י"דאייר,תשע"א
81מאי,1188

הנדון :צוות לבחינת מצבן של נשים בסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה-
דו"ח והמלצות
כללי
.8ביום23.02.2011מינתהות"תצוותלבחינתמצבןשלנשיםבסגלהאקדמיבמוסדותלהשכלהגבוהה. 
חבריוחברותהצוותהםכדלקמן :







פרופ'רבקהכרמי,נשיאה,אוניברסיטתבן-גוריוןבנגב–יו"ר 
פרופ'דפנהברק-ארז,אוניברסיטתתל-אביב 
פרופ'פייסלעזאיזה,אוניברסיטתחיפה 
פרופ'מלכהרפפורטחובב,האוניברסיטההעברית 
פרופ'עליזהשנהר,נשיאה,מכללתעמקיזרעאל 
גב'תמרמעגן-אפרתי–מרכזתהצוות

הצוותהוקםבעקבותדיוןשהתקייםבנושאבות"תבישיבתהביום.81.8.1188

. 1עםהקמתהצוותנעשתהפנייהלמוסדותלהשכלהגבוההבבקשהלהעבירחומריםוהתייחסויותלעיון
הצוות .מעבר לכך ,בפני הצוות הוצגו נתונים לגבי מצבן של נשים בסגל האקדמי במוסדות להשכלה
גבוההבישראלובעולםכפישרוכזועל-ידיפרופ'כרמי,יו"רהצוות,וכןמסמךעמדהשליועצותהנשיא
באוניברסיטאות .



עמדה עקרונית

. 3הצוותסבורכיקידוםהשוויוןהמגדריבמוסדותלהשכלהגבוהההינויעדראשוןבמעלה–הןמטעמים
שלצדקוהוגנותוהןמטעמיםשעניינםקידוםהמצוינותהאקדמיתעצמה. 

 .4לאחרשבחנו אתהנתוניםשבפניהם כלחבריהצוותתמימידעיםלגביהערכתהמצבהנוכחיבהשכלה
הגבוההכדלקמן :
א.נשיםלומדותבמוסדות להשכלהגבוההבישראלובעולםומגיעותלהישגיםמצוינים,ואףמיוצגות
בשיעורממוצעשלמעל01%בקרבמסיימיתוארשלישיבמוסדותלהשכלהגבוההבישראל .
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ב. שיעורהנשיםהולךויורדעםהעלייהבסולםהדרגותהאקדמיכאשרהשיעורהממוצעשלהןבקרב
הדרגההעליונהשלפרופ'מןהמנייןכיוםהואכ-80%בלבד .
ג.נשיםמתמודדותעםחסמיםייחודייםבמהלךהקידוםהאקדמי–חסמיםהקשוריםבצורךלשלבחיי
משפחהוקריירה .
ד.המלצותהצוותמכוונותלהתמודדותעםהחסמיםהטכניים,החברתייםוהתרבותייםמבלילוותרעל
הישגיםגבוהיםומצוינותמדעית .

 .0הצוות התרשם כי נשים מתמודדות עם קשיים ייחודיים בקידום האקדמי בכמה שלבים קריטיים
ובהתאםלכךממליץכדלקמן :
א.שלבהגיוס– עלהמוסדותלבצעצעדים פרו-אקטיבייםלאיתורמועמדותמתאימותלמשרות בכלל
המחלקות .מאחר והדרישה לפוסט-דוקטורט בחו"ל מהווה חסם ספציפי (בשל גורמים חברתיים-
תרבותיים וכלכליים המקשים על נשים לצאת לחו"ל) אשר מלכתחילה מפלה לרעה מועמדות
מצוינות רבות ,יש מקום לבחון הענקת מלגות מוגדלות לפוסט-דוקטורט לנשים עם משפחות וכן
אלטרנטיבות של פוסט-דוקטורט בארץ ,תקופות קצרות של השתלמות בחו"ל או התייחסות בעת
הקליטה להישגים מונחי מצוינות (כדוגמת פרסומים איכותיים) והשלמת תקופות פוסט-דוקטורט
קצרותבשניםהראשונותלהעסקה. 
ב .שלב השימור והקידום – לנשים צעירות היולדות בתקופה הקריטית הקודמת לקבלת קביעות
אתגרים מיוחדים המציבים אותן בעמדה בלתי שוויונית בהשוואה לגברים .גם לאחר הענקת
הקביעותובמהלךהקידוםבסולםהדרגותהאקדמי,ניצבותנשיםלאאחתבפניאתגריםייחודיים
הנובעיםמתפקידןבתאהמשפחתיהמורחב.ישליצורתשתיותפיזיותוכןמערכתכלליםשיקלועל
האיזוןביןהדרישותהאקדמיותלביןחיימשפחהוגידולילדיםבתקופהזו.הכלליםיכוליםלהיות
ניטראליים מגדרית ולחולגםעלאבות,אךברורשמבחינהחברתיתהםיסירומכשולרלבנטייותר
לנשים. 
ג .היבטים מבניים – על המוסדות להשכלה גבוהה לאמץ הסדרים שיבטיחו שילובן של נשים
במוסדותיהם ,לרבותבמסגרתועדותיהם האקדמיות ,בגופיםהמנהליםשלהם ובמשרות ניהוליות
בכירותבאקדמיה .
ד.היבטיםתקציביים– מומלץכיות"תתשקולאתהדרכיםבהןניתןלסייעלמוסדותבהשגתיעדים
בתחוםקידוםערךשלשוויוןמגדרי .

