
zoom האירוע יתקיים באופן מקוון באמצעות

https://zoom.us/webinar/register/WN_dM2PBBRLQAWvSXaHj2xnXA :להרשמה לאירוע

יום שני י"א בתמוז תשפ"א
21 ביוני 2021, בשעות 16:30-14:00

מחקרים רבים מראים שמגוון אנושי באקדמיה מביא לשיפור בפיתוח ידע ולמחקר פורץ דרך וגם מעורר 

חשיבה יצירתית וחדשנית. אחד התחומים שבהם נעשו מאמצים לעידוד מגוון באקדמיה הישראלית הוא 

ייצוג הנשים בה. על אף המאמצים וההשקעה בחשיבה בתחום זה בשנים האחרונות, השינוי מתרחש לאט. 

 Science, Technology, Engineering  – STEM-הפערים בין נשים לגברים בולטים במיוחד במקצועות ה

and Mathematics — אך הם קיימים גם בתחומי מדעי הרוח והחברה. יותר מכול מייצגת זאת "עקומת 

בשלבי  לגברים  נשים  בין  מתרחבים  פערים  של  המדאיגה  המגמה  על  המצביעה  שלמטה,  המספריים" 

הקריירה המתקדמים באקדמיה. בעוד שבתארים הראשון והשני יש יותר סטודנטיות מסטודנטים, ושוויון 

בין המינים בתואר השלישי, המגמה מתהפכת החל מדרגת מרצה והפער רחב יותר בדרגות הפרופסורה. 

ספרות מחקר ענפה בתחום העלתה כמה וכמה חסמים שיש להסיר מדרכן של נשים וכן שינויים מבניים 

כיום, במידה  כבר  ננקטים  לנשים באקדמיה. חלק מאמצעים אלה  ייצוג שווה  נחוצים על מנת להבטיח 

כזאת או אחרת של הצלחה, והמודעות לסוגיה הולכת וגוברת. עם זאת, הנתונים בדבר קליטה וקידום של 

חברות סגל מעידים שתהליך השינוי לעבר שוויון, אם החל, טרם נתן את אותותיו. 

ייצוגן של הנשים בקרב הסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה, ולשם  ות"ת ומל"ג פועלות להגדלת 

כך קיבלו שורה של החלטות וגיבשו תכנית רב שנתית לקידום הוגנות מגדרית לשנים תשע"ח—תשפ"ב. 

לאחרונה החליטה ות"ת על תכנית מדד "קו המשווה" לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה 

המתוקצבים על-ידי ות"ת בשנים תשפ"א—תשפ"ה. זהו מדד מבוסס תפוקות הדורש שיפור פנים-מוסדי 

וקובע תנאי סף לזכאות לתקצוב. כל אחד מן המוסדות המשתתפים נדרש לגבש תוכנית אסטרטגית וכן 

יעדים ואבני דרך שיקדמו אותו אל עבר המטרה של שוויון מגדרי פריטטי.

באקדמיה  המגדרי  השוויון  את  להגביר  שנועדו  תוכניות  לקדם  למטרה  לה  שמה  הצעירה  האקדמיה 

והאקדמיה הצעירה משתפות פעולה במטרה למקד את המבט בתהליכי  ות"ת  זה  בכינוס  הישראלית. 

ומבטיחים  חדשים  ממודלים  למידה  תוך  הישראלית  באקדמיה  צעירות  חוקרות  של  והקידום  הקליטה 

שיושמו בעולם, ובהם תוכנית ADVANCE שהופעלה בארצות הברית. בדומה למדד "קו המשווה", תוכנית 

מוסדות אקדמיים.  לבין תקצוב  באקדמיה  נשים  לקידום  מדויקים  ומדדים  יעדים  הצבת  בין  קושרת  זו 

וכן  הכינוס יכלול הרצאות בדבר היוזמות לקידום הוגנות מגדרית בישראל והאתגרים הניצבים לפניהן, 

 .)NSF-ה )במימון  הברית  בארצות  בנושא  שנעשו  ביותר  המקיפים  המחקרים  אחד  את  שתציג  הרצאה 

היעדים  החזון,  על  בישראל  גבוהה  להשכלה  מוסדות  ונשיאות  נשיאי  עם  פתוחה  שיחה  יכלול  האירוע 

והפעילות של מוסדותיהם בנוגע לקידום שוויון מגדרי בקרב הסגל האקדמי.

