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 בבצלאל מגדרית הוגנות

  

 המקצועיים מרחביה ולכל באקדמיה תחום לכל נוגעת מגדרית והוגנות לשוויון השאיפה

 .והחברתיים

 שוויון קידום למעןעבודה מוסדר  תהליך להתניע בצלאל האקדמיה החליטה, לאחרונה

כחלק ממהלך המתנהל בכלל מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, , מגדרית והוגנות

 בצלאל של בייחודה לפגוע ומבלי המקובלות האקדמיות המידה לאמות לב שימת תוך

 .ועיצוב לאמנות כאקדמיה

 שוויון על שמירה תוך אך והישגים כישורים פי על קידום האקדמיה תגדיר לפיכך

 למידה מרחבי תיצור וכן, והמנהלה ההוראה במשרות מגדרי תעסוקתי ואיזון הזדמנויות

 .נוספים למגדרים והתאמות זכויות עם וסטודנטים לסטודנטיות הוגנים

 כברמונתה רותי קנטור לתפקיד יועצת הנשיא לקידום הוגנות מגדרית, ו הראשון בשלב

 על נתונים ובו למל״ג מעודכן מגדרי דוח והוגש האקדמיה פעילויות מכל נתונים נאספו

 חברי בין מגדרית חלוקה, השונות האקדמיות בדרגות קידום, ומרצים מרצות מספרי

 .ועוד וסטודנטים סטודנטיות מצבת, מחלקות וראשי הנהלה

 עקרונות נוסחו ולפיה באקדמיה הנוכחי המגדרי המצב תמונת התקבלה הנתונים לאור

 .ותשע״ט תשע״ח לשנים הפעולה תכנית

 .האקדמיה לאתר עלוווי בצלאל לסנאט ימסרו השנתיים המגדריים הנתונים

 לצורך, בבצלאל המגדרית ההוגנות בנושא ושיחה ללמידה מפגשים מגוון ניזום בקרוב

בין השאר,  .עתידית לעבודה החשובים הנושאים והגדרת קשיים איתור, צרכים הבנת

 מתוכננים:

 של שונים היבטים עם היכרות לצורך טים/הסטודנטיות ציבור לכל פתוחים מפגשים .1

 .באקדמיה יום-היום בחיי מגדרית הוגנות

 מידע ויימסר ומשמעותה מגדרית בהוגנות נדון שבהם והמרצים המרצות עם מפגשים .2

 .באקדמיה הקידום להליכי הנוגע

  .באקדמיה המנהלה ואנשי נשות עם מפגשים .3

 מנת על באקדמיה ניהול תפקידי ות/בעלי ועם מחלקות וראשי ראשות עם מפגשים .4

 תפקידים של שוויונית מגדרית חלוקה ולעודד המגדרית להוגנות מודעות לקדם

  .אחריות ותחומי

 תוך, הלהט״בים ציבור את גם הכולל בבצלאל מגדרית להוגנות היגוי צוות להקמת נערך

 למפגשי פורום הקמת נעודד כןכמו . האקדמיה של הייחודי האנושי למרקם לב שימת

 .לכך הענות ותהיה במידה ומרצות לסטודנטיות למידה

 



 

 

 ובהמשך צים/למרצות הקידום הליכי את האקדמיה תפרסם הקרובים החודשים במהלך

 .הדרגות בכל המועמדות ולקידום חדש סגל להכשרת והעצמה ליווי של מערך יוקם

 עדכונים, נתונים שיכלול מגדרית״ ״הוגנות עמוד יוקם, בצלאל של האינטרנט באתר

 .ואנגלית ערבית בעברית, ועוד רלוונטיים מאמרים, דיונים תקצירי, שוטפים

 דרך בכל בתהליך לעזור ורוצה לו או לה חשוב שהנושא מי לכל בזאת פונים אנחנו

   .ולאתגר, להציע, לשאול, לפגישות לבוא, שהיא
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 רותי קנטור                                                      פרופ׳ עדי שטרן
 הנשיא יועצת                                                         בצלאל נשיא 

 בבצלאל  לקידום הוגנות מגדרית                                                                           
 

 

 


