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חוברת זו הופקה במסגרת הקורס "כלכלה חברתית והטמעת חשיבה מגדרית" שהתקיים במהלך 

סמסטר ב' באוניברסיטת תל־אביב. הקורס התקיים בהובלת מרכז אדוה ובשיתוף פעולה עם 

קרן פרידריך אברט ותכנית 'מתחברים' של היחידה למעורבות חברתית בדקאנט הסטודנטים 

ע"ש רות ואלן זיגלר, אוניברסיטת תל אביב. 

מטרת הקורס הייתה לאפשר לקבוצת סטודנטיות וסטודנטים לבחון באופן ביקורתי את תמונת 

המצב החברתית כלכלית בישראל ולהציע נקודת מבט מגדרית על תחומי המדיניות השונים 

ועל ההשפעה השונה של המדיניות הכלכלית־החברתית והתקציב על נשים ועל גברים. במהלך 

הקורס עסקו הסטודנטים/ות בקידום פרויקט מעשי שבמסגרתו יישמו את הגישה של הטמעת 

חשיבה מגדרית בתקציבים ובמדיניות ציבורית. כל פרויקט בוצע בצוותי עבודה. 

הקורס כלל 12 מפגשים שבועיים. כל מפגש הורכב )א( מהרצאה עיונית מאת א/נשי הצוות 

של מרכז אדוה ומרצות חיצוניות המומחיות בתחום ההרצאה )ב( ומסדנה מעשית שבה עבדו 

הסטודנטים/ות, תוך הנחייה וליווי, על עיצוב ובניית הפרויקטים המעשיים. בקורס השתתפו 

21 סטודנטיות/ים לתואר ראשון ממגוון רחב של חוגים באוניברסיטת תל אביב.

חוברת זו מציגה את התוצרים של הפרויקטים כפי שנכתבו ע"י הסטודנטיות והסטודנטים בקורס. 

עבור חלקן/ם היווה הפרויקט התנסות ראשונה בכתיבה מהסוג הזה. תחומי הפרויקטים נבחרו 

ע"י הסטודנטיות והסטודנטים והאופן שבו מוצגים הפרויקטים בחוברת זו מובאים כפי שהוגשו 

ללא תיקונים מהותיים. 

משתתפות: 

הסטודנטיות/ים בקורס: קארין יעקובי; גיא שלג; שיראל שהקוהי; נתנאל רויטבלט; אנסטסיה 

מיכאילוק; יוליה גינדיליס; עמלי אומסי; לירון אסולין; ליזה שטוי; ג'ונתן שוקרון; חן סמילוביצקי; 

גאלה אטמזגי; עומר בן שבת; אהובה רדה; מוחמד עודה; סולמון רונר; בר שריקי; ג'האן דגש; 

היבא נסרה; נסם זאיד; יעל בלאסן. 

אוריה זיני, מנחת הקורס, רכזת עבודה קהילתית ומנהלת הדרכה במרכז אדוה. 

זהר שיף סיני, מנהל תכנית 'מתחברים', היחידה למעורבות חברתית באונ' תל אביב. 

רחלי ורשבסקי, מנהלת היחידה למעורבות חברתית באוניברסיטת תל־אביב.

יהודית סטלמך, מנהלת פרויקטים, קרן פרידיריך אברט־ישראל. 

תודה לד"ר יעל חסון על ליווי פדגוגי של התכנית ולירון הופמן־דישון על ליווי אדמיניסטרטיבי. 

ཨ  .הדעות המובעות בפרסום זה אינן משקפות בהכרח את דעותיה של קרן פרידריך אברט

ཨ  .שימוש מסחרי בפרסומים של קרן פרידריך אברט ללא אישור בכתב של הקרן אסור בהחלט

ཨ .כל הזכויות שמורות למרכז אדוה וקרן פרידיריך אברט ©



תוכן עניינים

ཨ  תחושת הביטחון של סטודנטיות במרחב הציבורי 

4 של אוניברסיטת תל אביב 

ཨ 8 שוויון מגדרי ביחידת הספורט באוניברסיטת תל אביב 

ཨ 14 הקמת פארק ציבורי ומסלול הליכה לתושבות ותושבי מג'אר 

ཨ  )חסמים בהקמת חברות הזנק )סטארט־אפ 

20 בקרב סטודנטיות למדעי המחשב 

ཨ 24 לימודי הנדסה ממבט מגדרי - האם חל שינוי בעשור האחרון? 
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תחושת הביטחון 

 של סטודנטיות 

במרחב הציבורי של 

אוניברסיטת תל אביב

קארין יעקובי, גיא שלג, לירון אסולין, ליזה שטוי, בר שריקי

הקדמה:

בחירות יומיומיות כמו היכן להסתובב, באיזו דרך לחזור הביתה והחל מאיזו שעה נעדיף "לתפוס 

מונית", נובעות לעיתים מהשפעתו של המרחב על הרגשת הביטחון הכללית של האדם. תחושות 

כמו פחד וחוסר ביטחון מדירות רבות ממרחבים שונים בעיר, בעיקר בשעות החשכה. לא מדובר 

דווקא באזורים מוכי פשע הידועים כבעלי פרופיל בטיחותי מאתגר, אלא דווקא באתרים כמו 

פארקים וגינות ציבוריות, שבשעות היום שוקקי חיים אך בלילה מתרוקנים והופכים לשוממים. 

סקר שערך מרכז המחקר והמידע של הכנסת לכבוד יום האישה הבינלאומי בשנת 2016, דן 

בתחושת הביטחון במרחב הציבורי לפי פילוח מגדרי. בסקר נמצא כי 44% מהנשים חוששות 

מאפשרות של תקיפה או שוד ברחוב לעומת 25% מהגברים. רק 47% מהנשים מרגישות בטוחות 

לחכות בתחנת אוטובוס אחרי רדת החשיכה לעומת 59% מהגברים. 76% מהנשים ו־85% 

מהגברים ציינו כי הן/ם חשות/ים בנוח ללכת ברחוב לבדם. לממצאים אלו נמצאה תמיכה נוספת 

בסקר שערכה הלמ"ס )2016( בנושא, המפולג על פי חתך גילאים וחתך מגדרי. הסקר מראה 

כי 85% מבני 20 ומעלה חשים ביטחון )במידה רבה או במידה רבה מאוד(, לעומת 15% שחשו 

בטוח במידה מעוטה או כלל לא בטוח ללכת לבד באזור מגוריהם בחשכה. 93% מהגברים חשים 

ביטחון במידה רבה או במידה רבה מאוד לעומת 77% מהנשים. מתוך ממצאים אלו נראה כי 

קיים שוני מגדרי בתחושת הביטחון בין נשים וגברים במרחב הציבורי. 

