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 האקדמית של המועצה לקידום נשים במדע ובטכנולוגיהדו"ח הוועדה 

 משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

 וה רצון ופרופ' חנה הרצוגהנחיה: פרופ' נא
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 נאוה רצון  'מכתב מטעם פרופ

 במדע ובטכנולוגיה המועצה לקידום נשים יו"ר

 

 מכובדים, קוראיםקוראות ו

של מצב התמונת ח ""את הדו םולכ ןלהגיש לכ לכבוד הוא לי

 ". בישראל בקרנות מחקרמגדרי השוויון ה

 ןהם הצעד הראשונתונים השל ת שיטתיוהערכה  שיטתי ניטור

 מגדרייםסגירת פערים לכדי לסייע בסיס להגדרת מטרות  הםו, מגדרין ושווי-בהתמודדות עם אי

מושפעים לא רק נשות אקדמיה ומהלך הקריירה שלהם של ו אקדמיה קידום של אנשי. באקדמיה

ח "דו.  בוומדדי איכות    במחקר  מהמוסדות האקדמיים, אלא גם מקרנות המחקר, הקובעות נושאים

באמצעות  הנוגעים לקרנות מחקר. יםשנתי יםדיווחסדרת להיות מתוכנן במה שהראשון זה הוא 

  בישראל. ותבקרנות המחקר הגדולשוויון מצב ה אחרמעקב שיטתי  אפשר לעקוב הדו"חות

מלא בין משרד  השיתוף פעולראשונה בבבראש ו והתאפשרח זה "דו של ההפקהוהתכנון, הביצוע 

ישראל למחקר -קרן גרמניהו (BSF) למדע תומיאל-, הקרן הדו(ISF) למדע תהמדע, הקרן הלאומי

 רתלגב תודה מיוחדת .דרךלאורך כל התנו יאתגר וצעדו אענו לנ קרנות אלה. (GIF) ולפיתוח מדעי

זה  מיזם. משרד המדעול (GIFוזנבאום )רטלי לגברת  (BSF), ד"ר חני הרינגל(, ISFאמירה פהר )

מר רן בר, ללשר אופיר אקוניס,  . תודה מיוחדתהמשרדמ מימוןתמיכה ו לא היה יוצא לפועל בלי

 יתליו"ר  ייחודוברות ועדת אקדמיה,  לחב  אישית מיוחדת  הגברת דנה לוי. תודלו  ד"ר אלה שטראוסל

 עדה, פרופסור חנה הרצוג.והו

. בקרנותהגשות, זכיות והרכבי הוועדות  כמו ,תמונת מצב של שוויון מגדרי בממדים רביםח "דוב

 ותיהתמודדות אייתכן כי ו ,של עולם האקדמיהיצירתיות בפוריות וביש פגיעה שוויון מגדרי -איב

ן הקוראות . אני מזמינה אתכולקידומו מחקר בישראלהלשיפור עולם האקדמיה וול דגצעד  תהיה

, ם שוויון מגדריודיד ראשון במשימה של כולנו לקעח כצ"את ממצאי הדו ראותל הקוראים םתכוא

 .בישראל מחקר וחדשנות

 

 בברכה,

 

 פרופ' נאוה רצון

 

 המועצה לקידום נשים יו"ר

 משרד המדע והטכנולוגיה
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 מנהליםתקציר 

 מיפוי והסדרה של שמטרתו  לדרך במיזם המשרד המדע יצאב, המועצה לקידום נשים 2017בשנת 

לצד הצורך להבין את מצב השוויון המגדרי באקדמיה בישראל.  כדיי הנדרש תכל המידע הכמו

הגופים הארגונים העיקריים למימון מחקר. הצורך לסקור את  העלבסקירה של מוסדות המחקר, 

: מגדרי בקרנות המחקר בישראלהשוויון  הש תמונת מצב של  וביגאפשר  לכדי    נרתמו למאמץהאלה 

, (ISF) קרנות המחקר האקדמיות הממשלתיות המובילות, משרד המדע, הקרן הלאומית למדע

 פירוט  דו"ח זהב.  (GIFי )ולפיתוח מדעישראל למחקר  -קרן גרמניהו  (BSF)  לאומית למדע-הקרן הדו

 .מיזםתוצאות ה של

לקובעי המדיניות  סיועלות נתונים ומבוסספעילות לולמדיניות  תשתית הנחתמטרת הדו"ח היא 

לנצח מכשולים ולהגיע לשוויון  יכדפורצת דרך  מחשבהנדרשת  היכן בזיהויולמוסדות המחקר 

בקשות למענקי המגישים והמגישות  בנושאים האלה:    ניתוחים"ח  דוב  מגדרי באקדמיה הישראלית.

 ועדות אלו עוסקות במענקי מחקר. .ממנות הקרנותש ההערכה המדעיות י ועדותרכבהומחקר 

, בקשות למענקי מחקר ומגישות מגישיםבנושאים האלה: לרכז נתונים  נרתמוהקרנות כל ארבע 

הרכבים מגדריים ו  ההערכה  ועדותבו  יו"ריות  של  ו  יו"רים, מגדרים של  במענקי מחקר  וזוכות  זוכים

או  הראשי רחוקהמגדר בעניינים אלה:  דיווחהנתונים בין . אלו ועדותבו חברותשל חברים ו של

ותחומי  יםהמוענקהסכומים , יםהמבוקש מיםסכוה, המגישים את הבקשות החוקרת הראשית

 . המחקר

מחקר  הצעותנשים מגישות  :פערים מגדריים בהגשת בקשות למענקי מחקרלים עו מהסקר

ן יהביחס לשיעור הןו (raw data)גולמיים  מספריםב הן מגישים גבריםשה אלהמ כיםנמו יםבשיעור

 של נשים לבין שיעוריהן בסגל:   הגשות  יחס בין  ב  ביותרהפערים הגדולים    ובהם  התחומיםאלו    בסגל.