 .6חשיבות הטיפול בנושא עולה עוד יותר דווקא כעת ,מאחר ואופן קליטת ושימור הסגל הבכיר בחומש
הקרובצפוילהיותמכריעבכלהקשורלמאפייניםהמרכזייםשלכללהדורהבאשלאוכלוסייתהסגל
האקדמי הבכיר .זאת ,הן לאור התחזיות הקיימות להיקפי הפרישה הניכרים של סגל אקדמי בכיר
ב כלל ,ומהאוניברסיטאות בפרט ,והן לאור היעדים שהציבה ות"ת במסגרת תוכנית החומש להגדלת
קליטתחבריסגלצעיריםולשיפורביחסמספרסטודנטיםממוצעלאישסגל.בסךהכלצפויהבחומש
הקרובקליטהשלכ- 1,111חבריסגלחדשיםבאוניברסיטאותובמכללות(מתוכםכ-111להחלפתסגל
פו רש,והיתרהלגידולנטובמספרחבריהסגל),דהיינוהחלפהוגיוסבשיעורהקרובלשלישמהיקףהסגל
הבכירבכללהמערכתכיום.בהתחשבבשיעורהיחסישלנשיםבסגלהאקדמיבדרגתהכניסהדהיום

3

( )31%נראהכיישלהציבלחומשהקרוביעדשל  41% - 40%נשיםבכללהנקלטיםבסגלהאקדמישל
המוסדותלהשכלהגבוההבישראל .

 . 7הצוות הגיע לכלל מסקנה ,על סמך הנתונים שהוצגו בפניו ,כי לא ניתן להסתפק ב"התפתחות
אבולוציונית"בתחוםזה.קצבההתפתחותשלהשוויוןהמגדריבמוסדותלהשכלהגבוההבישראלאינו
מספק,במיוחדבמבטגלובלימשווהובהתחשבבפעילותשנעשיתבמדינותמערביותאחרות .

.1עלסמךעמדותיסודאלהמוצגותלהלןהמלצותהצוות .



המלצות אופרטיביות לטווח הקצר

א.מיסודתפקידיועצתהנשיאלקידוםמעמדהנשים 
בחלקמהמוסדותלהשכלהגבוההקיימותכיוםיועצותלנשיאלקידוםמעמדהנשים.זהוצעדחשובאך
בלתימספק.בשלבזה,היועצותמשוללותכליםאפקטיבייםוסמכויותיהןאינןמוגדרותבמידהמספקת
(במרביתהמוסדות) .
הצוותממליץלמסדאתתפקידהיועצתבאופןשיכלוללפחותאתהמרכיביםהבאים :
()8 יועצתהנשיאצריכהלהיותבעלתתפקידמוגדרהמעוגןבמסמכיםהרשמייםשלהמוסד .
( )1תפקיד היועצת צריך להיות מוכר כתפקיד אקדמי-ניהולי המזכה בגמול תפקיד ובהפחתת מכסת
הוראה כמקובל לגבי בעלי תפקידים מקבילים .במישור העקרוני ,הצוות רואה בתפקיד היועצת
תפקידמקביללזהשלדקאןהסטודנטיםאודקאןפקולטה .
()3לרשותהיועצתיועמדומשאביתקציבוכוחאדםקבועשיאפשרואתביצועההפעילותכראוי,לרבות
בצועעבודותמחקררלוונטיות,הכנתדו"חותופעילויותנוספותלקידוםהנושא .
()4בדרךכלליועצתהנשיאלקידוםמעמדהנשיםתהיהפרופסורמןהמניין,אךבמקריםמיוחדים(של
מוסדותקטנים)תוכללהיותגםחברתסגלבדרגתפרופסורחבר .

ב.סיועלדוקטורנטיות 
ישלקדם מדיניותשלמימון"חופשותלידה"לדוקטורנטיות אולדוקטורנטים במתכונתשלהארכת
משךהמלגהבתקופההמתאימה .

