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אי שוויון מגדרי באקדמיה

Acker (2006 )  מתייחסת לפרקטיקה של אי השוויון בארגוני עבודה שמקורה
באי שוויון חברתי רחב בקהילות ובכלל זה גם הסביבה אקדמית שמנציחה את 

.השוויון-אי

מציינות כי למרות שבאקדמיה הישראלית נשים הן  (   2020)רצון והרצוג 
.מנושאי דרגת פרופסור מן המניין הן נשים18%רק , מחצית מכלל המרצות
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% Men 31% 27% 35% 39% 52% 67%
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עקומת המספריים בבית ברל



מטרות המחקר

לזהות חסמים מוסדיים לקידום נשות סגל אקדמי בבית ברל▪

ללמוד מהן דרכי ההתמודדות שאפשרו להתגבר על החסמים▪

להבין מה ניתן לעשות בדרגות השונות כדי לאפשר קידום  ▪

ליצור נייר עמדה להתווית מדיניות עתידית שוויונית במכללה▪



שיטת המחקר

מחקר איכותני✓

מובנים עם חברות סגל אקדמאי במכללה-ראיונות עומק חצי15✓

תתי קבוצות זהות בגודלן לפי דרגות אקדמאיות שונות3✓

.ללא דרגה, "סגל רציף"מרצות שהן . 1

".מרצה"מרצות בדרגת . 2

".מרצה בכירה"מרצות בדרגת .3



תימות 7-ממצאים

הבנת הליך הקידום ומשמעותו והכרת הקריטריונים לקידום  1.

פניות וריבוי תפקידים  / מחקר ופרסום2.

וקבוצות מחקרMentoring–חניכה 3.

.4Doing Genderהבניה מגדרית

(  למשל תנאים פיסיים והתנהלות ארגונית)חסמים נוספים 5.

(סדנאות, למשל מענקי מחקר)המלצות לפיתרון 6.

חוסן תעסוקתי ורווחה נפשית7.



1תימה
הבנת הליך הקידום(אי/ )ידיעת הקריטריונים לקידום(אי)

,אי הבהירות קיימת בכל הדרגות

אך הן קיימות  , ידיעת הקריטריונים והבנת ההליך במגמת שיפור עם הקידום
גם בדרגות הגבוהות יותר

איך מגישים בקשת קידום ומה נדרש לזה והתחושה היא שלא יקדמו אותי כי ייטו  אין לי מושג"...
אני רוצה  ...אבל, שנים אשמח לקידוםXזה מדהים אני עובדת פה יותר מ. לקדם אנשים עם תקן

:להבין

ומה המשמעות של הקידום מה  , להבין את תנאי הקידום, (לא טריוויאלי)שזה קיים , שיש קידום.1
מעבר  מה התוצר של זה , האם בכלל שווה לי לטרוח ולבחון זאת, הוא ייתן לי אם אני יקודם

...כי קידמו אותי ומאז יש לי יותר עבודה לא יותר כסף, להבט הכלכלי

האם יש הבחנה בין מי שמקודם ומי .  באילו אפיקים שונים אפשר לפעול, איך עושים זאת . 2
מה המשמעות  -תורפעם דברו פה על ? מהם התנאים שמבחינים בין מי שמקודם ומי שלא, שלא

..."אין לי מושג, של זה אני לא יודעת



2תימה
פניות וריבוי תפקידים(אי/)מחקר ופרסום

,  המרואיינות כולן הכירו בחשיבותו המכרעת של הפרסום כקריטריון לקידום
:והתייחסו לחוסר הפניות בגין תפקידים בתוך המכללה ומחוצה לה

ואני לא שואפת לתפקידים  .הקידום נעצר כי אני לא מגיעה למחקר. אני גם לא מגיעה למחקר"...
"...מאוד ברור לי שאני לא יכולה לפרסם וזה נדרש. אחרים או נוספים