מבקשים לבין הסכום  סכום הממוצע שגבריםין הב קטןיש פער  .ורפואה מתמטיקה ,הנדסה

על  6%-מענקי מחקר בסכומים העולים ב בממוצע גברים מבקשיםהממוצע שנשים מבקשות: 

מושפע  שהממוצעלראות אפשר , לתחומים בחלוקה. עם זאת, מבקשות שנשים המענקיםסכומי 

 בהרבהגבוהים    מיםגברים מבקשים סכו  ובהם  ,ומתמטיקה  הרוח  מדעי,  בעיקר מתחומים ספציפיים

הסכום מ סכום רב יותרחוקרות מבקשות בממוצע  תחומים בשני. הסכומים שהנשים מבקשותמ

בתחומים  מבקשותנשים שהסכום . וחקלאות )מדעים מדויקים( בינתחומי :מבקשים חוקריםשה

תמיכה גבוהים   סכומיתחומים גברים מבקשים    בשני.  מבקשיםגברים  הסכום שמ  12%-גבוה באלה  

 (. 8%( ומדעי הרוח )16%) מתמטיקה מבקשות: נשיםהסכומים שמ

 24%-לעומת נשים הזוכות ב ,מכלל מענקי המחקר 68%-גברים זוכים ב ,באוכלוסיית הזוכים

זכיות. שיעורי הבתחום מדעי החברה יש שוויון מגדרי ב. רק 8%-זוכים בהוצוותים משולבים 

לבין שיעורי הזכייה של נשים ה של גברים  ישיעורי הזכיין  בהפערים הגדולים ביותר  ובהם  התחומים  

בתחומים אלה הזוכים   (.65%( ומדעי המחשב )70%, מדעים מדויקים כימיים )82%)הם מתמטיקה )

. כמו קדמי באופן כלליאסגל הייצוג של נשים ב-קר מתתהפערים נובעים בעי רבים יותר מהזוכות.

כן, שיעורי הנשים בסגל במקצועות אלה נמוכים. יש פער בין שיעור הנשים המגישות בכל מקצוע 

הצלחה זוכים בשיעור    בני כל מגדרבכל התחומים  ש  לראותאפשר    .לבין שיעורן בסגל באותו מקצוע

גברים : בסכום הזכייה הממוצע 16%קיים פער מגדרי של  בכל התחומים .בממוצע 29%של 
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ם זאת, ע₪.  211,811בממוצע מקבלות ה ,₪, לעומת נשים 245,508 סכוםבמקבלים בממוצע מענק 

הבקשה שהוגש ביחס לסכום  יםעומדגברים מקבלים הסכום שו מקבלות שנשיםה ים הזכיוסכ

 גבוהים יותר מאלו שהנשים מבקשות.: גברים מבקשים מלכתחילה סכומים בהצעת המחקר

 

 :הזכייה יפיזיקליים. הפערים ניכרים בשיעורהמדויקים המדעים התחום ב יםמגדרי יםפער יש

 .נשיםה  מסכום הזכייה שלגברים כפול  ה של  יסכום הזכי  .משיעור הזוכות  9%-בשיעור הזוכים גדול  

 90%נשים מקבלות  בכל מגדר: סכום המתקבל בפועלבין יחס בין הסכום המבוקש להלהלן 

  . מהסכום המבוקש 100%בממוצע  מהסכום המבוקש בממוצע, אך גברים מקבלים 

 

. ותמדעיות הן כיו"ריות והן כחברות ועד  הערכה  להבחין בפער מגדרי גם בייצוג נשים בוועדותאפשר  

הפערים הקיצוניים ביותר .  יש רוב של גברים בתפקיד יו"ר ועדה 1בכל תחום חוץ מתחום החקלאות,

( ומדעי נשים 13%נשים(, מדעי הטבע הפיזיקליים ) 0%מדעי המחשב ) ם האלה:בתחומי ונמצא

 ישיעורלבין יו"ריות ה ימספרברוב התחומים יש התאמה ביחס בין  (.נשים 17%הטבע הכימיים )

ייצוג -תת ובומדעי המחשב הוא התחום היחיד . להשכלה גבוההמוסדות בהאקדמי  הנשים בסגל

 שיעורבשני תחומים, מתמטיקה וחקלאות,  ן בסגל האקדמי.יהשל נשים ביחס לשיעור ניכר

 ן בסגל. יהגבוה משיעור בוועדות היו"ריות

( חמישה פרקים. 2018-2017) מחקר בישראלההשוויון המגדרי בקרנות של  מצבהתמונת דו"ח ב

בקשות  בחינה של השניפרק ב הרציונל לכתיבת הדו"ח. ובו הסבר עלהראשון בדו"ח מבוא בפרק 

 מיתחו, יםהמבוקש מיםהסכוהבקשות,  ימספר ם האלו:נתוניהמוצגים זה בפרק . י מחקרלמענק

  .תחוםסגל האקדמי בכל הנשים ב ילמספר יחסבהמגישות  יושיעור חלוקה מגדרית ל פיעהבקשות 

הזוכים, אחוזי ההצלחה של מוצגים נתוני  זה בפרק. יםהזוכים במענק בחינה של השלישיבפרק 

סכומי ו הנשים בתחומים השונים באקדמיה ינשים, זכיות של נשים ביחס למספרשל גברים ו

בוועדות  יקודמ הרביעיבפרק  .יםהמבוקשסכומים לביחס זכו גברים ונשים שבהם המענקים 

דיווח על שיעורי   ובו גם  ,אלו  של ועדות  יםהמגדרי  יםההרכבמוצגים נתוני    זה  בפרק.  מדעיות  הערכה

 של וכן המלצות לקידום הסקרמוצגות מסקנות החמישי בפרק  .הוועדות ם והיו"ריות שליו"ריה

 .י המחקרשוויון מגדרי בהקצאת מענק

 

  

 

 

  

 
כל שינוי במספר בשל ולכן , מאוד קטניםתחום החקלאות המספרים הגולמיים מאחורי האחוזים ביש לשים לב ש 1

 המספרים הגולמיים. לדעת מהם כדי בנספחים. יש לפנות לטבלאות יםהמוצג יםבאחוזניכר שינוי חל הגולמי 
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  מבוא: 1פרק 

פרופסור מן נושאי דרגת מ 18%הן רק  אך מחצית מכלל המרצות הןהישראלית נשים אקדמיה ב

תיתכן תרומה שלהם משתנים ש  תופעה זו גורמים רבים, ובכל שלב בקריירה האקדמית ישלהמניין.  

היא מענקי מחקר  ה ביזכיאקדמית.    ההצלחב  חשובגורם  היא  מענקי מחקר  זכייה בלחוסר השוויון.  