כסטודנטיות באוניברסיטת תל אביב, המגיעות מפקולטות הפזורות באזורים שונים ברחבי 

הקמפוס, אנו חולקות בעיה משותפת - לפיה קיימים אזורים רבים ברחבי האוניברסיטה שאינם 

מוארים כהלכה בשעות החשיכה ושנגישותם לוקה בחסר. ראינו גם כי אנו שותפות לתחושת 

חוסר הביטחון האישי שנובע מבעיה זו. 
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נושא הפחד וחוסר הביטחון הוא סוגיה חברתית מרחבית בעלת השלכות מגדריות. לדעתנו, 

האחראים בנושא בקרב האוניברסיטה לא מקדישים תשומת לב מספקת לרגישויות מגדריות בכל 

הנוגע לעיצוב המרחב בקמפוס לאור זאת, נפגעת זכותם של סטודנטים, ובעיקר סטודנטיות, 

לממש את זכותן להשתמש בכלל שירותי האוניברסיטה, ובפעילויות חברתיות שונות, בעיקר 

בשעות החשיכה. 

מטרת הפרויקט:

ཨ  מיפוי אזורים לא בטוחים באמצעות איסוף עמדות של סטודנטים/ות ובחינה עצמית של

אזורים שונים בקמפוס.

ཨ  העלאת המודעות בנושא והגברת תחושת הביטחון בקרב הסטודנטיות בקמפוס ע"י מציאה

של פתרונות לסוגיה זו.

ཨ .שליחת ההצעות לפתרונות לגורמים הרלוונטיים בקמפוס

כלים ושיטות:

במטרה לקבל תמונת מצב לגבי מידת תחושת הביטחון של הסטודנטיות והסטודנטים בקמפוס 

 )google forms( ערכנו שאלון קצר שבוחן תחום זה. השאלון הופץ דרך הפלטפורמה של גוגל

ונשלח בקבוצות ב"וואטסאפ" ובקבוצות שונות בפייסבוק שאנו חברות בהם. 

במקביל ערכנו מיפוי עצמי של אזורים חשוכים בקמפוס. הסתובבנו בשעות החשכה ברחבי 

הקמפוס וצילמנו אזורים חשוכים. 

התמונה צולמה בין 

הספריה המרכזית 

לבניין אמנויות, 

אוניברסיטת תל אביב
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תוצאות:

על הסקר ענו 145 סטודנטים. מתוכם 103 נשים )71%( ו־42 גברים )29%(. הגיל הממוצע הוא 

25 )טווח הגילאים 19־46(. על הסקר ענו סטודנטיות ממגוון רחב של תחומי לימוד. 

ཨ  העידו כי הן יוצאות יותר מפעם אחת בשבוע )N=131, 92%( נמצא כי רוב העונות על הסקר

בשעות החשיכה. עוד עולה מהסקר כי תאורה מהווה שיקול מרכזי עבור נשים בקביעת 

שעת יציאתן מהאוניברסיטה, זאת יותר מאשר היא מהווה שיקול עבור גברים. הבדל זה 

בין נשים לברים נמצא מובהק סטטיסטית. 

ཨ  לגבי הערכת תחושת הביטחון באוניברסיטה וסביבתה בשעות החשיכה, נמצא הבדל מובהק

סטטיסטית בין נשים לגברים, כך שנשים הראו תחושת חוסר ביטחון גבוהה יותר מגברים.

ཨ  נמצא כי הדרך בין הקמפוס ובין תחנת רכבת־האוניברסיטה וכן האזור מסביב לתחנת

הרכבת נתפסים כאזור הבעייתי ביותר )36% מהמשיבים/ות הזכירו אזור זה(. ראוי לציין כי 

האזורים בקמפוס של הנדסה ומדעים מדויקים, בית התפוצות, רפואה ומקצועות הבריאות 

דווחו גם הם כאזורים בעייתיים. כמו גם שמעונות איינשטיין וברושים דווחו כאזורים בעלי 

תחושת ביטחון נמוכה. 

התמונה צולמה מחוץ לבניין הנדסה, 

אוניברסיטת תל אביב

התמונה צולמה בדרך בין הקמפוס ובין תחנת 

רכבת האוניברסיטה
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ཨ  ,על מנת להגדיל את תחושת הביטחון במרחב, נראה כי השיפור המוצע המותאם ביותר

לדעת משתתפות/י הסקר, הוא שיפור התאורה בקמפוס )59% מהמשיבים/ות( אחריו 

נמצאים שיפור תנאי הדרך )17%( ותגבור אבטחה )17%(. 

ཨ  בדיקה שערכנו מחזקת את הממצא לפיו הדרך בין הקמפוס לתחנת הרכבת אינה מוארת

באופן מספק.

מסקנות

מתוך ניתוח הנתונים עולה הבדל מובהק סטטיסטית בין נשים לגברים אשר משקף את הפער 

המגדרי בדבר תחושת בטחון. כלומר, הממצאים שלנו תואמים למחקרים אחרים שנעשו בתחום 

ומראים כי מרחב ציבורי שאינו נגיש פוגע קודם כל בקבוצת הנשים. 

לאור מסקנות אלו, המלצתנו המרכזית למקבלי ההחלטות באוניברסיטה היא 

שיפור התאורה ברחבי הקמפוס וספציפית באזורים הבעייתיים: הדרך בין הקמפוס ובין תחנת 

רכבת האוניברסיטה, מעונות איינשטיין וברושים, אזורים בקמפוס: הנדסה ומדעים מדויקים, 

רפואה ומקצועות הבריאות ובית התפוצות. כמו כן, מומלץ באזורים אלו גם לבחון אפשרויות 

לשיפור תנאי הדרך ותגבור אבטחה.

