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שיעור הגברים ושיעור הנשים בשלבים שונים של המסלול : ״עקומת המספריים״
(  2014/15)תשע״ה , (2004/5)תשס״ה , האקדמי

ריכוז נתונים״-״ייצור נשים באקדמיה. 2018יוני , מרכז המחקר והמידע כנסת ישראל



המל״ג, ט”לקט נתונים לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית תשע: מתוך

שיעור הנשים מבין מסיימי תואר שלישי

2016200019901970

http://che.org.il/wp-content/uploads/2018/10/הודעה-לעיתונות-לקט-נתונים-לפתיחת-השנה.pdf
http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/10/אחוז-נשים.png


דרג א׳: פילוח מגדרי של בעלי תפקידים באוניברסיטאות המחקר

ז"הנתונים הופקו מהאתר של כל אחד מהמוסדות לשנת הלימודים תשע

שיעור נשיםנשיםגבריםכ"סהתפקיד

76114.29%נשיא

2420416.67%נשיא. ס

54125.00%רקטור

86225.00%רקטור. ס

5951815.68%דיקאנים

6600.00%ל"מנכ

1411321.43%ל"סמנכ

7700.00%ר חבר נאמנים"יו

7700.00%ר וועד מנהל"יו
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ולשם השוואה



שיעור הנשים בסגל האקדמי הבכיר לפי דרגה באוניברסיטאות המחקר  
בישראל וארצות הברית

(.  ח ארנון"דו" )ח הוועדה"דו-קידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה . "2015, בשיתוף משרד המדעג"המלהנתונים הופקו על ידי 

סה״כפרופ׳ מן המנייןפרופ׳ חברמרצה בכיר

36%27%15%28%ישראל 

50%44%31%41%ב"ארה



vs 2016 2013, שיעור נשים בקרב פרופ׳ מן המניין

she figures, 2018: מתוך



she figures, 2018: מתוך

מדד תקרת הזכוכית  



הבעיה 

הפער המגדרי העיקש לא מצטמצם•

אין אסטרטגיה כוללת•

והחלטות , מבקר המדינה, (ארנון, כרמי)המלצות וועדות •

אינן מיושמות-ת"ות/ג"מל
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פטריארכיה
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תמונה



״מנהיגות העתיד״

2018אוקטובר 



2020אפריל , ל"המלועדת -תכנית יציאה ממשבר הקורונה
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?(Diversity)למה גיוון 

מגוון הוא תנאי למצוינות מחקרית  •

פתיחות והישגים אקדמיים, שיפור בחשיבה מורכבת•

יתרון תחרותי בקבוצות ובארגונים•

•Role Model 

אקרדיטציה ורגולציה בינלאומיים•

משיקולים מוסריים של זכויות אדם•

Shore et al. (2009). Diversity in 

organizations: Where are we 

now and where are we going? 

Human Resource Management 

Review, 19(2): 117-133.

van Knippenberg & Schippers

(2007). Work group diversity. 

Annual Review of Psychology, 

58: 515-541

Gurin et al. (2002). 

Diversity and higher education: 

Theory and impact on 

educational outcomes. Harvard 

Educational Review, 72(3): 

330-366.
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מגוון כיתרון



העדר מגוון פוגע במצוינות המחקר 

מרובות ואחרותחסרות זוויות מבט •

דברים נלקחים כמובנים מאליהם יותר •

ולכן לא מגיעים אל  , מאגר מצומצםבחירה מתוך •

הטובים ביותר

וההפסד מתמשךהיעדר מגוון מזין את עצמו •

השתלבות  (. 2011. )א, הנדין
סטודנטים ערבים במערכת  

.  ההשכלה הגבוהה הישראלית
עבודת גמר לתואר מוסמך  

האוניברסיטה  , במדיניות ציבורית
.העברית

(.  2017)אצל פיגורה 2016, נה'מחאג
כיצד ניתן להעלות  : נייר מדיניות

את שיעור הערבים בסגל אקדמי  
הוגש . באוניברסיטאות בישראל

12.6.2017ב ת"לות

Halabi (2016). Arab Students in 

The Hebrew University: 

Existing but Unnoticed. 

Intercultural Education, 27(6): 

560-576.

Bayer & Rouse (2016). 

Diversity in the economic 

profession: A new attack on an 

old problem. Journal of 

Economic Perspectives, 30(4): 

221-242.
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Unconscious Bias-  הטיות בלתי מודעות
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הטיות בלתי מודעות
(  וכהנמןטברסקי)

שיפוטאוחשיבה,זיכרון,בתפיסהלטעויותאדםבנישלשיטתיתנטייה•
נורמליאנושיקוגניטיבימתפקודחלק•
מודע-ולאאוטומטיבאופןמתרחשות•
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הטיות לא מודעות

19

חסרונותיתרונות

של ההטיות  ( סטראוטיפים)הסכמות 
מאפשרות לנו להתנהל בעולם מורכב  
המציף אותנו בגירויים ואינפורמציה

הטיות לא מודעות , אבל
הטיות וטעויות  מייצרות 

!חמורות

הן מפשטות את תהליכי המחשבה  
ומקצרות את הזמן הדרוש לקבלת  

החלטות



If you have a brain
you are biased

נשים על פי השיוך החברתי שלהם/כולנו תופסים ומעריכים א
ללא קשר לזהות שלנו •
וללא קשר לעמדות המפורשות שלנו•

Banaji, M. R. & Greenwald, A. 