 העסקת עוזרי מחקר, רכישת: אפשר לעשות את הפעולות האלה זכותה. בקידוםם לקריטריוניהמ

 יםבמענק מקבל ושזכאו חוקרת ועוד. כמו כן, חוקר  ציוד מעבדה, השתתפות בכנסים בינלאומיים

לאור חשיבותם של מענקי המחקר בחייהם המקצועיים של החוקרות . בשל הזכייהתוספת שכר 

ואם אין שוויון מגדרי,   ;הקצאת המענקיםתמונת המצב המגדרית בחשוב לבדוק את  החוקרים  של  ו

 .דברלנסות ולהבין מה הגורמים ליש 

בתהליכי סגל ו תהליכי גיוסב כי הטיה מגדרית משפיעה על ביקורת עמיתים סברהעולה מחקרים מ

ייצוג -תת כמו כן, עקב הטיה מגדרית ישpeer-review). ) תבהערכת מאמרים בכתבי עכן וקידומו 

קורת עמיתים ייש הסוברים כי ב(.  Kaatz, Gutierrez, and Carnes, 2014)  של נשים באקדמיהעקיב  

לנשים וגברים לפערים בהקצאת מענקי מחקר ת בבסיס הוהעומד אחת הסיבותהיא מוטה 

(Bowman and Ulm, 2009  .)  הטיה מגדרית בתהליך בדיקת   סוגיהה  עלתהתים קרובות הוישלעאף

 Engqvist and Frommen, 2008; Helmer, Schottdorf, Neef, and)  מחקרים העמיתים בפרסום

Battaglia, 2017),  בקשות ר ואיששל את ההחלטה בתהליך מטים ביקורת עמיתים בלא ברור אם

  .מידת ההטיה ימהו, מחקר למענקי

 ,Marsh, Bornmann) מחקר ימרבית המחקרים מצאו כי אין הטיה מגדרית בהקצאת מענקב

Mutz, Daniel, and O’Mara, 2009) שווה יש שיעור הצלחה בקרב נשים וגברים כי . כמו כן, מצאו

ם זאת ע(. Ley and Hamilton, 2008; Mutz, Bornmann, and Daniel, 2015)מענקים זכיות בב

מבקשות : נשים  הגברים  משיעורי ההגשה בקרב  כיםנשים נמות הבקשות בקרב  הגש  ישיעורנמצא כי  

 ,Gordon, Osganian )מאלו שהגברים מבקשים מענק נמוכים  תמיכה וסכומיפחות שנים של 

Emans, and Lovejoy, 2009; Marsh, Jayasinghe, and Bond, 2011;Waisbren et al., 2008; 

Ward and Donnelly, 1998). 

נמצאו הטיות מגדריות  בהםמחקרים ש כמה שברוב המחקרים נמצא כי אין הטיה מגדרית, יש אף

 ,Bornmann, Mutz) תחומים ברפואה-תתו פסיכולוגיה, מדעי החיים כמו ,בתחומים ספציפיים

and Daniel, 2007; Boyle, Smith, Cooper, Williams, and O'Connor, 2015; Eloy, Svider, 

Kovalerchic, Baredes, Kalyousef, and Chandrasekar, 2013 .) ואן דר לי  מחקרם שלב

חוקרות ש מכיווןהטיות מגדריות,  נטען כי קיימות  (Van der Lee and Ellemers, 2015)ואלמרס

הערכה של , אך לא בחוקרת עצמהה תקיבלו ציונים נמוכים יותר בהערכ שהגישו בקשות נשים

 .איכות הצעת המחקר

שוויון מגדרי -אם קיים אי בדיקה הנוכחי"ח ובד .אותולאור חילוקי הדעות בנושא, החלטנו לבדוק 

כדי לבחון זאת, המועצה לקידום נשים במשרד המדע .  ישראליתהבחלוקת מענקי מחקר באקדמיה  

-הדו(, הקרן  ISFהקרן הלאומית למדע )בארץ:    ותשלוש קרנות המחקר הגדולפנתה לוהטכנולוגיה  

עשתה בדיקה  מועצה. כן ה(GIF) ישראל למחקר ולפיתוח מדעי-קרן גרמניהו (BSF)למדע  תלאומי
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של בקשות הגשות ה ימספר בנושאים האלה:נתונים  פואס הארגוניםכל ב. משרד המדעב פנימית

או החוקרת הראשית   ראשי, מגדר החוקר היםהמבוקש  מיםהסכו 2, תחומי ההגשות,י מחקרלמענק

   .גופים השוניםשל ועדות השיפוט ב יםהמגדרי יםהרכבהו

 
לפי תחומי לימוד המוגדרים על פי  א חלוקה, אלתיאורטייםלבין תחומים  ניסויים תחומיםאין הפרדה בין  "חדוב 2

  "ג. המל
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 : הגשת בקשות למענקי מחקר2פרק 

 הגשותה יהבדלים מגדריים בשיעור 2.1

 

 ובהן בקשות למענקמכלל ההגשות.  23% הןראשיות החוקרות ה בהן נשים הןשהצעות מחקר 

צוותים בהן החוקרים המובילים הם והצעות מחקר מכלל ההגשות.  67% הןחוקרים ראשיים 

שונים  יםהפערך אמגישים, הגברים הם רוב  מי המחקרמכלל ההגשות. בכל תחו 10% הןמשולבים 

מכלל  36% הןנשים ובו החברה, נמצא בתחום מדעי ביותר . הפער הקטן המחקר מאוד לפי תחום

נמצא בתחום ביותר הפער הגדול  הם צוותים משולבים. 17%-ו 47% הם גברים, המגישים

מוגשות  89%חוקרות ראשיות בלבד,  ידיבמוגשות  בקשות למענקי מחקרמה 8% בוו ,המתמטיקה

המדעים  מיצוותים משולבים. גם בתחו מוגשות בידי 3%חוקרים ראשיים בלבד, ורק בידי 

בקשות למענקי מה  11%  מדעים מדויקים כימייםב.  גדולים  יםיש פערהנדסה  הוהמדויקים הכימיים  

חוקרים  ידיבבקשות למענקי מחקר מוגשים מה 88%חוקרות ראשיות בלבד, מוגשות בידי  מחקר

מוגשות מהבקשות  12%. בתחום ההנדסה, צוותים משולבים מוגשות בידי 1%ראשיים בלבד, ורק 

  (1תרשים ) ראשייםידי חוקרים מוגשות ב 82%-ת וות ראשיוחוקרבידי 

 ממצאים עיקריים:

בקשות למענקי מחקר. נשים מגישות ההגשת שיעורי יש פערים מגדריים ב •

 ן בסגל.יהביחס לשיעור הןו מספרים גולמייםב הן בשיעור נמוך מגברים

ביותר בין מספר הנשים המגישות בקשות הפערים הגדולים  ובהם התחומיםאלו  •

 הנדסה, מתמטיקה ורפואה. למענקי מחקר לבין שיעוריהן בסגל:

מבקשים לבין הסכום הממוצע  סכום הממוצע שגבריםין ב קטן יש פער מגדרי •

בחלוקה . מהנשים יותר 6%בממוצע גברים מבקשים שנשים מבקשות: 

מושפע בעיקר מכמה תחומים ספציפיים שהממוצע אפשר לראות  לתחומים,

 מדעי הרוח ומתמטיקה(.)
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 הגשות לפי תחום ומגדר ישיעור — 1תרשים 

 