המלצות אלו הועברו לגורמים הרלוונטיים בהנהלת האוניברסיטה כגון, לשכת נשיא האוניברסיטה, 

יועצת הנשיא להוגנות מגדרית, לשכת רקטור האוניברסיטה, דקאנית הסטודנטים, מנהל יחידת 

הבטיחות ותחום הנגישות הפיזית וחושית ועוד.

עד הוצאת החוברת, עדין לא התקבלה תשובה מגורמים אלו. 
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שוויון מגדרי ביחידת 

הספורט באוניברסיטת 

תל אביב

יוליה גינדיליס, נתנאל רויטבלס

הקדמה:

יחידת הספורט באוניברסיטת תל אביב אחראית הן על פעילויות הספורט המיועדות לשעות 

הפנאי והן על הספורט התחרותי הנעשה בקבוצות שונות. סטודנט/ית הרשומ/ה למרכז הספורט 

נהנה/ית מפעילויות שונות כגון חוגי פילאטיס, יוגה ואימוני משקולות וכן שימוש במתקני המרכז 

בכל שעות היום. מרכז הספורט מכיל חדר כושר, 4 בריכות שחייה, מגרשי טניס, פילאטיס 

מכשירים, אצטדיון אתלטיקה, אולם ספורט, אולמות חוגים, מחול, אומנויות לחימה ועוד. כלל 

החוגים והמתקנים פתוחים לשימוש בכל שעות הפעילות הן לנשים והן לגברים במידה שווה.

סטודנטים/ות המעוניינים/ות לעסוק בפעילות ספורט בצורה מקצועית יותר ולהיות חלק 

מנבחרת המייצגת את אוניברסיטת תל אביב באס"א )איגוד הספורט האקדמי( יכולים/ות 

להגיש מועמדות דרך מרכז הספורט.

באוניברסיטה נבחרות ספורט במגוון ענפים: 

ענפי כדור: כדורסל, קטרגל, טניס, כדורעף. ספורט מים: שחיה וגלישת רוח. וכן נבחרת שחמט, 

נבחרת קראטה, נבחרת ריצה ונבחרת אופני שטח.

ספורטאים אשר מייצגים את האוניברסיטה במסגרות הספורט השונות זכאים למספר הטבות 

וביניהן: מנוי ספורטאי במחיר מוזל לחדר הכושר, מלגות כספיות לפי קריטריונים של מועדון 

הספורט, פטור אקדמי לסטודנטים המחויבים בתכנית כלים שלובים )בשווי 2 נק"ז(, ימי גיבוש 

והטבות נוספות משתנות במהלך השנה.

בנוסף לכך ספורטאים המייצגים את האוניברסיטה במסגרות הספורט השונות זכאים להקלות 

אקדמיות, כדוגמת מועד מיוחד והארכה במועד הגשה בהתאם לנסיבות.
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מטרת הפרויקט:

לבדוק האם קיים שוויון מגדרי ביחידת הספורט - הן במספר המשתתפות מול המשתתפים 

בנבחרות והן מבחינת תקצוב הנבחרות.

כלים ושיטות:

ཨ 2018ביצענו פילוח מגדרי של משתתפי ומשתתפות הנבחרות בין השנים 2015־

ཨ  .בדקנו את אופן חלוקת התקציבים

תוצאות:

א. פילוח מגדרי של הנבחרות

ཨ  בשנה האקדמית תשע"ו )2015־2016( ניתן לראות שברוב הנבחרות ישנה השתתפות שווה

יחסית בין סטודנטים וסטודנטיות, מלבד בנבחרות בהן לא השתתפו סטודנטיות כלל - שחמט, 

קראטה, אופני שטח ונבחרת גלישת הרוח שבה לא היו כמעט בנים.

שנת 2015־2016
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ריצהכדורסלקטרגלשחיהטניס

בנים

בנות
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ཨ  גם בשנה האקדמית תשע"ז )2016־2017( לא ניכרת השתתפות רבה יותר באופן מובהק של

סטודנטים מאשר סטודנטיות, מלבד במקצוע גלישת הרוח שבו סטודניות לא משתתפות כלל. 

ཨ  .בשנה זו ניתן לראות כי ישנם שני מקצועות שבהם משתתפות רק סטודנטיות, טניס וקראטה
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ཨ  בשנה הנוכחית )2017־2018( אחוז הסטודנטים המשתתפים בנבחרות גבוה מאחוז

הסטודנטיות המשתתפות. בנבחרות של שחמט, גלישת רוח ואופני שטח אין סטודנטיות 

שמשתתפות כלל.
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ཨ  באופן כללי נראה כי כמות המשתתפים/ות בנבחרות עולה בכל שנה ולעומת זאת אחוז

הנשים מתוך הרשומים לנבחרות הולך ויורד.

חלוקה לפי אחוזים
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% שנת 2017-2018סה״כ% שנת 2016-2017סה״כ% שנת 2015-2016סה״כ
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סה״כ

ב. פילוח תקציבי של יחידת הספורט

ཨ  .המידע על תקציב יחידת הספורט התקבל ע"י 'רכזת ספורט' של יחידת הספורט באוניברסיטה

תקציב יחידת הספורט עומד על כ־400,000 ש"ח. מקור התקציב מגיע בחלוקה שווה ממועדון 

הספורט, האוניברסיטה ואגודת הסטודנטים. חלוקת התקציב משתנה בכל שנה כאשר 

כ־150,000 ש"ח מושקעים במרוץ האוניברסיטה, כ־50,000 שקלים מושקעים בפעילויות 

שונות עבור סטודנטים כגון פילאטיס מכשירים, הרצאות אורח־חיים בריא והפסקות פעילות. 

שאר התקציב )כ־200,000 ₪( מיועד לאימונים ותחרויות עבור משתתפי הנבחרות.

ཨ  בבדיקה של תקצוב הנבחרות נראה כי הנבחרות מתוקצבות באופן יחסית שווה כאשר

מספר שעות האימון הן עבור הנשים והן עבור הגברים זהה. לדוגמא קבוצת כדורסל נשים 

וכדורסל גברים מתאמנות מספר זהה של פעמים בשבוע.



