמיה) ערביות גם(כמו  מזרחיות נשים

פערים  ובדקש מחקרים שני, זאת עםמוצא אתני ולאום בקרב חברי הסגל האקדמי בישראל.  

שנהנו באופן ברתיות בנגישות להשכלה גבוהה בישראל בין צעירים המשתייכים לקבוצות ח

, בנים ובנות להורים משכילים) לבין צעירים אשכנזים(מית גישות גבוהה להשכלה אקדהיסטורי מנ

חסרי השכלה גבוהה)  להוריםמהפריפריה החברתית (מזרחים, ערבים, עולים חדשים, בנים ובנות 

 נמצאלימודים. נושרים יותר מה מצומצמים כלכליים משאבים בעלות ממשפחות סטודנטים כי ומצא

 במיוחד נמוכים וסיכויים הראשון התואר את להשלים בסיכוי ערבים פני על דיםליהו ניכר יתרון

 לתמונה מצטרפים אלו פערים. אתיופיה יוצאות ממשפחות סטודנטים בקרב התואר את להשלים

 דוחייב ,מצטבר שוויון אי של תהליך ומבטאים בישראל הגבוהה בהשכלה שוויון אי של יותר רחבה

  .)2016, 2013 ומקדוסי(פניגר, איילון  לערבים ודיםהי ובין לנשים גברים בין

 
 

 חסמים בפני שוויון מגדרי באקדמיה   .2
 

 המדע ובשדות, בכלל גבוהה להשכלה במוסדות בכיר כסגל לקליטה נשים של בדרכן החסמים

או  המוסדית, פוליטית-החברתית, הגלובלית ברמה לתהליכים קשורים ,בפרט והטכנולוגיה

 והנחקר המדובר החסםלה הגבוהה) ולתהליכים ברמת הפרט. דות ההשכ(של מוס ארגונית

, הוא חסם סטריאוטיפים והטיות מגדר, הנטוע חזק וצובע הקלסיים לחסמים וראשון ראש, ביותר

אחת. , גלויות ומשתמעות כצורותבמגוון את תמונת ההשכלה הגבוהה בכל הרמות. חסם זה מופיע 

 הטיותלו לסטריאוטיפים  הוא גם קשור, בו לעסוק המרב המחקר אשר, שניה מרכזיההחסם 

"תקרת הזכוכית", כך והוא הקושי לשלב ולאזן בין חיי משפחה לחיי העבודה האקדמית.  ,מגדר

יש מחסום בלתי נראה המונע מנשים להתקדם בארגון, מחסום המורכב  לפיהשמכונה התופעה 

"באקדמיה תקרת הזכוכית ). ארגונים שלבוססים על דעות קדומות (אישיות או מכלל החסמים המ

 קובעות ,בטון" העשוי יאזכוכית כלל, ה עשויההמעכבת את ההתקדמות המקצועית של נשים אינה 

 מפתיעה היאשקופה ו היאזכוכית  –ומסבירות  )Bonawitz & Andel, 2009, 5( ואנדל 'בונאויץ

יום. כהמקרה  זהה. לא בסולם הקרייר עוליםכי היא לא נראית כש ,בה מתנגש שראשו מי את

, זכוכית, אם אתה מחכה מספיק כן כמומורכבת.  היאמה מרור ואנחנו יודעים יבב נראיתהתקרה 

המקרה עם החסמים  זהדקה עד כי המכה הקלה ביותר יכולה לנפץ אותה. לא  נהייתזמן, 
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לה שומרי הסף של עמדות כוח בהשכ –ם מלא דוקיבקביעות או ב כיוםוהמכשולים בפני נשים 

 כולה. ר של האקדמיה עצמה, אלא של החברה האמריקאיתהגבוהה. תקרת בטון זו אינה רק תוצ

את הספרות  סקרשמאמר ב עשהנש כפי לרמות בחלוקה החסמים את יציג הנוכחי הפרק

  2013-ל 2000 יםשנה יןלהשכלה גבוהה ב במוסדותבין חברי הסגל  מגדרייםהבדלים ב העוסקת

)Cama, Jorge & Andrades, 2016.( חסמים ברמה  יםהנובעחסמים  יוצגו תחילה) מהמאקרו

, הביניים , 'meso' ה ברמת חסמיםמכן  לאחר, )מסורת התרבות ההגמונית – החברתית פוליטית

פרט הארגונית (נורמות וערכים של מבנים ארגוניים) ולבסוף, חסמים ברמת המיקרו (רמת ה הרמה

ציות לנורמות חברתיות ולערכים ל לחץופחד מכישלון,  תחרותיות, חוסר ביטחון וסרלמשל ח –

 .והטכנולוגיה המדע בשדות חסמיםב עסוקי הפרק את החותם החלקם).  יתפקידים נשילו

 

 קרו אהמ תרמ – פוליטית-חברתית ברמהחסמים    2.1
 

את  םיוצרימיה על כל היבטיו. הם י באקדהמגדר שוויוןה איעל  מאוד משפיעיםברמה זו  נושאים

 המגדרי.    שוויוןה אימונח, מתקיים ומוזן  עליהשהבסיס  שכבת

 מגדרי ושוויון האקדמיהליברליזם, -ניאו    2.1.1
 קרוןילע, כמופע ספציפי של הקפיטליזם בכלל, ליברליזם-והניא הפך השבעיםשנות  אזמ

 הונמכ זה תהליךמדינות העולם.  ברובהכלכלי המנחה המרכזי של החשיבה הכלכלית והניהול 

, שצמח אחרי מלחמת העולם המדינתירבה את הקפיטליזם  דהיבמ החליף הואגלובליזציה. 

 היא אף זכתה המדינתי הקפיטליזם. מדיניות הבכלכל מכריע תפקיד לאוימשבו מדינות  השנייה, 

בתפיסה עמוקה של סדר  נתומעוג, חוהכ בעלי לטובת מוטה היותה בשל פמיניסטית לביקורת

 של מתגלם בניסוח הניאו־ליברלי ההקשר המדינתי קפיטליזםב. )2017 ,פרייזר(חברתי ממוגדר 

של מדיניות  תוהמשמע ."יחידים רק יש – חברה "אין לפיוו, ר'תאצ מרגרט בריטניה ממשלת ראש

 חברתית דריותליסו שלשונים  היבטים לונטרוכלכלית וחברתית  מאחריותזו היא נסיגת המדינה 

   ).2005, הארווי( אישית ואחריות פרטי רכוש ,אינדיווידואליזם לטובת

 הוא. לנשים בנוגע ,סותרת אחת, ולא פנים רבת מציאות יצרליברלי -הניאו העבודה שוק

 של רחבה לפתיחה גרםו הממוגדרעל המודל התעסוקתי  ערער, מפרנס גבר של המודל את שינה

 סובייקט של הכינון תהליכי את חיזק ליברלי-הניאו השוויון עקרוןכן,  כמו .נשים בפני העבודה שוק

 לצמיחת הוביל גם הוא אולם, עצמאי, תחרותי, המסרב להיענות לציפיות ממוגדרות. חדש נשי

 אך, מגדרי שוויון באי מכירש, הברית בארצות בעיקר שהתפתח ,ניאו־ליברלי פמיניזם של זרם

 עיוור ואה ליברלי-הניאו השוויון עקרוןאולם יש לזכור ש .בלבד יותוידואלאינדיו בסיבות אותו תולה

). 2017, ומשגב לוי-ששון( נשים ובכללן, מוחלשות קבוצות לקדם יכול איננו לכןו , לגזע או למגדר

 חוזים, הפרטה, מסחורליברליזם יצר צורות העסקה חדשות המבוססות על -הניאויתרה מכך, 

 מדינתמהסדרי  תכולל יתרתבח מאחריות המדינהלנסיגת  הובילו אלה כל .ןקבל תהעסקו אישיים
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הן  ,חלשותונשים מקבוצות מ יחודישהנשים, וב ,מעורער עבודה לשוק הפך העבודה שוקהרווחה. 

  .  (Benjamin, 2016)  המחיר מרבאת  המשלמות

 סחורוהמ התחרות הגברת של בהשלכות עוסקהמגדרי באקדמיה  שוויוןה איממחקר  חלק

 יותר וכלכליות פרודוקטיביות להיות לחץב נמצאות טאותהאוניברסי. גבוההה ההשכלה מגזרעל 

 לימוד, מוסדות אקדמיים כניותות הפכו והמסחור התחרות .(Blackmore, 2012) פעם מאי

 בעקיפין הן, במישרין הן, באקדמיה הנשים של מצבן את הרעו אלוו ,סחירים מוצריםועובדים ל

 (Angervall & Beach, 2017) . 

 ממסגרת חורג באקדמיה נשים של מצבן עלליברליזם -הניאו בהשפעות מקיף דיון

 משפחה בין האיזון מחסום(כמו  בהמשך יפורטו אשר מהחסמים לרבים, זאת עם. הנוכחי המסמך

 חזק קשר) למחקר הוראה בין הפרדה מחסום או דוקטורט-הפוסט מחסום, אקדמית וקריירה

 .זו יתעולמ למגמה

 גברים ידי על מנוהל האקדמי העולם    2.1.2
 רוב את ומאיישים הבכיר האקדמי הסגל רוב את מהווים הם . האקדמי העולם את מנהלים בריםג

. מקורותיו של חסם זה היסטוריים. אחד המאפיינים הבולטים של עולם ההחלטות קבלת עמדות

 הדרה היה  ,12-במאה ה ,ותשונהרא האוניברסיטאות הופעת בתחילתההשכלה הגבוהה 

 בפני נפתחו האקדמי הלימוד תחומי כשכל ,19-ה במאה סיום לכלל הגיעה זו. יםשנ של ממוסדת

 ייחודיות במסגרות במקום הכללית הגבוהה ההשכלה במערכת להשתלב להן התאפשרו נשים

 תהליכים .המגדרית זהותן את הולמים שנחשבו, תפקידים של מצומצם למספר להכשירן שנועדו

 במוסדות פרקטיקותמה רבותכיום  גם, אולם גברים עבור היסטורית  נוצרו אקדמיים ומבנים

 ).2013, הרציג( גבריותגברים ועל תפיסות דומיננטיות של  סיוןינ על מבוססותלהשכלה גבוהה 

 היסטורית נשללו ומנשים ,Angervall, 2017)גברים הם שהגדירו את תחומי המחקר והמדע (

 היא האוניברסיטה כיום גם. )White & Ozkanli, 2011( באקדמיה ניהול ותפקידי גותמנהי

כיום, כאשר  גםו. גבוהים ויוקרה שכר בעלי גברים של קטן מקבץ שבראשה מגדרית יררכיהיה

 אף, גברים להעדיףלהיות שוויוניים, קיימת נטייה  אמוריםהערכה, גיוס וקידום אקדמיים  תהליכי

 איננה המגדרית ההטיה). Coate, 2016( נשים של לאלה דומים שלהם מייםהאקד ההישגיםש

 ).  2005(תורן,  לקידום" טבעיים "מועמדים הנתפסים הגברים לטובת אלא נשים נגד

 תפיסות מהדהדות בהןש, ישראלב באוניברסיטאות גםביטוי  לידי באה הגברית הטיהה

 של אופיו בדבר, ולנשים לגברים יםהמיועד השונים החברתיים התפקידים בדבר מסורתיות

הלימוד  סביבת של הראוי האופי בדבר גםו מסוימים ידע תחומי ושל מיקדהא המחקר

 ). 2013, הרציג( תואוניברסיטאב
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 מגדר והטיות סטריאוטיפים    2.1.3
סטריאוטיפים מיניים הם תבניות חשיבה שגורות, נוקשות וכוללניות, המייחסות לגבר או לאישה "

בשל מינם הביולוגי, מבלי לבחון אותם מול מציאות  טיפוסיותפיונים, תכונות אישיות והתנהגויות א

 מוקדם מתחילהמגדריים  אוטיפיםיסטר הפנמת). 93, עמ' 1998 ,פיינס-מלאך(פרטית כלשהי" 

, ודהארט, קופר סרוף( הגן בגיל כבר ילדים של בפעילות מתגלה היא. התחומים לכל ומחלחלת

לידי ביטוי  ותהבא למגדר בנוגע ותיסטריאוטיפ תפיסותמחזיקים ב דכאח ונשים גברים). 1998

 שונות.  מגדריותבהטיות 

  הם:  באקדמיה נפוצים סטריאוטיפים

 שישמתמטיקה, מדעים והנדסה הם תחומים  .נשייםותחומי ידע  גברייםתחומי ידע  ישנם •

). סטריאוטיפ זה (Corbett & Hill, 2015 גברייםבהם ייצוג גבוה של גברים ולכן הם נתפסים 

 מאשר יותר, ליכולתן הוכחות לספק צריכות קרובות לעיתים אלה בתחומים שנשיםך מוביל לכ

  (Williams et al., 2016). מידה באותה כשירות להיראות כדי, גברים

 בו יש םא נשיאו  גברי נתפס עיסוק תחום או מקצועהאקדמי.  בסגל "תנשיו"מול  "גבריות" •

 נחשבים גברים בעוד. )שלו אובייקטיביות ותונתכ עקב ולא( המינים משני אחד של גבוה ייצוג

הסטריאוטיפ  לפי נשים, לגווניו הציבורי תחוםב תפקידיםל טבעי באופן שריםמוכ סטריאוטיפית

 כישוריהןאיתן את  מביאותלתחום הציבורי  כניסתן ועם, לתחום הביתי מומחיות נחשבות

 ציבורי בין שההבחנה לציין וירא. לבית ולמרחב הפרטי ותהמיוחס אלה, בעיותטהותכונותיהן 

 רותהספַ  בין ררכיתיהי בתפיסה מעוגנת גם אלאהיא לא רק הבחנה בינארית, ניגודית,  פרטיל

 פחות בותחבי תנראו ןה ,בעבודה ןתעילויאת  שותימדג םנשי שראכ . )19-17 ,2009 ,(הרצוג

נוטות  תשרומוכ לא אך חמות הנראות שיםנ. יותוהתנהג אותן תא המדגישים גברים אשרמ

 את מוצאות נשים". המתוח החבל). עניין זה מכונה "Fiske, 2012(  פחות מוערכותלהיות 

 להיות מכדי מדי תוגברי לבין תומוכשר להיות מכדי מדי תונשי ראותילה בין דק חבל על עצמן

 על חריפה תגובה עם מתמודדות נשים ובותרק תיםילע. (Williams et  al., 2016) ותנחמד

 עצמי קידום. עצמי לקידום אקטיבית פעולה למשל ,גברית נתפסתה סטריאוטיפית גותהתנה

  המתוח".  חבלה" אל נשים ףותדח כזו דרישה .להתרברב מאנשיםדורש 

 במסלול הבחיר או  מהותיא כותופה כשהן לעבודה בותןימחו תא מאבדות נשים •

-תת ורא לפירוט( (Williams et  al., 2016) במשפחה הנשים בתפקוד פוגעת קריירה

 ).  "אקדמית קריירה-משפחה איזון" פרק

 אחרים עבור גם אלא משפחתה כלפי רק לא וטיפולית אימהית להיות צריכה ישהא •

 איזון" פרק-תת ורא לפירוט( (Curtis, 2011) נמוך בתשלום אם גם ,לכך הזקוקים

   ).תאקדמי קריירה-משפחה
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 במגמת נמצאת מפורשתה מגדריתה הטיההש אףבהטיות מגדר.  עוסקים רבים מחקרים

 לידי באה היא. באקדמיה מאוד נפוצה נותרה מודעת הלא או המרומזת המגדרית, ההטיה ירידה

  :אלה תחומיםב, היתר בין, ביטוי

 צותבומק מהעסקה הימנעות תוך, וגיוסם עובדים תבהערכ) in-group("העדפת הדומה"  •

 בעיקר – ונשים תרבותית שונות קבוצות, מיעוט קבוצות של להדרה גורם זה עניין. השונים

 האקדמיה למנהיגי .Chambers, 2012)( גברית בדומיננטיות ממילא המאופיינים בתחומים

דומה,  ספורטב משתתפים :דומים ורקעהם חולקים תכונות  מםיעשלעבוד לצד אלה  נוח יותר

 גיוס תהליכי, כן כמוBonawitz & Andel, 2009). ( יחד למדואו  דומות לאגודות יםשייכ

 מידע והעברת אישיים קשרים, חברתיות רשתות מתוך גיוס על המתבססים, פומביים שאינם

 אליהן הקבלה ותהליכי פנויות משרות על שהידע לכך םגורמיו זו מחזקים מגמה ,"לאוזן מפה"

 רדשמ( אחרות מקבוצות םיפוטנציאלי מועמדיםל מגיע לא אך הדומה בקבוצה חברים אל עובר

 ). 2015, ארנון ועדת"ח דוהמדע, 

 היא אקדמי עמיתים שיפוט על הרווחת ההנחה .העמיתים והערכת שיפוט בתהליכי הטיות •

אקדמיים גרידא.  שאינם לפרמטרים ואדיש אקדמית מצוינות בוחן אשר עיוור במנגנון מדובר כי

 .Lincoln, 2012; Milkman et(  שונים באופנים מתקיימת הטיההש ראיםמ מחקרים אולם

al., 2014; Hill, 2015( ,במענקי ולזכייה עת לכתבי מאמרים בשיפוט נשים נגד הטיה  למשל 

ההטיה הנפוצה בהכרה בתרומתו  -" מתילדהזה מוכר במחקר הביטוי "אפקט  בהקשר. מחקר

 ).(Lincoln, 2012ים סת לעמיתיהן הגברעבודתן לרוב מיוח אך ,מדעניות שערכושל מחקר 

 או םהשופטי שלו תהכותבו או יםהכותב של שמותיהם בוש תהליך, עיוור שיפוט כך על נוסף

"ח דוהמדע,  משרד( הכותבות הנשים ייצוג את מעלה כי נמצא  ,מזה זה מוסתרים ותהשופט

 דואר על להגיב פחות צפויים ושונים רבים מתחומים פרופסורים כי מצאנ. )2015 ,ארנון ועדת

 אם דוקטורט כניתולת פוטנציאלי מבקש אשרמ מחקר הזדמנויותמידע על  שמבקש אלקטרוני

 מוטות הערכותש גם נמצא. )Milkman et al., 2014(  אישההמייל נושא שם של   שולח

 לעומת ביצוע על נמוך דירוג מקבלות נשים. לסגל שגויסו לאחר גם נשים על להשפיע ממשיכות

 המדע בשדות. קידום לקבל כדי ריםבג מאשרוהן נדרשות לביצועים גבוהים יותר  ,םריגב

 יקבלוו מומחיותכ יוכרו נשיםיש סבירות נמוכה ש ,תגברי בדומיננטיות מאופייניםה ,וההנדסה

 ).Corbett & Hill, 2015אצל  Joshi, 2014בצוותי עבודה ( םיחשוב תפקידים

 במסלולים לנשים הנכתבים, וגיוס ך בחירההליבת חשוב שיקול שהם, ההמלצ מכתבי •

 לשתף ותונכונ ידידותיות ,הליכות תנעימּו כמו לתכונות יותר להתייחס נוטים ,מייםקדהא

יותר  ותהנמצא, והובלה מנהיגות ,עצמאית עבודה על המעידות לתכונות ופחות הפעול

 תריו נמוכים קבלה סיכויי עם בהתאמה נמצאים אלה תיאורים. במכתבי המלצה לגברים

 .)(Madera, 2009 באקדמיה למשרות

"הנואם  בתפקיד להיות פחות צפויותלעיל, נשים  שצוין כפי .ציבורית מחשיפה נשים הדרת •
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 עת בכתבי אותן שיצטטוכתבי עת חשובים או  לערוך, יוקרתיים אקדמיים בכנסים" המרכזי

 מחקר מימון וגופי קרמח גופי של בהנהלות פחות מיוצגות. הן גם מובילים אקדמיים

 )2017, Britton2016 ; Morley, (. 
 

 אקדמית   קריירה-משפחה איזון  2.1.4
הוא מרכיב מהותי בהבנת  ובמשפחה התעסוקה בעולם נשים שממלאות התפקידים יבויר

 ותפקידי החברתי הציפיות מערךובכלל זה באקדמיה.  ,בשוק התעסוקה המגדרים ביןהפערים 

 מונח בילדים והטיפול להגידו שנטל לכך גורמים ,ולנשים לגברים כיום גם המשויכים ,המגדר

 לאורך הורות לתפקידי הכניסה. הנשים של כתפיהן על שוויוני בלתי באופן תוקרוב לעיתים

 בו פוגעת ואף, נשים של הקריירה מסלול אתקרובות  לעיתים תמעכב הקריירה התפתחות

הגורם העיקרי המונע התקדמות  אישה הטוענים יש. )2015, ארנון ועדת"ח דוהמדע,  משרד(

 ,Mason, Wolfinger & Goulden, 2013; Huong) והטכנולוגיה מדעה בתחומי נשים של

2013). 