 3:אקדמיהן בסגל יהלשיעורביחס  כיםההגשה של נשים נמו ישיעור

חוקרות  שמגישותהבקשות למענקי מחקר אולם סך  ,מהסגל האקדמי 34%-כהן נשים  •

 .מכלל ההגשות 23%-כרק  הואראשיות בלבד 

של  יםגבוה יםשיעור ונמצאומדעים מדויקים פיזיקליים,   4רק בשני תחומים, חקלאות •

  27%סגל: בחקלאות ב ןיהשיעורביחס לחוקרות ראשיות, שהגישו  בקשות למענק מחקר

במדעים מדויקים  .20% עומד על בסגל הנשים שיעורחוקרות הגישו בקשות, ואילו 

 . 13% עומד על בסגל שיעורן ואילו 21% ההגשות של נשים הואשיעור  םפיזיקליי

שיעור ההגשות של  הם רפואה והנדסה: ברפואהביותר  הגדוליםהפערים  ובהםהתחומים  •

 אף 12% שיעור ההגשות של נשים הואבהנדסה . סגלמה 42% הן נשיםו 21% נשים הוא

 .(2)תרשים סגל מה 22% הןשנשים 

 
. אנשי הסגל האלה מרצה, מרצה בכיר, פרופסור חבר ופרופסור מן המניין אלו הדרגות של אנשי הסגל שנבדקו:  3

   מכללות.באוניברסיטאות ועובדים ב
שינוי במספר   בשל כל,  לכןמאוד.    תחום החקלאות, המספרים הגולמיים מאחורי האחוזים הם קטניםביש לשים לב ש 4

 המספרים הגולמיים.דעת מהם ל כדי נספחים. יש לפנות לטבלאות ביםהמוצג יםבאחוזניכר שינוי  חלהגולמי 
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 ן בסגל אקדמייהלשיעור יחסבהגשת נשים  ישיעור — 2תרשים 

 

 הבדלים מגדריים בסכומים המבוקשים 2.2

 

 מי. סכו₪ 116,870עם סטיית תקן של  ₪ למענק 229,086חוקרים וחוקרות מבקשים בממוצע 

עם סטיית  ₪ 291,293 הבקשה הממוצעת היאבו ובתחום הרפואה, נמצאו ביותר  גבוהיםההבקשה 

הסכום הממוצע ובו , הסביבהבתחום נמצאו ה הנמוכים ביותר הבקשסכומי . ₪ 134,000תקן של 

 . ₪ 79,431עם סטיית תקן של  ₪ 161,266לבקשה הוא 

חוקרים  .6%עומד על מבקשות חוקרות לבין הסכום ש מבקשיםחוקרים שבין הסכום  פערה

₪  244,648 בממוצעמבקשות  , וחוקרות₪( 122,918)סטיית תקן  ₪ 246,310מבקשים בממוצע 

בסכומי התמיכה  פער המגדרילראות שהאפשר לתחומים,  בחלוקה. ₪( 117,606)סטיית תקן 

נובע בעיקר לבין הסכומים שנשים מקבלות מהן  קרנות המחקרשגברים מקבלים מהכספית 

בין הסכומים שנשים מבקשות בתחומים להלן לבין הסכומים שגברים מבקשים בתחומים   פעריםמה

 .(ש"ח 31,908)פער של  מתמטיקהו ₪( 14,113)פער של  מדעי הרוחאלה: 

 :עלו הממצאים הללו (3)תרשים  שנסקרו מיםתחוה 12-ב

 חוקריםהסכומים שמיותר סכומים גבוהים חוקרות מבקשות בממוצע  תחומים בשני •

 12%-גבוה ב מבקשות נשיםשהסכום ) וחקלאות )מדעים מדויקים( בינתחומי :מבקשים

 .(מבקשים גבריםהסכום שמ

 מתמטיקה מבקשות: נשיםמאלו שסכומי תמיכה גבוהים תחומים גברים מבקשים  בשני  •

  .(8%מדעי הרוח )ו (16%)

  ם.ימדויקים ביולוגימדעים ברפואה וב ונמצא ביותר גבוהיםהבקשה ה סכומי •
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 סכומי הבקשות למענקים לפי תחום ומגדר — 3תרשים 
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 : זכיות במענקי מחקר3פרק 

 

 

 וזוכות פילוח זוכים 3.1

 

 זוכים בשיעור בכל מגדר ישנשים בשיעורי הזכיות, לבין קיים שוויון מגדרי בין גברים  בסך הכול

זכייה השיעורי יותר מנמוכים  יםצוותים משולבים ברוב התחומים זכו בשיעור . 29%של  ממוצע

(. 5)תרשים   23%בשיעור של ל זכו ו, ובסך הכזכייה של נשים בלבדהשל גברים בלבד ומשיעורי 

 יםנשים גבוה בקרב זכיות יזכיות. שיעורשיעורי הב 2%-בשבעה תחומים יש פער של פחות מ

 כימיים מדויקים מדעים+(, 10%בארבעה תחומים: הנדסה ) וגברים נמצאהזכיות בקרב  ישיעורמ

פיזיקליים  +(. רק במדעים מדויקים6%ם )י+( ומדעים מדויקים ביולוגי8%+(, סביבה )10%)

 (.9%גברים זוכים בשיעור גבוה מנשים )

 ממצאים עיקריים:

 יבמספרהפערים    .29%  שיעור הזכייה הממוצע במענקי מחקר בכל מגדר עומד על •

ייצוג של נשים בין -בעיקר מתת נובעים חוקרותלבין  חוקרים בין המענקים

  .המגישים

ולעומת   24%-נשים הזוכות בה, לעומת  68%-מכלל מענקי המחקר גברים זוכים ב •

הפערים  ובהם. התחומים ממענקי המחקר 8%-צוותים משולבים הזוכים ב

, מדעים מדויקים כימיים (82%-גברים זוכים בהגדולים ביותר הם מתמטיקה )

(. רק בתחום מדעי 65%-גברים זוכים בומדעי המחשב )(, 70%-ב גברים זוכים)

 . במענקי המחקר  זכיותאחוזי ההחברה יש שוויון מגדרי ב

מתקבל. הנשים בסכום הממוצע של המענק לבין בין גברים  15%ישנו פער של  •

 ₪.  211,811נשים מקבלות בממוצע  ואילו₪,  245,508גברים מקבלים בממוצע 

ביחסים בין סכומי הבקשות עבור מענקי מחקר לבין סכומי הזכייה במענקי  •

 בין גברים לבין נשים. 10%-מחקר, קיים הבדל של כ

בו יש ששוויון המגדרי והיחיד  ה-תחום בולט באיוא  מדעים מדויקים פיזיקליים ה •

 יש  .הן בסכומיםו (9%הזכייה ) הן בשיעורבין גברים לבין נשים פערים גדולים 

 סכומים כפולים בערך מאלוגברים מקבלים  .נשים מזוכות גברים זוכים יותר

סכום  בין ביחס בין הסכום המבוקש לנוסף נמצא פער גדול  מקבלות. נשיםש

מהסכום המבוקש בממוצע, אך גברים  80%המתקבל בפועל. נשים מקבלות רק 

   .150%מקבלים 



16 

 