13

מסקנות:

בעקבות ניתוח הנתונים ניתן לראות כי שילוב הנשים בנבחרות מתבצע בצורה שוויונית וכן 

הקצבת התקציבים. למרות זאת ניתן לראות כי בשלוש השנים האחרונות מספר המשתתפים 

הכללי בנבחרות עלה אך מספר הנשים השותפות ירד. אנו סבורות כי נתון זה הוא כתוצאה 

מהעבודה שרוב המקצועות בהם ניתן להתחרות פונים לקהל היותר גברי. ראיה לכך מהווה 

נבחרת השחמט שלאורך כל השנים לא כללה אפילו אישה אחת.

המלצות:

ཨ  אנו נמליץ ליחידת הספורט לערוך סקר שיבדוק אילו ענפי ספורט סטודנטיות באוניברסיטה

מעדיפות, כך שיהיה ניתן לענות על צורכיהן של הסטודנטיות ובכך להעלות את מספר 

המשתתפות. 

ཨ  העברנו את המידע לנציגה ביחידת הספורט של האוניברסיטה על מנת שתוכל לפעול לייעול

ההיצע והפרסום של הספורט הנשי המקצועי וההישגי ברחבי האוניברסיטה. 
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הקמת פארק ציבורי 

 ומסלול הליכה 

לתושבות ותושבי מג'אר

היבא נסרה, נסם זאיד, ג'יהאן דגש, מוחמד עודה

הקדמה:

מועצה מקומית מג'אר הינה מועצה יחסית גדולה המונה כ־22,000 תושבות ותושבים. מג'אר 

היא מועצה מקומית מעורבת אשר מתגוררים בה רוב דרוזי והשאר מוסלמים ונוצרים. בתקופה 

האחרונה ניכר פיתוח נרחב במקום במספר תחומים כמו: הקמה ופיתוח של אזורי תעשייה, 

שכונות חדשות, בתי קפה וכו'. עבורנו הרעיון להקמה של פארק ציבורי - כזה שישרת את 

התושבות והתושבים - דווקא במג'אר ולא בכפרים ובמועצות אחרות נובע מכמה סיבות: )א( 

כפר מג'אר למרות שהוא נחשב לאחד הכפרים הגדולים בחברה הערבית הוא עדיין כפר מאוד 

מסורתי כך שהנשים בכפר מאוד זהירות בכל תנועה שעושות, דבר שמשפיע על היכולת שלהן 

לטייל עם בני ובנות משפחותיהם ומגביל מאוד את הגישה שלהן לפעילות ספורטיבית במרחב 

הציבורי. כמו כן, במג'אר אין מגוון של ענפי ספורט ופעילויות ספורט לנשים. )ב( ביטחון 

התושבות/ים - בכפר קיימים רחובות ראשיים שאין בהם שוליים בטוחים )מדרכות( ואין מספיק 

תאורה. בעקבות מצב זה קרו לא מעט מקרים בכפר )וכמוהו גם בכפרים אחרים( של תאונות 

דריסה שהביאו עד לכדי מוות. )ג( בכפר אין פארק או מרחב ציבורי שבו ניתן לבלות בשעות 

אחה"צ ולקיים פעילות ספורטיבית במקום ייעודי לכך ובטוח. )ד( כפר מג'אר נמצא לפי המדד 

החברתי־כלכלי באשכול 2 )למ"ס, קובץ רשויות מקומיות 2016(. כך שהאוכלוסייה נמצאת 

במצב סוציו־אקונומי נמוך. פרויקט מהסוג הזה יאפשר לנשים גישה לספורט שאינה כרוכה 

בעלויות גבוהות כלומר, הן תוכלנה לבצע הליכות וסוגים שונים של פעילות ספורטיבית במרחב 

הציבורי של הפארק. )ה( נקודה נוספת היא תדמיתו של מג'אר. אין זה נכון לפתח ולהגדיל את 

הכפר ללא מרחבים מוגנים ובטוחים של פארקים. )ו( פרויקט מהסוג הזה יעודד קבוצות נשים 

וגברים לעשות ספורט משום שהוא יקנה מרחבים ציבוריים בטוחים. 

אחד המקומות שהיווה השראה לפרויקט שלנו היה מסלול ההליכה והפארק הציבורי בכפר קאסם. 

שם התושבות הצליחו להביא לשינוי חברתי ורתמו את הרשות המקומית להקים מסלול הליכה 
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ופארק כך שיתן מענה לצרכי התושבות - גנים ציבוריים ומגרשי משחקים שבהם ניתן לבלות 

בשעות אחה"צ עם הילדים ומקום בו יהיה ניתן לקיים פעילות ספורטיבית )הטמעת חשיבה 

מגדרית ברשויות המוניציפליות: יוזמות והישגים, מרכז אדוה 2015; שוויון מגדרי ברשויות 

המקומיות: שלוש דוגמאות לניתוח מגדרי של תקציבים מקומיים, 2016(. 

עבורנו, המועצה המקומית חייבת להכיר בצרכים של התושבות, בחסמים ובאתגרים שהן חוות 

ולתת פתרונות בהתאם. 

מטרת הפרויקט:

ཨ .העלאת המודעות בקרב חברי המועצה לחשיבות הנושא, כך שהדבר יביא לשינוי

ཨ  .קידום ועידוד התושבות לבצע פעילות ספורטיבית במרחב הציבורי של מג'אר

ཨ  .מתן מענה לסכנות הבטיחותיות שציינו

כלים ושיטות:

במטרה לקבל תמונת מצב עדכנית לגבי הצרכים של התושבות בנושא של ספורט ומרחבים 

ציבוריים, ערכנו שאלון קצר שבוחן תחום זה. השאלון הופץ בשפה הערבית דרך הפלטפורמה 

של גוגל )google forms( ונשלח בקבוצות ב"וואטסאפ" ובקבוצות שונות בפייסבוק שאנו 
חברות בהן. 

תוצאות:

ཨ  על השאלות ענו כ־173 תושבות מג'אר. הגיל הממוצע עמד על 26.5 )טווח הגילאים נע

בין 15־60(. רוב המשיבות )73%( היו דרוזיות השאר נוצריות )18%( ומוסלמיות )9%(. 

מעל חצי מהמשיבות הינן רווקות )55%( השאר נשואות )44%( ואחוז אחד של גרושות. 

