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31-5-2021 

 אקדמית עמק יזרעאלהמכללה ה

 במסגרת תוכנית קו המשווה -תוכנית אסטרטגית  

תמהיל שוכנת בעמק יזרעאל בין ישובים יהודים וערבים, ובהתאם לכך אקדמית עמק יזרעאל, המכללה ה

חוגי לימוד לתואר  14מציעה . המכללה , נשים וגבריםסטודנטים יהודים וערביםבמכללה, לומדים הסטודנטים ה

 %33 -ים ושנ %67 הסגל האקדמי במכללה כולל מסלולים לתואר שני.  5חוגי, וכן -ראשון, במסלול חד חוגי או דו

  .גברים

תוכנית להגשת  הסף בתנאי תעומדאקדמית עמק יזרעאל ההמכללה כי בזאת אנו מצהירים  בהתייחס לתנאי הסף:

  קו המשווה:

שהינה בדרגת  יועצת לנשיא להוגנות מגדרית 2016מכהנת משנת  במוסד ; שנית,מתוקצב ע"י ות"תהמוסד ראשית, 

 10%עד תוספת שכר בשיעור של לםושתהמוסד מתחייב כי בהתאם לקריטריונים, כמו כן,  פרופסור מן המניין.

תקצוב אשור ליתקבל ה בכל שנה בה גין ביצוע תפקיד יועצת לנשיא הממונה על הוגנות מגדריתב לשכר הטבלאי

ופועלת בהתאם לחוק  , בדרגת פרופ' חבר,במוסד מכהנת אחראית למניעת הטרדה מינית ; שלישית,ות"תע"י 

מתחייבת ו את הדיווחים המגדריים השנתיים בהתאם לדרישת מל"ג/ות"ת המגיש כללההמלבסוף, ולתקנות. 

 .מכללהבאופן פומבי באתר הלפרסם את הנתונים המגדריים 

 

ובתפקידים מובילים כגון   הוועד המנהל, הסנאט כגוןהמכללה מוסדות ב יש לנשים ייצוג הולם כיוב לציין, חש

 .  המכללהכמו כן, הנהלת המכללה מורכבת כולה מנשים, פרט לנשיא  ;וסמנכ"ליות ראשות חוגים

הוא חלק מחזון המכללה ובהלימה למטרותיה ולתרבות  ,חזון הוגנות מגדרית של המכללה האקדמית עמק יזרעאל

להשגת מצוינות  אמצעיהארגונית המאפיינת אותה. הוגנות מגדרית במכללה האקדמית עמק יזרעאל היא 

תפעל  המכללהתרבותיים המובילים לשוויון, סובלנות וכבוד הדדי. -אקדמית, לצד עמידה באתגרים חברתיים

להוגנות מגדרית  המכללה סייע להשגת מצוינות בהוראה ובמחקר. בהשראת חזוןלהשגת הוגנות ואיזון מגדרי שי

 נקבעו היעדים הבאים:

  : תשפ"ה-לתוכנית קו המשווה בין השנים תשפ"א מרכזיים  יעדים 

תוך יצירת  ,לנושא של הוגנות מגדרית הגברת המודעות אושל תוכנית קו המשווה ה אחד היעדים המרכזיים .1

במטרה לקדם את הידע לגבי  ,כןתרבות ארגונית תומכת שוויון, בכל הרמות והתפקידים במכללה. כמו 

 במכללה. תהליכי הקידום האקדמי ולהניח את היסודות והתשתיות שיאפשרו חתירה לשוויון מגדרי

ומתן כלים לנשים קבלת החלטות: קביעת סדרי עדיפויות ניהול וצמתי טיפוח סגל אקדמי נשי בעמדות  .2

   לקידום לתפקידי מפתח אקדמיים במכללה.

)תוך דגש על המעבר בין מרצה למרצה בכיר.ה, ובין מרצה  קביעותמתן ו הדרגות השונות קידום מרצות בין  .3

  .בכיר.ה לפרופ' חבר(

  .נהובשנת הקור לסגל אקדמי שנפגע צמצום הפערים .4

 סביבה בטוחה למניעת הטרדה מינית. יצירת .5

 .בלימודי תואר ראשון ושניסטודנטיות וטיפוח קידום  .6

 

 :בחרנו להתייחס לסעיפים הבאים במסגרת תוכנית קו המשווהחלק הכמותי ב

נשים מכלל הסגל  60-70%-קיים שיעור של כ(: 1השינוי בשיעור הנשים בסגל האקדמי הבכיר )סעיף מס'  .1

 על מנת לשמור על שיעור זה.הבכיר. ננקוט בפעילויות המתאימות, כפי שמפורט בהמשך, 

נשים בדרגות אלו.  50%-קיים שיעור של כ (:2שיעור הנשים בדרגת פרופ' חבר ופרופ' מן המניין )סעיף מס'  .2

 , ונשמור על שיעור זה.נפעל לקידום מרצות בכירות לדרגות אלו
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קליטת מרצות. בשנים המכללה מקפידה על הוגנות מגדרית בתהליך  :(3 מס')סעיף  קליטת נשים לסגל אקדמי .3

  הקרובות נמשיך במגמה זו.