, נשים מהמענקים בכל התחומים  68%-בזכיות במענקי מחקר. גברים זוכים בבולט  רי  גדפער מ  קיים

זכיות. שיעורי ה. רק בתחום מדעי החברה יש שוויון מגדרי ב8%-ב יםוצוותים משולב 24%-ב

ים מדויקים כימיים דע, מ82%פער של    ובו  מתמטיקה,הפערים הגדולים ביותר הם    ובהםתחומים  ה

בכל אלו גברים זוכים בסכומים  (.4)תרשים  65%פער של ובו , ומדעי המחשב, 70%פער של  ובו

בבחירה ייצוג של נשים בין המגישים, ולא מהטיות -פערים אלו נובעים בעיקר מתת גבוהים יותר.

 . (5)תרשים  זוכיםב

 

 

  לפי מגדר ותחום מכלל המגישים והמגישות במענקי מחקרוזוכות  פילוח זוכים — 4 תרשים
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  לפי מגדר ותחוםוהזוכות מכלל המגישים  זוכיםה ישיעור — 5 תרשים

 

 

 

 מענקיםהם בסכומי יידרהבדלים מג 3.2

 

. גברים מקבלים בממוצע יםמענקהשל  יםהממוצע מיםבסכונשים לבין בין גברים  15%פער של  יש

תחומים, אפשר לראות ל בחלוקה₪.  211,811בממוצע מקבלות ה ,₪, לעומת נשים 245,508

: זוכים בהם גבריםאלו שמ יותרבוהים ג סכומיםנשים זוכות ב האלה התחומים תשבחמש

בהנדסה הפער לטובת בינתחומי, הנדסה, מדעי החברה, מדעים מדויקים כימיים ומתמטיקה. 

: יותר גדולים סכומיםגברים זוכים ב אחרים תחומים בשבעה. 38%נשים גדול במיוחד ועומד על ה

, סביבה, רפואה יקלייםזפימדעי המחשב, מדעי הרוח, מדעים מדויקים ביולוגיים, מדעים מדויקים  

גברים מקבלים בו  ובתחום מדעים מדויקים פיזיקליים,    ונמצא  ביותר  גדוליםהומי. הפערים  תח-ורב

 . (6)תרשים  מנשיםיותר  50%-ב גברים מקבליםבו ומדעי המחשב, בתחום ויותר מנשים, יים נשפי 
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 ה לפי מגדר ותחוםיזכיסכומי  — 6 תרשים

פער לראות  אפשר  מבקש,    שכל מגדר  מיםסכוקבלים ביחס למנשים וגברים  ש  מי הזכייהסכובניתוח  

לבין היחסים בין סכומים אלה בקרב נשים. גברים  היחסים בין סכומים אלה בקרב בין 10%-של כ

. ברוב התחומים, 90%-מהסכום המבוקש אך נשים מקבלות כ 100%-גברים מקבלים כבממוצע, 

 ין בהיחס  מתמטיקהבו הנדסהב .נשיםלבין היחס בקרב גברים היחס בקרב אין הבדל גדול בין 

האלו היחס בין   םבתחומי  גברים.  בקרב נשים גדול בהרבה מהיחס הזה בקרב  הממוצעים  הסכומים

 סביבהמדעי המחשב, מדעים מדויקים פיזיקליים ו הסכומים הממוצעים גדול יותר בקרב גברים:

  .(7)תרשים 

 

 

  בקשה לפי מגדר ותחוםבסכום ממוצע לבין ה ייחס בין סכום ממוצע של זכי — 7תרשים 
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 סיכום 3.3

 

שיעורי מגדרי ב יש שוויוןשברוב התחומים לראות אפשר במענקי מחקר זכייה הניתוח נתוני מ

ללא  ,עם זאת עדיפות לנשים.בהם הסתמנה שתחומים , ואפילו יש ההגשות ייחס לשיעורב זכיותה

זכיות של הלעומת שיעור  68%עומד על במענקי מחקר זכיות הגברים שיעור נטרול שיעור ההגשות 

גברים הוא תוצאה זכיות יחס לבנשים זכיות הנמוך של כאמור, השיעור . 24%עומד על ה ,נשיםה

ייצוג של -באוכלוסיית הסגל האקדמי ותתכלל ות גבוהות בדרגות אקדמיייצוג של נשים ב-של תת

  הגשות.ה ימספרנשים ב

 פיזיקליים. פערים ניכרים המדויקים המדעים הבולט בפערים המגדריים והוא היש תחום אחד 

. יש יותר זוכים גברים מזוכות (9%נשים )לבין אלו של גברים של הזכייה  ישיעורלמצוא בין  ראפש

. יתר על כן, יש (נשיםמגברים מקבלים כפול  )  בסכומי הזכייהרים גדולים אפשר למצוא גם  פע  נשים.

רק בממוצע  נשים מקבלות  )  סכום המתקבל בפועלבין  בין הסכום המבוקש ל  יםביחס  פערים גדולים

  . (מהסכום המבוקש 150%בממוצע מהסכום המבוקש, אך גברים מקבלים  80%
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  מענקי המחקרהמדעיות העוסקות ב הערכההרכבי ועדות ה: 4פרק 

 של ועדות מדעיותויושבות ראש יושבי ראש  4.1

 

 שונהגברים בתפקיד יו"ר ועדה, אך הפער המגדרי של רוב  נובכל תחום חוץ מתחום החקלאות, יש

: עדותויו"ריות הוהמ 40%-יותר מ הןנשים  ם האלותחומיכל אחד מהבתחומים. הבין  מאוד

ם בתחומי והפערים הקיצוניים ביותר נמצא. N=21) ,46%) ומדעי החברה( N=5, 42%) בינתחומי

( ומדעי הטבע הכימיים N=2נשים,    13%הטבע הפיזיקליים )  י(, מדענשים  0%מדעי המחשב ):  האלה

תחום החקלאות הוא מכלל היו"רים.  38%-23% הן(. בשאר התחומים יו"ריות N=1 נשים, 17%)

ת ויו"ריה יבין שיעור ברוב התחומים יש התאמה(. 8יו"ריות )תרשים  (N=2) 67%: היוצא מן הכלל

ממלאות הנשים ה ישיעורבשני תחומים, מתמטיקה וחקלאות,  .בסגל של הנשים ןיהשיעורבין ל

ובו מדעי המחשב הוא התחום היחיד  .בסגלשל הנשים ן יהשיעורמ בהרבה יםגבוה תפקיד יו"רית