ཨ  להלן פילוח העיסוקים של המשיבות. נראה כי 35% מהמשיבות הן סטודנטיות. כ־22% אחוז

דיווחו כי אינן עובדות ועוד 10% עקרות בית. שאר המשיבות עובדות כשכירות או כעצמאיות.

http://adva.org/wp-content/uploads/2016/02/סיכום-לשוויון-חברתי-אתר-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ltqn9LE-VLo
http://adva.org/wp-content/uploads/2016/02/סיכום-לשוויון-חברתי-אתר-1.pdf
http://adva.org/wp-content/uploads/2016/02/סיכום-לשוויון-חברתי-אתר-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ltqn9LE-VLo
https://www.youtube.com/watch?v=ltqn9LE-VLo
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עיסוק

לא עובדת

עקרת בית

שכירה

עצמאית

סטודנטית
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ཨ  מניתוח השאלונים עולה כי כמעט מחצית מהמשיבות )48%( לא מבצעות פעילות ספורטיבית

בכלל. רק 18% מבצעות פעילות ספורטיבית באופן רציף )שלוש פעמים ומעלה בשבוע(.

כמה פעמים בשבוע הנך עושה פעילות ספורטיבית
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ཨ  לגבי השאלה - במידה ויוקם פארק ציבורי, האם הדבר יגרום לך לעשות פעילות ספורטיבית

בתדירות גבוהה יותר. הרוב המוחץ של המשיבות )93%( ענו שכן. 

ཨ .83% מהמשיבות ענו כי כיום לדעתן יש מחסור מוחלט במקומות ציבוריים
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ཨ  88% מהמשיבות דיווחו כי אינן מרוצות מהמצב הקיים - בו אין מרחבים ציבוריים לקיים

פעילות ספורטיבית.

ཨ  מניתוח השאלה - עד כמה את מרגישה בטוחה לעשות פעילות ספורטיבית במרחב

הציבורי? - עולה כי 45% מהמשיבות מרגישות מאוד לא בטוחות לקיים פעילות ספורטיבית 

במרחב הציבורי. עוד 17% מהמשיבות מרגישות לא בטוחות במידה נמוכה. רק 16% 

מהמשיבות מרגישות בטוחות מאוד לקיים פעילות ספורטיבית במרחב הציבורי. 

מידת הביטחון לעשות פעילות ספורטיבית במרחב הציבורי
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ཨ  43% - לגבי השאלה מה המידה בה את מרגישה מודאגת לטייל בכפר בשעות החשכה

מהמשיבות ענו כי הן מאוד מודאגות. רק 4% ענו כי הן לא מודאגות כלל.

מידת הדאגה לטייל בכפר בשעות החשיכה
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ཨ  לגבי השאלה היכן לדעתן כדאי להקים את הפארק הציבורי - 40% מהנשים ציינו את שכונת

"אלחריק". 20% מהנשים ענו בשטחים ירוקים שנמצאים בכפר. ו־10% מהנשים הזכירו 

בתשובותיהן את השכונות "אלמנסורה וחיילים משוחררים".

ཨ  נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בין נשים נשואות לנשים רווקות - במידת הפחד שלהן לטייל

לבד בלילה כך שנשים נשואות דיווחו כי הן מפחדות יותר. 

ཨ  נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בין דרוזיות ונוצריות במידת הפחד שלהן לטייל לבד בלילה

כך שנוצריות דיווחו כי הן יותר מפחדות. 
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מסקנות:

ཨ  הסקר חיזק את השערתנו כי בהעדר מקום ציבורי - כמו פארק ומסלול הליכה - נשים

נמנעות לקיים פעילות ספורטיבית בכלל ובמרחב הציבורי בפרט. 

ཨ  נשים דיווחו על רמות גבוהות של חוסר תחושת ביטחון שגם הוא משפיע על מידה נמוכה

של פעילות ספורטיבית. 

ཨ  נראה כי רוב הנשים מעוניינות בפארק ציבורי ואף ציינו כי הקמה של פארק תעלה את

התדירות שבה הן עוסקות בספורט. כמו כן ההקמה של פארק תהווה פתרון לתחושת 

חוסר הביטחון. 

המלצות וצעדים עתידיים

ברצוננו להגיש לראש המועצה ולחברי המועצה את תוצאות ומסקנות הסקר. כך נעלה יחד 

למודעות את האתגרים והחסמים של התושבות - אשר מונעים מהן לבצע פעילות ספורטיבית 

ונובעים מצרכים אחרים, השונים מצרכיהם של התושבים. 
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חסמים בהקמת חברות 

הזנק )סטארט־אפ( 

בקרב סטודנטיות למדעי 

המחשב

יעל בלאסן

הקדמה:

בוגרי ובוגרות תארים שונים למקצועות ההי־טק ברחבי הארץ מנסות את מזלן מדי שנה ביזמות 

וזאת בתקווה להיות אחת מאותם/ן אקזיטים ברות המזל ו/או במטרה לנהל חברת היי־טק 

מצליחה. על מנת להוציא לפועל חברת סטארט־אפ, על היזם או היזמית לגייס הון ראשוני. ללא 

גיוס הון חיצוני הסטרט־אפ לרוב יגווע במהרה. חברות הון סיכון הן בעצם קרנות המגייסות 

כספים והן מורכבות לרוב מצוות שותפים מנהלים בעלי ניסיון רב בתעשייה כמו גם שחלקם 

יוצאי סטארט־אפים שעשו אקזיטים בעברם. חברות הון סיכון משקיעות בחברות סטארט־אפ, 

תוך לקיחת אחוזים ממניות החברה. כאשר יזם או יזמית מעוניינת בהשקעה בעבור חברת 

הסטארט־אפ שלה, היא ניגשת לחברת הון הסיכון בתקווה שזו האחרונה תשקיע הון ברעיון. 

קרנות ההון סיכון הן אלה שמעבירות את הכסף הרב וההכרחי ביותר להמשך צמיחת הסטארט־אפ 

הישראלי. למרות שקיימות דרכים נוספות לגייס כספים מאנג'לים )משקיעים פרטיים(, קרנות 

מוסדיות ועד מימון המונים, קרנות הון הסיכון הן עדיין בעלי ההון הרב ביותר בשוק ההי־טק. 

