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HORIZON 2020:  Science with  and for  Society

“The aim is to build effective cooperation between
science and society, to recruit new talent for science and
to pair scientific excellence with social awareness and
responsibility.”

Presenter Notes
Presentation Notes
בבסיסה של תוכנית הורייזן 2020 מתוארת התכלית של "מדע עִם וּלְמעַן החברה" כדלהלן: "התכלית היא לבנות שיתוף פעולה משמעותי ומועיל בין המדע לבין החברה, לגייס כישרונות חדשים במדע ולשלב בין מצויינות מדעית לבין מודעות ואחריות חברתית". הצהרה זו מהווה אמירה ברורה לכך, שמצוינות מדעית אינה יכולה עוד להיות מנותקת מתרבות ארגונית אחראית שמאופיינת גם במודעות חברתית, תרבות אשר רואה במגדר ובמגוון משתנים דיפרנציאליים, אך גם מקור כוח לחדשנות ולהרחבת הגבולות המדעיים. חדשנות מדעית זו תסייע לאיחוד האירופי להתמודד עם האתגרים החברתיים העצומים הניצבים לפתחו. The Horizon 2020 Specific Programme
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.שימור וקידום קריירה של נשים חוקרות, הסרת חסמים בגיוס1)

.טיפול ומענה לחוסר איזון מגדרי בתהליכי מדיניות וקבלת החלטות2)

.חיזוק המימד המגדרי בתכניות מחקר3)

CHANGE מטרות

Presenter Notes
Presentation Notes
פרויקט CHANGE נותן מענה פרואקטיבי לשלוש המטרות העיקריות אשר הוגדרו על-ידי האיחוד האירופי וזאת באמצעות הגדרה, תכנון והטמעה של תכניות ספציפיות ומותאמות לקידום שוויון מגדרי במוסדות מדע ומחקר, וכן באמצעות שיתוף בעלי עניין נוספים מטעם גופי מימון מחקריים שיהיו שותפים בתהליך זה . שלוש המטרות העיקריות הן : הסרת מכשולים  בגיוס ,שימור וקידום מקצועי של נשים במחקר; מענה לחוסר איזון מגדרי בתהליכי קבלת החלטות; חיזוק המימד המגדרי בתכניות מחקר..
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רוב נשיםמכללה אקדמית לחינוך •

פער מגדרי בדרגות האקדמיות הבכירות•

,  הפער הינו שילוב של פערים מגדריים האופייניים לאקדמיה בכלל•

.ופערים מובנים במעמד ובמשאבי המכללות ביחס לאוניברסיטאות בפרט

חן בו ברל כמקרה  בית  ת  המכללה האקדמי

Presenter Notes
Presentation Notes
המכללה האקדמית בית ברל רואה עצמה מחויבת לקידום חברה אזרחית ודמוקרטית על בסיס ערכים של סובלנות וכבוד הדדי, בהיותה מכללה עם אוריינטציה מובהקת למקצועות החינוך, חברה, תרבות ואמנות. המכללה נותנת מקום משמעותי למגזרים חברתיים שונים ומאופיינת במודעות חברתית ופתיחות גבוהה לנושא שונות ומגוון בכלל, ובפרט שוויון והוגנות מגדרית. במכללה רוב מכריע (מעל 70%) של נשים בסגל האקדמי, המנהלי ובקרב הסטודנטיות והסטודנטים. בראש המכללה עומדת נשיאה והחל מ-2014 פועלת בה יועצת לקידום נשים והוגנות מגדרית. יחד עם זאת, קיים במכללה חוסר איזון מגדרי, כפי שמשתקף מנתונים ומדדים שונים הנבחנים מדי שנה ולאורך כל השנה, הן כחלק מעבודתה השוטפת של יועצת הנשיאה להוגנות מגדרית (בהנחיית המל"ג) והן במסגרת פרויקט CHANGE .מרבית הדו"חות שעוסקים בפער המגדרי באקדמיה בישראל (דו"ח ארנון, המועצה לקידום נשים במשרד המדע) – מתמקדים בעיקר באוניברסיטאות, וספציפית בשלב הפוסט-דוקטורט (שער הכניסה לסגל אקדמי בכיר) – שלב שכמעט אינו רלבנטי במכללות. לכן יש מקום והצדקה, לדעתנו, לעסוק גם בפער המגדרי במכללות, על מאפייניהן הייחודיים. מהם שורשי שורשי אותו פער, ובפרט במכללות אקדמיות בהן רוב מובהק לנשים? ננסה לענות על שאלה זו דרך הדגמה במכללה האקדמית בית ברל.
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• BBC is a multidisciplinary Academic College of Education. Its multicultural campus is characterized by a 
diverse mixture of young and old, Jewish and Arab, secular and religious, veteran and immigrant, local and 
international students of multiple identities, genders, ethnic groups and cultures. 

