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בתחומיהתוכניות

הפיננסית

חרותי־סוברטלי

כעידודהעוסקהנוכהיהשיח
הטכנו־למקצועותלכניסהנשיס

לוגיה,
$TS1$,הטכנולוגיה$TS1$

$DN2$,הטכנולוגיה$DN2$מטרידוהחדשנותהיזמות

העוס־חוקרותיומיומיכאופן

קות

$TS1$העוסקות$TS1$

$DN2$העוסקות$DN2$כאחרונההיזמות.כתחוס

פרופ׳חוקרותשלושחברו

שורץדפנהופרוס׳קריסדפנה
דק־וד"ררייכמןמאוניברסיטת
לה

$TS1$דקלה$TS1$
$DN2$דקלה$DN2$אשקלוןממכללתאלישע
ביןההכדליסמהסשבדקלמחקר
מעטפתבבחירתלגכריסנשיב

היזמותלתחוסהקשורההלימוד

באוניברסיטה.

קורסיםאילובדקוהחוקרות
ההובהברשימותכלוליםשאינם

סטודנ־ידיעלללמידהנבהרים

טים

$TS1$סטודנטים$TS1$

$DN2$סטודנטים$DN2$,התמקדותתוךוסטודנטיות

לר־המימון,לימודיבתחוםבהיצע

בות

$TS1$לרבות$TS1$

$DN2$לרבות$DN2$כדאיות,)בדיקתהמימוןניהול
ונושאיםרישותמשקיעים,חיפוש

שעשויותפעילויותובאילודומים(;

בשוקהיזמותבתחוםאותםלקדם

משתתפים.הםהעבודה

הםבאוניברסיטה"הלימודים

ובלתיראשוןלעתיםפורה,כר

אקדמיתאופקיםלהרחבתחוזר,

אומ־הןיזמות",בתחומיומעשית

רות.

$TS1$.אומרות$TS1$

$DN2$.אומרות$DN2$המאפש־אופציהפתיחת"זו

רת

$TS1$המאפשרת$TS1$

$DN2$המאפשרת$DN2$הפעילויותבתחום.להתנסות
בלימודירקלאמתבטאותהאלה

עסקים(מינהלאו)כלכלההחובה
שאינםהבחירהבקורסיגםאלא

הליבהללימודיבהכרחקשורים

בהשתתפותוכןהתוארשל

ברקוביץרועיצילום:שורןדפנה

בתו־היתרביןבמעטפת,פעילה

כניות

$TS1$בתוכניות$TS1$

$DN2$בתוכניות$DN2$קבלתיזמות,ותחרויות
כדאיות,בדיקתעסקי,מנטורינג
משקיעים,בחירתמימון,גיוס
ומפגשיםמשקיעיםמולהתנסות

אוניברסיטאיים".יזמותבמרכזי

ל-000,1הולקוהמחקרבמהלך
שבוהאקדמישהמוסרסטודנטים,

יז־מעטפתלהםמציעלומדיםהם

מית

$TS1$יזמית$TS1$

$DN2$יזמית$DN2$שבהםשאלוניםיחסית,רחבה

היזמותלתחוםנטייתםהןנבדקו

המעטפתאתלנצלהבחירהוהן

סטודנטים685הלימודים.כדיתוך

רובםלשאלון,השיבווסטודנטיות

לי־בתחומיראשוןתוארתלמידי
מוד

$TS1$לימוד$TS1$
$DN2$לימוד$DN2$.מגוונים

מש־הםאםלשאלהבתשובות

תתפים

$TS1$משתתפים$TS1$

$DN2$משתתפים$DN2$הק־ופעילויותבקורסים
שורות

$TS1$הקשורות$TS1$
$DN2$הקשורות$DN2$החלוקהעסקיתליזמות
מהסטודנטיות38%ברורה:היתה

68%לעומתהשתתפוהןכיענו

חריגהזההנתוןמהסטודנטים.

"האםשלשאלההעובדהלאור

מש־עסקלהקיםמעונייניםתהיו

אלישעדקלה

המיניםשנישלהתשובותלכם?"