ילדים ב טיפולבגברים מממשיכות להשקיע שעות רבות יותר  נשים OECD-הברוב מדינות     

 תעולו) בשכר ושלא(בשכר  שלהן תהכוללו העבודה ושעותתשלום,  בורןע ןעבודות הבית שאיבו

 שעותה את גם ילותמגב תשלום ללאנשים בעבודה  שלשעות העבודה ם. על אלה של הגברי

קיים,  לעבודה הבית בין לאזן הקושי .)(OECD, 2017b שכר תמורתלעבוד  ותיכול הן ןהבש

תה ביה ממהרתאישה ש. במיוחד רבהוא  זו בסביבה כי ייתכן אך באקדמיה, רק לא ,כך אם

 כלומראת "תרבות הפרוזדורים",  ,למשל לילדיה בעוד עמיתיה ממשיכים לעבוד מפסידה,

-(זמיר לשתות משהו ולעדכן זה את זה מה באמת קורהכשעמיתים מתעכבים להחליף דעות, 

. בפרוזדורים אלה נרקמים קשרי העבודה החשובים ביותר, שומעים אם יש )2002הלפרט, 

כשתתפנה משרה וכאן גם נקשרים קשרים בלתי פורמליים שינוצלו  .תקן פנוי, כנס חשוב וכו'

 לייםפורמ-בלתי אירועים הכוללים, םלאומיי-כך גם בכנסים בין .יהיה סיכוי לקידוםכשחדשה, או 

תשתית לבניית  יםהיוצר לאומיים-ןבי לכנסים נסיעהבבית מונעת  המחויבות תיםילע .רבים

 מהן נמנעת הקריירה בתחילת נשים של הניידותית . עקב בעימוקדם בשלב אקדמי מוניטין

 הוא בית-עבודה איזוןהנושאים המרכזיים בהקשר  חדא (Obers, 2015)  שלהן ית המוניטיןניב

 . בהמשך מפורט והוא, דוקטורט-פוסטללימודי  היציאה

 

 י ניטורנחוסר בנתונים ובמדדי הערכה ב 2.1.5
 ,מדיניות מבוססת ראיות לקבוע שיםמק רוניטל הניתניםבנתונים והעדר מדדי הערכה  וסרח

 המדע בתחום נשים של חלקן להגדלת ותיעיל כניותותעל  להמליץ יהיה אפשר תהשבזכו

, המתבצעות הפעולות להערכת ואיכותיים כמותיים מדדים לקביעת רבה חשיבות יש. והטכנולוגיה
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 ולהפיץ )Best Practicesצות (מומל פרקטיקות לזהות יהיה שניתן כדי ,ופרסומם הממצאים ניטורל

 למשל. (Timmers et al., 2010) כיום מתבצע שהוא כפי בנושא יפורשל רב מקום יש. ןאות

 53 מתוך ,האו״ם של Goal Development Sustainable 5  לקראת ותההתקדמ אחר מעקבב

 32 על רק נתונים בישראל יש 2030-ל האירופי חודיהא שקבע מגדרל הקשורים מעקב מדדי

 נשים של גישה או שכר ללא עבודה כגון ,יםמרכזי תחומים על הידע את מגביל זה מצב .מדדים

 ).(OECD, 2017b פרודוקטיביים למשאבים

 

 הביניים רמת – הארגון ברמת חסמים   2.2
 

 חסמים מבניים    2.2.1

יה סיטואצ הואשל נשים  יכמותהמיעוט ה". טוקניזם" – בארגון מיעוט של תולוגיהפ •

בדינמיקה  נמצאים חסמיםהמנציח את המצב. זרעי הלה היוצרת מעגל קסמים מכשי

, בארגוןתים מדובר בנשים יחידות י. לעםמספריבחוסר האיזון  בשלהנוצרת  ,הארגונית

 ,Kanter)מייצגות את הנשים כולן כנתפסות ו  (Tokens)המשמשות סמלים או עלי תאנה

הליכי ההדרה והאפליה גבוהה יותר וה יותר, עוצמת תהאיזון המספרי גב. ככל שחוסר 1977(

 הנשלטת בממלכה כזרות לב תשומת מושכות נשיםארגונים כאלה בשלכות חמורות יותר. הוה

 לאשר בסיכון הן, נכשלות הן אם. כחריגה תתפרש הצלחתן, מצליחות הן אם. גברים ידי על

 חוסר את להסביר כתירוץ ןשלה במגדר בשימוש מואשמות להיות או מגדר על סטריאוטיפים

יותר כלפי  מובהק אופןב מבוטאותאלה ואחרות  תופעות. )Britton, 2017( שלהן ההצלחה

 שהן דיווחוהן  תיותיואסי לטיניות, ותאיאמריק אפרו נשיםנשים ממיעוט אתני. במחקר בקרב 

 ,ותיאריקאמ ותויותר מאשר נשים לבנות ומדעני ןיותר מאשר עמיתיה ןלהוכיח את עצמ ותצריכ

מחקר אחר זיהה גורמים אלה כמניעים  ם נשיות.על לחץ להתנהג בדרכי אף תיות דיווחויאסיהו

 ).(Chambers, 2012של נשים שחורות מסגל האקדמיה בארה"ב  נשירהל

 משאבים חלוקתב מוקד מהווים אלו  .החלטות קבלתב אונשים בעמדות מפתח  העדר •

 השונים בתחומים מוסדיים עדיפויות וסדרי מדיניות עתקביבו )ב"וכיו תקציבים הקצאת(קידום, 

 ).2017, ואחרות צמרת־קרצ'ר() וקידומן לסגל נשים קליטת נושא (כולל

 נשים לעומת גברים : אצלעבודה גבוה  עומס •
 משום ,מקשות על נשים -– םזהות לגברים ונשי – ופרסום למחקר גבוהות דרישות 

 הדורשת, הקביעות שיטת, כן על יתרתיות. חפשמהמחויבויות ה עיקר גםהן עלי שמוטלות

על נשים, מכיוון שזו בדיוק  מקשהשנים,  6-5 כלב ופרסומים מחקרים של ימתמסו כמות

מגיע גם  נשים אצלהגבוה  העומס .)2011(צוות כרמי,  ילדיםה גידול זמןו הלידה תתקופ

 מאשר לנשים ריות יפנו החלטות שמקבליראיות  ישנןמטלות נוספות בעבודה.  בעקבות

 ,ונשים, יותר מגברים ;נמוך קידום ערך לותעב משימות לבצע דרישהאו ב בבקשה לגברים
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על חשבון משימות בעלות ערך  הוא. הזמן המושקע במשימות אלה לבקשות אלה נהיענית

  .(Babcock, 2012)קידום גבוה, כמו מחקר 

 מאשר לגברים,  סגל יותרלנשים ב בקשות מפניםתלמידים ש מכך נובע נוסף עבודה עומס

 ותנענ ןאינ אםתגובות רגשיות והתנהגותיות שליליות  ציגלה נוטיםמצפים מהן להיענות ו

 Alayli, 2018)-(El. 

 יחיצונ ומימון טוטצי, פרסום של במונחים מחקר ביצועי .מחקר לעומת להוראה זמן הקצאת •

לעריכת מחקרים.  פנוי זמןבא על חשבון  הוראהה זמן. הקריירה לקידום מפתחגורמי  הם

וכך מקדישות  בסטודנטים תמיכהבוהוראה ב גברים אשרמ שעותיותר  להשקיענשים נדרשות 

 ,Angervall & Beach, 2017; Britton) קידוםה קצבבכך  על נענשותפחות זמן למחקר וגם 

2017) . 
 םהאקדמיי המוסדות של החזקה העדפתםדוקטורט מאוניברסיטה בחו"ל. -לפוסט דרישות •

 נשים של הנמוך היציאה שיעורו ל"בחו דוקטורט-בתרב השתלמוש ותמועמדלאו  למועמדים

"ח צוות כרמי דולסגל.  בקליטה הפערים בהסבר בולט מרכיב הם ל"בחו דוקטורט-לבתר

איתר ומנה את החסמים החברתיים, התרבותיים והטכניים המקשים על קידומן  אשר, )2011(

 מפלה אשרעיקרי  כחסם ל"בחו דוקטורט-טלפוס הדרישהאת  מצייןשל נשים באקדמיה, 

. שנים לכמה הארץ את לעזוב קשה ילדים עם נשואה לאישה. רבות מצוינות מועמדות עהלר

 לא הבעל רבים במקרים, בחו״לדוקטורט -לפוסט להמשיך מעוניינותנשים כש גם, כן כמו

 וחובב טומן הנושא, כן על רית .אותו דדתשמעוחברתית -נורמה ואין עבודתו את לעזוב מסכים

 .בהתהוות למשפחה גבוה כלכלי סיכון

 לימוד תחומיהגבוהים של  בדרגיםנשים  של ייצוגה-תת .לנשים מקצועיות ברשתות חוסר •

 בקידום המסייעות ולרשתות למידע גישה חסרה שלנשים מעיד רבים

 .(Britton, 2017) מגברים פחות משולבות שנשים מגלים זו ענהטב תומכיםה מחקרים 

 זמינות של מיתרון נהנים, לפיכך, גבריםו .Lutter & Schröder, 2014)( מיהקדבא ברשתות

 הם להןשברשתות המקצועיות והחברתיות  מותהמתפרס ,קידום והזדמנויות משרות על מידע

 & Howe-Walsh) . גיהטכנולוהו מדעה שדותב נפוצים מעין אלו גברים מועדוני .משתייכים

Turnbull, 2014)  

 

 הרשת לגודל. חברתי הון של לצורה נחשבות חברתיות-תועיוהמקצ הרשתות

 קשרים מיהבאקד. קביעותועל קבלת  קידום על רבה ההשפעחבריה  של האישי מוניטיןלו

 חיפוש ועדת חבריש ההסתברות את יללהגד עשויים"את מי אתה מכיר" של  הגורםו ברשת

 הגורמים אחד. Lutter & Schröder, 2014)( מכירים את המועמד אישית םימועמד

(לצורך  עבודה תהפסק לאחר טכנולוגיהבו במדע הלנשים לחזור למסלול קרייר המפריעים

 של מקצועיות קהילותל או לרשתות שלהן הקשר נחלשש הואחופשת לידה או טיפול בילדים) 
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תמיכה  לקבלו לדוןמקצועית ואישית,  אחווה על ולשמור לטפח קושיהיא  תוצאהה .נשים

 לקידום נטיוועדכני ורל עלמיד חשףלהיעצות ו קבלל, חוויותב לשתףיים, צועמק בנושאים

  ).(Dasgupta & Stout, 2014בקריירה  הצלחהלו

 

 בארגון וערכים נורמות  2.2.2
 באופן לולכ אתוס המניח מערכת תחרותית הפתוחה ,מצוינות של אתוס על מבוססת אקדמיהה

(אף על פי  למדוד אותו קשהו להגדירו שקשה קקמחמ מושג אהי מדעית בעבודה מצוינות. שווה

כמו מספר פרסומים או מספר ציטוטים של פרסומים). זהו מושג  ,לייםבמדדים פורמ משתמשיםש

 מיםהחלטה בתחו כל לכאורה רלהכשי כן על ויכול שונות מניפולציותלו טציותרניתן לאינטרפש

היסודי (תורן,  המגדרי השוויון אי את השיטה אקדמיה. כך מנציחה אנשי ותגמול םודיגיוס, ק

 מריטוקרטיה עם מפורשות המזוהים ארגונים מנהלי שבו", המריטוקרטיה של הפרדוקס").  2015

 מוכשרות נשים פני עלמעדיפים ומתגמלים גברים  (מבוססי מצוינות במחקר ובהוראה בלבד)

 . (Corbett & Hill, 2015)ממשיך לפעול באקדמיה , מידה באותה

מכירים  אינם הסגל וחברי אוניברסיטאותמנהלי  .מגדר של לסוגיות מודעות העדר      

 בסגל שנשים כדי שיטתי באופן המגדריים המחסומים את לבטל או לצמצם שיש בצורך בהכרח

 המנהיגים רוב אולי, יםבר שמנהיגים היא המרכזיות הבעיות אחת. שלהן בקריירה תתקדמנה

 שממוקדים הסברים לאמץ ממשיכים, באוניברסיטאות טותחלהה בקבלת עוצמה-רבי בתפקידים

 מנהיגי של ההכרה חוסר. האקדמי הדרגות בסולם המינים בין פעריםל בנוגע בנשים

 חסמים שבו האופן על מצביע באוניברסיטאות הממוסדים המגדר במחסומיהאוניברסיטאות 

 ).(Bird, 2011 בנשים לירציונפרופו לא באופן פוגעים אלה חסמיםש הסיבה עלו פועלים מערכתיים

" צונן אקלים". לנשים מחסום יותלה יםיכול אלו. מחלקתיהתרבות הקמפוס או האקלים 

מדיניות הוא מונח שמרבים להשתמש בו לתיאור חווייתן של נשים באקדמיה, הנובעת משילוב של 

, חוסר חיבור םודילימ עומס, גודל הכיתה, םנושאיביות מחקר, חוסר גיוון ניהולית, חוסר באפשרו

 סלחני שיהיה מחלקה אקליםועוד.  ההסביב תאוויר, סביבה תחרותית, םחומר הנלמד ליישוהבין 

 אקלים גם כך. אתניים מיעוטים ובני נשים ותבשיטתי מדכא, למשל, ומתלהמים בריונים לפיכ

   .)Williams et al.,  2016( תחרותיות   המעודד מחלקתי

 

 הרמה האישית –רו חסמים ברמת המיק   2.3
 

, השולט בשיח האקדמי, רווחת גם ההצטיינות או המריטוקרטיה רעיון בצד. האישית הבחירה •

גישות הרואות  ישנן.  "ת/הבוחר הפרט"כחלק מהאתוס הליברלי של  אישית בחירה שלהתפיסה 

 עןטנ ,למשל, םהמגדרי ביןנשים. בנושא פער השכר  קטושנ ותמבחיר נובעהשוויון המגדרי  איב
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), קביעות ללא או חלקיות במשרות עבודהב( לטיפול לב תשומת יותר להקדיש בוחרות שנשים

 הזמן את מקדישות לא או כלכלית מבחינה הרבה תגמלותמ שלא בדיסציפלינותמתמחות 

 אפשרויות כל כי מרמז בוחרות יםשנ כי הרעיון. גבוהה ברמה אקדמית קריירה לפיתוח הדרוש

כי אפליה   הציעו חוקרים כמה.  (Curtis, 2011) מידה באותה הןבפני פתוחות הקריירה

 החלטות םה מלאה השתתפות בפני לנשים שנותרו המכשולים וכי העבר נחלת היא באקדמיה

 & Ceci, Ginther, Khan(שהתקבלו לפני הקולג'  והחלטות משפחה-איזון עבודה עלאישיות 

Williams, 2014( .ולפטור השוויון אי בסוגיית לטפל ברצון לפגוע יכולים הללו הבחירה טיעוני 

 ). (De Welde, 2017,  146 ולדה דה מזהירה", חייו את לנהל איך אדם של בחירה עוד"כ האות

 הקריירה חותהתפת בנושא שנערך ממחקר. ואמונה עצמית ביכולת להצליח  טחוןיב •

 להבדיל ,יותר רבות נשים מדווחות הדוקטורט סיום לקראת כי עולה וגברים נשים של האקדמית

  ,זו בקריירה ובעניין אקדמית בקריירה שלהן ההצלחה ייסיכול נוגעב ןובאמ ירידה על , מגברים

 נטייתן את גם זה בהקשר לראות ניתן. הדוקטורט בשלב יםשנ של הבולטת נוכחותן אף על

"ח ועדת דוהמדע,  משרד(  למענקים בפנייה יותר נמוכים סכומים לבקש חוקרות  של המוכרת

 ). 2015ארנון, 

 תהליךל בנוגע המחקרית הספרות את  בחנהש, (Carter, 2013) קרטר .זהות של שאלות •

 בעייתי הוא למרצה יתטנדוקטורמ הזהות שינוי ליךהת כי מראה ,המגדרי והשוויון הדוקטורט

 המשפחה טיפוחל, נשים של פסיביותל בנוגע תרבותיות ציפיותנשים.  בקרב מסוימים יםבהיבט

 לביצועים חשובותה דרישותב ותמתנגש הגברית לסמכות) הסמלי לפחותהכניעה ( סימפטוםלו

 בין הקונפליקט. כוח יחסי של בטוח וניהול ברורה תקשורת, אסרטיביות כמו, אקדמיים

בעייתיות במעבר  יוצר האקדמית בזירה הנדרשיםאלו  לבין תיהחבר במרחב הנשיים התפקידים

  .עצמאיות לחוקרות מסטודנטיות נשים של הזהות

 נשים כלל בדרך. מגדריותה אינטראקציותה חשיבות את להכחיש או למזער צפויות נשים •

 המגדר אינטראקציה בכל. מגדרית כניטרלית ןשלה דההעבו סביבת את ותתופס) גברים ומכ( 

 רואים כן פעם. חמקמק ביטוי יש למגדר. מיקוד בו יש רחוקות תיםיורק לע  רקע כזהות קיים

 מדענית לאישה בהתייחסות, למשל – עמית  של קלה בתגובה להופיע יכול הוא. לא ופעם אותו

 באותה להיעלם יכול והוא  ,ותףשמ בפרויקט חלקה הזכרת באי או", ר"ד"כ ולא" גברת"כ

 לא, ישותכרג דכאח וגברים נשים ידי על להיתפס יכולות ואל למצבים מגיבותש. נשים מהירות

 לאפליה להתייחס עשויות נשים כאלה.  בתנאים לגמול פחות וראויות פחות מוכשרות, רציונליות

 המיקוד את לתפוסאו  ,גרועים שחקנים כמה של מפעולותיהם הנובע אישי עניין כאל מגדרית

 דבר המינים בין שוויון איב הרוא ואינ ובעיקר הנשיםל . אם סגהגזמה או דעת כהסחת מגדרב

 ,Britton)זו  הנחה בסיס על לשינוי אסטרטגיות פיתוחל להתנגד לולותע הסגל חברות, שיטתי

2017). 
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 והטכנולוגיה המדע בשדות חסמים  2.4
 

 תחומיב במיוחדחזקים  ,לעיל שתוארו, באקדמיה נשים תוהתקדמו הזדמנויות בפני החסמים

 גבוהים והישגים טובים, ציונים יכולת יש לנשים. (Williams et al., 2016) וההנדסה עדמה

 .והמחשוב ההנדסה משדות מורחקות או מתרחקות נשים זאת ובכלוטכנולוגיה,  מדע בנושאי

 תחושות שבוחן מחקר. אלה לתחומים תשייכו לא או מתאימות לא מרגישות הן קרובות תיםילע

 ופועלים המשפיעים וסביבתיים חברתיים גורמים של מורכבת תמונה מספק אלה התאמה אי

 Corbett) בכללה התרבותמהם  גםאישיים, המושפעים בתורם  וערכים מניעים עם באינטראקציה

)& Hill, 2015. טכנולוגיההו המדע תחום את המאפיינים עיקרייםה החסמיםפירוט  להלן: 

  גדרייםמהסטריאוטיפים ה 2.4.1

 והטכנולוגיה המדע לדיסציפלינותבין גברים לבנים  הקושריםארוכי השנים  יםסטריאוטיפה

נשים  בפניהם אחד המחסומים הגדולים ביותר  ,יכולת חלשה במתמטיקהלובין נשים  ,ותאקדמיה

באה לידי ביטוי הרבה לפני כניסת  השפעתם ).(Blackburn, 2017 והטכנולוגיה מדעה שדותב

 ,OECD-ה ברחבי המדיניות קובעי. לכן קודם ואף תיכונים ספר בתיב – אקדמיים ללימודים נשיםה

 ועל החינוך על תםהשפע אתו הספר יבבת מגדרייםה סטריאוטיפיםה חשיבות את הדגישו למשל,

 המינים בין לשוויון היחידה קבעה אלשרבי .(OECD, 2017) נשים של יתעתיד קריירה תאפשרויו

 גבריים מקצועותל בנוגע סטריאוטיפיות חברתיות שתפיסות החינוך משרד של הפדגוגי נהלבמִ 

 תפיסות בסיס על מסוימים לתחומים ותלמידות תלמידים של הסללה (הכוונה ,נשיים או

 למקוב שאינו תחום בבחירת מאיימת חברתית מאווירה תלמידים של חשש, )סטריאוטיפיות

 המרתיעים וסמויים גלויים מסרים כןו תלמידות לעומת לתלמידים מורים של שונה יחס, מגדרית

 בנים בין הפערים על ביותר המשפיעים הגורמיםמ הם – "גבריים" תחומים מבחירת תלמידות

 שכן נערות ,רבה חשיבות זה לנושא). 2015, ארנון ועדתח "דוהמדע,  משרד( הספר בבית בנותל

 מדעה לתחומי נשים תגענה ממנושמרכיבות את מאגר הנשים  תיכוןה לימודי אתשמסיימות 

 תקפהלהיות סיבה  חדלההטוענים שאפליה מגדרית  חוקרים וליאפ ישנםבאקדמיה.  והטכנולוגיה

 ,אקדמיים-בגורמים קדם יםחיים מושרשוהחסמים הנוכ ,נשים בשדות מתמטיים שלייצוג -תתל

, המטרה העיקרית של מדיניות שוויון מגדרי ואכן. (Ceci et al., 2014)להתמקד בהם  ישש

במדינות רבות ובישראל, היא לאתגר תפקידי מגדר מסורתיים ולפעול לנטרול  הנהוגה בחינוך,

דעות מגדרית, ם ראויות ומוכניות לימודיופעולות כגון עיצוב ת באמצעותסטריאוטיפים מגדריים 

בחור תחומי השכלה גבוהה או הכשרה מקצועית לא ל ,דותתלמידים, ובעיקר תלמי עידוד

(אבגר, הוראה רגישה מגדרית ומתן כלים להערכה ביקורתית של ספרים וחומרי לימוד  מסורתיים,

2017(. 