בכתבתה של הגר רבט )כלכליסט, 8.4.2018(, 'גבר ואישה מקימים סטארט־אפים; בחברה 

של הגבר ישקיעו פי שניים', מסוקר כי IVC - חברת מחקר בתחום ההיי־טק - אשר בחנה את 

הסטארט־אפים שהוקמו בין השנים 2000־2017 מצאה כי מתוך 7,100 חברות סטארט־אפ רק 

490 היו בבעלות נשים )כ־7%(. עוד נמצא כי בשלבי גיוס ההון הראשוני המימון שיקבלו נשים 

וגברים הוא בד"כ זהה. הפער מתבטא בדרך כלל בכמות העסקאות ובהמשך סבבי הגיוס, שם 

יש צניחה של הנשים עד להיעלמות מוחלטת. כמו כן, נמצא כי חברות הזנק בבעלות של נשים 

יקבלו רק חצי מהסכום שיקבלו חברות בבעלות של גברים. 

https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3735595,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3735595,00.html
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קיימת ההשערה כי שיעורן הנמוך של היזמיות בסטארטפים - שמגייסות כספים - קשור בין 

היתר להיעדר נשים כשותפות בגופי ההשקעות, בחברות הון סיכון. מבדיקה שביצעתי - בה 

ערכתי פילוח מגדרי של שמונה חברות הון הסיכון הגדולות בישראל נמצא כי שיעורן של נשים 

נמוך באופן משמעותי מגברים. 
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בנוסף, לפי בדיקה של The Marker )23.5.2018, רותי לוי(: נשים אמנם מהוות 34% מהעובדים 

בגופי ההשקעה — אולם הן תופסות בעיקר תפקידים של עוזרות אישיות, מנהלות שיווק ופיתוח 

עסקי. לנשים גם יש נוכחות מסוימת כעורכות דין, כסמנכ"ליות כספים וכסמנכ"ליות תפעול, 

אך אכן מעט מהן נמנות עם השותפים — אלה שמכונים גם "משקיעים". מתוך 93 שותפים 

בקרנות, רק 15 הן נשים )16%(. 

כסטודנטית למדעי המחשב אני מעוניינת להקים סטארט־אפ בעתידי המקצועי. הכמות המועטה 

של חברות הסטארט־אפ שמנוהלות ־או נוסדו - על ידי נשים כיום בשוק הובילה אותי לשאלה 

מדוע מעט כל כך מבוגרות האוניברסיטה בוחרות להקים סטארט־אפ והאם יש דרך בה מרכזי 

היזמות באוניברסיטאות לדוגמת "startau" יוכלו לעודד יותר ייצוג נשי בתכניות שלהם. 

https://www.themarker.com/hblocked?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.themarker.com%2Ftechnation%2F.premium-MAGAZINE-1.6112352
https://www.themarker.com/hblocked?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.themarker.com%2Ftechnation%2F.premium-MAGAZINE-1.6112352
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מטרת הפרויקט

נראה כי נשים נעדרות באופן מובהק מעולם הסטארט־אפ שכן מתוך מאה סטארט־אפים שקמים 

בישראל 93 מובלים בידי גברים ורק 7 ע"י נשים. מטרתי לנסות ולעמוד על הסיבה שבגינה נשים 

נעדרות מתחום זה. כמו גם על נק' הזמן - באיזה שלב נשים נעלמות מהשטח. 

כלים ושיטות

ཨ  במטרה לקבל תמונת מצב עדכנית לגבי החסמים והאתגרים שעומדים בפני נשים שמעוניינות

להקים חברות סטארט־אפ ערכתי שאלון קצר שבוחן תחום זה. השאלון הופץ בשפה העברית 

דרך הפלטפורמה של גוגל )google forms( ונשלח בקבוצות ב"וואטסאפ" לסטודנטיות 

וסטודנטים לתואר ראשון בלימודים הקשורים למקצועות ההי־טק.

ཨ  .בחנתי את האופן שבו מרכזי יזמות באוניברסיטאות מעודדים נשים לקחת חלק בעולם היזמות

תוצאות

א.  סקר בקרב סטודנטיות וסטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטת 
ת"א במקצועות ההי־טק.

על הסקר ענו 29 סטודנטיות/ים מאונ' תל אביב. מתוכם 14 נשים )48%( ו־15 גברים )52%(. 

נראה כי למעלה מ־82% מהמשיבים הם סטודנטים/ות )חד חוגי ודו־חוגי( למדעי המחשב. 

לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין נשים וגברים לגבי מידת הרצון שלהם/ן להקים חברת 

סטארט־אפ בעתיד. נראה כי למעלה מ־70% מעוניינים להקים חברת סטראט־אפ במידה גבוהה. 

כמו כן, לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין נשים וגברים לגבי מידת הקושי שהסטודנטיות/ים 

מצפים לעמוד בה, בניסיון להשיג מימון ראשוני מחברת הון סיכון. נראה כי 76% מהמשיבים 

סבורים כי יתקלו בקושי גדול בעתיד. 

ב. מרכזי יזמות באוניברסיטאות

באוניברסיטאות ברחבי הארץ פועלים מרכזי יזמות התומכים בצוותי סטארט־אפ צעירים ומציעים 

קורסי מבוא להייטק. בבירור עם מרכז היזמות של אחת מהאוניברסיטאות בארץ )אוניברסיטת 

בן גוריון( התברר כי: 

ཨ  .במחזור הנוכחי )לשנת תשע"ח( מבין 28 משתתפי הקורס רק 4 היו נשים
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פילוח מגדרי של משתתפי/ות קורס יזמות באוניברסיטה

נשים

גברים
     

14%

86%

ཨ  מבין 11 צוותי הסטארט־אפ הנתמכים במכון על ידי מנטורים רק שלושה הם צוותים בהם

אחת מחברי הצוות היא אישה )אין במחזור הנוכחי צוות בהרכב נשי מלא(.

