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Introduction



STEM-ייצוג חסר של נשים במקצועות ה

היא ייצוג , אחת הבעיות שעמן מתמודדים במדינות המערב•
STEM-החסר של נשים בלימודים ותעסוקה בתחומי ה

(Science , Technology, 
Engineering, Matematics.)

זאת גם בניגוד לייצוג הנשים הגבוה יחסית של נשים  •
.בהשכלה הגבוהה



STEM-מדוע ייצוג חסר של נשים ב
?בעייהמהווה 

בכוח ( במיוחד בתחום ההיי טק)צורך מוגבר של השוק •
וחיפוש אחר אוכלוסיות חדשות שמהן  )י -STEMאדם 

(.אפשר לגייס אנשים מתאימים

בין המינים  שיוויוןנוגדת את רעיון קיומו של •

החברתית במוסדות לימוד ומקומות בגיווניותפוגעת •
.  (יצירתיותמגבירה גיווניות)עבודה 

מגדרי בשכר  -הביןהשיוויוןהתופעה תורמת לאי •
(מתוגמלות טוב יותרSTEM-בהינתן שעבודות ה)



? האמנם 
(  החסרייצוגנתונים על מעט )



שעור הנשים בקרב הנכנסים להשכלה גבוהה 
(2014)לפי תחום לימודים , OECD-במדינות ה

,  מדעי החברה
ס ומשפטים  "מנע

(60%-כ)

(22%-כ)הנדסה ובניין 

(40%-כ)מדעים 



שעור הנשים בקרב בוגרי אוניברסיטאות  
לפי תחום לימודים, OECDבמדינות 

-55-כ)כל התחומים 
60%)

(40-45%-כ)מדעים 

(25-33%-כ)הנדסה ובניין 

source: Card and Payne (2017). High school choices and the gender gap in STEM. National Bureau of 
economic research (NBER) working paper 23769



השעורים דומים , בישראל

בשנים האחרונות שעור  
הנשים החדשות בלימודי 

STEM*35-38%-עומד על כ  .

.  הנדסה ואדריכלות; המדעים הביולוגיים; המדעים הפיזיקליים; סטטיסטיקה ומדעי המחשב, מתמטיקה: בתחומי הלימוד: STEMמקצועות *

שעור הנשים הלומדות  : פ"בתש
.  40%-עומד על כ* STEMבלימודי 

אם מוציאים את  33%-אבל רק על כ)
(.  המדעים הביולוגיים ואדריכלות

נשים בכל התחומים  55%-לעומת כ
.  יחדיו

-לתואר ראשון במקצועות הות.חדשיםיות.סטודנטים STEM  ( מספרים מוחלטים ואחוז מסך הסטודנטים החדשים)בישראל

.  ס"למ, הודעה לתקשורת
סטודנטיות לתואר ראשון בתחומי 

 :(STEM)המדע והטכנולוגיה 

(.  2019/20-1995/96)ף"תש-ו"תשנ
2021, במרץ17

099/2021



הפערים מתחילים כבר בתיכון

,  מבין הבנים הלומדים בתיכון
לומדים  ( 49%)קרוב למחציתם 

אבל רק כשתי  STEMלימודי 
.  מהנשים( 41%)חמישיות 

1.2-הוא אפוא כהסכוייםיחס 

הסכויים מתחיל  שיחס כלומר 
בתיכון ומתרחב במידה ניכרת  

במעבר מהתיכון  
.לאוניברסיטה

( כאן זה לא כולל את תחום המתמטיקה שהוא תחום חובה בבגרות)על מגמות בחינוך מדעים , 2019ניצן וגפני , מתוך כהן



פיזיקליים-הבחנה בין מדעים מתמטיים
רפואיים-למדעים ביולוגיים



פערים בין מגדריים בתוך למודי המדעים

נשים  : מחקרים מראים כי קיימים הבדלים בשיעור הנשים בתחום המדעי הנבחר•
; 2014, וינינגר)וגברים למקצועות מדעים מתמטיים , פונות יותר למדעים ביולוגיים

Cheryan et al., 2016 )

הבנות נוטות לבחור מקצועות פחות טעונים  בישראל כבר בחטיבת הביניים •
ניצן וגפני  , כהן. )ובנים יותר לימודי פיזיקה ומחשבים( ביולוגיה וכימיה)מתמטית 