מהסגל האקדמי בתחום, אך  20% הןשל נשים ביחס לשיעורן בסגל האקדמי. נשים ניכר ייצוג -תת

 (.9)תרשים מכהנת בוועדות יו"רית  שום איןנמצא ש

 

 

 

 

 ממצאים עיקריים:

. בכל תחום חוץ מתחום החקלאות, יש רוב של גברים בתפקיד יו"ר ועדה  •

נשים(,  0%מדעי המחשב )ומים האלו: בתח והפערים הקיצוניים ביותר נמצא

 .נשים( 17%( ומדעי הטבע הכימיים )נשים 13%מדעי הטבע הפיזיקליים )

בשני שיעור הנשים בסגל. לבין יו"ריות ה שיעור ברוב התחומים יש התאמה בין •

 יםגבוה ממלאות תפקיד יו"ריתהנשים ה ישיעורתחומים, מתמטיקה וחקלאות, 

 .  בסגלשל הנשים ן יהשיעורמ בהרבה

באקדמיה, ובדרגת פרופסור מן  לימודה מיייצוג של נשים בכל תחו-יש תת •

בהרכבים של הוועדות משקף את השוויון -איאחוזים.  18%המניין נשים הן רק 

 הייצוג של נשים בסגל האקדמי. -תת

של נשים ביחס לשיעורן  ניכר ייצוג-תתובו מדעי המחשב הוא התחום היחיד  •

 בסגל האקדמי.

 

 

ייצוג של נשים בתפקידי יו"ריות -רק בתחום מדעי המחשב יש באופן עקבי תת •

 וחברות ועדה בהשוואה לשיעורן בסגל.
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 )נתונים גולמיים( מדעיות לפי מגדר ותחוםהערכה  ועדות של םיו"רי ימספר — 8תרשים 
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 חברי ועדות ים שלהרכב 4.2

 

בין שיעור הנשים בוועדות לבין שיעור  בכל תחום, אך גודל הפערבוועדות ייצוג של נשים -יש תת

ועדות. והמכלל חברי  31% הן בסך הכול. נשים (10)תרשים  תחומיםהמשתנה בין הגברים בהן 

מחברי  [N=95] 45% הןמדעי החברה )נשים  ם האלו:בתחומיו נמצא נמוכים יחסיתרים עפ

ם בתחומי גבוהים קיימים(. פערים מחברי הוועדות [N=44] 41%הן ( ומדעי הרוח )נשים הוועדות

מדויקים המדעים ה(, מחברי הוועדות [N=1] 4%הן נשים כימיים )המדויקים המדעים ה האלו:

מחברי  (N=5) 12%הן  נשים( ומתמטיקה )מחברי הוועדות [N=6] 9% הןנשים פיזיקליים )ה

 (.הוועדות
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 שיעורי יו"ריות ביחס לשיעוריהן של נשים בסגל האקדמי לפי תחום — 9תרשים 
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 מדעיות לפי מגדר ותחום הערכה חברי ועדות — 10תרשים 

תמונת המצב סגל, בנשים ה ישיעורליחס בהערכה הנשים המכהנות בוועדות  ישיעור מבדיקת

 ן בסגל:יההנשים בוועדות לבין שיעור יבין שיעור יםם האלו כמעט שאין הבדלמשתנה. בתחומי

 יבין שיעור  יםגדול  יםהבדל  ום נמצאבהשמתמטיקה. התחומים    הנדסה, מדעי החברה, מדעי הרוח,

ם, יגימדעי המחשב, מדעים מדויקים ביולו  םההערכה  וועדות  בן כחברות  יההנשים בסגל לבין שיעור

 .(11)תרשים  ם וחקלאותיעים מדויקים פיזיקלידמדעים מדויקים כימיים, מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. מענקי מחקרהנוגעות למדעיות    הערכה  ועדות  של  יו"ריות  בתפקידיייצוג של נשים  -סיכום: יש תתל

-תתשל השוויון הוא תוצאה -יחלק מהמקרים איש תת ייצוג של נשים גם בתור חברות בוועדות. ב

ייצוג של נשים בתפקידי -תתעקיבות דעי המחשב יש במייצוג של נשים בסגל האקדמי. רק בתחום 

 לשיעורן בסגל. יחסביו"ריות וחברות ועדה 
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 הנשים בסגל האקדמי לפי תחום ילשיעור יחסב ותחברות ועד ישיעור — 11תרשים 
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 : סיכום והמלצות5פרק 

 

 ייצוג של נשים-הפער נובע מתתחלק ממחקר,  המימון של מענקי  הפער מגדרי בחלוקת  מצא  נח  "דוב

, 34% הוא מכלל אוכלוסיית סגל המרצים שיעור הנשיםש אף. בקשות למענקי מחקר בהגשת

 .מהמגישים 67% הם גבריםואילו , המגישים בקשות למענקי מחקרמכלל  24%רק הן  באקדמיה

הגשות שיעורי הבביותר הפערים הגדולים  ובהםהתחומים . מהמגישים 9% הם משולבים יםצוות

בתחומים אלה יש יותר מגישים גברים ממגישות     (.6%( ומתמטיקה )9%(, הנדסה )21%הם רפואה )

-תתביש להניח ש  ךהייצוג, א-תת  של  ניתוחי עומק באשר למקור  איןח הנוכחי  "דוביש לציין שנשים.  

ובחברה בפרט במבנה העומק הממוגדר הקיים באקדמיה מכשולים מבניים פים קתמשייצוג זה 

 בכלל. 

בממוצע גברים  .ותנשים מבקשש מבקשים לבין אלו יש הבדל מגדרי קטן בין סכומים שגברים

 כילתחומים, רואים    בחלוקה. עם זאת,  מבקשות  מאלה שהנשים  6%-סכומים הגבוהים ב  מבקשים

גבוהים  מיםגברים מבקשים סכו ובהםהממוצע מושפע בעיקר מכמה תחומים ספציפיים  למעשה

 . (ומתמטיקה )מדעי הרוח תומבקש נשיםאלו שהמיותר 

 

מכלל מענקי המחקר כי  נמצא    ,צוותים משולביםשל  נשים ו  של  ההגשות של גברים,  יבהתאם לשיעור

הפערים   ובהם. התחומים 8%-וצוותים משולבים זוכים ב 24%-, נשים זוכות ב68%-גברים זוכים ב

 (.65%( ומדעי המחשב )70%, מדעים מדויקים כימיים )82%)הגדולים ביותר הם מתמטיקה )

ם הפערי בתחומים אלה הגברים זוכים בסכומים גבוהים יותר מהסכומים שהנשים זוכות בהם.