• The college is characterized by a striking majority of women among students, administrative and academic 
staff members (more than 70%) .

• Nevertheless, gender gaps are evident, especially in senior academic ranks. 

• Some of the gaps are typical to all HEIs, while others are rooted in deep structural inequalities between
universities and colleges, and the fact that academic promotion is mainly dependent on ‘research
productivity’ even in teaching-oriented institutions.
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Presenter Notes
Presentation Notes
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;חבר יוצר' כולל פרופ–חבר ' פרופ*   
שהוענקו  ' כולל דרגות פרופ–מן המניין ' פרופ** 

במוסדות מחוץ לבית ברל

Presenter Notes
Presentation Notes
הסגל האקדמי במכללה מאופיין ברוב נשים עד דרגת מרצה בכיר, וברוב גברים בדרגות הפרופ', ובשיעור יחסית גבוה יותר של קידומי גברים ביחס לנשים בסגל הבכיר. 
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דרגה שהוענקה במכללה  –פנימי
האקדמית בית ברל

דרגה שהוענקה במוסד אקדמי  –חיצוני
אחר

הנתונים משתנים במעט לאורך : הערה
בהתאם לפרישות  , השנה האקדמית

וקידומים

Presenter Notes
Presentation Notes
כמעט כל בעלי דרגת פרופסור מן המניין, למעט אחד, קיבלו את דרגתם במוסדות אחרים מחוץ למכללה. כ-90% מבעלי דרגת פרופ' במכללה שייכים למסלול ה'מחקרי', ואילו רק כ- 10% מכלל בעלי דרגת פרופ' במכללה (שלושה גברים) הינם בעלי דרגת פרופ'ח יוצר במסלול ה'מקביל'. זאת בשעה שהמכללה הינה מוסד בו היחידות האקדמיות רובן ככולן מתחום העשייה האמנותית או המקצועית – הן בחינוך והן במגוון מסלולים פרופסיונאליים בתכניות לתארים מתקדמים מעשיים (M.Teach, M.Ed., M.A.A.T). נכון להיום, טרם הוענקו במכללה האקדמית בית ברל דרגות פרופ' במסלול המקצועי.  
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571, 72%

226, 28%

Total number of employees

No. women No. men

סגל אקדמי ומנהלי* 

*

Presenter Notes
Presentation Notes
באשר למוקדי קבלת החלטות (decision-making bodies) - קיים רוב נשים במרבית הוועדות המוסדיות, כגון המועצה האקדמית, פורום דקאנים ומועצות פקולטטיות.  על אף האמור, במוקדי ההחלטה המרכזיים – חבר הנאמנים, וועדת מינויים ופורום ההנהלה – שיעור הנשים נמוך משמעותית מזה של הגברים (25%,  22%, 33% בהתאמה). 



This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research & Innovation Programme under Grant Agreement no. 787177. 

womenmen

21

Presenter Notes
Presentation Notes
בחינה נוספת על תפקידי ניהול אקדמי המבוצעים על ידי חברי וחברות הסגל מצביעה, כי נשים ממלאות יותר תפקידי ניהול אקדמי ביחס לשיעורן היחסי בקרב ממלאי התפקידים, ובכלל זה תפקידים כפולים ומשולשים ביחס לגברים.
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Presenter Notes
Presentation Notes
מאידך, שיעורן היחסי בקידומים במערכת נמוך ביחס לגברים [הדגמה משנת תש"ף. טרם נאספו נתונים על קידומים בתשפ"א]
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.אמהותכולןכמעט.נשיםהןהאקדמיהסגלמרבית•

העדר(נוסףעבודהבמקוםעובדותהסגלמחברותלמחציתקרוב•

.)תעסוקתי/כלכליבטחון

אתתופסותואולם,ומחקרהוראהבעבודתןמשלבותמרביתן•

.להוראהבהשוואהבעבודתןמשניכמרכיבהמחקר

(=אקדמייםהישגיםעלברובומבוססאקדמישקידוםמכיוון•

כמשניהמחקראתתופסותהסגלחברותמרביתאך,)פרסומים

יהיולהתקדםסיכויהן,)מפרסמותפחות–כךועקב(בעבודתן

.יותרנמוכיםבהכרח

ממצאים
בית ן  ו ז אי ן  ו ך שאל ירה-מתו קרי

י"ד ר ו א ן  ב ה  נ י א י"ד, ר  מ י ח ה  נ ח ר 

השאלון נוסח בלשון נקבה ופנה לנשים וגברים כאחת: הערה*
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ממצאים
גל ס ת  נשו ת עם  ו נ ו ך ראי מתו

