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  -צוות לבחינת מצבן של נשים בסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה הנדון:
 

 דו"ח והמלצות
 

 
 כללי

 

ות"תצוותלבחינתמצבןשלנשיםבסגלהאקדמיבמוסדותלהשכלהגבוהה.מינתה23.02.2011.ביום8

:חבריוחברותהצוותהםכדלקמן

 יו"ר–גוריוןבנגב-קהכרמי,נשיאה,אוניברסיטתבןפרופ'רב

 אביב-ארז,אוניברסיטתתל-פרופ'דפנהברק
 פרופ'פייסלעזאיזה,אוניברסיטתחיפה
 חובב,האוניברסיטההעבריתפרופ'מלכהרפפורט

 פרופ'עליזהשנהר,נשיאה,מכללתעמקיזרעאל
 מרכזתהצוות–אפרתי-גב'תמרמעגן 

 
 .81.8.1188קבותדיוןשהתקייםבנושאבות"תבישיבתהביוםהצוותהוקםבע



.עםהקמתהצוותנעשתהפנייהלמוסדותלהשכלהגבוההבבקשהלהעבירחומריםוהתייחסויותלעיון1

במוסדותלהשכלה נשיםבסגלהאקדמי של מצבן נתוניםלגבי הצוותהוצגו בפני לכך, מעבר הצוות.

ידיפרופ'כרמי,יו"רהצוות,וכןמסמךעמדהשליועצותהנשיא-וכזועלגבוההבישראלובעולםכפישר

באוניברסיטאות.





 עמדה עקרונית



הןמטעמים–.הצוותסבורכיקידוםהשוויוןהמגדריבמוסדותלהשכלהגבוהההינויעדראשוןבמעלה3

שלצדקוהוגנותוהןמטעמיםשעניינםקידוםהמצוינותהאקדמיתעצמה.



כלחבריהצוותתמימידעיםלגביהערכתהמצבהנוכחיבהשכלההםאתהנתוניםשבפנינולאחרשבח.4

הגבוההכדלקמן:

נשיםלומדותבמוסדותלהשכלהגבוההבישראלובעולם ואףמיוצגותצויניםמגיעותלהישגיםמוא. ,

בישראל.בקרבמסיימיתוארשלישיבמוסדותלהשכלהגבוהה01%ממוצעשלמעלבשיעור



 1 

 שיעורהנשיםהולךויורדעםהעלייהבסולםהדרגותהאקדמיכאשרהשיעורהממוצעשלהןבקרבב.

בלבד.80%-הואככיוםןיהדרגההעליונהשלפרופ'מןהמני

הקשוריםבצורךלשלבחייחסמים–אקדמיהםקידוחודייםבמהלךהיינשיםמתמודדותעםחסמיםג.

.משפחהוקריירה

לוותרעלמבליהחברתייםוהתרבותייםהטכניים,צותהצוותמכוונותלהתמודדותעםהחסמיםהמלד.

ומצוינותמדעית.גבוהיםהישגים



0 קשיים עם מתמודדות נשים כי התרשם הצוות י. קריטייםהםבקידויחודיים שלבים בכמה אקדמי

:ובהתאםלכךממליץכדלקמן

בכללאקטיבייםלאיתורמועמדותמתאימותלמשרות-פרועלהמוסדותלבצעצעדים–א.שלבהגיוס

המחלקות )בשל-מאחרוהדרישהלפוסט. -יםחברתיגורמיםדוקטורטבחו"למהווהחסםספציפי

המקשים וכלכליים תרבותיים אשר לחו"ל( לצאת נשים לרעהמלכתחילהעל מועמדותמפלה

הענקתמלגותמוגדלותל,מצוינותרבות וכן-טפוסישמקוםלבחון דוקטורטלנשיםעםמשפחות

 תקופותקצרותשלהשתלמותבחו-פוסטאלטרנטיבותשל התייחסותבעת"דוקטורטבארץ, לאו

מצוינות הקליטהלהישגיםמונחי דוקטורט-פוסטוהשלמתתקופות)כדוגמתפרסומיםאיכותיים(

קצרותבשניםהראשונותלהעסקה.

 והקידום השימור שלב צעירול–ב. קביעותנשים לקבלת הקודמת הקריטית בתקופה היולדות ת

לגברים בהשוואה שוויונית בלתי בעמדה אותן המציבים מיוחדים אתגרים הענקת. לאחר גם

הקביעותובמהלךהקידוםבסולםהדרגותהאקדמי,ניצבותנשיםלאאחתבפניאתגריםייחודיים

יקלועלמערכתכלליםשתפיזיותוכןתשתיוישליצורהנובעיםמתפקידןבתאהמשפחתיהמורחב.