% אני זקוקה ל...{שעות הוראה סמיסטריאליות22-24, }מכללות3אני עובדת עבודה אקדמית ב ..."
אני  . ,---בחברת-עבודה לא אקדמית... בית ברל לבדה לא מספיקה לכלכל משפחה, משרה מלאים

הייתי רוצה  . כי אין לי תקן באקדמיה...בשל ההשלמה הנדרשת לבסיס הכלכלי{ בחברה}נמצאת פה 
אבל אני צריכה משכורת  . בית ברל נראה הכי מבטיח, להפוך את האקדמיה למרכז התעסוקה

אין מקום לזה  . משפחה/ ספורט/ אין לי דקה לעצמי גם ברמה של פנאי. 24/7הזמן שלי מלא ...קבועה
אני פשוט משקיעה המון זמן  -זה לא עניין של ניצול נכון יותר של זמן. תחושת מירוץ מטורף.בעצם

?  אם היה לך את התקציב}. זו השלמה הכרחית...-העבודה הלא אקדמית. משהו בלתי אפשרי. בעבודה
הייתי מוותרת על החברה ומפנה לי יומיים שלושה  , ללא ספק?{ והביטחון התעסוקתי היית חוקרת

אבל הקשר הוא לא ליניארי בין תקצוב אחר למשל של פיתוח קורסים ובין  . בשבוע למחקר ופרסום
"....היכולת לחקור



עובדת בשוק  

התעסוקה 

מחוץ  

לאקדמיה

מרצה 

במוסד  

אקדמאי  

נוסף

ריבוי  

תפקידים  

בתוך בית  

למשל, ברל

/  פ"מד

/  ועדות

/  מועצות

,  ארגון כנסים

ימי עיון 

תפקיד ניהולי  

בבית ברל 

למשל

/ ראשת מגמה

יחידה/ מסלול

דרגה

+ + + סגל רציף 1

++ סגל רציף 2

+ + + סגל רציף 3

+ ++ + סגל רציף 4

+ + סגל רציף  5

+   + מרצה  6

+ מרצה 7

מצומצם+  + מרצה  8

+ מרצה 9

+ מרצה  10

+ מרצה בכירה  11

  +

מצומצם

+ מרצה בכירה  12

+ מרצה בכירה  13

+ מרצה בכירה  14

+ מרצה בכירה  15

...כך זה נראה בפועל–ריבוי תפקידים 



פניות וריבוי תפקידים/מחקר ופרסום-2תימה 

לא הצליחו במחקר ובפרסום

.ללא דרגה-סגל רציףבעיקר 

ריבוי התפקידים כחסם שלא ניתן  
.להתגבר עליו

.תקיעות/ אי קידום -המחיר

הצליחו במחקר ופרסום

.יותרבדרגות הגבוהות בעיקר 

הדרך שלהן להתגבר על הקושי  
.שבריבוי התפקידים

המחקר והפרסום הפך לחלק בלתי  
.נפרד מהקריירה שלהן



1-2תמות 
מרצות בכירות

לרוץ ממקום עבודה אחד  }דבר שמאפשר לי לא לגור באוטו ... עם קביעות של , בותתאני מרצה בכירה "
והוא  , אני אוהבת מחקר. זה וירוס של כתיבה מאז שאני צעירה. אני מאלצת את עצמי לכתוב. {לאחר
?  מה עוד צריך! לקידום צריך פרסום–הכלמעל { אך, }פרסום לא מגיע מהר, אני מאוד עקבית . קשה

אני גם בלי תקן עוד . אדם צריך להיות חוקר שמייצר ידע, הוכחה שאתה מסוגל להביא תוצר אקדמי
גם בקביעות  -תמיד כתבתי ...כתבתי כבר עם המאסטר והדוקטורט. בתואר השני כתבתי זה היה וירוס

אני ... בדקתי עבודות סמינריוניות–{ מוסדות אקדמאיים אחרים}בחילטרתי. ובדרגה ועבודות נוספות
"...אוהבת לכתוב