(.  על מגמות בחינוך מדעים, 2019

ההבחנה בין תלמידים ותלמידות  (: "2019,  ה"ראמ), וליפשטטגטושקין, ברצלבסקי•
אלא מתקיימת גם  , אינה מסתכמת בבחירה במסלולי לימוד מדעיים לעומת עיוניים

שעור התלמידות הנבחנות בבגרות  2017–2011בשנים ... בתוך לימודי המדעים
בביולוגיה גבוה משיעור התלמידים בעוד ששיעור הבנים הנבחנים בבגרות  

בכימיה השעורים דומים בין  . בפיזיקה יותר מכפול משיעור זה בקרב הבנות
מכלל התלמידות שניגשו לבחינות הבגרות  16%: ז”לדוגמא בשנת תשע. המגדרים

6%-ומהניגשות7%-בכימיה ; מהתלמידים11%לעומת , נבחנו בביולוגיה
.מהניגשות6%לעומת 15%בפיזיקה שיעור הנבחנים מבין הניגשים הוא ; מהניגשים

נמצאו בארצות הברית בתיכונים על  ( בכיוונים ובגודל השיעורים)ממצאים דומים •
וכן  ( Cheryan, Ziegler, Montoya, & Jiang, 2016-ו  Sadler et al., 2012ידי 

ושוויץ  ( DeWitt et al., 2019), באנגליה



ההסתברות לבחור בתיכון במגמות שונות 
'ב מתמטיקה ח"כפונקציה של הציון במיצ

מדעי המחשב/מגמת פיזיקה

Friedman-Sokuler, N. and Justman, M. (2016) Gender streaming and prior achievement in high 

school science and mathematics, Economics of Education Review, 53, 230 – 253. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.econedurev.2016.04.004.

מגמת מתמטיקה מגמת ביולוגיה או כימיה

http://www.google.com/url?q=http://dx.doi.org/10.1016/j.econedurev.2016.04.004.&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNET-F2iO6aQ5AeEb0ROCsOANPejZA


ג"ובהאחוז נשים בתיכונים 
לפי תחומי דעת, ב"בארה

מדעים ביולוגיים  
(LPS)ורפואה 

STEM כמותי  ,
(GEMP)

GEMP fields - Math intensive science fields—

geosciences, engineering, economics, math/computer 
science, and physical science.

LPS - life sciences, psychology, and social sciences
(excluding economics)

Kahn and Ginther
The Oxford Handbook of  Women and the Economy, Edited by Susan L. Averett, Laura M. Argys, and Saul D. Hoffman

אחוז נשים  
בהשכלה 
גבוהה



?ומה קורה בתעסוקה עצמה

טק  -שיעור הנשים בתחום ההיי, (2015)ס"הלמלפי נתוני 
11.3%לעומת )מכלל הנשים השכירות 6.7%עומד על 

אחוז הנשים  , באופן כללי(. בקרב הגברים השכירים
טק מכלל המועסקים בתחום זה  -המועסקות בתחומי ההיי

.  35.5%-עמד על כ

הסיכוי שנשים  , OECD-פי נתוני ה-על, כמו כן•
ימשיכו לעבוד   STEMהבוחרות ללמוד מקצועות 

קטן מסיכוייהם של גברים הלומדים  , במקצועות אלו
.בהשכלה הגבוהה STEMבמסלולי 



סיכום ביניים

קיימים פערים בין שעור הנשים , בעולם המערבי ובישראל•
לומדים ועוסקים במקצועות  , ושעור הגברים שבוחרים

STEM .

יותר נשים הלומדות למודים גבוהים גדול משעור , ככלל•
עומד STEM-ואולם שעורן במקצועות ה, ( 55%-כ)הגברים 

.בלבד40%-על כ

קיים הבדל של ממש בין מקצעות מדעיים , מבחינה זו•
מקצועות  )פיזיקליים /לבין מקצועות מתמטיים, ביולוגיים

או  Math intensive science fields-" עתירי מתמטיקה"
Math related fields  ) , בעוד שבראשון שעור הנשים הוא

.1/3-שעורן בקבוצת המקצועות השניים הוא כ, 2/3-כ

.  טק-בהתאם לכך גם שעורן בתעסוקה במגזר ההיי•



עתיר  STEM-ממדוע נשים נמנעות 
?מתמטיקה

.  קיים מגוון של הסברים המתייחסים להבדלים בין מגדריים
Wang & Degol(2017 ) קבוצות מחלקים אותם לשש:

קוגניטיבייםכשורים . א

קוגניטיביות יחסיותחוזקות. ב

עניין והעדפות בנוגע לתחומי תעסוקה. ג

ערכים הנוגעים לאיזון בין עבודה למשפחה. ד

אמונות ותפיסות עצמיות לגבי יכולות בתחומים שונים. ה

סטראוטיפים והטיות מגדריות  . ו

היבטים קוגניטיביים כמו כשורי חשיבה כמותית  
ומילולית

היבטים מוטיבציוניים  
וערכיים המושפעים מעניין  

חוללות ודמוי  )תפיסות , אישי
מטרות בחיים וערכים( עצמי

תרבותיים  -היבטים חברתיים
שעלולים להשפיע על ההיבטים  

הקוגניטיביים והמוטיבציוניים



כישורים קוגניטיביים
-במשך שנים רבות ייחסו את הימנעותן של נשים מתחומי ה•

STEMליכולתן המתמטית הנמוכה יחסית .

STEMהולכים לתחומי < * =גברים טובים יותר במתמטיקה•
(.עתירי מתמטיקה)

הולכות  < =נשים טובות יותר בכישורי חשיבה מילוליים  •
('וכו, משפטים, מדעי הרוח)למקצועות רבי מלל 

חוקרים ובעלי דעה אקדמיים ראו בהישגים במתמטיקה  •
עתירי )חסם קריטי להתקבלות למסלולי לימוד סלקטיביים 

הציעו (. Sells, L. 1973)מגדרי שיוויוןוכמעֵקב ( מתמטיקה
לפתוח להם את  "לחזק את למודי המתמטיקה של נשים כדי 

.  STEM-ל" הדלת



(המשך)כישורים קוגניטיביים 
מגדריים  -הפערים הבין-בעשורים האחרונים •

במתמטיקה הולכים ונעלמים ואף מתהפכים במדינות 
התברר כי זה לא מלווה בהיפוך  , ואולם. מסוימות

לא  ( כפי שראינו) STEMמגמה בפרופורציית הנשים ב
שבהן נשים טובות מגברים )לאורך זמן ולא בין מדינות 

כלומר שהיבט זה לבדו לא פתר את  (. במתמטיקה
.כפי שצופהSTEM-הייצוג ב-בעיית אי

עליית ההישגים של הבנות במתמטיקה  , יתירה מכך•
כך , מלווה כמעט תמיד גם בעלייה בהישגים בשפה

הפער לטובתן בתחום המילולי  , שברמה התוך אישית 
.  נשמר



יחסיות ' חוזקות קוג
(:אישית-מבט תוךנקודת )
הגורם הקריטי המשפיע על החלטת הפרט באשר לתחום לימודים  •

STEM- לא היכולת האבסולוטית במתמטיקה כי אם  י היא
*.ובעיקר יחסית ליכולות השפתיות. היכולת היחסית במתמטיקה

בנים נוטים להיות טובים יותר  : ברמה התוך אישית•
מילולי ביחס  /כמותי ובנות טובות יותר בשפתי/במתמטיקה
.  למתמטיקה 

כשהשיגיבכך שגם בטויהתופעה כה חזקה והיא באה לידי •
בתחומים  בהישיגיהןזה מלווה בעליה , הבנות במתמטיקה עולים

. השפתיים
האם ייתכן כי כאן טמון ההסבר להנצחת הבחירה פחותה של •

?למרות השיפור וסגירת הפערים במתמטיקהSTEM-נשים ב

Valla and Ceci 2014; Wang and Degol 2017 ; Breda and Napp, 2019; Rapp and Borgonovi, 
2019. 

Valla & Ceci , (2014): Research demonstrated that the decision to pursue a 
STEM career hinges on two things: (a) a high math ability accompanied 
by (b) relatively lower verbal ability



על החוזקות היחסיות משפיעות כיצד 
?הבחירה בתחום לימודים ובעיסוק

מאחר שנשים שטובות במתמטיקה הן בדרך כלל גם טובות  •
יש להן יותר מרחב , (מילולי/כגון קריאה)בתחומים אחרים 

. בחירה

לפי  . בתחום דעת( self Concept)שאלת הדימוי העצמי •
 Dimensional comparison)המימדיתתורת ההשוואה 

theory ) שלmarsh & Moller(2013 )- הדימוי העצמי
ההישגים  בתחום דעת מסוים מתעצב על פי הפער בין 