ו"ד ל ד י ש ד  ר ו י-ר  נ ו ר צ י"ד, ח מ י ח ה  נ ח ר 

איך מגישים בקשת  אין לי מושג"...
והתחושה היא  קידום ומה נדרש לזה

שלא יקדמו אותי כי ייטו לקדם אנשים עם  
-Xזה מדהים אני עובדת פה יותר מ. תקן

אני רוצה  ...אבל, אשמח לקידוםשנים 
"...להבין

אי בהירות באשר להבנת הליך הקידום ומשמעותו והכרת •
הקריטריונים לקידום  

הכרה בחשיבותו המכרעת של המחקר לקידום האקדמי בד בבד עם  •
חוסר פניות לבצע מחקר בגין ריבוי תפקידים בתוך המכללה ומחוצה  

.לה
.ריבוי התפקידים מהווה חסם מרכזי לקידום בעיקר בדרגות הזוטרות•
וקבוצות מחקר נתפסים כמסייעים מאד Mentoring–חניכה •

.להתגבר על חסמי הקידום
,  סדנאות, למשל מענקי מחקר-צורך בתמיכה אינסטרומנטלית •

תנאים פיסיים
חוסן תעסוקתי ורווחה נפשית-צורך במעטפת ארגונית תומכת •

3אני עובדת עבודה אקדמית ב ..."
בשל …אני נמצאת פה. מכללות

ההשלמה הנדרשת לבסיס 
כי אין לי תקן ...הכלכלי

.  24/7הזמן שלי מלא ....באקדמיה
תחושת מירוץ  .…אין לי דקה לעצמי

זה לא עניין של ניצול נכון  . מטורף
אני פשוט משקיעה המון  -יותר של זמן
..."משהו בלתי אפשרי. זמן בעבודה
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המלצות לפעולות התערבות הפערים שזוהו

ארגונייםבתהליכיםמודעותבלתיהטיותזיהוי•
ארגוניתשקיפותיצירת•
האקדמיהסגלוחברותלחבריהמידעהנגשת•
אקדמיתקריירהלניהולוכליםידעמתן–אינסטורמנטליתתמיכה•
הארגוניתובתרבותוהוראהמחקרבתהליכימגדריתוחשיבהרגישותהטמעת•

לעסוקהסגלוחברותלחברימתאימיםתנאיםליצירתהמחקרמשאביחיזוק•
.האקדמיהקידוםלדרישותבהתאםבמחקר

המחקרילמסלולבנוסףומקצועייוצרקידוםלמסלוליותוקףהכרהמתן•
המקביליםלמסלוליםושקופיםברוריםקריטריוניםניסוח•

חסמים והטיות 
בתהליכי קידום 

אקדמי
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Colleges versus Universities

• “Institutional isomorphism” (DiMaggio & Powell, 1983)

• Research productivity (Aiston, 2015)

• Inequality regimes in organizations (Acker, 2006)

• The intersectionality model (Crenshaw, 1991)

• Cultural capital (Bourdieu,1984,1986)
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אתר המועצה  : מקור

קישור: להשכלה גבוהה

Presenter Notes
Presentation Notes
בישראל פועלות כיום 20 מכללות אקדמיות מתוקצבות ועוד 22 מכללות אקדמיות לחינוך.

https://che.org.il/institutions/
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Event/Place/Date/Name 23

ACADEMIC TEACHING STAFF IN UNIVERSITIES
AND ACADEMIC COLLEGES, BY SELECTED CHARACTERISTICS (Cont.)

תש"ף
2019/20

מכללות מכללות
אקדמיות לא אקדמיות
מתוקצבות מתוקצבות אוניברסיטאות סך הכל

Non budgeted Budgeted Universities Total
academic academic
colleges colleges

GRAND TOTAL (ABSOLUTE NUMBERS) סך כולל (מספרים מוחלטים) 34,840 24,607 8,495 4,176
THEREOF: מזה:
SENIOR STAFF - TOTAL סגל בכיר - סך הכל 10,541 8,142 1,868 732
          - ABSOLUTE NUMBERS           - מספרים מוחלטים
          - PERCENTAGES           - אחוזים
SEX מין
   Men    גברים 63.8 66.5 55.7 56.1
   Women    נשים 36.2 33.5 44.3 43.9
JUNIOR STAFF - TOTAL סגל זוטר - סך הכל
          - ABSOLUTE NUMBERS           - מספרים מוחלטים 12,612 11,051 1,538 1,089
          - PERCENTAGES           - אחוזים
SEX מין
   Men    גברים 47.6 48.6 44.9 44.5
   Women    נשים 52.4 51.4 55.1 55.5
EXTERNAL LECTURERS - TOTAL מרצים מן החוץ - סך הכל
          - ABSOLUTE NUMBERS           - מספרים מוחלטים 10,535 4,439 4,853 2,312
          - PERCENTAGES           - אחוזים
SEX מין
   Men    גברים 56.6 62.3 54.5 53.6
   Women    נשים 43.4 37.7 45.5 46.4