אישיות -בין סטריאוטיפים תרבותיים מעצבים הטיות מגדריות ומשפיעים על אינטראקציות

בהשכלה הגבוהה  והטכנולוגיה מדעים בשדות הבתוך מוסדות. סקירת ספרות המחקר בנושא נש
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מגדר משתמעות המתגלות לנוכח התנגדות  ותהטיב נרחב עיסוק מגלה 2017-2007 שניםב

ישור מפורש של בא, מגדר מגוונות יוזמותהתנגדות לבל הטיות מגדר, עעדויות  תלקבל

עלבונות, ב, יםוניחיצ נסיבותלו לגורמים ולא למגדר הצלחה אי בייחוסשים, סטריאוטיפים על נ

סטריאוטיפים  ).Blackburn, 2017( נוספות יםובדרכ עידוד חוסרב, בהחלשה ,הטרדה מיניתב

 זוג בבן רצון דייחוב – מסורתיות רומנטיות דפותעהמושרשים עמוק כל כך עד כי  האל תרבותיים

 מדעה בשדות ןשלה האינטליגנציה את למזער נשים של נטייתןמשפיעות על  – תרוי חכם

 בהכרח אינם המינים בין פעריםכי  ,)Bench, 2015( 'בנץ טוען, נגדמ Park).,2016( והטכנולוגיה

 . יכולתם בהערכת המפריזים גבריםמ דווקא אלא יכולתן את פחות המעריכות נשיםמ נובעים

 

  עבודהו לימודים  סביבת - הוטכנולוגי מדע 2.4.2
 גברית בהתנהגות קרובות תיםילע נתקלות נשים בהנדסה ראשון לתואר הלימודים תחילת עם ברכ

 ועל מגדר על המבוססים) Micro Aggressions" (זעירים אגרסיביות סימני"ב המאופיינת

, טון מחוות, לותמזלז פנים הבעות הן כזו להתנהגות דוגמאות. פיזית-לא ותתוקפנ של התנהגויות

 כאלה התנהגויות. לגבר ולא לאישה פרוטוקול רישוםתפקיד  תהקצא כגון ,מעודנות פעולותדיבור, 

, מעליהן, הפרעה לדיבור של נשים, דיבור בהנדסה מעוניינת שאישה כך על הפתעה הבעת כוללות

 כתוצאה הבמחלק לנשים התייחסות או הערות, מיניות התבדחויות, הןלש לרעיונות הקשבה אי

. הרצאות במהלך פרופסורים  שלוהערות מגדריות  ;ויכולות הישגים של ולא מתקנת העדפה של

ונעשות  מתוחכמות והן. ההנדסי העבודה לכוח נכנסות שנשיםהתנהגויות אלה נמשכות גם אחרי 

 ההדר ותחושות מוגבר מתחעשויות לגרום  עדיין אך ,לפגוע הכוונ וללא בגלוי שלאקרבות  לעיתים

 אשר, התלמידות של העצמית התפיסה על להשפיע יכולות הן זמן לאורך. בהנדסהנשים  בקרב

 . (Camacho & Lord, 2011) בקריירה שלהן הבחירה על להשפיע, בהמשך, עשויה

אישה יחידה בכיתה או  יש  בהםשיש מצבים  והטכנולוגיה מדעה בתחומי מודיםיהל בעת

 תשלוםלתרבות גברית מסורתית או  ותסתגלה דורש זה דבר. במחלקה נשים של קטנה קבוצה

 (Blackburn, 2017). התנהגותוחיצונית  ההופע ושאנב  )Femininity Penalty( "נשיות קנס"

 ;Bartosh 2015תחרותית ( מחלקתיתדמורליזציה בסביבה ו על סגנון למידה שונה, ווחדי נשים

Parson, 2016a. אצל Blackburn, 2017( תה ילשאול שאלות בכ ואי נוחות.(Blackburn, 

2017) 

גם בסביבת העבודה נשים עלולות לחוש שלא בנוח ומרבות  כך ימודיםלה בסביבת כמו

 נשיםראיונות עם  5,500-מ יותר על שהתבסס"ח דו התפרסם 2012 בשנתלנטוש את התחום. 

 מדעה תחומי את לעזוב בוחרותלענות על השאלה מדוע נשים  וניס בהםש בהנדסהתארים  בעלות

 מהתחום פרשו כרבעדסות בזמן המחקר,  כמהנ עבדו הנשאלות ממחצית. יותר והטכנולוגיה

. בהשוואה בין אלה שעזבו מהנדסות בתפקידאך הן מעולם לא עבדו  הנדסיים תארים היו ולשאר

 .העבודה סביבת היה הקבוצות שתי בין השונירבים.  משתניםלאלה שנשארו נמצא דמיון מפתיע ב

http://www.tandfonline.com/author/Blackburn%2C+Heidi
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להתקדם, על פחות  ןלה עוזרות יוהש ופיתוח הכשרה הזדמנויות פחות על ווחויד שעזבו הנשים

 ותפקידים העבודה חיי באיזון תמיכה פחות קבלת על, לעבודה עמיתיםמ או ממנהליםתמיכה 

  (Fouad, Singh, Fitzpatrick & Liu, 2012כלפיהן ותניפוגע התנהגויות יותר ועל בחייהן אחרים

 סגל חברי 765 -מ ניםונת נאספו  בוש רמחקמ עולה דומה טענה . Corbett & Hill, 2015) אצל

 מגברים יותר שלילי באופן שלהן העבודה סביבת את רגויד נשים ובו  ,מתחומי המדע והטכנולוגיה

, למחקר עמיתים עם שיחות פחות על גם דיווחו נשיםה .שנבדקו מדדים שמונה מתוך שישה פני על

 Corbett) אצל  Fox, 2010( בהישגים נמוכה והכרה וחומריים אנושייםלמשאבים  תמוגבל גישה

& Hill, 2015 . 

 במקום מינית הטרדהל ביותר הגדול השכיחות םגור הוא הארגוני האקלים, ולבסוף

 כגון, מיני אופי בעלת, רצויה ובלתי ישירה כהתנהגות רחב באופן מוגדרת מינית הטרדה. העבודה

 אקדמיה אנשי ידי על מינית להטרדה רבות עדויות ישנן. פוגעניות מיניותואמירות רות , העפיזי מגע

 נובל פרס חתן של טענההבעילום שם ועד  מעדויות–  אחרותו והטכנולוגיה המדע בדיסציפלינות

 הדעת הסחות את למנוע כדי בנפרד לגברים ומעבדות לנשים מעבדות להיות שצריכות לרפואה

"גבריים"  בשדות גברים. Britton, 2017) אצל (Ferguson, 2015  יוצרות יםשנש נמנעות הבלתי

 כאשר ,שלהם הטריטוריה על להגן כדרך לעבודה שלהם העמיתות הנשים את להטריד עלולים

 .Corbett & Hill, 2015)( הגברי למרחב מתקרבות נשים כי חשים הם

 

 צר ומיקוד  קהילתיות מטרות העדר 2.4.3
 התפיסה ידי על היתר ןבי מוסבר ומחשוב בהנדסה נשיםל הולם ייצוג חוסר כי ניםועשט חוקרים שי

, אחרים עיסוקים שלעומת מפני, אחרות במילים. קהילתיות מטרות על דגש חסרים אלה שדות כי

 עשוי הוא, לאחרים ישירה תועלתל או פעולה לשיתוף פחות קשור נראה ומחשוב בהנדסה עיסוק

 יותר הגבוה נשית בנוכחות למצוא ניתן לכך סימוכיןנשים רבות.  רעבו פחות מושך להיות

, סביבתית והנדסה רפואית-ביו הנדסה כגון ,ברורה חברתית מטרה עם הנדסיות דיסציפלינותב

 ). (Corbett & Hill, 2015מכונות או הנדסת חשמל  הנדסת כגון, אחרות דיסציפלינות עומתל

על  מאוד משפיעיםה – ותרבותיים ארגוניים, ייםאיש –גורמים רבים  קיימים, לסיכום

באקדמיה בכלל ובמקצועות המדע והטכנולוגיה בפרט. גורמים אלה שוויון המגדרי תופעת אי ה

להצביע  ניתןיותר מאשר באחרים, לא  םמקצתבשהמחקר מרבה לעסוק  אףו, פועלים במשולב

בנושא אי  עיסוק. גורמים של בשילו לבחון יותר סביר זאת במקום. ביותר כחשוב אחד גורםעל 

מתוך תחומי ידע מצטלבים כגון פסיכולוגיה, לימודי מגדר, לימודי  ננותהתבודרי מחייב השוויון המג

שימור  דרךגיוס ה משלב השוויון אי ובחינתתרבות, חינוך, מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה 

 .נשירה מניעת עדו
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בעולם  –אקדמיה בכלל ובמדע בפרט .  פעולות לקידום שוויון מגדרי ב3
 ובישראל

 

 מהמעלה מטרה המגדרי השוויון בקידוםרבות רואות  מפותחות ינותדמ האחרונות בשנים

של גורמים הפועלים  תםתופעה מורכבת, תוצאב מדוברהקודם,  הפרקמ עולהש כפי  .הראשונה

 ברמה נרחבים ציםמאמלהתמודד עם הבעיה נעשים  כדי. זה על זה הדדית משפיעיםו בבד דב

לקידום נשים  עיקריותפעולה  דרכי. פרק זה יציג , הלאומית, המוסדית ואף הפרטיתלאומית-ןהבי

 באקדמיה בכלל, ובתחומי המדע והטכנולוגיה בפרט. 
 

    וברמת המדינהלאומית -ןהבי רמהשחקנים ב   3.1
 

 :הם בפרט ובאקדמיה בכלל נשים קידוםב ראשי תפקיד הממלאים בינלאומיים גופים

 "םהאו •

 לפעול, התחייב הארגון 1995 ינג'בבייג, נשים על הרביעי העולמי בכנס שנמסרה בהצהרה כבר

 באופן והפרטיים הציבוריים החיים תחומי בכל נשים של פעילה להשתתפות המכשולים את להסיר

 תיחסוההתי. )(UN, 1995 בפוליטיקה החלטות ובקבלת בתרבות, בחברהבכלכלה,  –מלא ושווה  

 משתמעת היא אך מפורשת אינה וטכנולוגיה מדע בתחומי לנשים או הגבוהה בהשכלה לנשים

 השגת שעניינו, 5' מס יעדבמסגרת  אלה בתחומים נוקט שהארגון הפעולות לאור בעיקר, בבירור

 בהמשך יתוארו 2030 קיימא-בר לפיתוח"ם האו כניתותב ונערות נשים והעצמת מגדרי שוויון

 .הפרק

 האירופי  יחודאה •

  גיבשה כך לשם. בפרט ובמדע בכלל מגדרי ןשוויו להטמעת מדיניות לקדם פועל האירופי האיחוד

  The European Charter for Researchers – האיחוד נציבות

 שהיא מחקר לפעילות האתי הקוד המפרט את (European Commission, 2005) מסמך

 ייצוג וכן ,דרגה בכל נהלומִ  רמחק סגל אנשי בגיוס ידרמג שוויון מעודדים זה מסמךב. מממנת

 כל עם האיחוד בהסכמי מוטמע המגדרי השוויון עקרון. באקדמיה ועדותוה בכל םהול מגדרי

. השונים בתחומים נשים קידוםלמדיניות לשילוב ו כניותותמתבססות  ועליו ,החברות המדינות

, חוקרים של חופשי מעבר המאפשר דאחי מחקר כמרחב המוגדרת –האיחוד  של ERAמסגרת 

 והטכנולוגי המדעי הבסיס את לחזק באיחוד החברות למדינות לאפשר כדיוטכנולוגיה  מדעיידע 

 תחומים שישההגדירה  – העולמי השוק אתגרי עם וההתמודדות התחרותיות יכולת ואת שלהן

 זו עדיפותב. במחקר ידרמג שוויון עניינהשהרביעית  העדיפות), ובהם ERA priorities( מועדפים

 ומוסדיים תרבותיים שינויים הדגשת, במחקר המינים ןיב שוויון לקידום אקטיביותפעולות  נכללות
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 לתהליכי מגדרית מאוזנת גישה להבטחת פעולות נקיטתנשים חוקרות,  בפני חסמים והסרת

 ,ICF International)ובפרויקטים בתוכניות, מחקר כניובת המגדרי הממד ושילוב החלטות קבלת

2015) . 

 הוגנות למען האירופי באיחוד נערכו להפעו תוכניוות מחקרים ,פרסומים של רב מספר

"הדרכה ביישום  כותרתבלאחרונה  תפרסםהש מסמך. באקדמיה הולם מגדרי וייצוג מגדרית

מפרט בהרחבה דרכים   (EUC & HG, 2018)מטרות לקידום שוויון מגדרי במחקר וחדשנות" 

שהנציבות  מערכתיות ורפורמות יוזמות וכןבאקדמיה,  םיגדרימ לפערים מודעותלהעלאת 

 מחקר והוראה. ,ניהול של השונים בתחומים האקדמי בעולם מקדמת האירופית

  OECD -ה •

 לא" מגדרי בשוויון רואה הוא  – המפותחות נותהמדי של כלכלי ולפיתוח פעולה לשיתוף הארגון

 צמיחה צרתושי מודרניתו משגשגת כלכלה עבור חשיבות-רב גורם אלא בסיסית אנושית זכות רק

 ובחיים דהבובע, בבית – דכאח וגברים נשים של התרומה להבטחת הכרחי כזה שוויון. קבועה

 יוזמה הארגון השיק 2010-ב). (OECD, 2012, 3 "וכלכלות חברות של ולבריאות  – הציבוריים

 כניותוות פרסומים הניבה זו יוזמה. יזמותבו תעסוקהב, בחינוך מגדרי לשוויון מכשולים לבחינת

 :The Pursuit of Gender Equality, הנרחב ח"לדו בהקדמה. שונות במדינות שיושמו רבות

An Uphill Battle  OECD, 2017b) (האחרונות םהשני בחמש לפעולה. חריפה "קריאה מופיעה 

 בכל נמשכים המינים בין פערים המגדרי. השוויון מטרות בהשגת מאוד מעט מדינות התקדמו

 שנשים בעוד קטן. קרובות תיםילע בהם השינויו שונות, מדינותב והכלכליים החברתיים התחומים

 ללמוד ותפח צפויות הן בממוצע, צעירים גבריםמ שנים יותר לומדות OECD-ה ינותבמד צעירות

 ומתמטיקה". הנדסה טכנולוגיה, ,מדע של הרווחי מסלולב

  )AAUP( באוניברסיטאות פרופסורים של האמריקאית האגודה •

 ןבהשואוניברסיטאות  מכללות גינוי כולל, צעדיםלהשתמש בכלים שלרשותה ולנקוט  מחויבת זו

 ות גיל, מין, מוגבלות, גזע,על בסיס שאינו ענייני, לרב חוקתית בלתי או חוקית בלתי אפליה מצאית

, AAUW  -ה מטעם מחקר). (AAUP, 1976 ועוד מינית נטייה ,דת, מוצא לאומי, מצב משפחתי

המצביעים על חסמים סביבתיים וחברתיים  יםשמונה מחקר הציג ,העוסק בנשים ןבה ארגוןה

רעיונות מה ו כולל נתונים עדכניים ,טכנולוגיהבו מדעם לחסום את התקדמותן של נשים בהממשיכי

 ).Hill, 2010( לכך בקשרלעשות  ניתן

  G7ארגון המדינות המתועשות  •

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%AA%D7%97%D7%AA
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, צרפת, גרמניה , יפן, קנדה, ארצות הברית את ללולאומי שכ-ןארגון כלכלי בי זהו

 2016 בשנת פרסם מהכלכלה העולמית. הארגון 65%-כ יחדמייצגות ה בריטניהו איטליה

 יםנושא הם מגדרי ושוויון נשים שהעצמת נאמר ובה הצהרהIse-Shima -ב פסגה במפגש

 יהוטכנולוג מדע בתחומי  ייחודוב  ,מועדפים

www.mofa.go.jp/files/000160266.pdf/http:/  

 
 :3נמניםאלה  עםגופים רבים פועלים לקידום השוויון המגדרי. כבמדינות רבות בעולם, , בישראל

 כדי 1998-ב הוקמה הרשות שהירשות לקידום מעמד האהו חברתי לשוויון משרדה •

ים בין הגופ תאםלקדם את מעמד הנשים בישראל בחינוך, בחקיקה ובאכיפה, ול

    ממשלתיים הפועלים בתחום.-יים והחוץהממשלת

 תחומימ .13-כנסת ההוקמה ב זו. בכנסת מגדרי ולשוויון האישה מעמד לקידום עדהוהו •

כלכלה ובשוק העבודה טייה מינית, הקטנת פערים במניעת אפליה בשל מין או נ :עיסוקה

 ומאבק באלימות כלפי נשים. 

 באמצעות ובטכנולוגיה במדע נשים מקדם המשרד .והחלל הטכנולוגיה, המדע משרד •

 ביישובי מיוחדת כניתות הפעלת באמצעותלעידוד נשים במדע וטכנולוגיה,  מלגות חלוקת

המועצה הלאומית  לפעילות מסגרת ןמת באמצעותו) בהמשך שיפורט (כפי  פריפריה
להגדיל  כדי פי החלטת ממשלה על 2000 שנתהוקמה ב המועצהלקידום נשים במדע. 