ג.גיוסנשיםלסגלהאקדמי 
עלהמוסדותלהשכלהגבוההלעשותמאמציםלהעדפתאיתורשלמועמדותמתאימותלאיושמשרות.
בכלשנה ייפגש נשיאהמוסד עםיועצת הנשיאלקידוםמעמד הנשים,יציגבפניה אתפעילותהמוסד
בתחוםויקייםדיוןבנושא .
הדרישה לפוסט-דוקטורט הנוהגת במוסדות להשכלה גבוהה כתנאי לקבלת משרה היא ככלל ,דרישה
ראויה.עםזאת,עלהמוסדותליישםדרישהזולגבינשיםבאופןשתהיהפתוחה לתחליפיםמתאימים
(פוסט-דוקטורט איכותי בארץ; פרסומים בכתבי עת מובילים; תקופות קצרות של שהות בחו"ל
בדיסציפלינותשבהןהדבראפשריכוללבשניםהראשונותלאחרהקליטה) .
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בהתחשב בחסמים החברתיים ,התרבותיים והכלכליים הנוספים שעמן מתמודדות נשים הנדרשות
לצאתלתקופתפוסטדוקטורט(ובכללזהנסיעתבןזוגוילדים),ישלבחוןדרכיםלסיוע כלכלי מיוחד
ומוגדל לתמיכה בנשים מצטיינות היוצאות לפוסט-דוקטורט בחו"ל במתכונת של מלגות ייעודיות,
לרבותבאמצעותגופיםחוץממשלתייםאחרים .
בהקשר זה ,המוסדות נדרשים לבחון דרכים לעידוד נשים ושילובן בחוגים שבהם יש ייצוג מועט של
מרצות .

ד.שימורוקידוםנשיםבאקדמיה 
על המוסדות להשכלה גבוהה לאמץ סטנדרט של הארכת משך הזמן לקביעות בגין לידה של כל ילד
בתקופהשביןהקבלהלעבודהבמוסדועדלשלבהקביעות.הכלליחולבאופןשוויונימבחינהמגדריתעל
נשיםוגבריםשניצלואתחופשתהלידהעלפיחוק.השימושבזכותלפרקהזמןהנוסףתימסרלחבר/ת
הסגלבעתהגיוסותהיהנתונהלשיקולדעתם .
יועצת הנשיא לקידום מעמד נשים תעקוב אחר קצב הקידום של נשים במערכת לצורך איתור נשים
ראויותלכאורהלקידוםותעדכןאתהרקטורבנושאעלמנתשהנושאייבחןעל-ידו .

ה.ייצוגנשיםבוועדותבמוסדותלהשכלהגבוהה 
על המוסדות להשכלה גבוהה לאמץ את העיקרון של ייצוג הולם של נשים בקרב חברי הוועדות,
המוסדותהמנהליםוממלאיהתפקידים .
עיקרוןזהייושםבהדרגה,אךצריךלקבלהכרהפורמאליתכברעתה .
מבחינהאופרטיביתועדלהשגתהיעדהמלאשלשוויוןמיגדרי :
.8 יועצתהנשיאלעניינינשים תשמשחברהקבועהבוועדההמרכזתשלהמוסד(אוגוףמקביללו),
בסנאט ,וכן בוועדת המינויים המוסדית העליונה ותהיה בעלת זכות הצבעה בהם במקרים בהם
מספרהנשיםבוועדההנונמוךמ.33%- 
.1 בהחלטות על מינויים שנעשים על-ידי הנהלת המוסד (למשל ,נציגים בוועדות חיפוש לדקאן,
רקטור ונשיא) על הגורם הממנה לתת משקל מיוחד לערך של ייצוג מיגדרי הולם בוועדות
(בהתחשב בכך שערך זה אינו  מקבל תשומת לב מספקת בעת  בחירת הנציגים לוועדות על-ידי
מועצתפקולטהאוסנאט) .
בנוסף ,יועצת הנשיא תיזום פעילויות שוטפות של השתלמויות לחברות סגל בנושאים ,כגון
מיומנויותניהולוקבלתהחלטות .

ו.דו"חשוויוןמגדריוהשלכותיו 
יועצתהנשיאתכיןמדישנהדו"ח"שוויוןמגדרי" במוסדלהשכלהגבוההשיוגשלנשיאהמוסד ולוועד
המנהלשלהמוסד.הדו"חיכלולהתייחסות,ביןהשאר,להשגתיעדיםשלגיוסוקידוםנשיםלמשרות
אקדמיותבמקצועותשבהםקייםתת-יצוגשלהן .
ות"תתוכללדרושנתוניםבענייןזהמהמוסדותלפישקולדעתה. 
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המלצות נוספות ונושאים להמשך בחינה וטיפול

הצוות קורא למוסדות להוסיף ולבחון מעת לעת את המענה שהם נותנים הן להיבטים תשתיתיים
הקשוריםלקידוםנשים(פתיחתמעונותיוםבמוסדותלהשכלהגבוהה,חדריהנקהוכולי),והןלמדיניות–
להלכהולמעשה–בכלהנוגעלקידוםשוויוןמגדריבנושאיםהקשוריםלליבתהפעילותהאקדמיתשלהם. 

הצוותמבקשלהפנותאתתשומתהלבלייצוגהבלתי-הולםשלנשיםבאקדמיה הלאומיתלמדעים,נושא
שראוילדיוןוטיפולנפרדים .
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