בתקופהזו.הכלליםיכוליםלהיותהאיזוןביןהדרישותהאקדמיותלביןחיימשפחהוגידולילדים

רלבנטייותריסירומכשולהםולחולגםעלאבות,אךברורשמבחינהחברתיתמגדריתניטראליים

נשים.ל

 מבניים היבטים גבוהה–ג. להשכלה המוסדות שילובעל שיבטיחו הסדרים שללאמץ נשיםן

לרבותבמסגרתועדותיהםבמוסדותיהם בגופיםהמנהליםשלהםובמשרותניהוליותהאקדמיות, ,

.בכירותבאקדמיה

–ד.היבטיםתקציביים ניתןשקולתות"תמומלץכי השגתיעדיםבמוסדותסייעללאתהדרכיםבהן

קידוםערךשלשוויוןמגדרי.בתחום



6 קליטתושימורהסגלהבכירבחומש. מאחרואופן יותרדווקאכעת, חשיבותהטיפולבנושאעולהעוד

הקרובצפוילהיותמכריעבכלהקשורלמאפייניםהמרכזייםשלכללהדורהבאשלאוכלוסייתהסגל

בכיר אקדמי סגל של הניכרים הפרישה להיקפי הקיימות התחזיות לאור הן זאת, הבכיר. האקדמי

ות"תבמסגרתתוכניתהחומשלהגדלתב היעדיםשהציבה לאור והן ומהאוניברסיטאותבפרט, כלל,

קליטתחבריסגלצעיריםולשיפורביחסמספרסטודנטיםממוצעלאישסגל.בסךהכלצפויהבחומש

להחלפתסגל111-חבריסגלחדשיםבאוניברסיטאותובמכללות)מתוכםכ1,111-הקרובקליטהשלכ

רש,והיתרהלגידולנטובמספרחבריהסגל(,דהיינוהחלפהוגיוסבשיעורהקרובלשלישמהיקףהסגלפו

היוםדבהתחשבבשיעורהיחסישלנשיםבסגלהאקדמיבדרגתהכניסההבכירבכללהמערכתכיום.
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לנשיםבכללהנקלטיםבסגלהאקדמיש40%-41%יעדשלנראהכיישלהציבלחומשהקרוב(31%)

המוסדותלהשכלהגבוההבישראל.



ב"התפתחות7 להסתפק ניתן לא כי בפניו, שהוצגו הנתונים סמך על מסקנה, לכלל הגיע הצוות .

אבולוציונית"בתחוםזה.קצבההתפתחותשלהשוויוןהמגדריבמוסדותלהשכלהגבוההבישראלאינו

במדינותמערביותאחרות.מספק,במיוחדבמבטגלובלימשווהובהתחשבבפעילותשנעשית



.עלסמךעמדותיסודאלהמוצגותלהלןהמלצותהצוות.1





 המלצות אופרטיביות לטווח הקצר



נשיםלקידוםמעמדהיועצתהנשיאא.מיסודתפקיד

נשים.זהוצעדחשובאךמעמדהקידוםמוסדותלהשכלהגבוההקיימותכיוםיועצותלנשיאלחלקמהב

ה,היועצותמשוללותכליםאפקטיבייםוסמכויותיהןאינןמוגדרותבמידהמספקתבלתימספק.בשלבז

)במרביתהמוסדות(.

הצוותממליץלמסדאתתפקידהיועצתבאופןשיכלוללפחותאתהמרכיביםהבאים:

במסמכיםהרשמייםשלהמוסד.המעוגןמוגדריועצתהנשיאצריכהלהיותבעלתתפקיד(8)

היועצת1) תפקיד ( כתפקיד להיותמוכר ובהפחתתמכסתניהולי-אקדמיצריך תפקיד המזכהבגמול

תפ בעלי לגבי היועצתהוראהכמקובל הצוותרואהבתפקיד במישורהעקרוני, קידיםמקבילים.

אודקאןפקולטה.סטודנטיםהתפקידמקביללזהשלדקאן

אתביצועההפעילותכראוי,לרבותשיאפשרוקבועיועמדומשאביתקציבוכוחאדםהיועצתלרשות(3)

.בצועעבודותמחקררלוונטיות,הכנתדו"חותופעילויותנוספותלקידוםהנושא

נשיםתהיהפרופסורמןהמניין,אךבמקריםמיוחדים)שלקידוםמעמדהיועצתהנשיאלבדרךכלל(4)

מוסדותקטנים(תוכללהיותגםחברתסגלבדרגתפרופסורחבר.



לדוקטורנטיות.סיועב

שלמדיניותקדםישל "חופשותלידה" במתכונתשלהארכתאולדוקטורנטיםדוקטורנטיותלמימון

משךהמלגהבתקופההמתאימה.