. ולא רק על פי ההישגים במקצוע עצמו' ב-ל' במקצוע א

אם מישהו טוב במתמטיקה אבל טוב עוד יותר במילולי  •
הוא עשוי לפתח דמוי עצמי -( נניח במקצועות ההומניים)

יותר נמוך במתמטיקה ממישהו בעל רמת יכולת זהה  
.במתמטיקה אבל רמת יכולת נמוכה במקצועות ההומניים



אישי בין מתמטיקה וקריאה -הפער התוך
כגורם משפיע מרכזי על בחירת מקצוע  

.STEM-והפערים בין המינים ב
 Marsh(dimensional comparisonברוח התאוריה של •

theory),Rapp & Borgonovi(2019 )  הדגישו את החשיבות
של הפער התוך אישי בין מתמטיקה לקריאה להבנת סוגיית  

מין האדם קובע . הפערים הבין מגדריים במתמטיקה ובשפה
.  חינוכי אחר את הפער הזה-פסיכולוגי, יותר מכל גורם רקע

•Valla & Ceci הראו  Breda & Napp(2019 )ובהמשך (2014)
כי היכולת היחסית במתמטיקה משפיעה יותר על העדפות  

.  של צעירים מהיכולת האבסולוטית במתמטיקהSTEM-ה
במתמטיקה גבוהה יותר כך הסיכוי  היחסיתככל שהיכולת 

. גדל יותרSTEMשל אדם להעדיף מקצוע 

•Breda & Nappלפי נתוני )מדינות 70-שחזרו ממצא זה בכ
(.  2012פיזה 



שאלות העדפת  הועבר סט , 2012בפיזה 
סט  )מה תעדיף ללמוד : מתמטיקה

FC )–Breda & Napp, 2019שאלות 

מתמטיקה קריאה   מתמטיקה מינוס קריאה



המחקר הנוכחי

STEM?מגדרי בבחירת מקצוע -מה תורם יותר להבדל הבין

היכולת המתמטית גרידא  

או

היכולת המתמטית היחסית



המחקר הנוכחי

ברור כי חלק מהפערים הבין מגדריים בהעדפת מקצועות  •
STEM  נובעים מהעובדה שגברים נוטים להיות טובים מנשים

טובות  גם מכך שנשים אך האם . כמותיתבכשורי חשיבה 
?  בחשיבה מלוליתמהגברים 

מסבירים את  והמילולי האם ציוני הפסיכומטרי בתחום הכמותי •
.  ?אם כן כיצד? STEMלימודי פערי המגדרים בבחירה 

אנשים מה )המשתנים התלויים הם העדפת תחום לימודים •
,  לפסיכומטרישציינו בשאלון ההרשמה כפי -?  ללמודהתכוונו 

(.באוניברסיטההראשונה בשנתם )בפועל הם למדו ומה 



-במדינות מפותחות ובישראל הבעיה למרות הדמיון בהיקף •
העבודה הנוכחית מתמקדת בבעיית ייצוג החסר של נשים  

.בישראלבמוסדות להשכלה גבוהה STEM-בלימודי ה

. בוחנת את הסוגיה מנקודת המבט של העדפות הפרטהעבודה •
הן בכוונות לתחום לימודים והן בבחירת תחום הלימודים  

.  בפועל

יצרנו סולם בן  ( STEM/nonSTEM)במשתנה דיכוטומי במקום •
למידת הטעינות המתמטית כדי לתת בטוי , (0-3)רמות 4

תחומים מדעיים כך יצרנו הבחנה בין . שבתחום לימודים
(. כולל רפואה)תחומים מדעיים ביולוגיים לבין מתמטיים 

החברה מדעי , 0צויננו שפות ואומנויות , מדעי הרוח: כאשר•
התבססנו גם על עבודות קודמות שיישמו  . 1צויננו ( לרוב)

(.  Goldman & Hewit, 1976, למשל)שיטה דומה לזאת 

:מספר הערות ודגשים
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Method



Participants

781,470 examinees (57% women; 82% Hebrew) tested between 
1990-2020. 

402,952 students (56% women; 90% Hebrew) tested between 
1990-2015. 