למעט  ,בדרגת מרצהבדרך כלל במכללות הסגל האקדמי נקלט  :(4 מס')סעיף  קליטת נשים בדרגת מרצה בכיר .4

לכן, אנו שואפות לקדם את המרצות לדרגת מרצות  .מקרים נדירים בהם נקלט מרצה בדרגה גבוהה יותר

 בכירות.

במטרה לצמצם את משך השהייה הממוצע בדרגה אקדמית  :(5)סעיף מס'  משך שהייה ממוצע בדרגה .5

; למרצות בדרגת מרצהלנקוט בפעולות הבאות: ראשית, תמיכה, אשר תתבטא במנטורינג אישי לכל בכוונתנו 

למטרות ביצוע  נוספת תמיכה כספיתיצירת קבוצות מחקר על פי תחומי עניין משותפים; שלישית, שנית, 

חלק מהתקציב לשנת תשפ"א, וכן לשנים הבאות, יוקדש מאמרים, והשתתפות בכנסים.  מחקרים, פרסום

לסיוע כספי לכל חברות הסגל אשר סיימו את תקציב המחקר האישי לפעילויות הקשורות לקידום המחקר 

 )כגון השתתפות בהוצאות עוזרי מחקר, סיוע סטטיסטי, עריכה לשונית וכנסים(.

, אנו נפעל על המכללה שומרת על שוויון בין גברים לנשים במתן גמול תפקיד :(7.1)סעיף מס'  גמולי תפקיד .6

 :(7.2)סעיף מס  שהנן נשים בעלי תפקיד אחריםבמכללה יש שני  .ר על שוויון זה בין הגברים לנשיםמנת לשמו

, , נמשיך לשמור על הוגנות מגדרית בתפקידים הנוספיםוראשת המרכז לקידום ההוראההמחקר רשות  ראשת

 .ונדאג לקבלת  גמול כראוי ובהתאם להוראות ות"ת

 

 לסעיפים הבאים:בחרנו להתייחס  במסגרת תוכנית קו המשווהחלק האיכותני ב

: במסגרת התוכנית להוגנות מגדרית יועברו סדנאות שמטרתן סדנאות מנהיגות והטמעת חשיבה מגדרית .1

באקדמיה וכיצד  מגדריות סדנאות הטיות( 1לטפח מצוינות אקדמית ולחזק יכולות למנהיגות אקדמית: )

מטרת סדנאות  -( סדנאות לפיתוח מיומנויות לעריכת מחקרים ותמיכה בהגשת מענקי מחקר2להימנע מהן; )

אלו לסייע למרצות לטפח כישורי מחקר ולקבל תמיכה וסיוע להגשת מענקי מחקר לקרנות מחקר חיצוניות; 

 פיתוח, חשיבה תהליכי לפיתוח מנהיגות אקדמית שמטרתן להוביל( סדנאות 3( סדנאות לכתיבה שוויונית; )3)

( בכל שנה, נתמקד במספר סדנאות שיועברו לסגל אקדמי ומנהלי 4מרצים; ) בקרב מובילה מדיניות של ויישום

בהתאם לנושאים שנבחרו. כמו כן, בכל שנה אקדמית יתקיימו סדנאות לקליטת סגל אקדמי חדש ולראשי 

( כנס 6סדנאות לפיתוח משא ומתן במטרה לחזק יכולות להתמודדות עם קונפליקטים; )( 5חוגים חדשים; )

חוקרות: שמנו למטרה לארגן כנס של חוקרות צעירות וותיקות במכללה, תוך דיון במחקרים שנעשו ותכנון 

 בכל שנה ייערך אירוע ליום -( יום האישה 7לפרסום, והצגת הממצאים בכנסים לאומיים ובינלאומיים; )

 מגדרי. שוויון לקידום ( כנס8האישה בו יעלו נושאים לטיפוח חשיבה והוגנות מגדרית באקדמיה ובכלל;  )

בעקבות השלכות מגפת הקורונה  :גיבוש תוכנית פעולה רגישה מגדרית להתמודדות עם השפעת נזקי הקורונה .2

יתקיים בכל המכללות. אשר משותף נקיים סקר מקיף של הצרכים של החוקרות במכללה, כחלק מסקר מקיף 

לאפשר לחוקרות ות מתוצאות הסקר נסיק מהן הדרכים לעזור לאלו שנפגעו בתקופה זו. בינתיים אנו מציע

עוזרי הוראה )לבדיקת עבודות, או מבחנים, הכנת חומרים ועוד(, וכן עוזרי מחקר שיעזרו לצמצמם  ,שנפגעו

פעילויות הנוספות שצוינו לעיל יכולות לתרום הל כמו כן, כ פערים, ומנטורינג לקידום הקריירה האקדמית.