.גיוסנשיםלסגלהאקדמיג

ותמתאימותלאיושמשרות.מועמדשלאיתורהעדפתעלהמוסדותלהשכלהגבוההלעשותמאמציםל

נשיםקידוםמעמדהעםיועצתהנשיאלייפגשנשיאהמוסדבכלשנה יציגבפניהאתפעילותהמוסד,

ויקייםדיוןבנושא.בתחום

לקבלתמשרההיא-הדרישהלפוסט דרישהככללדוקטורטהנוהגתבמוסדותלהשכלהגבוההכתנאי ,

לתחליפיםמתאימיםההיהפתוחתבאופןשלגבינשיםראויה.עםזאת,עלהמוסדותליישםדרישהזו

בחו"ל-פוסט) שהות של קצרות תקופות מובילים; עת בכתבי פרסומים בארץ; איכותי דוקטורט

(.כוללבשניםהראשונותלאחרהקליטהבדיסציפלינותשבהןהדבראפשרי
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הנדרשות נשים מתמודדות שעמן הנוספים והכלכליים התרבותיים החברתיים, בחסמים בהתחשב

מיוחדכלכליישלבחוןדרכיםלסיוענסיעתבןזוגוילדים(,לצאתלתקופתפוסטדוקטורט)ובכללזה

 בומוגדל לפוסטנלתמיכה היוצאות מצטיינות ב"בחודוקטורט-שים ל ייעודיותמתכונת מלגות ,של

.אמצעותגופיםחוץממשלתייםאחריםלרבותב

 זה, המוסדותנדרשיםבהקשר בחוגיםדרכיםללבחון נשיםושילובן מועטשלבהםישייצוגשעידוד

מרצות.



באקדמיהקידוםנשיםשימורוד.

סטנדר לאמץ גבוהה המוסדותלהשכלה ילדטעל כל לידהשל בגין לקביעות הזמן הארכתמשך של

הכלליחולבאופןשוויונימבחינהמגדריתעלבתקופהשביןהקבלהלעבודהבמוסדועדלשלבהקביעות.

.השימושבזכותלפרקהזמןהנוסףתימסרלחבר/תיחוקשניצלואתחופשתהלידהעלפנשיםוגברים

הסגלבעתהגיוסותהיהנתונהלשיקולדעתם.

אחר נשיםתעקוב יועצתהנשיאלקידוםמעמד נשיםקצב איתור לצורך נשיםבמערכת הקידוםשל

ידו.-בנושאעלמנתשהנושאייבחןעלרקטורלכאורהלקידוםותעדכןאתהראויות



םבוועדותבמוסדותלהשכלהגבוהה.ייצוגנשיה

 חברי בקרב נשים של הולם ייצוג של העיקרון את לאמץ גבוהה להשכלה המוסדות ,וועדותהעל

תפקידים.הוממלאימנהליםהמוסדותה

בהדרגה,אךצריךלקבלהכרהפורמאליתכברעתה.ייושםעיקרוןזה

רי:גדימבחינהאופרטיביתועדלהשגתהיעדהמלאשלשוויוןמ

גוףמקביללו(יועצתהנשיאלעניינינשים.8 ,תשמשחברהקבועהבוועדההמרכזתשלהמוסד)או

 בוועדתהמינוייםבסנאט, מוסדיתהוכן במקריםבהםותהיהבעלתזכותהצבעהבהםהעליונה

.33%-מספרהנשיםבוועדההנונמוךמ

על.1 שנעשים מינויים על )-בהחלטות המוסד הנהלת בוועדידי נציגים לדקאןולמשל, חיפוש ,ת

ונשיא רקטור על ה( מיוחד משקל לתת הממנה גורם לערך ייצוג של מיגדרי בוועדותהולם

 זהאינו שערך בכך תשומתלבמספקת)בהתחשב בחירתהנציגיםלוועדותעלמקבל ידי-בעת

מועצתפקולטהאוסנאט(.

ש שוטפות פעילויות תיזום הנשיא יועצת כגוןבנוסף, בנושאים, סגל לחברות השתלמויות ל

מיומנויותניהולוקבלתהחלטות.



ו.דו"חשוויוןמגדריוהשלכותיו

ולוועדבמוסדלהשכלהגבוההשיוגשלנשיאהמוסד"שוויוןמגדרי"יועצתהנשיאתכיןמדישנהדו"ח

וקידוםנשיםלמשרותהדו"חיכלולהתייחסות,ביןהשאר,להשגתיעדיםשלגיוסהמנהלשלהמוסד.

יצוגשלהן.-אקדמיותבמקצועותשבהםקייםתת

ות"תתוכללדרושנתוניםבענייןזהמהמוסדותלפישקולדעתה.
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 המלצות נוספות ונושאים להמשך בחינה וטיפול



 קורא להצוות למוסדות הן נותנים שהם המענה את לעת מעת ולבחון לההוסיף תשתיתייםיבטים

–הןלמדיניותו,(לידוםנשים)פתיחתמעונותיוםבמוסדותלהשכלהגבוהה,חדריהנקהוכוהקשוריםלקי

הם.לליבתהפעילותהאקדמיתשלבכלהנוגעלקידוםשוויוןמגדריבנושאיםהקשורים–להלכהולמעשה



הלאומיתלמדעים,נושאהולםשלנשיםבאקדמיה-בלתיהאתתשומתהלבלייצוגמבקשלהפנותהצוות

.נפרדיםטיפולשראוילדיוןו













עלהחתום:



 
__________________________________________

פרופ'פייסלעזאיזהארז-פרופ'רבקהכרמי,יו"רפרופ'דפנהברק





 
___________________________

שנהרפרופ'מלכהרפפורטחובבפרופ'עליזה




