תפקידים נוספים או להיות מרצה מצטיינת בלי פרסומים  כלומר , תפקידים נוספים הם רק גורם תומך"
,  מרצה טובה, תפקידים-זה כן נאמד. מסלול הקידום דורש פרסומים. בלי  מאמרים אז לא יהיה קידום

...  של כמה צריך לפרסםאין מספר. שפיטיםמאמרים ---יש לי , כל הזמן כותבת ומפרסמת... אבל
האוירה  . לפעמים האינפורמציה סותרת-למרצה בכיר... ולא הצלחתי{ לגלות}ניסיתי להוציא את זה 

ברגע שהמכללה מעסיקה זה צריך להיות  ...המחקר היה שולי, שצריך להיות מרצה טובהיתהשהגעתי 
כדי -בדיעבד הייתי מורידה דברים אחרים. מחפשים חוקרים ואז לכוון ישר למה שחשוב. על השולחן

"...לחקור ולכתוב



? מה תורם להתהוות תקרת הזכוכית 

מאפשר הבנת  (  Crenshaw1991)" מודל ההצטלבות"
ההתמודדות  נשים שמחזיקות זהויות מרובות  ששזורות זו בזו  

: תשומת הלב היא לשלוש זהויות . בצורות שונות

.ומקצועית כאשת סגל אקדמי, מפרנסת , מגדרית 

(Bourdieu,1984,1986)בורדייה –הון תרבותי 

חסר במחקר ובפרסום מחקרים כהון תרבותי בסביבה אקדמית  



המלצות לפתרון מפי המרואיינות

יום אוריינטציה למרצים  : למשל. העברת מסר ברור כבר עם גיוס העובדת לציפיות האקדמאיות הכוללות גם מחקר ופרסום1.
.חדשים

,  הנגשת כל המידע הרלוונטי הן מבחינת הליך הקידום ומשמעותו הפרקטית והן מבחינת הקריטריונים והפרוצדורה לקידום. 2
. ועוד, בשיחות חתך, בתקנון האקדמאי: למשל. לניסיון/ לוותק / לאורך כל שנות ההעסקה ובהתאם לדרגה

מה יהיה יעיל  , וברמת הארגון..." מה אני צריכה לעשות כדי להגיע ל" -מה נדרש ברמת הפרט-חשיפת שיקולים ארגוניים. 3
.יותר גם ברמת הארגון כדי לקבל את תמיכתו

כיצד  -סדנאות בהקשר מחקר ופרסום/ למשל ימי עיון-ניסיון וותק/ תחום הדעת/ הקניית כלים לסגל האקדמאי בהתאם לדרגתו.4
יום כתיבה לחוקרות אחת  , הדרכות של רשות המחקר, ניהול זמן, מהי ועדת הקידום, דירוג כתבי עת, קרנות/ פונים לכתב עת

.ועוד, לסמסטר



המלצות לפתרון מפי המרואיינות

לחילופין היו שטענו שמשכורת גבוהה  . מענק בגין פרסום ועוד, קרנות, מענקי מחקר: למשל. תמיכה כספית ותקצוב. 5

.יותר תאפשר לעזוב מקומות עבודה מקבילים או לצמצם שעות הוראה

מטעם המוסד ולא רק , באופן מסודר עקבי ושקוף-בתפקידים בגין פעילות מחקרית ופרסומים/ הפחתה בשעות הוראה. 6

.לבקשת העובדת

.תקצוב תשלום למנחים, לתכנים ולפרוצדורות / חניכה -מנטורינג/ הנחיה. 7

קבוצה מעין זו תומכת גם עניינית בתכני  . שיתופי פעולה/עניין /שיטות מחקר/ קבוצות עמיתים למחקר  לפי תחומי ידע. 8

".את לא לבד", המחקר ופרסומו וגם בפן הרגשי

...דברו על אחוזי משרה-מרצות בתקן, "תקן"מרצות בסגל רציף בקשו : ביטחון תעסוקתי . 9
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