Published: 04.11.2020. פורסם: 04.11.2020.

Revised: 09.12.2020. תוקן: 09.12.2020.

4.51 4.51
שנתון סטטיסטי  , ס"למ: מקור

4פרק -71' מס2020לישראל 
סגל  -4.51לוח , חינוך והשכלה

הוראה אקדמי באוניברסיטאות  
לפי תכונות  , ובמכללות אקדמיות

נבחרות

Presenter Notes
Presentation Notes
נשים מהוות כמעט כמחצית מהסגל האקדמי במכללות האקדמיות המתוקצבות בממוצע בכל הדרגות – בכיר, זוטר ומן החוץ שיעורן גבוה יותר משיעורן היחסי באוניברסיטאות.



This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research & Innovation Programme under Grant Agreement no. 787177. 

Event/Place/Date/Name 24



This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research & Innovation Programme under Grant Agreement no. 787177. 

Event/Place/Date/Name 25



This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research & Innovation Programme under Grant Agreement no. 787177. 

*Michal Lerer, M., Avgar, I. and 
Tal-Sapiro, O. (2018), 
Representation of Women in the 
Israeli Academia – Compilation of 
Data – Submitted to the Committee 
on the Status of Women and 
Gender Equality, The Knesset 
Research and Information Center, 
Jerusalem. 
https://main.knesset.gov.il/EN/act
ivity/mmm/me040618.pdf

הנתונים אינן כוללים את  : הערה
המכללות האקדמיות לחינוך
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יחד עם זאת, שיעורן היחסי של נשים במכללות בדרגות הפרופסורה נמוך משמעותית משיעורן הממוצע בסגל, ואף נמוך ביחס לשיעורן באוניברסיטאות.וגם אחוז השינוי בין דרגת מרצה בכיר לדרגת פרופסות משמעותי ובולט יותר (מ-43% ל-15% במכללות לעומת 37%-17% באוניברסיטאות *הנתונים אינם כוללים מכללות אקדמיות לחינוך).מכאן שבייחוד במכללות האקדמיות ובמכללות לחינוך הפער המגדרי אינו תלוי במיעוט נשים מלכתחילה או בנשים עצמן, אלא בהטיות מגדריות מובנות בתהליכי הקליטה והקידום, הן ברמה המוסדית והן ברמה המערכתית (מל"ג, קרנות מחקר וכו').
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פסור   פרו גת  דר לקבלת  גשו  מספר התיקים שהו
ל המקצועי  2018-2020במסלו

עיוןיום,)2020(ג"המלמצגת:מקור
הוועדותעבודת:בנושאלמוסדות
'מסשקף–פרופסוריםלמינויהעליונות