השתתפותן של נשים  שיעוראת התוצר הלאומי ולשפר את איכות החיים באמצעות הגדלת 

מתאמת בין גורמים ממלכתיים, ציבוריים ופרטיים  המועצהטכנולוגיה. המדע והבתחומי 

ות המעודדות קידום נשים קידום נשים במדע ובטכנולוגיה, מתכננת ומבצעת פעילוי לצורך

האיחוד האירופי ופועלת  כלפיכזת את הפעילות הישראלית במדע ובטכנולוגיה, מר

תומכת המועצה  כך על. נוסף להעלאת המודעות הציבורית לבעיות הקשורות בתחום

במועצה מכהנות נציגת  .יה ובתעשייהבמיזמים ובפעולות לקידום נשים בחינוך, באקדמ

 מנהלת, החינוך במשרד המדע נהלהמדענים הראשיים במשרדי הממשלה, מנהלת מִ 

 המנהלות פורום"ר יו, ותקצוב לתכנון הוועדה נציגת"ת, בתמ טכנולוגית להכשרה המכון

 .נשים לענייני"ל הרמטכ ועצתיו בתעשייה
מתווה את מדיניות מערכת ה ילכתהממ המוסד היאג) ”(מלהמועצה להשכלה גבוהה  •

תקצוב ל האחראיהגוף  - ת)”(ותהוועדה לתכנון ותקצוב ו בישראלההשכלה הגבוהה 

 הוגנות יצירתלו באקדמיה נשים לקידום רבה חשיבות מייחסות ת"וות ג"מל . מערכתה

 תקציב הקצאת :פעולותיהןמ. מרכזי נושא בו ורואות גבוהה להשכלה במוסדות מגדרית

 הוגנות נושאבהאוניברסיטאות  ילנשיא ייעוץ עבור גבוהה להשכלה וסדותמל ייעודי

                                                            
פעילות לקידום שוויון  יםארגונים מרכזיים לקידום המחקר והיזמות הישראלית שהיום לא מקיימ כמה ישנם 3

 הקרן הלאומית למדע.את האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ואת מגדרי. הרשימה כוללת 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A0%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%AA
http://www.mofa.go.jp/files/000160266.pdf
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA_%D7%94-13
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA_%D7%94-13
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, מגדר בנושא משותפת רוחבית בפעילות לתמיכה למוסדות תחרותי תקציב, מגדרית

 דיווחים להגשתמהמוסדות  דרישה, מצטיינות דוקטורנטיות-לפוסט למלגות תקציב הקצאת

 הסגל של המגדרי להרכב מפורשת ותהתייחסו יםירמגדפערים  על נתונים ופרסום שוטפים

 .האיכות והערכת האקרדיטציה תהליכי במסגרת

 הנוגעות הפעולות כל את לרכז מטרתולשוויון מגדרי בנציבות שירות המדינה.  האגף •

על הקשר עם ארגוני הנשים,  מופקד האגףבין היתר  .המדינה בשירות נשים ושילוב לקידום

  המדינה. תקדם לקידום נשים בשירותסיק המות המעא את מעניקוהאקדמיה והכנסת 

 מגדרית חשיבה להטמעת יתהאחרא – החינוך במשרד המינים בין לשוויון היחידה •

 קידום :הן היחידה מטרות .השונות החינוך ברמות ולתלמידים ההוראה לעובדי והנחלתה

 ההורים של, החינוכיים הצוותים של המודעות העלאת ,החינוך במערכת המינים בין יוןהשוו

 התלמידים חשיפת, שינוי המצריכות העמדות ושינוי חברתיות להבניות התלמידים שלו

 בקרב האישית הבחירה אפשרויות מנעד והגדלת שגרתיות-ולא יצירתיות חשיבה לדרכי

  . ובנות בנים

 20אוניברסיטאות המחקר, האוניברסיטה הפתוחה,  שמונה – הגבוהה השכלהה מוסדות •

מכללות אקדמיות לחינוך  21-ו תקציביות-מכללות חוץ 13מתוקצבות, מכללות אקדמיות 

). בכל האוניברסיטאות ובחלק גדול מהמוסדות האחרים 2016(המועצה להשכלה גבוהה, 

 נשיאי שליד נשים לענייני יועצותמתבצעת פעילות לקידום נשים. באוניברסיטאות פועלות 
 באוניברסיטאות. בנושא שונות תיוכנות, יחידות מיוחדות המפעילות האוניברסיטאות

תארים  הקיימת תוכנית להתמחות בלימודי מגדר המקנ אף האחריםבחלק מהמוסדות ו

 .תוצגנה דוגמאות לפעילות האוניברסיטאות בהמשךותעודות. 

לקידום נשים במדע  האחרונות שניםב שהוקמוועדות מרכזיות  שתי – הוק-אד גופים •

 והמלצות"ח דו 2011-ב פרסמהש, רבקה כרמי סורפפרובראשות  ועדהוה וטכנולוגיה:

בראשות  ועדהווה ;גבוהה להשכלה במוסדות האקדמי בסגל נשים של מצבן בנושא

 בשנת גבוהה להשכלה במוסדות נשים וייצוג קידום על"ח דו שפרסמהרות ארנון,  סורפרופ

2015. 

משרד  הם(בממשלה  משרדימעורבים בסוגיות של קידום נשים בישראל  אלה על נוסף

 גופי, מידע איסוף גופיהאוצר, משרד הכלכלה, משרד המשפטים, משרד העבודה והרווחה), 
 מחקר ויחידות יש בישראל מכונים ותהאוניברסיטא של ומכונים המחקר יחידות מלבד( מחקר

מחקר  קרנות), ופיתוח מחקר היא המרכזית שפעילותם ופרטיים ציבוריים רים"מלכ, וכן ממשלתיים
בכלל ומתחומי  האקדמיה מן והחוקרות החוקרים וכמובן נשים ארגוני), לעיל שפורט(כפי ים ופרס

 בעבודה הצורך הוא בנושא המעורבים הגורמים ריבוי של יוצא פועלהמדע והטכנולוגיה בפרט. 

, ארנון ועדתהמדע,  משרד( נטייםווהרל הגורמים כלל של שכתתמומ מתואמת, משותפת מערכתית

2015.( 
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 בעולם ובישראל  –אסטרטגיות לקידום שוויון מגדרי באקדמיה  כניותות   3.2

  Horizon 2020 האירופי האיחוד כניתות  3.2.1
יתוף כנית הגדולה ביותר בעולם לשוזוהי התכנית המסגרת למו"פ של האיחוד האירופי. ות וז

(המרחב האירופי  ERA-והיא אלמנט פיננסי מרכזי של ה פעולה מדעי ותעשייתי

כנית מעניקה מימון מאגד (קונסורציום) עם שותפים ו). התEuropean Research Area ,למחקר

התעשייה, האקדמיה, מכוני המחקר וארגונים ציבוריים אירופים לפעילות מחקר ופיתוח של 

כנית ומעמדה זהה ליתר מדינות האיחוד ונלווית ושוות זכויות בת ופרטיים. ישראל היא חברה

שער להשתלבות  היאכנית וות בה. עבור גופים ישראליים ההשתתפות בתהאירופי המשתתפ

כנית ושתתפות מדינת ישראל בתאסטרטגית במסגרות המחקר, הפיתוח והשיווק של אירופה. ה

פועלת ההאירופי,  ופיתוח מחקרלישראלית המנהלת ה – ISERD  מנוהלת על ידי 2020הורייזן 

שותפים לה גם משרד המדע, . לשעבר) אשילשכת המדען הר( לחדשנות הלאומית ברשות

משרד החוץ הטכנולוגיה והחלל, הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה, 

מדגיש    http://madan.mag.calltext.co.il/article/24/223 הרשות של  פרסום .ומשרד האוצר

 אתהאירופית לתעשייה ולאקדמיה בישראל ורואה בה כנית המו"פ ואת התרומה החשובה של ת

הזרימה לישראל מענקים בגובה מאות  כניתוהת הצמיחה של המשק הישראלי. מנועימ אחד

התחרות בתעשייה, חיברה בין מדענים ישראלים לאירופים וסייעה  אתל ידמיליוני אירו, עזרה להג

 קרנות של הארוכה השורה. בריתרים ישראלים מהעולם לישראל, בעיקר מארצות הבהשבת חוק

 משמשת, בישראל מחקר לגורמי גם רבים כספים הגיעו ממנה ואשר, מפעילה כניתושהת ומענקים

 ייחודיים מחקר מענקי מקדישה הנציבות. ובמחקר במדע יםנש לקידום כערוץ האירופי האיחוד את

 בדב דב. ובחדשנות במחקר המערכתית ברמה מגדרי שוויון בקידום ממוקדים אשר לפרויקטים

 מכילותו כניתולת המוגשות מחקר הצעות של שיפוט הנחיות מפרסמת האירופית הנציבות

 המוגשות המחקר בהצעות דרייםגמ להיבטים מתייחסות אלו הנחיות .מגדר לנושאי התייחסות

 היא זה באופן. בקרנות לזכייה יםמועמד המגישים המחקר צוותי ולהרכב התחומים בכלל

 בקידומן ולתמוך מובילים מחקר ימיזמב נשים ייצוג על להשפיע כדי שלה התקצוב בכלי משתמשת

 ).   2015ארנון,  ועדת, המדע משרד(

הפעילות שלה. דו"ח מפורט  אחר פיםר שוטמעקב וניטו מיםמתקיי כניתוהת במסגרת 

 באירופההגבוהה  בהשכלה הנשים שמספר אףש ראהמ)   (ERAC, 2017bלאחרונה תפרסםהש

החוקרים באקדמיה נמוך יחסית לגברים. פחות נשים בעלות  כללמעדיין חלקן  ,פעם מאי גבוה

 דרגהב במשרות רכינ ייצוג-בתת עדיין נשים, במחקר אקדמית לקריירה ממשיכותתואר דוקטור 

נשים  של הפרסום שיעורי ),מן המניין סורהמקבילה בישראל לפרופ - A( באקדמיה העליונה

 היאוהצמיחה השנתית לקראת שוויון מגדרי  ,גברים משלבספרות המחקר עדיין נמוכים יחסית 

מתארים גם הבדלים  ,)(SHE FIGURES 2015  ERAC, 2016מתוך, הנתונים. איטית

http://madan.mag.calltext.co.il/article/24/223
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 לעיל ההערכה של חשובה מסקנה. לחקור להמשיך שיש הבדלים ,אירופה מדינות בין מתמשכים

 . ובחדשנות במדע יותר גדול שוויון השגתל העיקרי המשפיע הוא ומבני מוסדי שינוי כי היא

 2030 קיימא בר לפיתוח"ם האו כניתות   3.2.2
 בעצרת המאוחדות ותבאומ החברות המדינות 193 שאימצו ,"2030 קיימא בר ת לפיתוחמסגרה"

 את שינחה וסביבתי חברתי, כלכלי לפיתוח טרנספורמטיבי חזון מתווה, 2015 בספטמבר הכללית

 אמורים הםו כניתובת הוגדרו )SDG( קיימא בר פיתוח יעדי 17 .הבאות בשנים הארגון עבודת

 ח ולשפרנתל וכן החדש יבהקולקטי החזון אל יצאו ממנהש המוצא נקודת את לאמוד למדינות סייעל

, ונערות נשים צמתוהע מגדרי שוויון השגת שעניינו, 5 פרמס יעד. מיישמות שהן האמצעים את

הכרה ו הערכההבטחת  ;בין היתר: מיגור האפליה המגדרית על כל צורותיה בכל העולם כולל

קידום מנהיגות נשית בעולם הכלכלי, הפוליטי  ;בעבודות הבית ובחשיבותן לתא המשפחתי

 בעלות על ;יישום רפורמות לשוויון זכויות לנשים, הכוללות גישה למשאבים כלכליים ;והחברתי

 ;שימוש בטכנולוגיה מתקדמת לטובת קידום נשים ;שטח וצורות נוספות של בעלות על רכוש

 ,UNODC(והעצמה נשית ואימוץ וחיזוק מדיניות וחקיקה לטובת שוויון מגדרי והעצמה נשית 

2018a.(  העצמתלו המינים בין שוויון להשגת גדולה הבטחה המוסכמת נלאומיתהבי כניתובתיש 

 הומציג ,OECD-ה מדינות כולל ,מדינותה כל על החל כניתוהת .ECD, 2017b(O( ונערות נשים

 יעד מגדרי. שוויוןל להגיע כדי ארוכה דרך כברת עשותל המדינות כל עלש לכך מפוכחת תזכורת

אסטרטגית אחרת של האו"ם,  תוכניתבמחקר וכך גם  נשיםב ספציפית עוסקאינו  5פיתוח 

ספציפית  התייחסות איןבה  גםאשר   ,"2021-2018נשים "אסטרטגיה לשוויון מגדרי והעצמת 

 ).UNODC, 2018b(לאקדמיה ולהשכלה הגבוהה 

 אסטרטגיות בישראל  כניותות  3.2.3
 וסדמפיע כיעד אסטרטגי  (הלאומית העיסוק בישראל בסוגיית אי השוויון המגדרי אינו מו רמהב

 ההשכלה מוסדות ברמת). 2015 ,הממשלה ראש משרד ;2017נאמן,  מוסד ;1997, נאמן שמואל

 לשנים ת"והות גבוהה להשכלה המועצה של שנתית-רב אסטרטגית כניתות קיימת הגבוהה

 .ב"תשפ-ז"תשע

 והיא ,למיהעו המחקר בקדמת ישראל מדינת את להעמיד הוא כניתוהת חזון). 2022-2017(

. גבוהה להשכלה ותבמוסד מגדרית הוגנות יצירתלו באקדמיה נשים לקידום רבה חשיבות מייחסת

 קידום את כיעד קבעו אשר החלטות ת"והות ג"המל קיבלו וולהמלצותי ארנון ועדת ח"לדו בהמשך

 להשכלה במוסדות הבכיר בסגל הנשים קידום את זה ובכלל, הגבוהה בהשכלה המגדרית ההוגנות

  ).2017"ת, ות"ג מל( גבוהה
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אסטרטגיה ראשית  –  )Gender Mainstreaming( חשיבה מגדרית  הטמעת  3.3
 בהתמודדות עם אי השוויון המגדרי  

 
אסטרטגיה  ,)Gender Mainstreaming( "הטמעת חשיבה מגדרית" תמשמשבשנים האחרונות 

בורי, בחקיקה ובקביעת המדיניות של גלובלית לקידום שוויון מגדרי וקו מנחה במחקר, בדיון הצי

 היא" מגדרית חשיבה"הטמעת  המונח של ובלתהמק ההגדרהם. גופים ממשלתיים וציבוריים בעול

 םהמעורבי שהשחקנים שמבטיחה בדרך מדיניות תהליכי של והערכה פיתוח, שיפור, מחדש ארגון"

 בכל המדיניות מהלכי לבכ המגדרי השוויון פרספקטיבת את בומדיניות ישל בקביעת כלל בדרך

 דרכים עיקריות:  כמהב בצעמת זו אסטרטגיה קידום). 2015" (הכנסת, השלבים ובכל הרמות

  חקיקה  3.3.1

  OECD-ה שקיים  בדיקההעיקריות להטמעת חשיבה מגדרית. ב הפרקטיקותאחת  היא קיקהח

 מן הכלל יוצאים .באקדמיה המגדרי השוויון להגברת ייעודית לחקיקה רבות דוגמאות נמצאו לא

 של נשים מינימלי ייצוג חייביםמה,  2007-מ גרמניהב שנקבעו האוניברסיטאות חוקי הם זה בעניין

את  חייב אשר, ספרדב האוניברסיטאות לחוק תיקון הוא נוסף האוניברסיטאות. חריג של במועצות

בהן  שחלה קדמותהתה על קבע דרך ולדווח 2008 שנת עד לשוויון יחידות להקים האוניברסיטאות

 הקידום או התקצוב, לההקב בהליך ישירה בהתערבות מדובר לא הללו המקרים בשניזה.  בתחום

 ,באוניברסיטאות מבניים בשינויים אלא )מתקנת העדפה באמצעות (למשל סגל נשות של

 מגדרי איזון המחייב חוק 2001-ב התקבל צרפתב. לנשים השוויון בהגדלת לסייע שתכליתם

 פוטר את מוסדות לחוק סייג אולם ,הציבורי השירות של איתור ובוועדות קבלי החלטותמ בגופים

 על לא יופלה אדם כי קובע 1972 חוק משנת ב"ארהבאלו.  מדרישות וההשכלה הגבוהה המחקר

 בכספים פדרליים. חוק שנתמכת חינוכית לפעילות או לתוכנית גישה ממנו תימנע ולא מינו רקע

 ועוד, החוק לאוניברסיטאות. זאת דווקא בכלל, ולאו חינוכיות לפעילויות נוגע כללי מאוד. הוא זה

 עם בלתי מכוונת) או סמויה (או אפליה עם להתמודד כלים בו אין אך גלויהאפליה  אוסר םאומנ

 .  )OECD,2017bעל נשים ( מקשיםה גורמים מבניים

 ברמה המגדרי השוויון סוגיית עם להתמודד נועדו אשר חוקים מגוון יש רבות במדינות

 .באקדמיה  נשים של השתלבותן לע להשפיע אמורים אלו וחוקים, הציבורי במגזר או משקית-הכלל

 מוסדות של במועצות לגברים נשים בין היחס 2004 משנת כי בחוק נקבע ,למשל, גיהוונורב

על  להיע לא המינים בין כלומר, הפער .60%-40% יהיהזה באוניברסיטאות,  , ובכללהממשל

 מחויב – ותהאוניברסיטא זה ובכלל – עובדים ומעלה 50 שבו ממשלתי כל מוסד דנמרקב .%20

 למשרד ההתקדמות על השוויון ולדווח לעידוד עבודה כניתות ליצור 2000משנת  חוק פי על

 ).2008(הכנסת, לשנתיים  אחת הרלוונטי
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ת בדיקה עד כמה הם נדרש אולם, מגדרי לשוויון שמתייחסים חוקיםישנם  בישראל

  :לאקדמיה נוגעב יםיושממ

 1951-אזכויות האישה התשי" שיווי חוק •

 1954 -ד"התשיעבודת נשים  חוק •

 1988-"חהתשמ בעבודה הזדמנויות שוויון חוק •

שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים,  ,לעידוד החוק •

 ציבורית מודעות ולטפח העסקית ותהתרב את נותלשחוק זה מטרתו   .2008-"חתשסה

 .  מהותימקומות עבודה לא םלהתאיו בעבודה נשים של וקידום שילוב לעודד כדי

 1996-התשמ"ו ,ולעובדת לעובד שווה שכר חוק •

 השוויון את לקדם הן זה חוק מטרות. 1998-"חתשנההרשות לקידום מעמד האישה,  חוק •

מטפלים במעמד האישה בישראל, לקדם בין הגופים ה תאםל, בישראל לגברים נשים בין

פעילות למניעת אלימות נגד נשים,  את החינוך, החקיקה והאכיפה בתחומים אלה, לקדם

להעמיד לרשות הממשלה את הכלים והמידע הנדרשים להשגת המטרות האמורות, 

נוספת  .  מטרה)2015, סימון(מזרחי ולהקים רשות מרכזית שתפעל ליישום עקרונות אלה 

בטיח כי בהליכי החקיקה ייבחנו השלכות החקיקה המוצעת על השוויון בין נשים היא לה

 בארצם מחוקקיםה כי דיווחו אשר OECD-ה ממדינות 25-לם. בכך דומה ישראל לגברי

. ),2017b OECD(  חוקים הצעת בעת המגדר השפעתל בנוגע הערכות לכלול נדרשים

 התקצוב המגדרי. – Gender Mainstreamingעניין זה קשור לפרקטיקה נוספת של 

   מגדרי תקצוב   3.3.2

 מגדרישוויון  התמודדות עם איל ערך-רב ככליויותר  יותר פסנתמגדרי  תקצובהאחרון  עשורב

 לנושאמגדרי הבפיתוח מדיניות, הקצאת משאבים והטמעת חשיבה מגדרית. הוא הופך את השוויון 

 מימושהוא כלי נפוץ יותר ויותר להבטחת ו, בכל משרדי הממשלה ובכל רמות הממשל נטיוורל

 ןדיווחו כי ה OECD-. כמחצית מדינות היםהציבורי לנהובמִ האינטרס של נשים ונערות במדיניות 

שקיבלה  2084החלטה  בישראל.  )OECD, 2017b(מתכננות להציג, תקצוב מגדרי  אוהציגו, 

ב המדינה. במסגרת תקצי את מגדרי באופן נתחקבעה כי יש ל 2014הממשלה באוקטובר 

. םמגדרי של תקציביה יחידות הסמך להציג ניתוח עלההחלטה הוטל על כל משרדי הממשלה ו

 רבהחלה התקדמות  ;בתהליך השתתפוכל משרדי הממשלה ש מגלה 2018-2017 תקציב בדיקת

הצעת התקציב  ענייןב ממנובניתוח מרכיבים שנעדרו  נכללו; בהיקף הניתוח ובתחומי הניתוח

 תוחניה  .)2017(חסון,  כניות לתיקון הפעריםוהציגו ת חלק מהמשרדים (אם כי מעט)ו ;תהקודמ