 .גם לצמצום פערים שנוצרו בעקבות הקורונה

 להמשיך מתחייבת כחלק ממדיניות להוגנות מגדרית, המכללה  :ייצוג נשים בקרב בעלי תפקידים במוסד .3

בצמתים נמצאות במכללה נשים ה  להקפיד על ייצוג נשי הולם במוסדות ובתפקידים שונים במכללה. 

מרכזיים בתפקידי קבלת החלטות, לוקחות חלק בוועדות מכללתיות שונות, כגון, וועדות מינויים, וועדות 

הנהלת  מקצועיות לקראת קידום, וועד מנהל, ראשי חוגים ועוד. כמו כן, נשים במכללה מחזיקות בתפקידי

 .אבי אנושמש ת סמנכ"לימנכל"ית, סמנכל"ית כספים ו -המכללה
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המכללה נוקטת במספר יוזמות במטרה לקדם שוויון והוגנות בתעסוקה. בין יתר   :שוויון והוגנות בתעסוקה  .4

הקלות בדבר אירועים מזכים כגון, לידה, טיפולי פוריות וכו', טיפול בהורים  – לעתיד היוזמות המוצעות

 .ל )מרצים.ות(לכלל הסג מבוגרים, ושיפוי עבור בניית קורסים חדשים

התוכנית תפעל לקידום ופיתוח אקלים ארגוני תומך בהוגנות מגדרית:  :עיצוב סביבה ארגונית תומכת מגדר . 5

 ההוגנות קידום ( בשנת תשפ"א, יוקם אתר להוגנות מגדרית כחלק מאתר המכללה.  האתר יציג את חזון1)

 הוגנות מגדרית יותמדיניות ופעילו הצגת היעדים, ;מגדרית להוגנות היועצת תפקיד ;במכללה המגדרית

תוכנית הוגנות מגדרית תפעל אף לקידום ( 2) ;פרסום הנתונים המגדריים של המכללה באתר  ה וכןבמכלל

הפועלת  ProWomanעמותת  . מטרה זו תושג באמצעות תוכניתראשון ושני סטודנטיות מצטיינות מתואר

; לאור סטודנטיות מצטיינות ושאפתניותלקידום נשים ומפעילה תכניות ייחודיות עבור  2012מאז שנת 

תשפ"ה(. כמו כן, נקים פורום -בשנת תשפ"א, נמשיך בה גם בשנים הבאות )תשפ"בבמכללה הצלחת התוכנית 

לסטודנטיות מתוכניות תואר שני במכללה במטרה לטפח קבוצה זו בשלבי הקריירה האקדמית הראשונים; 

יש לציין, ( 3) ;על קשר עם המכללה ולעודד המשך לימודיםלבסוף, נקים פורום בוגרות המכללה כדי לשמור 

נשים " למשלבמסגרת הלימודים בחוגים השונים נלמדים קורסים העוסקים באופן ישיר בנושא מגדר )ש

חיים בתוך חידה: נערות במצבי ", "מין ומגדר", "נבחרות: מבט מגדרי ביקורתי על תקרות זכוכית ובטון

קורס המשלב עשייה  ואף, ( בשנת תשפ"א, נערך כנס בנושא 'אלימות זוגית'4); (ועוד "סיכון ומצוקה חברתית

( נעודד כתיבת 5) ;חברתית במסגרתו השתתפו סטודנטים בפרויקט ארצי בנושא אלימות מינית נגד נשים

 העבודה המצטיינת תקבל פרס כספי.וסמינריון או עבודת גמר בנושא מגדר, 

הן נשים )בדרגת  25%קיים חוג למערכות מידע, כאשר בקרב הסגל האקדמי רק ה במכלל :STEM-מקצועות ה    .6

בסגל האקדמי, וכן נתמוך  בחוג זה גרת התוכנית להוגנות מגדרית נשאף להגדיל את אחוז הנשיםספר"ח(. במ

 באמצעות מלגת הצטיינות. בסטודנטיות מצטיינות בחוג זה

 
גם בסגל האקדמי וגם בסגל המנהלי, ואנו נשאף לשמר ולשפר את במכללה יש ייצוג גבוה לנשים,  ,כאמורלסיכום, 

אנו נשאף לבצע הערכה של תוכנית קו המשווה בסיום כל שנת נושא ההוגנות המגדרית במכללה. אך יחד עם זאת, 

עמידה ביעדים והתקדמות בתהליך לקידום הצוות בודק אשר יבצע הליך בדיקה והערכה של  , באמצעות פעילות

המוסד מתחייב לפעול להגשמת היעדים של התוכנית האסטרטגית ולעמידה באבני הדרך המפורטים דרי. שוויון מג

 במסמך האסטרטגיה. 

 

 בברכה,

 פרופ' אורנה צישנסקי, היועצת לנשיא להוגנות מגדרית
 ועדת הוגנות מגדרית , ד"ר אביב קדרון

 
 
 
 

 העתק: 
 נשיא, יצחק הרפז פרופ'

 אקדמיגב' טליה באום, ראש מנהל 
 
 
 
 
 