דברי פתיחה וברכה  14:15—14:00

פרופ‘ נילי כהן, נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים  

פרופ‘ יפה זילברשץ, יו״ר הוועדה לתכנון ולתקצוב  

קידום חוקרות צעירות באקדמיה הישראלית - חזון ואתגרים   15:00—14:15

יושבת ראש: פרופ‘ הילה שמיר, אוניברסיטת תל אביב ויו"ר ועדת נשים באקדמיה הצעירה  

מדד "קו המשווה" לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים  
על ידי ות"ת ופעילות המל"ג והות"ת בתחום  

פרופ' יונינה אלדר, מכון ויצמן למדע ויו"ר ועדת ההיגוי והשיפוט לקידום הוגנות מגדרית של המל"ג והות"ת  

פעילות האקדמיה הצעירה לקידום נשים וממצאי סקר חוקרים וחוקרות צעירים  
פרופ' תמי גיגר, אוניברסיטת תל אביב ויו"ר האקדמיה הצעירה   

אתגרי קליטה וקידום של נשים מקבוצות מיעוט באקדמיה הישראלית  
פרופ' מונא חורי כסאברי, דקנית בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית בירושלים  

שוויון מגדרי באוניברסיטאות - מתוכנית לתרבות  
פרופ' רחל ארהרד, תוכנית הרוחב הבין�אוניברסיטאית להוגנות מגדרית  

   15:30—15:00

Prof. Sandra Laursen, University of Boulder Colorado and co-author of the book Building Gender 

Equity in the Academy: Institutional Strategies for Change (Johns Hopkins University Press, 2020) 

דיון של נשיאי ונשיאות מוסדות להשכלה גבוהה:   16:30—15:30 
מהלכי האקדמיה הישראלית לקידום שוויון מגדרי ויישום מדד "קו המשווה"   

יושבת ראש: פרופ‘ ליעד מודריק, אוניברסיטת תל אביב וחברת האקדמיה הצעירה  

פרופ' רוזה אזהרי, נשיאת מכללת עזריאלי — מכללה אקדמית להנדסה ירושלים  

פרופ' מימי אייזנשטדט, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה  

פרופ' דניאל חיימוביץ', נשיא אוניברסיטת בן גוריון  בנגב  

פרופ' אלון חן, נשיא מכון ויצמן למדע  

פרופ' ציפי ליבמן, נשיאת מכללת סמינר הקיבוצים  

פרופ' ברק מדינה, רקטור האוניברסיטה העברית בירושלים  

פרופ' אורי סיון, נשיא הטכניון — מכון טכנולוגי לישראל  

פרופ' אריאל פורת, נשיא אוניברסיטת תל אביב  

פרופ' אריה צבן, נשיא אוניברסיטת בר�אילן  

פרופ' גליה צבר, נשיאת המרכז האקדמי רופין  

פרופ' רון רובין, נשיא אוניברסיטת חיפה  

פרופ' שיזף רפאלי, נשיא מכללת שנקר  

 האקדמיה הצעירה הישראלית והוועדה לתכנון ולתקצוב
מתכבדות להזמינכם/ן לכינוס בנושא

קידום חוקרות צעירות באקדמיה: 
מודלים חדשניים

להרשמה

:live הכינוס ישודר בפייסבוק
facebook.com/IsraelYoungAcademy

יום שני י"א בתמוז תשפ"א
21 ביוני 2021, בשעות 16:30-14:00

Keynote: Building Gender Equality in the Academy – Institutional Strategies for Change

מתוך: מאגר הסגל הממוחשב של ות"ת

תלמידי תואר ראשון תלמידי תואר שלישי תלמידי תואר שנימרצה בכיר מרצה פרופסור חבר פרופסור מן המנין
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