 ת"הות עצמה על שקיבלה צעדים של שורה מזהה 2018-2017של תקציב המדינה לשנים  מגדריה

-לפוסט מלגות מספר הכפלת נמנות ההמלצות עםכרמי וועדת ארנון.  צוות המלצות בסיס על

 לבחינה שיוגשו המועמדיםמ כי למוסדות המלגות והנחי כניותות קנונית, עדכון דוקטורנטיות
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 הסגל בקרב נשים קידום לטובת נוסף תקציב הוקצה כן כמו.  ועוד; לפחות נשים כמחצית תהיינה

 מגדרי ניתוח בוצע,  2018לכנסת בפברואר  שהוגשה ,2019בהצעת התקציב לשנת  . האקדמי

הדרך עוד למרות הפעילות לעיל,  ). 2018, האוצר שרדמ( הגבוהה להשכלה המוצע התקציב של

משרדי ממשלה הצביעו על צעדים להגברת  עטמ .תקצוב המגדריהארוכה למיצוי הפוטנציאל של 

כי יזם בדיקת צרכים בעקבות ממצאי הניתוח  ןמשרד ממשלתי אחד ציי לאאף ו ,השוויון המגדרי

 – 2018-2017תקציב לשנים הצעת כמו בה – 2019המגדרי. בהצעת תקציב המדינה לשנת 

אין פירוט והסברים לפערים שגילה הניתוח  אין :המגדרייםחסרים שני דברים עיקריים בניתוחים 

 .)2018, סבירסקי( כדי לתקן את המצב נקוטאו מתכוון ל נקט האוצר הצעדים שמשרד

   ומכסות מתקנת העדפה   3.3.3

ת. מדיניות של העדפה מתקנת מטרתה להביא נוספות של הטמעת חשיבה מגדרי פרקטיקות לוא

ת שבעבר קופחו על ידי מוסדות המדינה או הופלו אפליה חברתי של קבוצוולשוויון כלכלי, פוליטי 

ששוויון אינו רק שוויון בפני  מניחיםמדיניות זו בלית על ידי ארגונים או קבוצות אחרות. מלא פור

ליצור שוויון נוקטים מדיניות שאינה  כדיבים. חלוקת משאבו הזדמנויותוויון בהחוק אלא גם ש

 . מתן יחס שונה ומועדף אלא וניתשווי

 נשים יותר להביא כדי מתקדמת העדפה צעדי יישמו OECD-ה בארגון רבות מדינות  

 הנהגת עקב ותגבוה דרגותב פוליטיות ותמשרב לעבוד והחל נשים יותר ואכן ,ציבורית למנהיגות

 יהיה שניתן כפי באירופה, גם כך .)(OECD, 2017b אחרים מתקנת ההעדפ ואמצעי חובה מכסות

ההעדפה המתקנת בא לידי ביטוי גם בחקיקה בישראל. ניתן למצוא  עקרון .הפרק בהמשך לראות

  .)2005, דוד(בן  נשים שלהולם  ייצוגל בנוגעדוגמאות במסמך שסקר את נושא החקיקה בישראל 

פה מתקנת ונעשה בה שימוש נרחב באקדמיה. מכסות היא כלי מרכזי של העד קביעת

. לאומיות כניותות או אסטרטגיות באמצעות או חוק באמצעות בעיקר מיושמות מטרות או מכסות

. EUC & HG, 2018)( מכסות של יעיל יישום המניע עיקרי לגורם נחשבת משפטית מסגרת קביעת

 :דוגמאות כמהלהלן 

 ציבורי ניהול גוף עם) אוניברסיטאות כגון( יבורייםצ ומוסדות חברות, 2013 שנת מאז, דנמרקב

) אם המנהלים מועצת( ביותר הגבוה הניהול בגוף המגדרית החלוקה לע דווחל יםחייב) דירקטוריון(

 של ועדותוב מכסות עלפיקוח  כוללות השוויון פעולות פינלנדב). 40:60( המינים בין איזון אין

 ועדות, מקומיות רשויות גם כמו, אחרים דומים וגופים העבוד קבוצות, מייעצות מועצות, המדינה

 גברים 40% באלה להיות חייבים זו הוראה פי על. עירוניים-בין פעולה וףשית וגופי ועדות, מקומיות

 2012 באפריל 30-מ צו צרפתב.  בבחירות שנבחרו גופים על חלות אינן המכסות. לפחות נשים וא

 זה חוק. 2018 בשנת בכיר לניהול במועמדויות מין כלמ לפחות 40% של ייצוג להיות צריך כי קובע

 עמידה-אי. בצרפת מדינה עובדי הם ופרופסורים חוקרים שכן, אוניברסיטאותו מחקר ארגוני על חל

 המגדרי השוויון חוק איסלנדב.  שנצפו המינויים של רעוןילג ביחס כספי קנס גוררת זהביעד  עקבית
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 כולל –  ציבורי גוף של) תואמת(או  רשמית מייעצת וקבוצה קטוריוןדיר בכל כי קובע 2008 לשנת

 מחקר קרנותובהנהלות של  ,מין מכל לפחות 40% יהיו –ומוסדות מחקר  מכללות, אוניברסיטאות

מדינות ב, ספרדב.  חוקי מכסות ניתן למצוא גם נשיםל גברים בין שוויון להיות צריך שר ינהשמ
 מציגות מדינות של והולך גדל מספר. (EUC & HG, 2018) נוספותובמדינות  אירלנדבהנורדיות, 

 המועצההאיחוד האירופי  בנציבות (Bagues, 2017). מדעיות בוועדות םג מגדרפי  על מכסות

 עדותו, מובילות ומנהליות מדעיות מועצות כגון, החלטותה קבלת לגופייעדי המכסות  את מספקת

 החלטותהלהגיע לאיזון מגדרי בדרגים הגבוהים של קבלת  אהי המטרהוקידום.  הערכה וועדות גיוס

, לעכשיו נכון .גבוהה להשכלה במוסדות הפרופסורים בקרב מגדרי יזוןא ותרי שיגולה ובמנהיגות

 ויעד ,שלה המומחים וקבוצות הוועדות בכל בייצוג מין לכל 40% של יעד קבעה האירופית הוועדה

 של"ח דוב. )Horizon 2020  )EUC & HG, 2018 של וץהייע לקבוצות נקבע 50% של יותר גבוה

 מדינותבש וזון מגדרי במועצות מנהלים ובהנהלות בכירות והסיקיוזמות לקידום אי בחנו OECD-ה

 שנקטו אלה ואילו מנהלים, במועצות הנשים במספר מיידי גידול ראו מכסותה שיטת את שאימצו

  ).2017b)OECD , יותר הדרגתית צמיחה ראו ,יעדיםב או בהנחיות שימוש תוך ,יותר רכה גישה

 פוטנציאל להן יש מסוימים במצבים. במכסות גורף שימוש מפני המזהירים קולות נשמעים, זאת עם

 של בקריירה לפגוע עשויות ואף, סגל נשות כלפי שליליות תחושות לעורר עשויות הן. נזק לגרום

 של קטן מאגר לעומת יותרביקוש גדול  יוצרותמכסות נשים במועצות מנהלים  .חוקרות נשים

 דורשת מדעית ומצוינות, מחקרית ודוקטיביותפר בסיס על מוערכים מדעניםש. מאחר מדעניות

גם  ,מאוד תסוקוע שכבר ממדעניות זמן מחקר נוסף לגזילת, יש כאן פוטנציאל רב וזמן התמקדות

 .    (Vernos, 2013) שלהן הביתיותבשל החובות 

 כפי, הלאומית ברמה סנקציות או תמריצים באמצעות להגביר ניתן מכסות של היעילות את

 של בתקשורת ופרסום אחרים לאחראים או ממשלתי למשרד לדווח הדרישה גם. בהמשך שנראה

 עיקרי מניע הוא ניטור,  ולבסוף. מכסות של יעילות כמגבירים הוכחו ארגוניםהתקדמות  לשו פרסים

 נתונים מאוסף מורכב ניטור מערכת לבניית הראשון החיוניוהצעד  ,ותמטר או מכסות של יעיל ליישום

 .(EUC & HG, 2018) מין לפי צליםמפו סטטיסטיים

 

 ושקיפות מידע איסוף   3.3.4
, ול הסיבות זיהוי של נשים,  הייצוג-תת ממדי הבנת  את מקשה ,המחקרים לפי, במידע מחסור 

צמצום הפער, העלאת המודעות לנושא הפער בקרב ופעולות שונות ל כניותותהערכה וניטור של 

 ברמת המחלקה, הפקולטה, קיים בנתונים . מחסורמקבלי החלטות וסוכנויות מימון ועוד

 מאמצים עלתהה הנתונים ואיסוף). הבנת חשיבות המידע 2008, טרואןוהמדינה ( האוניברסיטה

 עורך האירופית בנציבות והחדשנות המחקר מחלקת דירקטוריון 2003 משנת .זה בתחום רבים

 המציג  "She Figures" ח"דו תא רסםפו ,באקדמיה נשים וייצוג קידום נושא אחר קבוע מעקב

 במדינות הציבורי מגזרבו תעשייהב, גבוהה להשכלה במערכות מגדרי שוויון על השוואתיים נתונים
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. והחדשנות רהמחק בתחום מגדרית לסטטיסטיקה חשוב מקור מספק"ח הדו .ושכנותיהן האיחוד

, She Figures 2015-ב תלראו שניתן כפי, תמיד זמינים אינם מין לפי מפוצלים נתונים, זאת עם

מדינות אין  ובתשע ,גבוהה להשכלה מוסדותנשים בראש  על נתונים סיפקו לא מדינות עשר שם

 איסוף המידע מאמצי .)A )EUC & HG, 2018,.13 ברמה בתפקידים הנשיםאחוז  עלנתונים 

. Gender Mainstreaming-ה מפעילות חלק הן ולפיכך מבכירים בהנחיותמעוגנים ומקודמים 

 קרנות שלוש של המנהלים מועצת למשל( מסוימת במועצה חדש חבר הממנה שר דנמרקב

 עלמאושר.  שהמינוי לפני מגדרי לשוויון לשר המועצה הרכב על לדווח נדרש) הדניות המחקר

 החינוך למשרד לשנה אחת המנהלים במועצת המגדר הרכב על ווחלד בדנמרק האוניברסיטאות

 בין בשוויון לתמוך כדי, 2015 בשנת המינים בין לשוויון הכללית כירותהמז הוקמה יווןב. והמדע

 להפצת מרכזי צומת ויצירת ראיות על המבוססת מדיניות באמצעות הציבורית במדיניות המינים

 בתחום נמצאים גבוהה השכלהל מוסדותה. המינים בין ויוןלשו הקשורים ונתונים סטטיסטי מידע

 נתונים של והפצה ניתוח, איסוף המאפשר פורטל כוללת כירותהמז. של מזכירות זו פעילותה

 מיוחדים דוחות, מכסות של ניטור המאפשר אלקטרוני יישום, מדדים, נתונים מטא, סטטיסטיים

 כספים המחלקים ארגונים איסלנדב. מגדריה יוןשווה מדיניות יישום התקדמות על שנתיים ודוחות

, מועמדים, מומחים מועצות של המגדרי ההרכב על דעמי ותבשיטתי לאסוף נדרשים מדעי למחקר

 של המגדרי האיזון אחר עוקבת האירית המחקר מועצת. המענקים וסכומי מענקיםה מקבלי

 לפי נתונים מפרסמת לנדאיר של הגבוהה ההשכלה רשות . שלה ההחלטות מקבלי שלו מועמדיה

 הלאומי הפולני המרכז.  ההגבו להשכלה מוסדות של וניהול ממשל, אדם כוח ניהול על מגדר
 לשנתיים אחת מתפרסם בספרדו ,יםמגדרב איזוןה אחר ותבשיטתי עוקב, מימון סוכנות, למדע

 האיזון מצב על לדווח החלה האחרונה המהדורה. והתחרותיות התעשייה, הכלכלה משרד של ח"דו

 ברמה רייםציבו מחקר ארגוניבו באוניברסיטאות ההחלטות בקבלת המובילים בגופים המגדרי

 מגדרי ניטור מיישמת השוויצרית הלאומית המדעקרן  שוויץב.  הערכה ועדות על וכן ,הארצית

 האוניברסיטאות רוב. פרויקטים במימון וגברים נשים מועמדים של ההצלחה שיעורי של שיטתי

 ח"דו. ןשלה במוסד וגברים נשים של השתתפות אחר העוקב שנתי-דו או שנתי ח"דו תמפרסמו

 הסטטיסטיקה משרד ידי על מתפרסם שוויץ באוניברסיטאות וגברים נשים של ניטור על ילאומ

, אוסטריה האוניברסיטהחוק  אוסטריהב. שנים ארבע כלב המגדרי השוויון תוכניתידי  עלו הפדרלי

, לפחות נשים 50% לכלול צריכיםהמנהלים  ומועצות האוניברסיטאות גופי כל כי הוראה הכולל

 הפדרליועל השר  ,מכסה אותה של הביצוע על לדווח חייבות האוניברסיטב צותשמוע גם קובע

 ניטור ככלי האוניברסיטאות של המגדרי בהרכב ההתפתחויות על ח"דו בשנה שנה מדי לפרסם

מגדיר   ,Austrian Intellectual Capital Report Act for Universities נקראה "ח,הדו. חשוב

 שכר יפער: וכלכלה מחקר, למדע האוסטרי הפדרלי למשרד בשנה שנה מדי שידווחו אינדיקטורים

 מפתח מדדי. עמיתים בגופי נשים ומכסת פרופסורים למינוי בהליכים המינים בין יחס, המינים בין

הקימה  גרמניהב .(EUC & HG, 2018) המינים בין וויוןהש מאמצי לניטור מאוד מועילים אלה

, זה בתחום לאומי ידע מרכז ותילה שנועד ,ומחקר מדעב נשים לקידום מחקר מרכזהממשלה 
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 קשר נקודת גם הוא המרכז. מידע בהפצת ולתמוך מדיניות לקביעת בייעוץ מומחה כגוף להשתתף

ארנון,  ועדתהמדע,  משרד( נוספות נותמדי עם בנושא גרמניה של ידע ולשיתוף פעולה לשיתוף

2015 .( 

 העורך ציבורי גוף"ככלל,  כי קובע 1951–א"תשיההאישה,  זכויות שיווי חוק ישראלב    

 שנועד כללי פרסום במסגרת לציבור ומפרסמו ליחידים הנוגע מידע של ועיבוד איסוף קבע דרך

סות למין".  מחקר שערכה הכנסת יכלול בפעולותיו כאמור התייח סטטיסטיות למטרות גם לשמש

 משרדי 17 ידי על  2013 שנתמ פרסומים 38 נסקרו. החוק יישום את בחן 2014-ב תפרסםהו

 ימגדר מידע לכלול ניתן היה בהםש מהפרסומים כי העלתה הסקירה. ציבוריים וגופים ממשלה

 ברמה יתמגדר התייחסות כללו רובם  כלל, מגדרית התייחסות כללו לא המסמכים מן מקצת

 מתשובות. חבנר מגדרי פילוח הציגו םאחדי  ורק פרסומים ,בלבד מועטה תיםילע כי אף ,חלקית

 מן מקצת, כן על יתר .יישומו ולאופן לחוק בנוגע רבה בהירות אי יש כי עולה שנבדקו הגופים

, המש, ספקטור-בס, בוגייסקי( מגדרי פילוח להציג החובה ואת כלל החוק את הכירו לא המשרדים

  ).2014, ורונן' רבינוביץ

 לקידום– "שוות  של המידע מאגר הוא בישראל מגדרי שוויון לנתוני גדול מידע מאגר      

 שנה מדי המתפרסם המגדר מדדמ חלק. הוא בירושלים ליר ון במכון, "הציבורית בזירה נשים

 מאגר גם אהו. בישראל המגדרי השוויון יא התפתחות אחר ועוקב ,2013 מאוקטובר, בשנה

 ביוזמת לוא בימים שנוסד ומגדר לנשים הידע מרכז רתבמסג המוקם הראשון המקיף הנתונים

 ותבשיטתי ולהנגיש רוליצ ,ףלאסו עתיד החדש הידע מרכז. והחלל הטכנולוגיה, המדע משרד

להקמתו מפורט  מניעה. בישראל מגדר יחסי עלו נשים של מצבן של שונים היבטים על נתונים

"העמדה ההולכת ומתגבשת בחוגי המחקר והמדיניות כי  :בנושא המשרד שפרסם רא"ב"קול קו

 יםנפגעת ממנה וצריכ –ולא הנשים בלבד  –מגבלה שכלל החברה  אהשוויון המגדרי הי סוגיית אי

לתת עליה את הדעת... בישראל גופים רבים מכירים בחשיבות השוויון המגדרי והטמעת 

בישראל גוף ממשלתי המרכז את הידע  ומם... נכון להיום, איןהחשיבה המגדרית ופועלים לקיד

 ת מעשיותמקנה המלצוו המצטבר במחקר

 (Best Practices)  נתונים סטטיסטיים בנושא  דאכיפה ומאגל או ישוםילקביעת מדיניות ל

 מגדר... לפיכך החליט המשרד לצאת בקול קורא אשר מטרתו לאפשר הקמת מרכז ידע אחד או

 אשר מופיע בלינק הבא , ידע בתחום נשים ומגדר"מרכזי  כמה

artments/publications/Call_for_bids/most_rfp20160126_01https://www.gov.il/he/Dep(. 
 

 כלכליים ותמריצים פרסים, מחקר מענקי   3.3.5
ון מגדרי, גם הם כלי , פרסי מחקר ותמריצים כלכליים הניתנים לגורמים המקדמים שווימחקר ענקימ

 שבה תוכנית 2000 שנת מאז פועלת שווייץב.   Gender Mainstreaming  ליישוםבידי הממשל 

https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/most_rfp20160126_01
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 בכל נוושמ הנשים מספר לפי הפדרליות האוניברסיטאות בין שנהב אירו מיליוני -2.4כ מחלקים

 זכאיות ברסיטהבאוני מחלקות שבה, אוסלו באוניברסיטת, גיהבבנור גם פועלת מהדו תוכנית .מוסד

 עמידה-אי, למשל, צרפתב).  2008(הכנסת,  בהן שמתמנות הנשים מספר לפי תקציב לתוספת

 המבקשים גבוהה להשכלה מוסדות אירלנדב. כספי עונש גוררתמגדרית  מכסה בחובת הדרגתית

 שהם הבקשות מספר את להכפיל יכולים באירלנד המדע קחו של המחקר ממענק מימון לקבל

 באוניברסיטאות לקביעות ההולנדי. במסלול נשים הם מהמועמדים 50% אם), 12- ל 6- מ( שולחים

 פועלת שווייץב. (EUC & HG, 2018) אישה שממנות לאוניברסיטאות ניתנים כספיים מענקים

 יותלהפדר האוניברסיטאות בין לשנה אירו מיליוני-2.4 כ מחלקים שבה תוכנית 2000 שנת מאז

 ,אוסלו באוניברסיטת, גיהוונורב גם פועלת דומה תוכנית. מוסד בכל ושהתמנ הנשים מספר לפי

, הכנסת( בהן שמתמנות הנשים מספר לפי תקציב לתוספת זכאיות באוניברסיטה מחלקות שבה

 נשים בקידום תאקטיבי השתתףל הגבוהה ההשכלה מוסדות את מעודד הממשל בגרמניה). 8200

 שוויון לקידום שנתית-רב כניתות גיבש אשר גבוהה להשכלה מוסד זו במסגרת .ובפעילותן בסגל

 מדעה, המתמטיקה תחומימ לפחותמהם  אחד אם, לנשים תקנים 3-2 עבור מימון לקבל יכול מגדרי

-רב כניתות ותהאחרונ בשנים גיבשו בגרמניה מהמוסדות יםשליש-כשני ,בהתאם. מידע מערכות או

 של נוסף קורא קול 2012 בשנת יצא כניתותה של הצלחתה בשל. במימון זכו מהם 80%-כו שנתית

 ). 2015ארנון,  ועדתהמדע,  משרד( הגרמנית הממשלה

 

 נשים באקדמיה בתחומי המדע   לקידוםהמדינה  תברמפעולות    3.4
 

 ערה פעילות מתקיימת תרבו תחותמפו מדינותב, כה עד הדוגמאותמו מהתיאור להבין שניתן כפי

 סעיףב .לצמצומהבאקדמיה ובחיפוש דרכי פעולה  נשים של צוגייה-תלפתור את בעיית ת בניסיון

 .בישראל הממלכתית הפעילות כןבארה"ב, ו פרויקטו אנגליהב פרויקט סקרוייזה 

וההתקדמות של נשים בקריירות  להגדלת ההשתתפות ADVANCE כניתות – הברית ארצות
 ע וטכנולוגיה באקדמיה מד
 של בפרויקטים תמיכהל  (NSF) למדע הלאומית ןהקר מטעם כניתות היא ADVANCE  כניתות

 מגדרי שוויון מעודדת כניתוהת. והטכנולוגיה המדע בתחומי באוניברסיטאות נשים קידום

 ההתקדמות אתו ההשתתפות את המעכבים, ארגוניים חסמים נטרולו בזיהוי התמקדות באמצעות

מוסדות  160 קיבלו ניתכוהת של האינטרנט אתר פי על. האקדמיים במוסדות הנשים סגל של

בין השנים  דולרים ליוןימ 70 -מ יותרבסך כולל של  מענקיםמדינות בארה"ב  47-ב גבוהה השכלהל

. להלן לינק לאתר התוכנית 2016-ל 2001

_id=5383&org=NSFnsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pimswww.. 