G. (2013). Blindspot: Hidden 

Biases of Good People. New 

York, NY: Random House, 

Inc.
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ה אין הטיות/ה שלו/מי שבטוח
!דווקא מוטה יותר

Uhlmann & Cohen 

(2007). “I think it, 

therefore it’s true”: 

Effects of self-perceived 

objectivity on hiring 

discrimination. 

Organizational 

Behavior and Human 

Decision Processes 104 

(2), 207-223.
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ההשלכות השליליות של הטיות מגדריות בלתי מודעות  
באקדמיה

23-Apr-20 22

הטיות מגדריות לא מודעות מצרות את מבנה  
:ההזדמנויות לאורך כל מהלך הקריירה של חוקרות

בהערכת חסר1.

מאגר מועמדות מצומצם2.

העלאת הרף3.

חסמים מבניים4.



Trix & Psenka (2003). Exploring the color 

of glass: letters of recommendation for 

female and male medical faculty. 

Discoures & Society, Vol 14(2), 191-220.

Ross et al. (2017). Differences in words 

used to describe racial and gender groups 

in medical student performance 

evaluations. PLoS ONE, 12(8). 

Madera, et al. (2009). 

Gender and Letters of Recommendation

for Academia: Agentic and Communal 

Differences. Journal of Applied 

Psychology, 94(6): 1591-1599.

Morgan et al. (2013). The emergence and 

reduction of bias 

in letters of recommendation. Journal of 

Applied Social Psychology, 43(11): 2297-

2306.

Schmader et al (2007). A linguistic 

comparison of letter of 

recommendation for male and female 

chemistry and biochemistry job 

applicants, Sex Roles, 57(7-8): 509-514.

.

מכתבי המלצה
מכתבי המלצה למועמדים למשרה בסגל האקדמי של בית 300-ניתוח תוכן של יותר מ

ב"ספר לרפואה גדול בארה

נשיםגברים

מכתבים קצריםמכתבים ארוכים

,פרסומים, יותר התייחסויות לקורות החיים
מטופלים וקולגות

לתכונות אישיות,יותר התייחסות לחיים האישיים

יותר התייחסות להוראה ולמידהיותר התייחסות למחקר

עובדות  , מחמאות חלשות, הסתייגויות)יותר ספקות 
(לא רלבנטיות

“It’s amazing how much she’s accomplished.” 
“It appears that her health is stable” “She is 
close to my wife”
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סגלות/גיוס חברי

הבדל לגבי התיקים בשלב המשרה הראשונה•

מועמדים על פני מועמדות1:2העדפה ברורה של •

יותר הסתייגויות לגבי מועמדות נשים4פי •

Steinpreis, Anders, & Ritzke

(1999). The impact of gender 

on the review of the curricula 

vitae of job applicants and 

tenure candidates: A national 

empirical study. Sex Roles, 

41, 509.
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חוקרות צריכות להצליח יותר כדי להיחשב באותה 
!רמה

יותר פרודוקטיביות כדי 2.5פי הן צריכות להיות 

של חוקר ממוצעאותו הדירוג לקבל את 

Wenneras &d Wold (1997). 

Nepotism and sexism in 

peer-review. Nature, 

387(6631), 341-343.
Magua et al. (2017).  Are 

Female Applicants 

Disadvantaged in National 

Institutes of Health Peer 

Review? Combining 

Algorithmic Text Mining and 

Qualitative Methods to 

Detect Evaluative 

Differences in R01 

Reviewers' 

Critiques. Journal of 

Women’s Health, 26(5): 560-

570.
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?אז מה עושים

?מה מייחד את ההקשר שלנו•

?מה נדרש לעשות אצלנו•
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הטיות 

חסמים 

מאגר 
מועמדים  

מצומם

27

השלכות ההטיות הבלתי  
מודעות

פתרונות אפשריים

מודעות הטיות בהערכה
נהלים

הגדלת מאגר : מיצוי הכישרוןמאגר מועמדות מצומצם
המועמדות

הסרת חסמיםחסמים מבניים



הטיות  

התמודדות עם הטיות בהערכה  

שומר הסף-אחראי לנושא בוועדה •

לדבר על הנושא בוועדה•

לקבוע קריטריונים ברורים•

לעבוד שעות מועמדות של להיזהר מלהניח הנחות על הרצון •
ארוכות

לקחת את הזמן•

עזרים מבניים לבחינה עצמית•
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הטיות  

התערבויות אפשריות



הטיות  

הגדלת מאגר המועמדות על ידי גיוס אקטיבי  

איתור וגיוס אקטיבי, מינוי איש סגל ייעודי לחיפוש•

דוקטורנטיות-שמירה על קשר עם דוקטורנטיות ופוסט•

בקרב מקבלות מלגות  , מעקב אחר מועמדות פוטנציאליות בכנסים•

מיוחדות

חיפוש אקטיבי של מועמדות דרך עמיתים•

פניה למועמדות מתאימות•

עידוד מועמדים להגיש מועמדות•

קריטריונים גמישים•
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מאגר 
מועמדים  

מצומם



הסרת חסמים הקשורים בתנאי העסקה

הטרדות מגדריות-מניעת אקלים צונן•

קריירה-שילוב משפחה•

דוקטורט-התחשבות בקשיי נסיעה לפוסט•

תמיכה בהעסקת בני זוג•

קידום שוויוני ושקוף•

שיפור אקלים מחלקתי  •

30

חסמים  