קישור-25
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פעילות אקדמית רבה במכללות המתוקצבות אינה עונה באופן מלא להגדרה של 'מחקר בסיסי'. לדוגמה מחקרים מסוג אחר (יישומי, פיתוח), או פעילויות אקדמיות-פרופסיונאליות שאינן מוגדרות כמחקר, כגון הוראה, חינוך, טיפול קליני, הנדסה, יצירת אמנות וכיוצ"ב. כפועל יוצא מכך חברי.ות סגל אקדמי שתחום עיסוקם המרכזי אינו מחקר בסיסי מנועים, למעשה, מלהתקדם במערכת. לאור זאת, נכון לדעתנו לדון במסלולים אלטרנטיביים לקידום אקדמי, במידת ישימותם ובאופן בו הם נתפסים על ידי מערכת ההשכלה הגבוהה והמחקר בישראל; בפרט במכללות האקדמיות המתוקצבות, בהן קיימת נוכחות גבוהה יחסית של נשים בתחומים המשלבים מחקר אקדמי רב-דיסציפלינרי לצד התמחות פרופסיונאלית ופרקטיקה בשדה.בהיעדר תמונה מלאה ומבוססת נתונים, קשה להעריך עד כמה הוטמעו המסלולים המקבילים במוסדות, ומהם שיעורי "ההצלחה" בהגשת תיקים וקבלת דרגות פרופסורה בהם. יחד עם זאת, מהנתונים הזמינים עולה, כי המסלולים המקבילים (יוצר ומקצועי) קיימים כיום, אך מיושמים בהיקף מוגבל יחסית לרלבנטיות שלהם במכללות בעלות אוריינטציה יישומית-פרופסיונאלית. בשנים 2018-2020 20% מכלל התיקים שהוגשו לוועדה העליונה הוגשו במסלול המקצועי (לא ברור האם נתון זה כולל בתוכו גם את המסלול היוצר). כאמור, אין נתונים לגבי כמה מתוך אותם 20%  קיבלו בסופו של דבר דרגת פרופ', באיזו חלוקה מגדרית, ומאילו מוסדות. נתון זה מצביע ככל הנראה על כך, שמשקלם היחסי של המסלולים המקבילים נמוך משמעותית ביחס למסלול המחקרי, ומכאן שהמסלול המחקרי ככל הנראה עדיין נתפס כ"מיינסטרים" הרצוי באקדמיה.עצם ההמשגה של המסלול המחקרי כ"מסלול רגיל" במסמכי המל"ג, "מנרמלת" אותו כמיינסטרים, בעוד שהמונחים "נלווה" או "מקביל" למסלולים האחרים רומזת להגדרתם כשוליים או חריגים ביחס ל"רגיל". הנחת יסוד זו שהמחקר הוא הערוץ "הרגיל" באקדמיה, ועל כן מהווה שיקול מרכזי בקידום חברי וחברות סגל אקדמי, ראויה מלכתחילה לבחינה מחודשת ומותאמת להתפתחויות במסגרות האקדמיות המגוונות, ובפרט לאור השונות הרבה בין סוגים שונים של מוסדות אקדמיים ומגוון פעילויות אקדמיות המבוצעות בהם. לאמור לעיל יש ביטוי ברור למשל בפרוייקטים יישומיים כגון CHANGE ובעמדת הנציבות האירופית בתכניות המו"פ Horizon2020 / Horizon Europe המכוונות, בין השאר, לחקירה ועשייה יישומית, ולא רק למחקר בסיסי 'טהור'. לסיכום, מחמש השנים הראשונות של יישום החלטת המל"ג בנושא המסלולים המקבילים, מתקבל הרושם כי יישום ההחלטה בשטח עדיין מצומצם מאד בהיקפו, וכי המסלול המחקרי "הרגיל" דומיננטי יותר בקביעת הקידום האקדמי של חברי וחברות הסגל במוסדות השונים. נדרשת אפוא בחינה וחקירה מעמיקים של המוסדות שונים, על מנת לבחון את אופן יישום ההחלטה במוסדות, שורשי המחסומים, והדרכים לשיפור וטיוב היישום בשטח. בפרט נדרשת בחינה מעמיקה במכללות האקדמיות, שעיקר עיסוקן אינו מחקר בסיסי ומרבית היחידות האקדמיות בהן הינן מתחומי היצירה והמומחיות הפרופסיונאלית. במוסדות כגון אלו יש מקום לחזק יותר את המסלולים המקבילים, יצירה ומקצועי, ולשאוף לאיזון בין חברי/ות הסגל במסלולים השונים (מחקרי-יוצר-מקצועי). 

https://che.org.il/wp-content/uploads/2020/12/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-20.12.20.pdf
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כום לסי

בסגלנשיםשלרובקיים,לחינוךבמכללותובפרט,המתוקצבותהאקדמיותבמכללות•
.האקדמי

.בכללובאקדמיהבאוניברסיטאותגםכמו,במכללותמגדרייםפעריםקיימים,כןפיעלאף•
נובעמהפעריםחלקכי,עולהברלביתהאקדמיתבמכללהשבוצעהמעמיקהמבחינה•

המכללותובמשאביבמעמדמובניםמפעריםנובעחלקםואילו,ארגוניים-פניםמתהליכים
.לאוניברסיטאותביחס

המכללותביןעמוקמבנישוויוןלאיסימפטוםגם,השארבין,הינומגדריהפער,דעתנולעניות•
ברמתהןהמגדריהפערלמיתוןהתערבותפעולותליישםמומלץכןעל.לאוניברסיטאות

הקידוםבמסלוליעיסוק:בכלללמכללותביחסהמדיניותברמתוהן,פנימההארגונים
בתרבות,רוחבייםבתהליכיםמגדריתורגישותחשיבהושילובהמחקרמשאביחיזוק,האקדמי

.ובהוראהבמחקר,הארגונית
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