 

 הן:  ADVANCE כניתות מטרות

http://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=5383&org=NSF
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 מדעה בתחומי אקדמית בקריירה נשים קידוםלו הייצוג להגדלת מערכתיות גישות פתחל )1(

  טכנולוגיההו

 מדעב האקדמי העבודה בכוח המגדרי השוויון לקידום חדשניות דרכים לפתח )2(

 טכנולוגיה בו

  בתחום אחרות זהויות עם לבותווהצט מגדרי שוויון על המחקרי הידע לביסוס לתרום )3(

 וטכנולוגיה מדע חומיבת האקדמיתהקריירה 

  

, אתני מוצאאו  גזע(כגון  אחרים למאפיינים קשור מגדרבהמנחה שרואה  עיקרוןה לפי

פועלת בשלושה  כניתוהת ,)ועוד חברתי-כלכלי מעמד, אזרחות, מינית נטייה, גופנית מוגבלות

 מסלולים: 

 חדשניות ניארגו שינוי אסטרטגיות בפיתוחתומך    –)IT( מוסדיתה הטרנספורמציה מסלול •

  אקדמיים מוסדות בתוך מקיף שינוי ליצור כדי

 המבוססות ארגוני שינוי אסטרטגיות של יישוםבו הבהתאמ תומך     – ההסתגלות מסלול •

 based organizational change strategies-Evidence,  ראיות על

 בפעולה, יותר או, אקדמיים מוסדות שני  בין בשותפויות תומך      – השותפות מסלול •

 יכולים השותפים .טכנולוגיההו מדעהבתחומי  באקדמיה המגדרי השוויון הגדלת לטובת

 ועוד ומחקר מדיניות גופי, לאור הוצאות, עמותות, התעשיי חברות לכלול

  

 נדרשים הם. לותיהםפעו של הצלחהה עלנדרשים לספק מידע  כניתוהת של המענקים מקבלי

 פעולות של דומה יישום לעודד, לנושא המודעות את להגביר דיכ האקדמית הקהילה לציבור לדווח

  .נוספים אתגרים ולזהות והתייחסות משוב לקבל, מוצלחות

 גשרים בניית   – on-Ramping סדנאות היא  ADVANCE  שמימנה כניתולת הדוגמ

נשים עם תואר שלישי בתחומי המדע,  שבו מצבה הוא כניתוהרקע לת . אקדמית לקריירה

יותר  יםממשלתי תפקידיםלעבוד בתעשייה או ב בוחרותלוגיה, ההנדסה והמתמטיקה הטכנו

תהליך    – 'on-Ramping' רכאמו נקראת לסגל נשים לגיוס חדשה גישה. האקדמיבמאשר 

 ממונותו שלהן אקדמית הלא הקריירה את ממנפות דוקטור תואר עם נשים שבאמצעותו

 on-Rampingסדנאות  שלושהתקיימו  2012-ל 2009בין השנים  .סגל כחברות לאקדמיה

לאקדמיה  התעשייהמ נשים של קריירה מסלול שינויכדי לקדם  ,)UWבאוניברסיטת וושינגטון (

 לא המחקר.  )Carrigan,  O’Leary, Riskin & O’Donnell, 2017( טכנולוגיההו מדעהבשדות 

 ה. הסדנאות הללו למשוך נשים חזרה לאקדמי הצלחתל נוגעבנתונים  מסר

יצירת רשתות עמיתים של אנשי סגל. נמצא  היא  ADVANCEלפעילות נוספת של  הדוגמ

 התנהגויות מאתגרות והן, נשים של קריירה לקידום כזרזים פועלות אלה עמיתים רשתותש
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 כדי מבני ושינוי מדיניות של חרותא צורות עם  ליישם יש עמיתיםה רשתות את. מגדריות ארגוניות

  ).O’Meara & Stromquist, 2015( המגדרי בשוויון לרפורמה ותיעילשהן תהיינה 

פועלת על פי מודל "קולקטיב אימפקט" אשר פותח ה" 5p2"נוספת בארה"ב היא  כניתות

ור ליצ כדיבארה"ב כמתודולוגיה לפתרון בעיות חברתיות מורכבות. המודל מבוסס על ההנחה ש

 טכנולוגיה, מדע, מגוונים משלושת המגזריםיש הכרח בגיוס כוחות רבים ו שפיעשינוי חברתי מ

יוזמות הפועלות על פי  כמההגדרה משותפת של המשימה. בארה"ב ישנן  לפילפעולה  ,וחינוך

 את 2013-ב אימץ בישראל החינוך משרד ).STEM Education( יהמדעמודל זה לקידום החינוך 

 תר התוכנית . להלן לינק לאואת מודל הפעולה שלה כניתוהת עקרונות

us-https://www.5p2.org.il/about. 

 ATHENA  כניתוהמועצה להשכלה גבוהה ות – בריטניה
 וללתהכ ממדיניותה כחלק מגדרי שוויון למען פעילות מקדמת בבריטניה גבוהה להשכלה מועצהה

 הנהגת את פרלש שמטרתם פרויקטים כמה מתוקצבים בשנה שנה מדי .וגיוון שוויון לקידום

 לזכות עשויים גבוהה להשכלה מוסדות זו במסגרת. וניהולה משילותה, הגבוהה ההשכלה מערכת

 מדדים לגיבוש פרויקט יוזמי במימון זכו, למשל ,האחרונות בשנים. נשים קידום למען במימון

 הכשרה דרך מגדרי שוויון לקידום פרויקט יוזמי כןו וטכנולוגיה מדע בתחומי נשים של להשתתפותן

 האנושי ההון לפיתוח ידע "מרכז במימון המועצה משתתפת בבד דב. עבודה ועומס קריירה בניהול

 ולקידום האקדמית לקריירה והדרכתם וחוקרות חוקרים הכשרת למען פועל זה מרכז". באקדמיה

 תמפעילו ניכר חלק. באקדמיה אנושי הון פיתוח בתחומי מדיניות לגיבוש ידע מוקד הואו ,תחדשנו

 הידע מרכז מפעיל היתר בין .האקדמי הסגל בקרב גיווןלומגדרי  שוויון לקידום מוקדש הארגון

 ,British Council; 2015, ארנון ועדתהמדע,  משרד(  לחוקרות קריירה לתכנון והכשרות סדנאות

2018.( 

, במדע נשים של קריירהלקדם  כדי 2007 עד 1999 בשניםפעלה  ATHENA כניתות

 נשיםה שיעורב ניכרת עלייה ולהשיג ,והמחקר הגבוהה ההשכלה בתחום ולוגיהוטכנ הנדסה

 מועצהה תוכניתב ותמכ דרכה בראשית. בריטניהב אלה תחומיםב בכירים לתפקידים שגויסו

 השורה מן מדעניות ישבו ההיגוי ועדתוב. ההתעשיי ומשרד באנגליה הגבוהה השכלהה למימון

 .נשים קידום לטובת השפעתן את להפעיל ונכונות תהבריטי באקדמיה המעורות הראשונה, 

 לעודד כדי בבריטניה באוניברסיטאות פעולות במגוון התוכנית תמכה הראשונות שנותיה בשלוש

 נעשה שאחריהן השנים שלושב .אמפירית תיבחן שיעילותן מוצלחות התערבות כניותות של בנייה

 ימחקר בוצעונוספים.  מחקר וסדותבמ ולהפיצן המוצלחות התוכניות של רשימה לגבש מאמץ

 האופן את, כניתוהת מטרות את ציגמ 2014 נובמברמ מקיף ח"דו. פרויקטהוהערכה של  מעקב

רי מגד ןומגו לקידוםיעילות  נמצאוש פרקטיקותבהרחבה  פרטמ, השונים בשלביה פעלה בוש

 תחומי עשרה( חשובים כלליים עקרונות והתפתחו רבה התקדמותנעשתה  בפרויקטש ומסכם

 ארוכה דרך יש עדיין אך ,מוצלחות להפעלה ויישום) פרקטיקות, שכל אחד מהם כולל פעולה

https://www.5p2.org.il/about-us/
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)(Fox, 2014  .יתרבות  שינוי"ש הוא  אתנה בפרויקט שנלמד ביותר החשוב הלקחהדו"ח,  לפי 

" קבוע מומנטום על לשמור ישלהרפות.  או לעצור מקום אין. פוסקת בלתי מתמדת עשייה מחייב

 ובהן ,לפרויקט אתנה, שנוצרו במסגרתו ופועלות עד היום יורשות. ואכן, ישנן מסגרות )2' מע(שם, 

בתחומי המדע,  המתלמדים אתוהמקצועיות  הבריטיות האגודות את הכולל ,אתנהפורום 

 ,אתנה אמנת :פרויקטהלשמור ולשמר את המומנטום של  תפקידוו ,ההטכנולוגיה והרפוא

. פרויקטה באמצעותומומנה  התפתחהושל נשים  המקומיות תותמהרששהתגבשה בכנס של אחת 

 :הרשת מופקדת אותה המלווה המענקים כניתותעל האמנה ועל 

 ATHENA Scientific Women’s Academic Network )ATHENA SWAN.( מענקים  כניתות

 ,במדע אתנה המלכותית החברה שללבסוף, מערכת הסקרים  .ונמשכת גם כיום 2005-בהושקה 

 ,)Athena Survey of Science Engineering and Technology )ASSET  וטכנולוגיה הנדסה

 .הפרויקט של פעיל תוצר היא גם

 

 בישראל
 בתחומי שיםנ של ההשתתפות שיעור להגדלת בישראל ממלכתיים גופים  של מהמאמץ ניכר לקח

כמו  כניותותד של המדע והטכנולוגיה מופנה למסגרות החינוך הטרום אקדמיות. קהל היע

  ידידי" עמותת בשיתוף והחלל הטכנולוגיה , מדע משרד מקדם אותהש ,"העתיד מדעניות"

 שבהובלת עיריית חיפה ושותפיה ",לטכניון "מובילות כניתוהת וכמו ,הפריפריה שובייבי" עתידים

 יילותחלו לחיילים ומיועדות צבאנוספות מופעלות ב כניותות. תיכון ותתלמיד בעיקר אהו  –

המכוונות  ,ואחרות אלה. לפעילויות )2014(הכנסת, העומדים לפני החלטות על עתידם המקצועי 

חשיבות רבה בהגדלת מאגר הנשים הפוטנציאליות לקריירה אקדמית בתחומי  ,לקהלי יעד אלו

זה ממוקד בהשכלה  מסמךשמאחר   ,בהרחבה תתוארנה לא הןאולם  המדע והטכנולוגיה,

 הגבוהה.  

להשכלה גבוהה וועדת  המועצהשל שוויון מגדרי באקדמיה פעילות ראשיות הן  הבזיר 
 של נשים וייצוג לקידום הקבועה ההיגוי ועדתבאמצעות  ,פועלות הןקצוב שלה. התכנון והת

), 2015( ארנון ועדת"ח דו, העוקב"ח והדו) 2011( כרמי צוות"ח דו המלצות את ליישם, ת"ות/ג"מל

 במוסדות נשים ייצוגבו ובקידום גבוהה להשכלה במוסדות האקדמי בסגל נשים של במצבן שעסקו

  "הנשים מעמד לקידום הנשיא יועצת" תפקיד הגדרת בהתאמה. ההמלצות כללו:  גבוהה להשכלה

 לדוקטורנטיות סיוע ותקציב לפעילות,  מנדט לו נושיינת ךכ    – ומיסודו גבוהה להשכלה במוסדות

, הלידה לחופשת היציאה לתקופת בהתאם המלגה תקופת והארכת לידה חופשותמימון  באמצעות

, ל"בחו דוקטורט-בתר לקיים לדרישה איכותיות חלופות יצירת, האקדמי לסגל נשים גיוס העדפת

 ושילובן לסגל מועמדות להגשת נשים דודועי דוקטורט-בתר ללימודי היוצאות לנשים כלכלי סיוע

 (אי)שוויוןה מצב ח"דו הכנת עלהומלץ גם  .האקדמי בסגל מועט ייצוג להן יש שבהם בחוגים

 של המנהל ולוועד לנשיאבשנה  שנה מדי יוגש והוא, גבוהה השכלהלהמוסדי בכל מוסד  המגדרי
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תקנון ברוח ההמלצות הללו, עוצב,  2016לתכנון ותקצוב בנובמבר  עדהובישיבה של הו .המוסד

להלן קישור . במוסדות להשכלה גבוההלקידום וייצוג נשים  םועדת שיפוט לבחינת פרויקטי

27.11.16-2-1content/uploads/2016/12/105-http://che.org.il/wp- פרוטוקול הישיבהל

signed.pdf. 

המשרד הממשלתי המוביל  באקדמיה וטכנולוגיה מדעב נשים קידום של הממוקד בתחום

, המקדם נשים באמצעות חלוקת מלגות והחלל הטכנולוגיה ,המדע משרדהוא  פעילותב

 נשים לקידום שלה ועדהוה-ותת ובטכנולוגיה במדע נשים לקידום המועצה ובאמצעות פעולתה של 

"קידום ועידוד נשים  הוא 2018-2017העבודה של המשרד לשנים  כניתובת 1.4 יעד. דמיהבאק

 ור לתוכנית העבודהלהלן קישרון השוויון המגדרי". עק –ונערות לעסוק במדע 

18.pdf-v.il/About/Documents/work%20programs%202017http://archive.most.go. 

 

   המדע בתחומי נשים לקידום הגבוהה ההשכלה מוסדות ברמת לותופע  3.5
 

לקידום נשים.  כניותותההשכלה הגבוהה ברחבי העולם מופעלות מאות ואלפי  דותבמוס

 מרמת ,םשוני מיםגור של קידוםבו ביוזמהמהלכים  בזמן-ובאוניברסיטאות רבות מתנהלים ב

 מכוני, המחלקות, הפקולטות דרך, הקבועות המנהלתיות עדותווהו המוסד של הגבוהה המנהיגות

הוא  באקדמיה המגדרי השוויון באי וטיפול נשים קידום בישראל. טיםסטודנ גופי אפילו עדו מחקר

 בכל) 3.5.1עיףסהעולם ( ברחביויישומים ניתן למצוא  כניותות .דיוניםבו היום סדרבנושא קבוע 

    – אוניברסיטאות שאינם גבוההה השכלהל מוסדותהמ וברבים בישראל האוניברסיטאות

 ).3.5.2 בסעיף םפרטי( ועוד סמינרים, מכונים, מכללות

 

 מהעולם דוגמאות 3.5.1
 

 לנשים וחניכה קהילתיות, תמיכה תרש

 החשובים מיםמהגור הם תמיכה רשת של וקיומה קהילה שתחושת שזיהו מחקרים עקבותב

 הקרן בתמיכת, ב"בארה אקדמיים מוסדות עשרות פעלו המדע בתחומי נשים לשימור ביותר

 להגדלת חדשניות ודרכים מערכתיות ישותג פיתחו הם  .למדע הלאומית האמריקאית

 כניתות :לדוגמה כאן מוצגות כניותות שתי.  הללו בנושאים טיפול באמצעות  ןהשתתפות

  )(Program at the University of Michigan מישיגן באוניברסיטת    –  Stride     – סטרייד

 WISELI, program at the University of) ויסקונסין של באוניברסיטה ויזלי ותוכנית

Wisconsin)   

 Corbett & Hill, 2015)(. חונכות רשתות בקידום עסק אתנה פרויקט גם ,לעיל שהוזכר כפי 

 . (Pleschová  & McAlpine, 2015)והמדע טכנולוגיהה יבתחומ בנשים תמיכהבו

http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/12/1051-2-27.11.16-signed.pdf
http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/12/1051-2-27.11.16-signed.pdf
http://archive.most.gov.il/About/Documents/work%20programs%202017-18.pdf
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 למנהיגות והמדע הטכנולוגיה םבתחו סגל ותנש הכשרת

 בתחום סגל נשות הכשירה) University of Missouri-Kansas City( מיזורי אוניברסיטת

 ובמדעים בהנדסה בסגל נשים לעודד כדי, למדע הלאומית הקרן בסיוע, והמדע הטכנולוגיה

 עסקה והיא קביעות קיבלו שכבר לנשים ניתנה ההכשרה. אקדמית מנהיגות לתפקידי כווןלהת

 עקבי שיפור נמצא. בכירים לתפקידים בהצלחה להתקדם כדי צריכות שנשים מנהיגות בכישורי

 חיצוניים משקיפים בדיווחי וגם המשתתפות של העצמי בדיווח, המנהיגות בתכונות

 )O’Bannon, Garavalia, Renz & McCarther, 2010.( 

 

  במדע נשים לקידום פעילויות של מרכזי מארגן כגורם האוניברסיטה בספריות שימוש

 של שונות ותברמ מאמצים משקיעים האוניברסיטאות בתוך שונים שגורמים הבנה מתוך

 פועלות כאלה כניותות קרובות תיםיושלע והמדע הטכנולוגיה בתחום בנשים לתמוך הארגון

 האוניברסיטה בספריות שימוש לבחון הוחלט, עניין באותו אחרות כניותולת מודעות ללא

 והמדע טכנולוגיהה בשדות נשים וקידום לשימור פעולות ויוזם מרכז, מתאם כגורם

 בעבר נשים של לעיסוק הקשורים אוספים הדגשת כללו כאלה פעולות. באוניברסיטאות

 במדע נשים של המשמעותיים םבהישגי הכרההראו  אלו. והמדע הטכנולוגיה בשדות

 גם, מותקיי ועדיין  היו הטיות .מקובלות ואפילו גלויות היו נשים נגד הטיות שבה בתקופה

 לנושאים המתייחסות קריאה קבוצות קיימו ספריותה. כיום פחות וצותנפ לכאורה ןה אם

 יםמקדהמת כנסיםול מדעיים קפה לבתי חסות נתנו, עבודה וחיי עצמית מסוגלות, הטיה של

 קבוצות, כתיבה קבוצות, זמן ניהולל סדנאות, מתח להפחתת כניותות והפעילו, תחוםב

 University of Michigan College of Literature Science, and the) ועוד תמיכה

Arts, University of Pittsburgh Swanson School of Engineering, University of 

Minnesota College of Science and Engineering(   (Palumbo, 2016). 

 

   שינויים של סל/  פעולות שילוב

 ההנדסה כניותות את המסיימות שיםהנ שיעור את להעלות הצליחו ואוניברסיטאות מכללות כמה

 .ןשלה והמחשוב

 

 שהגדיל כמוסד"ב ידוע בארה) - Harvey Mudd College HMC' (קולג מאד הארווי       

בתוך  40%-לכ 12%של  היסטורימממוצע  ,המחשב במדעי המתמחות נשיםה יעורש את תדרמטי

 המכללות לכל כמעט כמו, HMC-ל, היסטורית. 18%הארצי עומד על  הממוצעש בעוד ,שניםחמש 

-ב פרופסורים ם. מנהליהמחשב מדעיל נשים למשוך מועטה הצלחה הייתה, והאוניברסיטאות

HMC  מאמציהם התבססו 2006 בשנת המחשב במדעי שיםנה ייצוג בהגדלת להתמקדהחליטו .