Materials

 Quantitative reasoning
 Verbal reasoning
 Language
 Gender
 Intentions to study STEM
 STEM real choices

STEM levels (0 – 3)
 0 – e.g. history, law
 1 – e.g. sociology, political science
 2 – e.g. biology, medicine
 3 – e.g. mathematics, engineering
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Results



The Gender Gap in STEM



The Gender Gap in STEM



The Gender Gap in STEM



The Gender Gap in STEM



Quantitative and Verbal Abilities



Explaining STEM Intentions

Predictor β

Gender 0.26

Quantitative 0.44

Verbal -0.21

Gender * Quant 0.03

Gender * Verb -0.06

Quant * Verb 0.03

Gender * Quant * Verb -0.02

Predicting STEM intentions among Hebrew speakers



Explaining STEM Intentions
(controlling for Quantitative)



Explaining STEM Intentions
(controlling for Verbal)



Explaining STEM Choices
(controlling for Quantitative)



Explaining STEM Choices
(controlling for verbal)



Explaining STEM Intentions and 
Choices

Predictor Intentions Choices

Gender 0.26 0.16

Quantitative 0.44 0.58

Verbal -0.21 -0.21

Gender * Quant 0.03 0.08

Gender * Verb -0.06 -0.05

Quant * Verb 0.03 -0.02

Gender * Quant * Verb -0.02 -0.03

Predicting STEM choices among Hebrew speakers



Robustness Across Years



Explaining the Gender Gap in STEM

1) Basic: STEM ~ gender

2) Verbal: STEM ~ gender + verbal

3) Quantitative: STEM ~ gender + quantitative

4) Both: STEM ~ gender + quantitative + verbal

5) Full: STEM ~ gender + quantitative + verbal + interactions



Explaining the Gender Gap in STEM

Intentions for Hebrew speakers



Explaining the Gender Gap in STEM



Robustness Across Years
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Summary



Individual STEM Intentions & Choices

 Quantitative abilities are positively related to STEM

 Verbal abilities are negatively related to STEM

 Quantitative abilities have more influence than verbal ones

 Males are more influenced by their abilities than females



The Gender Gap in STEM

 At the basic level there is a considerable gender gap in 

STEM intentions and choices

 The gender gap in quantitative scores explained (in part) 

the gender gap in STEM

 Taking into account verbal abilities did not reduce further 

the gender gap in STEM

 Event after controlling for abilities, the gender gap still 

persists…



הבדלים בין מחקר זה למחקר של 
Breda and Napp (2019) 

• There are some differences between Breda and Napp
‘s study and the current study. 
• We used practical data collected at the right moment and in 

real life (not a just a set of FC questions)
• We have used a restricted range population (which is indeed 

the more relevant population, only about 50% of the high 
school population is taking PET 

• High stake test (different motivation than in low stake test)

However

• We checked only Israel
• The PET verbal part score is not reflecting an advantage for 

women as in PISA or other tests of the type.
• self selection processes different in men and women (Rapp, 

Oren and Maagan, 2020)



כיוונים לעתיד

שבה כבר נבחנים נכנסו  2009בדיקת השאלה בנתוני פיזה •
לאוניברסיטה והשוואת תוצאות שמתבססות על הפסיכומטרי לעומת  

. הפיזהתוצאות שמתבססות על 
(: בין פסיכומטרי לפיזה)הבדלים •

.בפסיכומטרי לבנות אין יתרון על הבנים במילולי•
מילולית רבה  טעיונתיש )בפיזה המתאמים בין קריאה למתמטיקה גבוהים יותר •

.  בגלל אופי המבחן, במתמטיקה
,  העדפות ואישיות לא התעצבו עדיין)לעומת גיל בוגר יותר ( גיל ההתבגרות)15גיל •

(15או שסוגיית האיזון בין קריירה למשפחה לא מודעת מספיק בגיל 
.לא עתיר סיכון( מאוד)מבחן עתיר סיכון לעומת מבחן •

והמשתנה התלוי הבנוי משאלות  2012האם התוצאות של נתוני פיזה •
FCשבה הסוגיה נבדקת על ידי שאלה 2015בנתוני פיזה משתחזרות

?האם הגורם הקובע הוא הפורמט של המשתנה התלוי?פתוחה 

עיצוב ציפיות  , תפיסת מציאות, (בגרות)אחרים הישיגיםשילוב עם •
.  'וכומוטיבציה  , בהתאם לסיכויי קבלה
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To-da Ra-bba !!!!