מהגברים44%מאוד:דומותהיו

במי־שכן.השיבומהנשיםו-%24

לים
$TS1$במילים$TS1$

$DN2$במילים$DN2$,ביז־רואותנשיםגםאחרות

מות

$TS1$ביזמות$TS1$

$DN2$ביזמות$DN2$פחותפועלותאךאופציה

והכליםהמיומנויותאתלנצלכדי
האוניברסיטהשמציעההנוספים

הפיננסי.בתהום

מנטלי""תסס
קייםאםבדקוגםהחוקרות

היזמיתהעצמיתבתפישההבדל

עולמות:בשניוגבריםנשיםשל
האידיאלי,ליזםהנדרשותתכונות
הת־יזמות.המקדמותומיומנויות

כונות

$TS1$התכונות$TS1$

$DN2$התכונות$DN2$יותר"רכות"הןהנדרשות

תכלול,פרו־אקטיביות,כוללותהן
אופטי־גמישות,סיכונים,לקיחת

מיות,

$TS1$,אופטימיות$TS1$

$DN2$,אופטימיות$DN2$המיומנויותוחוסן.יצירתיות

ונ־יותר"קשות"הזמוגדרות

כללות

$TS1$ונכללות$TS1$

$DN2$ונכללות$DN2$פיננסית,הבנהבהן

משקיעים,עםשיחהשלמיומנויות
ויכולתהמיזםשלכדאיותחישובי

אסטרטגיים.פעולהשיתופיליצור

אזרןאליצילום:קריבדפנה

שלהממוצעציונינבדקוכאשר

שלסקלהעלהאלההתחומיםשני

הס־לעצמםשנתנוהציונים,5-1

טודנטים

$TS1$הסטודנטים$TS1$

$DN2$הסטודנטים$DN2$דומיםהיווהסטודנטיות

אצלו-7.3הגבריםאצל3.8מאוד:
בחנוכשהחוקרותזאת,עםהנשים.

פערגילוהןהמיומנויות,ציוניאת

שנ־הציוןהפיננסיבתחוםעצום

תנו

$TS1$שנתנו$TS1$

$DN2$שנתנו$DN2$דומה,3.9היהגבריםלעצמם

הנשיםואילושלהם,הממוצעלציון

בלבד.2.8שלציוןלעצמןנתנו
אתלראותקושייש"לנשים

ובעמידההפיננסיתבחזיתעצמן

החוקרות.אומרותמשקיעים",מול
סטודנטיותאלהכילציין"חשוב

וכ־הזה,בעולםהתנסולאשעדיין

בר

$TS1$וכבר$TS1$

$DN2$וכבר$DN2$מכך,יתרהממנו.נרתעותהן

שמרגי־גבריםכיעולהמהמחקר

שים

$TS1$שמרגישים$TS1$

$DN2$שמרגישים$DN2$שללתחוםמתאימיםשאינם

אותוללמודהולכיםעדייןהיזמות

המעטפתמלואאתמנצליםוכך

מרגישותכשנשיםלהם.המוצעת

מוותרותהןמתאימות,לאשהן

שלהמעטפתכללימודעלמראש
נשארותולמעשההמימון,תחומי

שלהן".הפיננסיתבהבנהמאחור
שהנשיםהיאהטובההבשורה

לעולםהתאמהשחשוהמעטות
ההיצעאתלנצלהיססולאהיזמי,

אופיננסיותמיומנויותולרכוש

מבדיקתמכך,יתרהאותן.לטייב
בהירהבקורסיהסטודנטיותציוני

התחוםאתללמודיכוליםוגברים"נשים

רבה.בהצלחהבפעילויותיולהשתתףאו

אלאהאובייקטיבית,ביכולתאינוההבדל
העצמית"המסוגלותשלבתפישה

פחותמשתתפותאךמידהבאותהרוצות

להלןלשאלותבחיובשהשיבווהסטודנטיותהסטודנטיסשיעור

נשיםגברים

בקורסיםמשתתפיםאתםהאםלהקיםתרצוהאם
עסקית?ביזמותשקשוריםופעילויותמשלכם?עסק

הפיננסיםמתחוםמתרחקות

*5-1שלבמולסבסקר,וסטודנטיותסטודנטיםתשובות

נשיםגברים

ומיומנויותתכונותלכםישהאם

ליזמות?המתאימות

מאודלא;-כלל1*

למ־כלכלה,אומימוןבתחומי

של,
$TS1$,למשל$TS1$

$DN2$,למשל$DN2$מעטשלהןהציוניםכיעולה

הסטודנטים.שלמאלהגבוהים

יששלנשיםחושבלא"איש

היז־בתהוםקוגניטיביתבעיה

מות,

$TS1$,היזמות$TS1$

$DN2$,היזמות$DN2$מנ־בחסםמדוברכינראה

טלי",
$TS1$,"מנטלי$TS1$

$DN2$,"מנטלי$DN2$נשיםהחוקרות.אומרות"