 םמביני אינם והם המחשב במדעי קודם ניסיון אין המתחילים התלמידים לרוב לפיהשעל תפיסה 
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 נמוך לייצוג חשובהסיבה  ,לדעת מובילי המהלך ,היה זה הבנה. חוסר המחשבמדעי  םמה באמת

 יכולים הם המחשב מדעי מהם יםלסטודנט הבהרה באמצעות רק אפילו כי שיערו הם. נשים של

 . תלמידיהם לכל המחשב מדעי יתחווי  את דרמטי באופן ולשפר הנשים מספר את להגדיל

 אתלפני שהתלמידים בחרו  הרבה', א בשנה יםחשוב שינויים שהשלו יושמו זה לצורך

 :התמחותה תחום

מדעי  למדעי המחשב שהציג את מבוא    –קורס חובה      –המחשב לכל אחד  מדעי .1

 אמון ביכולות האישיות.  ובנייתהמחשב. הודגשו יישומים פרקטיים של התחום 

אחרי השנה  מיד לנשים מחקר אפשרויות מתן    –ניסיון מחקר מוקדם  קידום .2

 .האפשר ככל מוקדם, בתחוםהראשונה בקולג' כדי לחשוף אותן לבעיות 

שעוסק בנשים חינם בכנס שנתי גדול  להשתתף אפשרות בלויק 'א בשנה נשים .3

 .Corbett & Hill, 2015)( טכנולוגיהבבמחשוב ו

 

 מישראל דוגמאות 5.23.
 

  היועצות לענייני נשים באוניברסיטאות

 או לנשיא נשים לענייני יועצת המוגדרת פרופסורית מכהנת כיום בישראל סיטאותהאוניבר כלב

 של מצבן על ח"דו פרסוםכ, קרואהמ במישור פעילות כולל היועצות של פעילותן תחום. לרקטור

 קבלת לצורך סגל חברות בקידום הקשורים, כלליים נושאים והעלאת בסנאט והצגתו הסגל חברות

 פתיחת; סגל חברות של ספציפיות בבעיות כטיפול, המיקרו במישור פעילות; בסנאט החלטות

 שנתי עאירו והפקת; לילדים היומשחקי הנקה חדרי הקמת; האקדמי הסגל לנשות אינטרנט אתר

 ". הבינלאומי האישה יום" לקראת

 זהות של יוצא כפועל משתנה הפעילות היקף אולם, מקובל הפך התפקיד עצם כי נראה

 שבו הזמן ומשך המוסד ראשי עם שלהן היחסים מערכת, בפועל התפקיד את המאיישות הנשים

 היועצות רוב. רמגד חוקרות כמו בתחום מומחיות עם השיתוף מידת גם כמו, בתפקיד כהנותמ הן

 אדמיניסטרטיבית לעזרה זוכות ואינן עבודתן על מתוגמלות אינן, קבוע לתקציב זוכות אינן כי דיווחו

 מאוניברסיטה משתנים התקציבים וגובה היועצות זוכות להש התמיכה, הפעילות היקף. קבועה

 לא תמהתייחסו נובעים ההמשכיות והעדר התפקיד ארעיות המוסדות ברוב. לאוניברסיטה

 מסודרים עבודה נוהלי שלהן עבודה ועדות קבעו שלא, האוניברסיטאות ראשי של דיה מעמיקה

 וברורה המשכית, מסודרת עבודה כניתות עדרה. ותקנים אדמיניסטרציה, תקציבים, וקבועים

 וילמובסקי(  יםיהמגדר הפערים בצמצום רבות ולסייע נאמנה עבודתן את לבצע ליועצות מפריע

 ).2012 ,ותמיר

 

 לימודי מגדר ל מגמות
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 תוכניות בניית. ובמכללות באוניברסיטאות ומגדר נשים לימודי של שונות מסגרות מתקיימות כיום

 בתחומים נשים של ביצירות להתמקדות ממסדית לגיטימציה העניקה באקדמיה יםנש ללימודי

 אלו). 2012, ותמיר וילמובסקי( הנשי הקול של ובייחודו המתמשכת בהדרה, אותן שמעסיקים

 בשנות .שונים שיח וסוגי גישות, תיאוריות ,רעיונות מגוון על המבוסס תחומי-רב ידע ענף מעגנים

 מההנחה נבעה, ובארץ בעולם, האקדמיה אל להיכנס השאיפה םהעשרי המאה של השבעים

 יחברת שינוי ולחולל האקדמיה לבין בשטח הפמיניסטית הפעילות בין לקשר יוכלו נשים שלימודי

 ). 2009, ספרן(

 

 אפריל, האוניברסיטה אתר(מתוך וניברסיטה העברית  הא    –   נשיא יועצת לתפקוד דוגמה

 http://womeninacademy.huji.ac.il/book/export/html/13145 בלינק )2018

 . היועצת עומדתיועצת לנשיא האוניברסיטה לקידום נשים במדע ובמחקרהאוניברסיטה מינתה 

  עלת להוצאתם לפועל. שדנה ברעיונות לקידום נשים במדע ופו ועדת מגדרבראש 

 עדה: ועליהם אמונה הושתחומי הפעילות 
 

  קליטת נשים בסגל האוניברסיטה וקידומן.  במסגרת זו: .1

אוניברסיטה העברית השיקה בשנת ה    – ידוד נשים ליציאה להשתלמות בחו"לע •

 של האוניברסיטה העברית.  מצטיינות דוקטורט לדוקטורנטיות-מלגות בתר כניתות 2014

 דוקטורט. -טמפגשים להדרכה לקראת פוס     –דוק" -יום עיון "לקראת פוסט •

האוניברסיטה מקיימת מעקב אחר הקידום של נשות הסגל.  – מעקב אחרי קידום חוקרות •

בסיס של  איןעיכוב לש רור כדי להבטיחיבכל מקרה שנראה שהקידום מתעכב נערך ב

  אפליה מגדרית.

האוניברסיטה דורשת שבכל ועדה  – ייצוג נשים בוועדות משפיעות באוניברסיטה •

 נכון( ניתן של נשים בוועדהה) יהיה ייצוג שוויוני ככל 'משמעת, קידום וכומשפיעה (מינויים, 

  .)אין ןעדיי מהוועדות בחלקו שוויוניייצוג  יש עדותומהובחלק  זה"ח דו לכתיבת

קידום פעולות לקליטה אקטיבית של נשים בסגל  – שילוב נשים בסגל האקדמי •

חושפים את ה ,קרות לפני קביעותחו מפגשי וקיוםחניכה  כניותות ן: פיתוחהב ,האקדמי

כניות ונהלים ום בסיס לפיתוח תיוצריהצרכים הייחודיים של חוקרות באוניברסיטה ו

 מתאימים.

  

 חיי משפחהבת ולימודים ועבודה התומכ כניות לימוד וסביבתות

הסטודנטים ננקטים אמצעים שונים להקל על תלמידות  קאןמסגרת האוניברסיטה ובאחריות דב

הקלות   התוכניות כוללות חיי המשפחה.ליטה בתארים השונים לשלב בין הלימודים האוניברס

  ריון ואחרי לידה, מעונות יום, חדרי הנקה ועוד.ישונות לתלמידות בה

http://womeninacademy.huji.ac.il/book/export/html/13145
http://womeninacademy.huji.ac.il/book/%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
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  גם:   בוצעובמסגרת זו 

 דשים.וח 12-ב בגין לידה או אימוץ הארכת תקופת הניסיון עד מתן קביעות •

  .דשיםובשישה ח או אימוץהארכת תקופת הדוקטורט בגין לידה  •

  .כנית הקלות בהוראה עם החזרה מחופשת הלידהועיגון ת •

עילויות האוניברסיטה הנחתה את היחידות האקדמיות לקיים פ –" 15:30"נוהל  •

כדי לאפשר  15:30מחקריות שוטפות (כגון סמינרים שבועיים), עד השעה 

ות לילדים קטנים) חוקרים שהם אבל(או   מהות לילדים קטניםילחוקרות שהן א

   להשתתף בפעילויות הנ"ל באופן קבוע. 

האוניברסיטה  – , אימוץ, טיפולי פוריותמלגה בגין חופשת לידה מענק •

 .ת המחיה לתלמידות לתארים מתקדמים בזמן חופשת הלידהמלגו וענקושי דואגת

כפי שמתחייב מתקנות ות"ת יש להאריך את תקופת לימודי המחקר (תואר שני 

 שבועות ולשלם מלגת מחיה בתקופת ההארכה.  14-ברט) ודוקטו

כנית השלמת חסרים לסטודנטיות לרפואה היולדות במהלך הלימודים ות •
  .הקליניים

  מים שוניםריכוז מידע בתחו .2

עדה הוקם אתר המרכז מידע על מלגות המיועדות לנשים, על כנסים ועל וכחלק מפעילות הו

 .לו המתאים למקום אחד כל ומפנהוד בנושא מגדר כניות לימומלגות ות

 .מם מתמודדות תלמידות מחקריעשסיוע בפתרון בעיות ואתגרים  .3
 

 "?   עובד"  אכן זה כל האם   3.6
 

   ארוכה. עוד הדרך ובישראל, בעולם המגדרי, השוויון אי לצמצום בההר הפעילות למרות

 לאורך יציבותו הוא 2017 שוויוןה אי דדמ של ביותר והמדאיג העקבי ,הבולט" הממצא בישראל

 הוא השוויון באי המאבק  .OECD ה במדינות גם כך ).8 'עמ ,2017 ,ותואחר ר'צמרת־קרצ( "זמן

 ימד איטית מגדרי וויוןש לעבר וההתקדמות ,ומורכב קשה

)Battle Uphill AnThe Pursuit of Gender Equality: .( ה מדינות בכל-OECD עדיין נשים 

 הן .לניהול להתקדם יםסיכוי פחות להן ישו ,חלקית במשרה לעבוד נוטות ,מגברים פחות ותעובד

 זה יעורש .מלאה במשרה מגברים פחות 15% בממוצע ומרוויחות אפליה עם יותר מתמודדות

 וגם עסקית ובמנהיגות פוליטית מבחינה ייצוג-תבת נשארו נשים .2010 מאז השתנה בקושי

 המועצה מהודעת עולה תסכול תחושת OECD, 2017b).( באקדמיה יהוהטכנולוג המדע בתחומי

”are we still worried about women in  WHYבכותרת ,ם"האו של חברתית-הכלכלית

science? " )2013 ,Council Social and nomicEco UN(  נכתב בהו:  

 נלאומיתהבי הליגה הקמת לאחר שנים 15פעיל,  עדיין במדע נשים בשאלת העיסוק"

 דיונים של שנים לאחר נפתר לא במדע נשים של הייצוג-תתמדוע  .במדע לנשים
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 תחומיל להיכנס ונערות נשים המעודדות בתוכניות דולרים אלפי של והשקעה

, טכנולוגיה, במדע תארים המקבלות הנשים אחוז האחרונות בשנים.] ? [..מדעה

 שווים האקדמיים שהישגיהן אףזאת,  עם[...]  דרמטי באופן גדל ומתמטיקה הנדסה

 באקדמיה העבודה את עוזבות גברים מאשר נשים יותר, גברים של אלה על עולים או

 למלוא ולהגיע ישארלה מהן המונעים מסוימים מכשולים בגלל זאת. הדרך בתחילת

 אבל, חדשים הם הללו מחסומיםהמ חלק. באקדמיה מקצוע כנשות ןשלה הפוטנציאל

 נשים למה. אחרת מעט נראות הן אם גם, נותרו שנה 40 או 30[לפני] מ הבעיות

 עדיין תקפה [...]".   2001 -מ השאלה? המדעי העבודה כוח את עוזבות

 

. למרות ותהאוניברסיטאתר אתגר קריטי במגזר השוויון בין המינים נו אי המאמץלמרות 

 השוויון נמשך. -ההתרחבות של ההשכלה הגבוהה והגברת ההשתתפות, אי

ברחבי העולם הראו כי לעשייה הרבה יש  ויוזמותבשנים האחרונות  המחקרזאת,  עם 

 מלמעלה התערבות לאחר לעיתים, ניכר שיפור חל המפותחות מהארצות בהרבהתוצאות.  

 צעדי בין חיובי קשר, למשל, נמצא ). 2015 ,ארנון ועדתדו"ח , המדע משרד( מתקנת והעדפה

 ,Timmers) הפרופסורים בקרב הנשים שיעור והגדלת הזכוכית תקרת צמצום לבין מדיניות

Willemsen, & Tijdens, 2010) .המובילות האוניברסיטאות במנהיגות המגדרים בין הפער 

 חשיבותל בנוגעאין ספק   .)Bothwell ,2017 ( נמוך ובשיעור לאט כי אם, הוא אף מצטמצם בעולם

 פעולה דרכי למציאת חשיבות יש ולכן, באקדמיה זה ובכלל, העבודה בשוק המינים בין השוויון

 הפרק הבא.בכך עוסק  .המגדרי השוויון לקידום יעילות

 

 לפעולה המלצות.  4
 

ם להלן במקורות העיקריים המפורטי משתמשמשופעת המלצות לפעולה. המסמך הנוכחי  הספרות

 :להיכרות עם ההמלצות מן השנים האחרונות

 

 האירופי האיחוד של וחדשנות במחקר מגדרי שוויון מטרות הטמעתלו ליישום המדריך .1

 2016-ב שהופעלו ארציות להפעו תוכניותהקובע קווים מנחים ובוחן 

  European Commission and the Helsinki Group, 2018)(. 

 2017 -ל 2007השנים  בין והטכנולוגיה המדע תחוםב נשים בנושא מקיפה ספרות סקירת .2

 .(Blackburn, 2017) גבוהה השכלהל במוסדות

 .(Williams, Phillips & Hall, 2016)והטכנולוגיה  המדעהמלצות לשימור נשים בתחומי  .3

 .(Corbett & Hill, 2015) אותשל האגודה האמריקאית של נשים באוניברסיט םפרסו .4

),  2015ועדת ארנון בנושא קידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה ( המלצות .5

https://www.timeshighereducation.com/author/ellie-bothwell
http://www.tandfonline.com/author/Blackburn%2C+Heidi
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 ,)2011( כרמיצוות  המלצותעל  ומוסיפותנשים באקדמיה  ייצוג וקידום  העוקבות אחרי 

 .גבוהה להשכלה וסדותבמ האקדמי בסגל נשים של מצבן שבחן את

)  הוא זה במסמך השני(בפרק  מגדרי שוויון בפני כחסמים שהוצגו מהגורמים אחד שכל לציין חשוב

פעולה  כניותות. החסמים השפעת את ולרכך למתן שנועדו פעולה כניותותלנושא להמלצות ו

ה (כפי והמלצות אלה אף מיושמות בחלקן במידה כזו או אחרת של הצלחה, שאינה תמיד ידוע

   שניתן ללמוד מהפרק השלישי במסמך זה).

 

 מגדריות הטיות של ההשפעה להפחתת לפעולות המלצות

 בתחומי נשים נגד ההטיה צמצום. ביטוייו כל על המגדרי השוויון לאי הבסיס הן מגדריות הטיות

 להשגת הארוך לטווח ביותר הטובה האסטרטגיה.  רחב חברתי מאמץ הוא והטכנולוגיה המדע

 כהרגל להטיות התייחסות. מגדריות הטיות שיוצרים תרבותיים סטריאוטיפים שינוי היא זו טרהמ

 :הןופעולות שונות בנושא. ב כניותותמאפשרת הצעה של   תיקוןאו ל לשינוי הניתן

  האוניברסיטה סגל בקרבלהטיה מגדרית  מודעות לקידום סדנאות

 המודעות לקידום חינוכית התערבות שעניינן סדנאות של ויישום פיתוח מתארים מחקרים
 הדוגמ. מגדרי שוויון לכיוון מוסדי שינוי לקראת כצעד האוניברסיטה סגל בקרבלהטיה מגדרית 

 קרנסשל  במחקררב  ירוטבפ מתוארת מוסדי שינוי לקדםשהופעלה ונמצאה כעשויה  הלסדנ

 ואחרים

 ) Carnes, Devine, Isaac, Manwell, Ford, Byars-Winston, Fine.& Sheridan, 2012.( 

 STEM  סגל מחברי לפחות שלישש למסקנההגיעו החוקרים  ההסדנ תוצאות על בהתבסס

 כולם כמעט, אליה גיעוי אכן Bias Literacyשעות שעניינה  2.5 בת בסדנהלהשתתף  שיוזמנו

 םהממצאי פי על. מגדרי שוויון לקידום בכתב התחייבות ישלימו מרביתםו מועילה אותה ימצאו

 . מגדרי בשוויון מוסדי שינוי לקדם למעשה עשויה זו חינוכית התערבות, הללו

 בהרחבה מתוארתלהתמודדות עם הטיות בתהליך ההערכה  הסדנל נוספת הדוגמ

 ? עמדות ולשנות מודעות להעלות כיצד: ערכותה במהלך משתמעות מגדר"הטיות  במסמך

 גיוס ועדות של מגדר בנושא הכשרה דםלקהמלצות רבות  ישנן. ERAC, 2017a)( "סדנה ח"דו
המלצות  השפעת לסגל. נשים גיוס בתהליך מגדר הטיות למודעות להעלות כדילסגל האקדמי 

 אופןבו )(Madera, 2009 מועמדים של המלצה מכתבי בבחינת, לעיל שתוארניכרת, כפי  אלו

 .)Timmers,Willemsen & Tijdens, 2010( דרושים מודעותהניסוח של 
 

 מגדריתוהתמודדות עם הטיה  ארגוני לשינוי מודלים וחפית

  אנקר באקדמיה והטכנולוגיה המדע בתחומי מגדרי שוויון לקידום המוצעים המודלים אחד     

Metrics-Based Bias Interruptersמגדר הטיות לזיהוי שלביםודל בן ארבעה . זהו מ ,

 במדד ההפרעה של ההצלחה ידתומד" הטיה"הפרעת  יישום, להטיה מדידים ערכים הצמדת
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ומתמשכת בניגוד לשיטות  זמנית-וב רחבה עשייה מאפשר, מפתחיו לדברי, המודל. נטיווהרל

 .(Williams, at al, 2016)פעם בהטיה אחת   כלבהמסורתיות המטפלות 

 –להפעלת המודל   המדוג

 

דות הבית של "עבו או "משרדיות"עבודות  של כבד בנטל המתבטאת הטיה זיהוי    – 1 שלב

 משימות ביצוע, רשימות, רישום אספקה הזמנת, פגישות תיאוםהמחלקה" (תכנון מסיבות, 

 למדידה אובייקטיביים ערכים ופיתוח בסגל גברים לעומת נשים על המוטלאחרות)  ניהוליות

  .)תפקידים ניטור, הסגל אנשי בקרבסקר (

 מנהל מינוי, מסיבות לתכנן נשיםמ, במקום לצפות למשלהפעלת מפריע הטיה (     – 2 שלב

 שמנהלן או שלו בהזמנות מטפל, לקבוע כלל שכל פרופסור ציוד מזמינות נשים אם; לנושא

 מערכת םלייש     – אחרים סגל חברי של סטודנטים מדריכותאם נשים  ;הציוד כל את מזמין

 רופסוריםפ של תלמידים מנחים שהם פעם בכל המחלקה ר"יול מודיעים פרופסורים לפיהש

 . ...)'וכו רב לזמן אחרים

 מחולקת מחלקהאו ה המשרד עבודת אםאחרי השינויים כדי לראות  מעקב. מדידה   –3 שלב

 . הפרופסוריםיותר בין  יונישוו באופן

 תוצאות.  בהתאם ל פעולה   – 4 שלב

בר , כמובן, לאקדמיה) מתאר מענטיוומתחום עולם התעסוקה (הרל נוסף מודל            

 פעולה דפוסי להחליף כדי מספק כוח גיוס של כתהליך שוויון של לפרקטיקה מגדרית מפרקטיקה

 דווקא לאו נשים להעצים היא המודל מטרת. נשים עבור מכלילים בדפוסים קיימים מגדריים

 באמצעות אלא (הגבריים), הקיימים המשחק לכללי ולהתאמה להסתגלות כלים מתן באמצעות

 שיהפכו עצמם, כך הארגונים של המשחק כללי לשינוי מעצימה חברתית לפעולה כלים מתן

 נגיש שהוא בכך תרומתו .)2015, ולרר אליהו בן(  נשים עבור ומעצימים שוויוניים, למכבדים

, יםנתפס מםיע וההתמודדות הארגוני בשדה כוח ביחסי העיסוק ראש, נשים עבור לשימוש ואפשרי

 השינוי מהלכי של שיטתיים ותכנון ניתוח באמצעותלעשות זאת  תןני. ומרתיעים זריםעבור רובן,  

 ליצירת פוטנציאליים שותפים וגיוס איתור, הקיים המגדרי הסדר את המשמרים הכוחות חשיפת:

 כוח בעלות נשים ורתימת שינוי כסוכנות עצמן הנשים של חהכו ומינוף זיהוי ,חדש מגדרי סדר

  .אחרות נשים למען לפעולה והשפעה

 בגיוס לסגל  מגדרית הטיה של ההשפעה את להפחית לעזור שיכולות יטותש

 ברורות תפקיד דרישות בהןו, שיטות כמה מציעה באקדמיה נשים בקידום העוסקת הספרות      
, אובייקטיביים עבר ביצועי על החלטות, ביסוס ועמדיםהמ לכל שווה באופן ומיושמות

.  שיטה ויסודיות עמוקות אישיותבהערכות  מודעות להטיות מגדר אישיות והשקעת זמן

 מתייחסת קלאסיתדוגמה  .מועמדים ממסמכי מגדרי מידע הסרתשנמצאה יעילה היא 

 הגדולות הסימפוניות בתזמורות מהנגנים 10%-מ פחות 1970- ב. מקצועיים מוזיקאים לשכירת
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 מסוימים מידיםתל לטובת מוטות להיות עשויות בחירות כי החשש בגלל. נשים היו ב"ארה של

 יוכלו שהשופטיםכדי  ,מסך ריומאח בד-מבחן של חדש בנוהל ב"בארה תזמורותהחלו כמה 

 חלקן הוכפל ההחלטה יישום שלאחר השנים עשריםב. המבקשים את לראות לא אבל לשמוע

  (Corbett & Hill, 2015) 40%-לכ 20%-מ ,גדולות סימפוניות תזמורות שכרו אותןש נשים של

 

 מחקר ומענקי פרסים חלוקתב מגדרית הטיה של ההשפעה חתתלהפ שיטות

 המדע בתחומי נשים של להתשה גורמיםה אחד הוא מדעיות בתרומות הכרה דרעה      

 קבלתלהאקדמית ו יררכיהיבהידום בהישג וגם לק הכרהלזה חשיבות  לנושא. והטכנולוגיה

זה פותחו על ידי הקרן לקידום שוויון מגדרי בתחום  מומלצותקביעות.  שיטות עבודה 

 חוקרים כמה) וAWISלמען נשים במדע ( האגודה) בשיתוף NSFהלאומית למדע בארה"ב (

, המלצה ובמכתבי בבקשות מגדרית ניטרלית בשפהשימוש  :כוללות המלצותיהם.  נוספים

, והערכתם הנבדקים ההישגים  של ברורה הגדרה, עמדותווהמ המועמדים מאגר גדלתה

 מודעות והעלאת )ראש כיושבות בעיקר( ופרסים קרנות של המינויים עדתווב נשים הכללת

 Cadwalader, Herbers & Popejoy, 2014; Lincoln, Pincus ( ההטיות לנושא הוועדות

& Leboy, 2011(. 

