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 לכבוד
 גב' תמר קרביץ, ות"ת

 מר אמיר גת, ות"ת
 

 -כנית אסטרטגית לתוכנית "מדד קו משווה" לקידום הוגנות מגדריתהנדון: הגשת ת

 האוניברסיטה העברית

 

 שלום רב,

קידום השוויון המגדרי הינו יעד מרכזי באוניברסיטה העברית, הן מטעמים של צדק והוגנות והן מטעמים 
מגיעות להישגים ושל קידום המצוינות האקדמית עצמה. נשים רבות לומדות באוניברסיטה העברית 

עם העלייה בסולם  (.)בתש"פ 30.2% עלהסגל האקדמי עומד  בקרבשיעור הנשים לצערנו מצוינים, אך 
 מן המניין.  פ'פרובקרב  )בתש"פ( 22%-ועומד על כ נמוך עוד יותרשיעור הנשים האקדמי הדרגות 

הקשורים בצורך לשלב חיי משפחה  ,נשים מתמודדות עם חסמים ייחודיים במהלך הקידום האקדמי
וקריירה. מחקרים שנעשו באוניברסיטה שלנו ובמוסדות האחרים להשכלה גבוהה בישראל מלמדים כי 

 קצב ההתפתחות של השוויון המגדרי איננו מספק וכי יש להמשיך ולפעול לשיפורו. 

האקדמי של  יעדים ודרכי פעולה להגדלת מספרן של נשים בסגלהאוניברסיטה העברית הציבה 
יועצת הנשיא גלסקי,  -יעדים אלו הוגדרו ומיושמים על ידי פרופ' חיה לורברבאום. האוניברסיטה העברית

 דוגמאות 2 אמנה האוניברסיטאית והנהלת האוניברסיטה. מגדרהועדת בשיתוף עם  מדע,לקידום נשים ב
 שהאוניברסיטה פיתחה:ממגוון דרכי הפעולה 

לדוקטורנטיות שיעסקו בקידום לקראת קריירה אקדמית )בכלל זה מיומנויות כגון פנייה סדנאות העצמה  -
לפוסטדוקטורט, כתיבת מענקי מחקר, הצגה בפני קהל וכדומה(. יוקמו סדנאות בדיסציפלינות השונות 

הוקם בפקולטה לרפואה בשנת  , הניתן באנגלית,שיוכרו כקורס אקדמי לקרדיט. קורס ראשון מסוג זה
הביקוש אליו היה גבוה וזכה כבר להערכה גבוהה מאוד. קורסים במיומנויות אקדמיות יוצעו  ;אתשפ"

 .ם/יותבכלל הפקולטות לדוקטורנטי

, שמטרתה חניכה בלתי ובתמיכתה הכלכלית לאחרונה הוקמה יוזמה בחסות האוניברסיטה העברית -
פורמלית לנשים ישראליות הנמצאות בשלב הפוסט דוקטורט ע"י חוקרות וחוקרים ישראלים. השאיפה 

פר מסאת היא שיותר נשים תגענה לשלב הגשת המשרה ובכך להגדיל  ,WISERהנקרא  ,של מיזם זה
והיכולת  אחת לחודש/ חודשיים בהתאם לצורך של הפוסט ,מדובר במפגש של כשעה בזום סגל.החברות 

דוקיות צוותו לחוקרים וחוקרות מכל האוניברסיטאות -פוסט 80-המיזם יצא לדרך וכ .ך/כתשל החונ
 בארץ. אתר אינטרנט מוקם בימים אלו לניהול המיזם.

למציאת דרכים לתמיכה וקידום ו המוצעתכנית ותהמחויבת באופן מלא להגשמת האוניברסיטה העברית 
  באקדמיה.של חוקרות 

 בברכה,                                                                                                                   

                                                                                                                   

 אשר כהן                                                                                                                  

 


