31.12.2019
לכבוד
גב׳ תמר קרביץ  -מרכזת בכירה תחום פיתוח ומדיניות אקדמית ות״ת

שלום רב,
בהמשך להצהרת האקדמיה בצלאל לאמנות ועיצוב ולהתחייבותה לפעול לקידום הוגנות מגדרית,
להלן עקרי הפעילות שלנו לשנת תשע״ח תשע״ט:
> בצלאל נענתה לקריאת המל״ג במרס  ,2018והתחייבה לתהליכי קידום של הוגנות מגדרית באקדמיה.
> רותי קנטור ,מרצה בכירה במחלקה לתקשורת חזותית ,מונתה כיועצת לנשיא להוגנות מגדרית בבצלאל
> נוסח חזון האקדמיה וסוכמו העקרונות להוגנות מגדרית  -נשלח מכתב בנושא לכלל אוכלוסית בצלאל
> נעשה מיפוי ונאספו נתונים מגדריים לכל התחומים באקדמיה (ועד מנהל ,מנהלה ,מרצות ומרצים לפי
דרגות ,סטודנטיות וסטודנטים כללי ולפי שיוך למחלקות) .לצורך כך נוסף הפילוח המגדרי במערכות המחשוב
של האקדמיה לצורך המשך איסוף הנתונים.
> לאור הנתונים ,נעשה ניתוח מצב ההוגנות המגדרית הקיים באקדמיה בשנתיים האחרונות
> נבנתה תכנית פעולה מתוקצבת והוגש הדוח המגדרי המעודכן למל״ג על כל סעיפיו בתשע״ח ובתשע״ט
> נפתח עמוד להוגנות מגדרית באתר בצלאל ובו מוצגים החזון ,העקרונת ,התכניות וכל הנתונים שנאספו
והם מתעדכנים מדי שנה.
> התקיימו פגישות שוטפות של נשיא האקדמיה והיועצת לקידום הוגנות מגדרית לצורך עדכונים ולהמשך דיון
ומחשבה על החזון ,יישומו ,על קידום ,על מנגנוני תמיכה בנשים המועמדות לקידום ,על הטמעת הנושא בכלל
קהילת בצלאל באופן מעשי ועל העקרונות להוגנות מגדרית תוך שמירה על ייחודה של בצלאל כאקדמיה
לאמנות ועיצוב.
> הנשיא מקיים באופן שוטף דיון ומפגשים אישיים עם ראשי המחלקות בנושא קידום נשים ,איתור מועמדות
חדשות ,איתור מרצות מועמדות לקידום בכל הדרגים (בהת אם לזמני קידום ולתקנים במחלקות השונות)
תוך שמירה על הוגנות מגדרית.
> הנתונים שנאספו מראים על קידום נשים בחלק מהתחומים .בשנים תשע״ח ותשע״ט מונו שש נשים
כראשות מחלקה ,מתוך  13המחלקות הקיימות ,כך שהמצב היום כמעט מאוזן מבחינה מגדרית .ארבע נשים
קודמו מדרגת מרצה בכירה לדרגת פרופסורית חברה (לעומת  2גברים שקודמו) ומרצה אחת קודמה לדרגת
פרופסור מן המניין ומהווה שליש מהפרופסורים מן המניין באקדמיה.
> יועצת הנשיא לקידום הוגנות מגדרית הציגה את נושא ההוגנות המגדרית בבצלאל בסנאט בצלאל ,ובפורום
ראשי המחלקות בו התקיים בין השאר גם דיון על הטמעת תכנים של הוגנות מגדרית בסילבוסים
וביבליוגרפיה בקורסים השונים .לצורך ,חיזוק נושא ההוגנות המגדרית תמשך נוכחות של היועצת בסנאט,
בפורום ראשי מחלקות ופעם בשנה בוועדת המינויים המוסדית.
> יועצת הנשיא לקידום הוגנות מגדרית בבצלאל הציגה את הנושא בפני רוב המרצות/ים בבצלאל במעמד
מועצות המחלקה ,כולל הצגת נתונים עדכניים וקיום דיונים בנושא.

> יצא מכתב לראשי מחלקות ולמרצות ומרצים על צורת ולשון הפנייה לסטודנטיות וסטודנטים.
> פורסמו הנחיות לראשי המחלקות לשמירה על הוגנות מגדרית ונוכחות נשים ב :הוראה בכיתות ובקורסים
השונים ,בהגשות במשך השנה ,בהנחיות פרויקטי גמר ,בוועדות השונות ובוועדות שיפוט ועוד.

> נערכה ״הגהה מגדרית״ על הקריטריונים והניקוד לקבלת גמול הצטיינות בקרב חברי הסגל בבצלאל.
שמטרתה היי תה לבדוק האם הקריטריונים מתאימים והוגנים לכל המגדרים והאם יש תחום בו קיים שוני לכאן
או לכאן .בעקבות הממצאים שהראו הטיה לפעילות נשים בפרויקטים פנים אקדמיים לעומת פעילות מחוץ
לאקדמיה ,וועדת גמול ההצטיינות הורתה כתנאי סף להגשת הבקשה לחייב כל מגיש/ה בקשה לגמול
הצטיינות לקיים לפחות פעילות אחת פנים אקדמית.
> התקיים אירוע כלל בצלאלי ״יוצאות לאור  -נשים באמנות ובעיצוב״ העוסק בנשים יוצרות בכל תחומי
ההתמחות בבצלאל .קבוצות עבודה של סטודנטים/יות בהנחיית מרצות ומרצים מכל מחלקה חקרו והציגו
בתערוכות ברחבי בצלאל למשך שבוע עשייה ויצירה של נשים .השבוע נפתח בארוע חגיגי.
> נערך מחקר מטעם המרכז להוראת אמנות ועיצוב של בצלאל ,על ״למידה והוראה לא היררכית בבצלאל״
כחלק מתפישות פמיניסטיות .נערך שלב ראשון של ראיונות עומק ,מיפוי וקביעת המאפיינים .בהמשך תישקל
אפשרות להטמעת הממצאים במרחבי ההוראה של בצלאל.
> התקיימו מפגשי למידה עם יועצות לקידום הוגנות מגדרית ונשים העוסקות בתחום במוסדות אחרים.
> החלה בחינת נושא הריון ואמהות  :התקנון והזכויות של סטודנטיות בהריון ואמהות עם הדקנאט ומנהל
הסטודנטים .בדיקת התקנון והזכויות של מרצות ומרצים אמהות ואבות והשוואה למוסדות אחרים.
> התקיימו מפגשים עם אנשי בצלאל :עובדות ועובדים ,מרצות ומרצים ,סטודנטיות וסטודנטים (באופן חלקי)
> התקיימו מפגשים עם סטודנטיות/ים טראנס ג׳נדרים להבנת צרכיהן/ם.
> התקיימו מפגשים עם בוגרות המוסד לאיתור בעיות וחסמים שניתן ולהתייחס אליהם עוד בזמן הלימודים.

בברכה

רותי קנטור
יועצת הנשיא לקידום הוגנות מגדרית
בצלאל ,אקדמיה לאמנות ולעיצוב ,ירושלים

בברכה

רותי קנטור

יועצת הנשיא לקידום הוגנות מגדרית
בצלאל ,אקדמיה לאמנות ולעיצוב ,ירושלים