 

 נשים של תקריטי מסה יצירת

 מצליחות יםנש של קריטית מסה יצירת היא והטיות סטריאוטיפים לשינוי המוצעת נוספתדרך      

. במקרה זה הפתרון והבעיה אחד הם.  (Corbett & Hill, 2015)והטכנולוגיה המדע בתחומי

 ,זמן הקצאתבו המשאבים בחלוקת שוויון על לחיוב המשפיעה ,הקריטית המסהתיאוריית 

 ,אחרים מחקריםב ספק הב הוטל אך ,Carrigan) 2011מחקרים ( כמהמפירית בנתמכה א

אחד המחקרים הציע דרך  . Broome, Conley & Krawiec, 2011)שבחנו אותה לעומק (

 יסוד בבעיות לטפל יש. לשינוי מספיקה או הכרחית אינה קריטית מסה     –ליישב שניות זו 

 חיובית השפעה יוצרת לסגל שמגויסת אישה שכל הבנהתוך  םוסטריאוטיפי אפליה של

(Hillard, Schneider, Jackson.& LaHuis, 2014) . 

 

 אחריות לקידום שוויון מגדרי על מנהלים בארגון  הטלת

 פחות להסתמך המנהלים אתאחריות אישית לייזום והובלת פעולות קידום שוויון מגדרי תעודד      

 לא הטיות על מבוססים להיות עשוייםאשר  ,)למשל, והערכה(בגיוס  שלהם האינסטינקטים על

 כאשר. יותר רבה בזהירות אותו ולעבד וונטירל מידע לאסוף מאמץ יותר להפעיל, מודעות

 בדרכים לפעול נוטים הם, יהםולהחלטות למעשיהם אחראים ויהיו בחנויי שהם יודעים אנשים

 זמן של לחץב נמצאים כאשר טותהחל לקבל ויעילה קלה דרך הם סטריאוטיפים. להצדיק שניתן

 אחראים אינם הםש יםמעריכ םאנשי כאשרו ,הזמן אותוב רבות משימות על כשעובדים או

    .(Corbett & Hill, 2015). שלהם ולהחלטה לשיפוט
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 אקדמית קריירה-משפחה באיזון תמיכה

 מערכת וכןוהה במוסדות להשכלה גב ')וכד הנקה חדרי, יום מעונות כגון( פיזיות תשתיות יצירת

שאחרי  בתקופה םילדי וגידול משפחה חיי לבין האקדמיות דרישותה  בין האיזון על שיקלו כללים

המדע,  משרד( גבוהה להשכלה במוסדות  "Family-Friendly"קבלת הדוקטורט, כדי ליצור מצב 

 .  )2015, ארנוןועדת 

, הביתעבודה מל אפשרות, שותגמי עבודה שעותכגון   –   הסדרי עבודה גמישים לנשים הפעלת

 ).ICT   )OECD, 2017b - מקוונות הוראהימוש בטכנולוגיות ש

 התייחסות . עובדים בהערכת "stop the clock"   "ביולוגי זמן"ל במקום "אקדמי זמן"ל יחסותהתי

 הכרוכות לחופשות אחרות, או לידה לחופשת ותיוצאה נשיםש הבעיה את לצמצם עשויה  כזו

ולכן  דומים,ה אקדמייםה הישגיםה בעלי הגברים הןמעמיתי ותמבוגר תהיינה דים,בגידול היל

 .)2008(הכנסת,  נחיתות בעמדת להיות ותעלול

 

 תמריצים באמצעותלידה  חופשתל לצאתאבות  עידוד

 העבודה. בכוח ולהתקדם להישאר תוכלנה מהותישא כדי חיונית בטיפול האבות של ההשתתפות

לחופשה  בזכותבות תמריצים חזקים להשתמש לאמציעות  OECDדינות הולך וגובר של מ מספר

, סימון(מזרחי  מיושמת לא זו המלצה בישראל ).ECD, 2017bOבמשך כמה חודשים או יותר (

2015(. 

  

  ובאקדמיה  במשפחה - ערך כלכלי ל"עבודות טיפול" המוטלות על נשים  מתן

 הטיפול לעבודת כלכלי ערך לתת היא מגדריות הטיות לצמצום הקשורה מעניינת הצעה          

 שלחינם בנטל העיקרי  נושאותעובדה שנשים ה     – הבסיסית המגדר הטיית. החברתי והשכפול

 ,Chidiac) 'ידיאק (צהיא המקור לצורה מכוונת של ניצול רווחי, טוען      – הילדים וחינוך טיפול

. דו"ח מדד כלכלי ערך תישא החברתי לוהשכפו השימור עבודת שבה דרך על לחשוב ויש2017

 המשפחה ובנות בבני והטיפול הבית תבעבודו מציע לראות )2017, ותואחר צמרת־קרצ'ר(המגדר 

 החלוקות את מחזקת ממנה התעלמות אשר והחברתית הכלכלית מהפעילות נפרד בלתי חלק

 .החברתי השוויון קידום את ומעכבת המבניות

 

 "לבחו לנשים דוקטורט פוסט בנושא המלצות

 עיסיל ניותפרט פעולה כניותוות המלצות ישנן. רבה להתייחסות זה נושא זוכה חשיבותו בשל

, למשל, השוויצרית הלאומית המדע קרן. דוקטורט-הפוסט משוכת את לחצות לדוקטורנטיות
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 ,"באקדמיה נשים קידום" בשם דוקטורט-פוסט למימון חדשה כניתות 2017 סתיו מאז מיישמת

 . )European Commission 2018( בשווייץ פרופסריותה מספר את להגדיל שנועדה

-לבתר הצטיינות מלגות הרחבת העיקריות של ועדת ארנון בנושא זה הן:  ההמלצות  בישראל    

 במהלך והנחיה חניכה תהליכי ושיפור לדוקטורנטיות ייעודיות מלגות מתן, לנשים דוקטורט

 ).2015(ועדת ארנון,  הדוקטורט

 לתכנון ותקצוב הן:  ועדהווה גבוהה להשכלה המועצהשמציעות  הפעולות

 דוקטורט בחו"ל -יות בנושא פוסטהפצת מידע לדוקטורנט  •

 דוקטורט בחו"ל-מתן כלים להתמודדות עם חסמים ביציאה לפוסט  •

 דוקטורט בחו"ל-מתן מידע על מלגות לפוסט  •

 קורים, סמינרים, כנסים וכד') , בי"לדואחו"ל ( עםשר מתן מידע על איך לשמור על ק  •

 וליסטי להתמודדות עם בעיית   גיבוש קול קורא למוסדות שיתמקד בפרויקטים שיציעו מענה ה  •

 ) 2017"ת, ותדוקטורט בחו"ל והחזרתן לארץ   (מל"ג -היציאה של נשים לפוסט 

 
 המלצות המופנות ישירות לנשים.  ישנן  - לנשים באקדמיה המלצות

 על תקרת הבטון. את לשבור, הצרכים והקשיים שלהן יוכרוש כךל יותאאחר יותלהצריכות  נשים

 הןאישית של ומחויבותאישי  עניין. ללא ןעל קידום הקריירה שלה לחםיהיות לאנשים אקדמ

קשה לראות כיצד כל אחד מהצעדים האחרים שנועדו לקדם את הקריירה  אקדמיתלקריירה 

   ).Huong, 2013(פרי  ישאי ןשלה
צריכות לנהל משא ומתן על המשאבים הדרושים להשלמת הפרסומים הנדרשים לקביעות  םנשי

למחקר, חומרים  זמן או מעבדה הקצאתסטודנטים, בתמיכה  כולליםמשאבים אלה  .םולקידו

 מימוןב האקדמיהמוסד  השתתפות ,וציוד,  תמיכה, גישה למחשוב ותוכניות סטטיסטיות

 ולמחקרהוראה ללוח זמנים  יצירת, Mentorמבוגרים,  צעירים או בהורים יםילדב לטיפול

 עבודהמולהימנע  מגדר סמך עלאו עבודה ל , לדחות בקשות זרותהןחיים שלל שתואם 

בקידום, להיות חלק ממערכת של כתב עת מדעי  כתלא מוער אך מזמנן השקעה תדורשש

 ).Bonawitz & Andel, 2009ועוד (

 

 וטכנולוגיה מדע תחומיב אקדמיה בסגל נשים בקרב למנהיגות אימון
 בהנדסה בסגל נשיםלעודד  כדי, נוסד למדע הלאומית הקרן במימון, למנהיגותהמכון      

 אצל נמוכה בעלות סדנאותב השתתפות באמצעות אקדמיתלתפקידי מנהיגות  כווןל ובמדעים

 כדי צריכות שנשים מנהיגות בכישורי התמקדות תוך, באקדמיה קביעות קיבלונשים שכבר 

 מדידת אחר חמש שנים במשך. מעקב ןאדק ותפקידי בכירים תפקידים בהצלחה למלא

 O’Bannon)במיומנויות ההנהגה של המשתתפות ביעק שיפור הראה האימון לש ההשפעה

et al., 2010) . 
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  ידי חניכה ותמיכה  עלהמדע והטכנולוגיה  תחוםב נשים שימור
 

    נושא מרכזי והעיסוק הרב בו מעיד על החשיבות  ואהנשים בתחום המדע והטכנולוגיה  שימור

 . תמיכהלו לחניכה המיוחסת

, הקריירה שלבי בכללתמוך בנשים הנמצאות במסלול קריירה באקדמיה  מוצע     

ארגונים לאומיים או בעמותות, בבאמצעות רשתות תמיכה רשמיות ובלתי רשמיות בקמפוס, 

, מענקים, מיםפרסו :יעוץ לנשים בסגל בנושאים שוניםמידע וי הנגשתבאמצעות קשרים אישיים, 

 .)2017Blackburn ,ירה ומנהיגות  (ופיתוח קריעבודה -ה, איזון משפחמלגות

 חניכהכניות והתערבות פסיכולוגית, ת אמצעותב לתמיכההמלצות  ישנן    
 והטכנולוגיה המדע תחוםלנשים בשלהבטיח  כדי ,רסיטה או במחלקה ושיעורים מקווניםבאוניב

 .) (Clark, Dyar, Maung & London, 2016כדי להצליח  ותצריכ ןה שהיש התמיכ

 נשים העצמת שמטרתהמקצועית מותאמת אישית  חונכותל אפשרות ליצור גם מומלץ     

 ,European Commission & Helsinky Group( שלהן הקריירה להתקדמות נוגעב מדעניות

2018  .( 

עבור צעירות,  ע והטכנולוגיה כמודל לחיקוינשים מצליחות בתחום המדב להיעזר מומלץ

 יכולותלויכולותיהן ל בנוגעעצמיות ה יהןתפיסות אתו הןמתמטיות שלהשתחזקנה  את העמדות 

 של נשים. 

 בהן תמיכהלו תחוםב נשיםשימור ו ידודעל מומלצת דרך הן גםסטודנטים לקהילות למידה 

נשים ל, מכללות לימוד תחומי פי לעלמידה קטנות, מגורי סטודנטים  קבוצות :לכיתה מחוץ

המדע והטכנולוגיה  תחוםל נערותושותפויות בין מכללות לבין בתי ספר תיכונים כדי לחבר 

Blackburn, 2017)(. 

 

 והטכנולוגיה דעמשדות הבאקלים מחלקתי ידידותי לנשים  או עבודה סביבת יצירת
 נשים של מלאה השתתפות להשגת הכרחיים הם המכללות ובסביבת העבודה בסביבות שינויים

 :על, היתר בין, מומלץ זו במסגרת ).Corbett, Ch & Hill, C. 2015(  ומחשוב בהנדסה

 המדע בתחום הבמסגרת קרייר אנשים עם לעבודה והאפשרות קהילתיים היבטים תהדגש

 ).(Blackburn, 2017הבנה שאלו חשובים מאוד לנשים  ךמתו והטכנולוגיה

ונה, למשל, לדרישות הכו  השונים היבטיה על העבודה סביבת לחשיבות מודעות העלאת

 תלמידים על תלהקשומערכת השעות ועומס הלימודים, לקורסי המבוא (המתוכננים בכוונה 

, נמצא. ועוד התחרותיות הדגשת), חסר בייצוג מיעוטיםלו לנשים יותר ומזיקים ולהרחיקם,

http://www.tandfonline.com/author/Blackburn%2C+Heidi
http://www.tandfonline.com/author/Blackburn%2C+Heidi
http://www.tandfonline.com/author/Blackburn%2C+Heidi
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 תחושה חזקהומוטיבציה גבוהה יותר  מראות גברים מעטנשים בכיתות מעבדה עם ש, למשל

 ).(Blackburn, 2017 של רווחה אקדמית במגמות המדע יותר

 וצורות סלידה מעורר קרובות תיםילע נשים של עצמי קידוםשמאחר    קידום עצמי  הגבלת

 הקידוםלץ להגביל את  , מומדבר אותו בדיוק עושים גברים כאשר גם, חריפה תגובה של אחרות

 לפרסם יכולות נשים בהן אשר פורמליות דרכים להקים לפחות, אפשרי בלתי זה אם, או העצמי

 חודשית ל"דוא הודעתב למשל ,חברתית מבחינה מתאים שנראה באופן שלהן ההישגים את

 עוסקים בהםש מחלקות במפגשי או המחלקה חברי של להישגים תנוגעה המחלקה מהנהלת

 לגברים גם כמו, עצמם את לקדם המתקשים צנועים לגברים ויעזר גם אלו פעולות. אלו בהיבטים

 דומות פעולות נוקטים הם כאשר חריפה בתגובה נתקלים קרובות תיםילע אשר ,שחורים

(Williams et.al.,  2016). 

 

 "מתקנת"פעולה  למדיניות המלצות
  מחקר וארגוני יברסיטאותאונ עבור לחובה והפיכתן מגדרי שוויון כניותות מיסוד

 

פעולות לקידום שוויון מגדרי ו כניותותליישום  מדריךהאירופית  הנציבותפרסמה  2018-ב      

 המדריך. (European Commission and the Helsinki Group, 2018) וחדשנות במחקר

 קבוצת ערכהש סקר ועל 2016-ב הופעלוש ארציות פעולהמבוסס על לקחים שהופקו מתוכניות 

 חקיקהל שיש הרבה החשיבות תדגשומ במדריך. חדשנותבו במחקר מגדר בנושא הלסינקי
 הוצגו שחלקן, דוגמאות ניתנות גםו מגדרי שוויון קידום על רחבות לאומיות טרטגיותאסלו

 . )3.3(סעיף  זה במסמך

  

 חלק, השלישי בפרק שתואר כפי, ןה. ממוסדות כניותולת הדוגמ ןה ומכסות מטרות

 שיישומם ויעדים מכסות. הארצית ברמה ומוסדיים תרבותיים שינויים של כוללת סטרטגיהמא
 סוכנויותלא רק על ההנהלות של  להחיל יש רחבות לאומיות אסטרטגיותוב בחקיקה מעוגן

 חשובים החלטות קבלת גופי שהן, וגיוס הערכה ועדותאלא גם על  ואוניברסיטאות מחקר ארגוני, מימון

 ,OECD, 2017b; EUC & HG, 2018; Bagues; 2005 ,(בן דודת בנושא זה הםב מטפלים שלא

2017(.    
שוויון  לקידום אקטיביים-פרו אמצעים המאמצים למוסדותתמריצים   ותמריצים סנקציות

 שקבלנים דורשות פדרליותלדוגמה, סוכנויות  ,בארה"ב .הצורך לפי ציות-אי על סנקציות אומגדרי 

 עבודה כוח פחות יש שבו מקרה בכל הייצוג אי לצמצום כניותותה יפתחו שעובדים עבור הממשל

 .Corbett & Hill, 2015)( לצפות היה סביר מאשר אחרות מקבוצות אנשים של או נשים של
, האקדמיים המוסדות איכות להערכת המשמשים במדדים המגדרי השוויון נושא שילוב

   ).2015, ארנון ועדת(דו"ח   כתמריץ נוסף

http://www.tandfonline.com/author/Blackburn%2C+Heidi
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  התהליך להצלחת הכרחיים תנאים  -? לעשות איך  4.1
 

כרחיים להצלחה של הפעילות לקידום שוויון מגדרי תנאים ה ישנםלפעולות נקודתיות   נוסף

   :באקדמיה

 מגדרי שינוי של ומימוש הובלה, זוםיי    – והנהלותיהם המוסדות של ומחויבות הובלה •

יבות, זמן ומעורבות עמוקה מצד סוכנות השינוי מחו הדורש ושיטתי מתוכנן מאמץ הם בארגונים

 התגייסות ללא שינוי תמגמו רוליצ, אפשרי לתיב לא אם, מאוד קשה). 2015(בן אליהו ולרר, 

"ח דוב נטען ,םוהנהלותיה גבוהה להשכלה המוסדות מצד אקטיבית אחריות תקבלו אמיתית

 ישאנועד  מהממשלהרמות,   בכל התקייםל צריכה זו). מחויבות 17, עמ' 2015( ארנון ועדת

התחלה  צרוישי לביצוע םפשוטי שינויים להציג שמוכן מחלקה ראש ללא. האוניברסיטאות סגל

 בינוניה בטווח נהישת מאודאותם, מעט  ולנטרשל שינוי מדיניות והתנהגות, להתמיד בהם 

 "ב,בארה Harvey Mudd College HMC  דוגמתבתחום,  הצלחות. Fox, 2014)( והארוך

והפעילות של נשיאת הקולג' מתוארות כגורמים הראשיים להצלחת המוסד להגדיל  התמיכהו

 .)(Corbett & Hill, 2015 והטכנולוגיהיוצא דופן את ייצוג הנשים במקצועות המדע  באופן
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