מסקנות

ཨ  ניתן לראות כי לא נמצאו הבדלים מובהקים בין סטודנטיות וסטודנטים במידת הרצון שלהם

להקים סטארט־אפ בעתיד. ניכר כי שתי הקבוצות מעוניינות במידה גבוהה. זאת אומרת 

שהעדרן של נשים בחברות הסטארט־אפ אינו תואם את מידת המוטיבציה והרצון שלהן 

להשתלב בשוק זה. 

ཨ  .לא נמצא חסם מרכזי שניתן להצביע עליו ככזה שמונע מנשים להקים חברות סטארט־אפ

ניתן רק לשלול את ההשערה שלא מדובר ברצונות או במוטיבציות בקרב הסטודנטיות.

ཨ  .ליווי ותמיכה לצד מודלינג נתפס כאפשרות יעילה לשפר מצב זה

המלצות וצעדים עתידיים

ཨ /מפגשים בין סטודנטים וסטודנטיות לבוגרות שהקימו בהצלחה חברות סטארט־אפ בארץ

בעולם במהלך קורסי מבוא והרצאות העשרה של האוניברסיטה. 

ཨ  פניה למרכזי היזמות באוניברסיטאות שיערכו בחינה מגדרית שיטתית אשר בודקת את הסיבה

שבגינה סטודנטיות נמנעות מלהשתתף. כמו גם לבדוק כיצד ניתן לגיס יותר סטודנטיות. 

ཨ  הקמת מועדוני סטודנטים העוסקים ביזמות ומעודדים גם כניסה של יותר נשים לתחום

ברשתות החברתיות ובנטוורקינג.
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לימודי הנדסה ממבט 

מגדרי - האם חל שינוי 

בעשור האחרון?

שיראל שהקוהי, אהובה רדה, סול רייטנר, אנסטסיה 

מיכאילוק, חן סמילוביצקי, ג'ונתן שוקרון

הקדמה:

לימודי הנדסה מאז ומתמיד ייוחסו לעולם התוכן הגברי )כלכליסט, 2.7.2014(. עוד מראשית 

המדע המודרני, כאשר חוקי הפיזיקה היסודיים והבסיסיים נכתבו בידי גברים עולם המדע 

וההנדסה התקבע כתחום גברי באופן מובהק. עם זאת, עם התפתחות הטכנולוגיה עולם זה לא 

נותר מיותם מחותמן של נשים, ביניהן - אמילי רובלינג, שהייתה המהנדסת הראשית בבניית 

גשר ברוקלין בארה"ב בסוף המאה ה־19; הדי לאמאר, שללא השכלה פורמלית הייתה ממציאה, 

ובין המצאותיה פטנט לסיגנל קופץ תדרים שהוטמע בצי האמריקני בשנות ה־60; סטאפני 

קוולק - ממציאת הקוולאר. תגליותיהן והמצאותיהן של נשים אלו ורבות אחרות שיפרו והצילו 

את חייהם של אינספור בני אדם, מה שרק מדגיש את חוסרן של נשים בפקולטות ההנדסה.

במסגרת התכנית חשיבה מגדרית וכלכלה חברתית שהתקיימה בשנת 2014 נעשה מחקר 

בידי סטודנטים באוניברסיטת תל אביב בנוגע לשילובן של נשים במקצועות ההנדסה השונים 

שבפקולטה. אנו מעוניינות להרחיב את פועלם ולהציג תמונת מצב מעודכנת, לבדוק האם 

נעשו שיפורים שהביאו להגדלת מספר הנשים בפקולטות להנדסה כמו גם לבחון מהם הקשיים 

והחסמים שעדין עומדים בפני סטודנטיות להנדסה. בפרויקט זה בחרנו להתמקד בשלושה 

מקצועות הנדסה: הנדסת חשמל, הנדסה מכנית והנדסת תעשייה וניהול. 

כיום, בפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב, תחת מגמות הנדסת חשמל, הנדסה מכנית 

והנדסת תעשיה וניהול לומדים כיום כ־2,222 סטודנטים לתואר ראשון, מתוכם 599 נשים. 

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3623644,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3623644,00.html
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פילוח מגדרי של שלושת תחומי ההנדסה

נשים

גברים
     

27%

73%

כחלק מהניסיון שלנו להשוות את המצב הקיים עם מה שהיה בעבר, נציג את ממצאי המחקר 

שנעשה ב־2014 וסקר את לימודי ההנדסה בין השנים 2011־2014: 

המגמות בעלות התדמית הגברית כגון הנדסה מכנית והנדסת חשמל סבלו ממיעוט נשי מובהק, 

ומצד שני המגמה הנחשבת לבעלת תדמית נשית, הנדסת תעשייה וניהול, נהנית מייצוג נשי 

הולך וגדל משנה לשנה. מהסקר אותו הם ביצעו ניתן ללמוד שבסך הכל הייתה מידה של שביעות 

רצון מצד הסטודנטיות שבחרו ללמוד בפקולטות להנדסה באוניברסיטת תל אביב. יחד עם זאת 

צוין כי יש מקום לשיפור. בנוסף עלה כי רוב הסטודנטיות היו רוצות יותר מלגות עידוד לנשים 

ומנטוריות מהפקולטה אשר יחנכו סטודנטיות משנה א'. 

ההמלצות שעלו מפרויקט זה היו: )א( מתן מלגות סיוע לנשים לא רק לתארים מתקדמים אלא 

גם לתואר ראשון להנדסה. )ב( עידוד מפגשים עם נשות הסגל, במיוחד לסטודנטיות בשנה 

א'. )ג( קיום סיורים בפקולטה לתלמידות תיכון, בדגש על תיכונים ללא אוריינטציה מדעית. 

מטרת הפרויקט:

ཨ  פילוח מגדרי של סטודנטיות וסטודנטים במקצועות ההנדסה המרכזיים שבפקולטה להנדסה

באוניברסיטת תל אביב והשוואה למצב שנבדק בין השנים 2011־2014.

ཨ  בדיקת מעורבות הפקולטה בעידוד נשים ללמידת מקצועות ההנדסה, ומתן המלצות נוספות

לעידוד שילוב הנשים בפקולטה.
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כלים ושיטות:

ཨ  :איסוף נתונים ופילוח מגדרי של הסטודנטיות והסטודנטים בשלוש השנים האחרונות בחוגים

הנדסה מכנית, חשמל והנדסת תעשיה וניהול.