, וברוב 29%בשיעור של  הזוכ כל מגדר .המגישים קרבבייצוג של נשים -נובעים בעיקר מתת

 .הןאם לשיעור ההגשות שלותהתחומים שיעור הזכייה של נשים מ

נשים. גברים לבין בין גברים  15%ישנו פער של מענק בזכייה של ה יםהממוצע מיםסכול נוגעב

 באשר₪.  211,811בממוצע מקבלות הנשים ה₪, לעומת  245,508סכום מקבלים בממוצע מענק ב

. גברים מקבלים 10%-יש הבדל של כ,  יםהמבוקש  מיםלסכושנשים וגברים מקבלים ביחס    מיםסכול

  .90%מהסכום המבוקש, אך נשים מקבלות רק  100%בממוצע 

פערים   שיש בוהיחיד  . זהו התחום  מדעים מדויקים פיזיקלייםהוא    השוויון המגדרי-תחום בולט באי

 (נשיםמגברים מקבלים כפול ) (, הן בסכומים9%הזכייה ) יהן בשיעור בין גברים לבין נשים גדולים

 80%רק בממוצע סכום המתקבל בפועל. נשים מקבלות ה ביןוהן ביחס בין הסכום המבוקש ל

  . המבוקשמהסכום  150% בממוצע , אך גברים מקבליםמהסכום המבוקש

, אך ברוב המדעיות הערכההועדות  ים שלהרכבהנוגעים לנמצא גם בנתונים  שוויון מגדרי-אי

לוב יהשוויון בש-אין בסגל אקדמי. יהשיעורלבין  תבוועדונשים  יהתחומים יש התאמה בין ייצוג

 של קרנות המחקר. ועדותונשים בתחומים השונים באוניברסיטאות חוזר ומשועתק גם במבנה ה

יותר  יםגבוה יתממלאות תפקיד יו"רה הנשים ישיעורבשני תחומים, מתמטיקה וחקלאות, 

בסגל. בתחום  20%שהן רק אף מהיו"רים  33%הן בתחום החקלאות נשים ן בסגל. יהשיעורמ

 סגל. מה 25%ורק מהיו"רים   32%הן ים נשים יביולוגהמדויקים המדעים ה
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למידת הייצוג של נשים הנוגע  בפילוחם, אך מיתחוהייצוג של נשים בכל -יש תתועדות וה חבריבין 

ייצוג של נשים בסגל האקדמי. -תתשל תוצאה  לרובהשוויון הוא -אי תחום, עולה כיבכל בסגל 

גם במבנה  לוב נשים בתחומים השונים באוניברסיטאות חוזר ומשועתקיהשוויון בש-איאמור, כ

של נשים ביחס  ניכרייצוג -תת שבומדעי המחשב הוא התחום היחיד  של קרנות המחקר. ועדותוה

ייצוג של נשים בתפקידי יו"ריות -תת עקיבותמדעי המחשב יש בב ן בסגל האקדמי.יהלשיעור

 לשיעורן בסגל. יחסבוחברות ועדה 

 מגדריתאפליה לראות  ראי אפשמדעים מדויקים פיזיקליים ב פרט לוועדות מהנתונים עולה כי

מגדרי שוויון -אילראות  אי אפשרהמחשב  ימדעב הוועדות למעטכמו כן, . ועדותובהערכות של ה

משאבים נובע בעיקר ההשוויון המגדרי בחלוקת  -שאילהניח אפשר . ההערכהועדות  ים שלבהרכב

ביחס   בוועדות בתחומים מסוימים  של נשים  וכיםנמ  יםשיעורבאקדמי והגל  סייצוג של נשים ב-מתת

 . בתחומים אלה ן בסגליהלשיעור

 

 המלצות האיחוד האירופי לעידוד שוויון מגדרי במימון מחקר.מבוססות על ה המלצות להלן

 ועדות  ים שלהגשות, זכיות, הרכבבנושאים אלה: מגדר  נתונים מפולחישל ניטור והערכה . 1

 ופעילות לקידום שוויון מגדרי בקרנות מחקר.הערכה מדעיות 

 לעודד הגשה של נשים. כדיבקולות קוראים למענקי מחקר  מגדרל רגישהשפה בשימוש . 2

 לעודד הגשות של נשים. כדילנשים בסגל האקדמי  סדנאות ומנטורינג. מתן 3

לדוגמה, . במענקי מחקר משפחהלבין חיי עבודה  בין איזון של יישום מדיניות לקידום. 4

  . משפחה העברתשל בחשבון עלות  יביאו מענקים לניידות חוקריםב

הגיל בחשבון את  הביאללהגיש בקשה יש  או זכאותה ווזכאות או המועמדת . בהערכת המועמד5

הפסקות קריירה בגין אירועי נס על ק. כך חוקרים לא ישלמו הגיל הביולוגיאת ה"מקצועי" ולא 

 מחזור חיים.

ת הטיות מגדריות ושקיימתפיסה בתהליך ההערכה. מכיוון שיש  שקיפותיש  להקפיד על . 6

 בהערכת הגשות, יש להקפיד על שקיפות כדי לעודד הגשות של נשים.

מכל  40%לשאוף לשוויון מגדרי )ייצוג של לפחות יש  המדעיות ההערכה עדותווים של הרכבב. 7

פרספקטיבה מגדרית כדי לשלב  לעודד ריבוי פרספקטיבות,  כדי. זאת הוועדותהמינים( בחברי 

 של אפליה מגדרית בהערכת מחקרים. תפיסהעם ה להתמודדכדי בהערכת הגשות ו

ן המגדרי בזכיות ושוויה-יש לבדוק לעומק את אי הפיזיקלייםהמדעים המדויקים בתחום . 8

 לשיעור ההגשות של נשים.גם ביחס קיימים ההזכיות  מיובסכו
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 הבקשות שהוגשו למענקי מחקר יפירוט מספר ובהן טבלאות – 1נספח 
  הןוסכומי

 

 הגשות למענקי מחקר לפי תחום ומגדר ימספר — 1טבלה 

 של הגשות תחום

בלבדחוקרות   

 של הגשות

בלבד חוקרים  

 של הגשות

 יםצוות

יםמשולב  

הגשותסה"כ   

)מדעים  בינתחומי

 מדויקים(

66 183 7 256 

 473 20 392 61 הנדסה

 867 132 385 350 מדעי החברה

 308 13 245 50 מדעי המחשב

 527 33 333 161 מדעי הרוח

מדעים מדויקים 

 ביולוגיים

216 572 109 897 

מדעים מדויקים 

 כימיים

16 125 1 142 

מדעים מדויקים 

 פיזיקליים

146 520 46 712 

 190 6 169 15 מתמטיקה

 409 23 300 86 סביבה

 729 143 434 152 רפואה

 11 1 7 3 חקלאות

 5,797 534 3,887 1,376 סה"כ

 