התחוםאתללמודיכוליםוגברים

בה־בפעילויותיולהשתתףאו

צלחה
$TS1$בהצלחה$TS1$

$DN2$בהצלחה$DN2$.ביכולתאינוההבדלרבה

המ־בתפישתאלאהאובייקטיבית,

סוגלות
$TS1$המסוגלות$TS1$

$DN2$המסוגלות$DN2$.העצמית

כימראים"הממצאים

וסטודנטיותסטודנטיםכששואלים

ורלוונטי,חשובהיזמותתחוםאם
עוניםכולםבתשובותהבדלאין

מעריכיםכשגבריםגםואולםשכן.

הפי־לתחומימתאימיםשאינם

ננסים

$TS1$הפיננסים$TS1$

$DN2$הפיננסים$DN2$ללמודהולכיםזאתבכלהם

הולכותנשיםזאתולעומתאותם,
הןאםרקהמימוןתחומיאתללמוד
זהליזמות.מתאימותשהןבטוחות

קדי־שניםשמשפיעתהומיהבדל

מה,

$TS1$,קדימה$TS1$

$DN2$,קדימה$DN2$נשימיעוטיוצרשהואמשום

תח־פערנוצרובמקבילבתחום

רותי

$TS1$תחרותי$TS1$

$DN2$תחרותי$DN2$בהמשך".לסגוריהיהשקשה
מוותרותנשיםבעצםמדוע

מסתעריםגסריםסעודמראש,

ההזדמנות?על

שנ־לומרניתןהחיובי"מהצד

שים

$TS1$שנשים$TS1$

$DN2$שנשים$DN2$ומתנסותפרקטיותיותר

שהןמניחותהןשבהןבתחומים

?$-.־3.9
??8

$1ST$?$-.??8$1ST$
$2ND$?$-.??8$2ND$Hi

עסקיותמיומנויותלכםישהאם
פיננסיים?לתחומיםשקשורות

מצלי־ולכןיותר,להםמתאימות

חות

$TS1$מצליחות$TS1$

$DN2$מצליחות$DN2$היובי,הפחותמהצדיותר.בהם

מסו־שלשהתחושהלהביןצריך

גלות
$TS1$מסוגלות$TS1$

$DN2$מסוגלות$DN2$סובייקטיבית,היאויכולות
עובדותעלמבוססתבהכרחואינה

אובייקטיביות.
יותרשנשיםשאומרים"יש

כן,כמוסיכונים.בנטילתזהירות

לתחומיםהסללהכיוםגםקיימת
כמובתחוםגםוגברייםנשיים

שהואעסקים,מינהלאוניהול

לכאורה,נשירובבעלבאחרונה
בהתמחויותלמצואניתןעדיין

ובקורסיגברים,יותרמימוןבתחום
נשים".יותראנושמשאבי

לג־לנשיםלגרוםכדיעושיםמה

שת

$TS1$לגשת$TS1$

$DN2$לגשת$DN2$קשות"מיומנויותלרכוש"

גידם?אומימוןכמוועסקיות,

לסייעהואהאקדמיה"תפקיד
ליצורכדאילמשל,הזה.בתחוםגם
לחי־מודלשהןנשיםעםמפגשים

קוי

$TS1$לחיקוי$TS1$

$DN2$לחיקוי$DN2$ישכברכיוםהלימודים.במהלך

הטכנולוגיהבתחוםיזמותמעטלא

נשיםלעודדשיכולותובכלל,

לח־ולאהמיומנויותאתלרכוש

שוש

$TS1$לחשוש$TS1$

$DN2$לחשוש$DN2$במקביל,הזה.לעולםמכניסה
׳מימון'עללדברלהפסיקאפשר

מהשמשוםמיושןמושגשהוא

עללדברולהתחילנשיםמרתיע
אסטרטגיההכוללתהנושא,מהות

פחותשנשיםתחומיםוחדשנות,

מהם".נרתעות

הערה