ཨ  במטרה לקבל תמונת מצב עדכנית לגבי האתגרים והחסמים שעומדים בפני סטודנטיות

להנדסה ערכנו שאלון קצר שבוחן תחום זה. השאלון הופץ בשפה העברית דרך הפלטפורמה 

של גוגל )google forms( ונשלח בקבוצות ב"וואטסאפ" ובקבוצות שונות בפייסבוק שאנו 
חברות בהן. 

תוצאות

פילוח מגדרי של הסטודנטיות והסטודנטים ב־8 השנים אחרונות

ཨ  מתוך ניתוח הנתונים עולה הבדל מובהק סטטיסטית בין סטודנטיות לסטודנטים הלומדים

בחוג הנדסה מכנית. ניתן לראות כי בין השנים 2015־2018 חלה עליה מתונה בשיעור 

הסטודנטיות במקצוע זה, וזאת בהשוואה לשנים 2011־2014. 

פילוג מגדרי של חוג הנדסה מכנית
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ཨ  מגמה דומה ניתן לראות בבהי"ס להנדסת חשמל: קיים הבדל מובהק סטטיסטית בין

סטודנטיות וסטודנטים הלומדים בחוג, כך שמרבית הסטודנטים הינם גברים. ניתן לראות 

כי לאורך השנים לא חל שינוי משמעותי בשיעור הסטודנטיות. 

פילוג מגדרי של חוג חשמל ואלקטרוניקה
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ཨ  .מתוך ניתוח חוג הנדסת תעשייה וניהול נראה כי יש רוב של סטודנטיות הנשמר לאורך השנים

ניתן לראות כי עם השנים רוב הנשים הולך וגדל, כלומר יש עליה בשיעור הסטודנטיות. 

פילוג מגדרי של חוג תעשייה וניהול
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ཨ  מעניין לראות כי על אף הפער המגדרי הקיים בין סטודנטיות לסטודנטים בחוג הנדסת תעשיה

וניהול - לטובת הסטודנטיות, פער זה עדין קטן ביחס לפער שמתקיים בשני החוגים האחרים. 

תוצאות הסקר של סטודנטיות להנדסה בחוגים הרלוונטים

על הסקר ענו 26 סטודנטיות. 50% מהמשיבות הן סטודנטיות שנה ד'. 31% שנה ג' והשאר 

מתפלג בין שנה א )7%( ושנה ב )11%(. 

רוב הסטודנטיות )N=20, 77%ֵ( שענו על הסקר לומדות הנדסה מכנית. כ־15% מהמשיבות 

)N=4( הן סטודנטיות להנדסת חשמל. 4% סטודנטיות להנדסת תעשיה וניהול והשאר להנדסה 

ביו־רפואית. 

לגבי השאלה האם את חשה כי קיים פער מגדרי בכיתתך )מבחינת כמות הסטודנטים לעומת 

כמות הסטודנטיות(? 16 מהמשיבות )למעלה מ־60%( ענו כי קיים פער מגדרי גדול מאוד 

)תשובות בסולם 7+6(. 
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האם את חשה בפער מגדרי בכיתתך?
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לגבי השאלה עד כמה לדעתך הפקולטה להנדסה מהווה סביבה נוחה עבור נשים? 8 מהסטודנטיות 

)המהוות 31%( דיווחו כי הן מרגישות בנוח במידה סבירה )תשובה 5 בסולם( ו־8 מהסטודנטיות )המהוות 

30%( מרגישות כי הפקולטה מהווה סביבה נוחה במידה רבה או רבה מאוד )תשובות 6+7 בסולם(. 

עד כמה לדעתך הפקולטה להנדסה מהווה סביבה נוחה עבור נשים?
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לגבי השאלה באילו אמצעים ניתן להשתמש על מנת להביא להגדלת מספר הסטודנטיות הלומדות 

בחוג? כ־58% מהמשיבות הצביעו על הצורך במלגות ובפעולות שיווק ע"י האוניברסיטה. 

האמצעי השני היה קיום של סדנאות בתקופת התיכון כדי להגדיל את ההתעניינות של נשים 

בתחום )כ־19%(. 

לגבי השאלה, האם יש לך דמות לחיקוי מבין חברי/ות הסגל? כ־77% מהמשיבות ענו לא. רק 

23% ענו כי יש להן דמות לחיקוי שהיא אישה. 

דמות לחיקוי

לא

כן
     

23%

77%

מסקנות

ཨ  מניתוח הנתונים עולה כי במגמות הנדסה מכנית, והנדסת חשמל )הנתפסות כבעלות

"תדמית גברית"( קיים פער מגדרי גדול ומובהק לטובת הסטודנטים. מניתוח הנתונים של 

מגמת תעשייה וניהול )הנתפסת כבעלת "תדמית נשית"(, נמצא רוב )שאינו גדול( לטובת 

הסטודנטיות. 

ཨ  ניתן לראות מניתוח הנתונים כי אחוז הנשים במגמות ההנדסה המכנית וחשמל אמנם

נמצא בעלייה עקבית, אך עליה זו מתונה מאוד ואינה מצליחה לצמצם את הפער המגדרי 

שנמצא לטובת הסטודנטים. 
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המלצות וצעדים עתידיים

ཨ  פרסום תוצאות הפרויקט על מנת להעלות למודעות את התופעה של מקצועות שבהם נשים

נעדרות מהם כמעט לחלוטין. 

ཨ  מעקב אחר אחוז הנשים הלומדות בפקולטה אל מול אחוז הגברים הלומדים בפקולטה

בשנים הבאות לצורך השוואה ולצפי עלייה/ירידה יחסית למצב הקיים.

ཨ  המשך קיום ימי זרקור ייעודיים לנשים בהנחיית נשים הנמצאות בתפקידי מפתח בחברות

מובילות בתעשייה בתחומי ההנדסה השונים.

גורמים לסיוע שינוי המצב:

פניה לגופים השונים באוניברסיטה כגון אגף רישום תלמידים והפקולטה להנדסה.

שיווק ופרסום ימי הזרקור )הייעודיים לנשים( בדפי הפייסבוק השונים על מנת להגדיל את 

חשיפת המתעניינות ללימודי הנדסה. 
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