29 

 

  

לפי תחום ומגדר )₪( יםמבוקש מיםסכו —  2 טבלה  

ש קסכום מבו תחום 

– ממוצע

 חוקרות בלבד

   – סה"כ סכום מבוקש

 חוקרות

סכום מבוקש 

 – ממוצע

 חוקרים בלבד

 – סה"כ סכום מבוקש

 חוקרים

סכום מבוקש 

צוותים  – ממוצע

 משולבים

 – סה"כ סכום מבוקש

 צוותים משולבים

 1,670,585 238,655 32,790,618 246,546 7,791,084 278,253 בינתחומי

 4,952,520 247,626 68,176,071 261,211 10,369,250 272,875 הנדסה

 26,380,464 199,852 67,085,765 182,795 50,601,180 177,548 מדעי החברה

 3,927,274 302,098 57,287,166 241,718 10,813,772 235,082 מדעי המחשב

 7,035,468 213,196 59,050,557 177,329 26,277,776 163,216 מדעי הרוח

מדעים מדויקים 

 ביולוגיים

277,644 59,971,104 275,631 157,660,932 267,780 29,188,020 

מדעים מדויקים 

 כימיים

260,497 4,167,952 267,111 33,388,875 423,730 423,730 

מדעים מדויקים 

 פיזיקליים

260,453 38,026,138 263,444 136,990,880 274,810 12,641,260 

 1,306,140 217,690 36,939,175 218,575 2,800,005 186,667 מתמטיקה

 5,028,214 218,618 40,543,979 205,807 8,406,177 215,543 סביבה

 38,735,840 270,880 128,447,508 295,962 45,169,384 297,167 רפואה

 240,000 240,000 1,035,643 147,949 498,282 166,094 חקלאות

 131,529,515 246,310 819,397,169 244,648 264,892,104 231,347 סה"כ
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  הןוסכומיבמענקי מחקר  הזכיות יפירוט מספרובהן טבלאות  – 2נספח 

 

 לפי מגדר ותחום ותזוכ הגשות ימספר — 3טבלה 

 תחום

 הגשות זוכות

 חוקרותשל 

 בלבד

 הגשות זוכות

חוקרים  של

 בלבד

 הגשות זוכות

 יםצוות של

יםמשולב  

הגשות סה"כ 

 זוכות

 62 1 46 15 בינתחומי

 125 3 100 22 הנדסה

 202 33 84 85 מדעי החברה

 114 4 92 18 מדעי המחשב

 191 9 123 59 מדעי הרוח

מדעים מדויקים 

 ביולוגיים
74 158 29 261 

 51 1 43 7 מדעים מדויקים כימיים

מדעים מדויקים 

 פיזיקליים
39 187 11 237 

 87 2 78 7 מתמטיקה

 81 2 56 23 סביבה

 169 28 106 35 רפואה

 0 0 0 0 חקלאות

תחומי-רב  11 46 0 57 

 1,637 123 1,119 395 סה"כ
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 ה )₪( לפי מגדר ותחוםיסכומי זכי — 4טבלה 

 תחום

ה יסכום זכי

  —ממוצע 

 חוקרות

סה"כ סכום 

  —יה יזכ

 חוקרות

ה יסכום זכי

  —ממוצע 

 חוקרים

סה"כ סכום 

חוקרים —יה יזכ  

ה יסכום זכי

  —ממוצע 

 םיצוות

םימשולב  

סה"כ סכום 

 —ה  יזכי

 םיצוות

םימשולב  

סכום זכיותסה"כ   

 23,260,967 220,000 220,000 16,746,921 364,064 6,294,046 419,603 בינתחומי

 49,901,127 621,000 207,000 36,394,800 363,948 12,885,327 585,697 הנדסה

 35,022,623 6,051,837 183,389 13,017,354 154,969 15,953,432 187,687 מדעי החברה

 32,035,152 746,934 186,734 27,720,474 301,310 3,567,744 198,208 מדעי המחשב

 26,524,124 1,659,375 184,375 17,667,782 143,641 7,196,968 121,983 מדעי הרוח

מדעים מדויקים 

 ביולוגיים
179,215 13,261,910 223,535 35,318,477 253,719 7,357,861 55,938,248 

כימייםמדעים מדויקים   226,753 1,587,268 152,865 6,573,209 330,000 330,000 8,490,477 

מדעים מדויקים 

 פיזיקליים
131,432 5,125,848 262,937 49,169,219 184,543 2,029,968 56,325,035 

 10,521,686 268,400 134,200 9,080,786 116,420 1,172,500 167,500 מתמטיקה

 25,789,692 410,000 205,000 18,722,624 334,333 6,657,068 289,438 סביבה

 34,862,922 6,527,761 233,134 22,373,879 211,074 5,961,282 170,322 רפואה

תחומי-רב  363,823 4,002,053 476,900 21,937,390   25,939,443 

 384,611,495 26,223,136 213,196 274,722,915 245,508 83,665,445 211,811 סה"כ
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  מדעיותהערכה טבלאות פירוט נתונים על פילוח מגדרי בוועדות  – 3 נספח

 

 מדעיות לפי מגדר ותחום הערכה ועדותבויו"רים  — 5 טבלה

נשיםד תחום  סה"כ גברים 

 12 7 5 בינתחומי 

 22 17 5 הנדסה

 46 25 21 מדעי החברה

 7 7 0 מדעי המחשב

 28 18 10 מדעי הרוח

מדעים מדויקים 

 ביולוגיים
10 27 37 

מדעים מדויקים 

 כימיים
1 5 6 

מדעים מדויקים 

 פיזיקליים
2 14 16 

 7 5 2 מתמטיקה

 6 6 0 סביבה

 32 20 12 רפואה

 3 1 2 חקלאות

תחומי-רב  1 2 3 

 225 154 71 סה"כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 מדעיות לפי מגדר ותחוםהערכה חברי ועדות  — 6טבלה 

 סה"כ גברים נשים תחום

 49 36 13 בינתחומי 

 93 74 19 הנדסה

 212 117 95 מדעי החברה

 42 38 4 מדעי המחשב

 108 64 44 מדעי הרוח

מדעים מדויקים 

 ביולוגיים

52 110 162 

מדעים מדויקים 

 כימיים

1 26 27 

מדעים מדויקים 

 פיזיקליים

6 60 66 

 42 37 5 מתמטיקה

 46 32 14 סביבה

 150 96 54 רפואה

 6 4 2 חקלאות

תחומי-רב  1 5 6 

 1,009 699 310 סה"כ

 

 


