
החלק הכמותי" - קו המשווה"מדד 

2 מתוך 1 עמוד 

60%

הערות והסבריםמשמעות/ רציונל 

ניקוד 

מקסימלי
משקל

ניקוד 

מקסימלי
משקל

ניקוד 

מקסימלי
משקל

ניקוד 

מקסימלי
משקל

100100.0%100100.0%95100.0%95100.0%

11515.0%1515.0%1515.8%1515.8%

21010.0%1010.0%1010.5%1010.5%

3

ככל ששיעור הקליטות לסגל 

האקדמי גדול משיעור הנשים בסגל 

האקדמי הבכיר המשמעות היא 

הגדלת שיעור הנשים בסגל האקדמי 

.הבכיר

1515.0%1515.0%1515.8%1010.5%

השאיפה היא ששיעור קליטת הנשים לסגל 

האקדמי הבכיר בשנה נתונה יעלה על 

שיעורן הקיים בסגל האקדמי הבכיר בשנים 

.קודמות

4

היעד הוא שהתפלגות דרגות 

הקליטה בקרב הנשים תהיה זהה 

להתפלגות דרגות הקליטה בקרב 

.הגברים

1515.0%1515.0%1515.8%1515.8%

השינוי בשיעור הנשים

בסגל האקדמי הבכיר

המטרה היא להגיע לשוויון פריטטי 

בין נשים וגברים בסגל האקדמי 

.הבכיר

השינוי בשיעור הנשים בדרגות

מן המנין' פרופ+ חבר ' פרופ

שיעור קליטות נשים בהשוואה

לשיעור הנשים בסגל האקדמי הבכיר במוסד

שיעור קליטת נשים בדרגת מרצה בכיר

בהשוואה לשיעור הקליטה בדרגת מרצה

ת"החלטת ות

2020מאוגוסט 
הצעה לעדכון

ת"החלטת ות

2020מאוגוסט 
הצעה לעדכון

כ חלק כמותי"סה

מדד תחרותי- הוגנות מגדרית 

פירוט משתנים- חלק המדד הכמותי 

י ועדת "מידת העמידה ביעדי התכנית האסטרטגית המוסדית שתאושר ע- קריטריונים לשיפוט * 

ההיגוי המאושרת תוך התחשבות ברמת יעדי התכנית מבחינת עוצמת השינוי שהם מבטאים 

.וכדומה

:משקל החלק הכמותי במדד

מכללות אקדמיותאוניברסיטאות



החלק הכמותי" - קו המשווה"מדד 

2 מתוך 2 עמוד 

60%

הערות והסבריםמשמעות/ רציונל 

ניקוד 

מקסימלי
משקל

ניקוד 

מקסימלי
משקל

ניקוד 

מקסימלי
משקל

ניקוד 

מקסימלי
משקל

100100.0%100100.0%95100.0%95100.0%

52020.0%2020.0%2021.1%3031.6%

1010.0%1010.0%1010.5%1515.8%בדרגת מרצה5.1

55.0%55.0%55.3%1010.5%בדרגת מרצה בכיר5.2

55.0%55.0%55.3%55.3%חבר' בדרגת פרופ5.3

61515.0%1515.0%1515.8%55.3%

55.0%55.0%55.3%55.3%מלגות סגל6.1

55.0%55.0%55.3%00.0%מלגות פוסט דוקטורנטים6.2

55.0%55.0%55.3%00.0%מלגות דוקטורנטים6.3

71010.0%1010.0%55.3%1010.5%

7.1

, גמול תפקיד לסגני נשיא: אוניברסיטאות

ס וסגן רקטור"ראשי בתיה, דיקנים

: במכללות האקדמיות ובמכללות לחינוך

/ ראשי מחלקות , (ראשי קמפוס)סגני נשיא 

ראשי מערך ומקבילותיהם, ס"בתיה/ חוגים 

55.0%55.0%0.0%55.3%

- במכללות האקדמיות ובמכללות לחינוך 

ראשי )דיקנים , (ראשי קמפוס)סגני נשיא 

ס"וראשי בתיה (מערך

55.0%55.0%55.3%55.3%בעלי תפקידים אחרים7.2
הכוונה לבעלי תפקידים שאינם נכללים 

.7.2-ו. 7.1בסעיפים 

הגשות למלגות הצטיינות חיצוניות
היעד הוא להגיע לשיעורי הגשה 

זהים בקרב נשים וגברים בכלל 

מלגות ההצטיינות החיצוניות באותה 

, פוסטים, סגל)קטגוריה 

.(דוקטורנטים

תוספות שכר לבעלי תפקידים

היעד הוא להגיע להתפלגות זהה 

של תוספות השכר בקרב נשים 

.וגברים בכל רמות הניהול האקדמי

משך שהייה ממוצע בדרגה

היעד הוא להגיע למשך שהייה 

.ממוצע זהה בקרב נשים וגברים

ת"החלטת ות

2020מאוגוסט 
הצעה לעדכון

ת"החלטת ות

2020מאוגוסט 
הצעה לעדכון

כ חלק כמותי"סה

מדד תחרותי- הוגנות מגדרית 

פירוט משתנים- חלק המדד הכמותי 

י ועדת "מידת העמידה ביעדי התכנית האסטרטגית המוסדית שתאושר ע- קריטריונים לשיפוט * 

ההיגוי המאושרת תוך התחשבות ברמת יעדי התכנית מבחינת עוצמת השינוי שהם מבטאים 

.וכדומה

:משקל החלק הכמותי במדד

מכללות אקדמיותאוניברסיטאות



החלק האיכותני" - קו המשווה"מדד 

4 מתוך 1' עמ

40%

הערותקריטריונים לשיפוט

ניקוד

מקסימלי
משקל

ניקוד

מקסימלי
משקל

ניקוד

מקסימלי
משקל

ניקוד

מקסימלי
משקל

200100.0%210100.0%180100.0%230100.0%כ חלק איכותני"סה

5527.5%5526.2%5530.6%6528.3%ייצוג נשים בוועדות ובקרב בעלי תפקידים1

1.1
:נשים בתפקידים בכירים

ל"מנכ/ רקטור / נשיא 
157.5%157.1%158.3%156.5%

; נקודות7- נשיאה 

; נקודות5- רקטורית 

. נקודות3- לית "מנכ

1.2
שדרה שנייה- תפקידים ניהוליים נוספים 

(בהתאם לסוג מוסד)
157.5%157.1%158.3%156.5%

דיקנים , סגני נשיא- אוניברסיטאות 

לים"וסמנכ

מכללות אקדמיות ומכללות אקדמיות לחינוך 

ראשי )דיקנים , (ראשי קמפוס)סגני נשיא - 

.לים"ס וסמנכ"ראשי בתיה, (מערך

52.5%52.4%52.8%52.2%ה/ייצוג נשים בוועדת איתור לנשיא1.3

:שיעור נשים בוועדה

; נקודות5-  ומעלה 50%

; נקודות4 - 40%-49%

; נקודות3 - 35%-39%

.ללא ניקוד- כל היתר 

1.4

*ייצוג נשים בוועדות מינויים פקולטטיות

במוסדות בהן לא קיימות ועדות כאלה יש * 

להתייחס לייצוג הנשים בוועדות המינויים 

.המקבילות

105.0%104.8%105.6%104.3%

בין , שיעור הנשים בוועדות בהתחשב

בשיעור חברות הסגל בפקולטות , היתר

.השונות

לא רלוונטילא רלוונטי52.5%52.4%ייצוג נשים בוועדה מינויים עליונה1.5

:שיעור נשים בוועדה

; נקודות5-  ומעלה 50%

; נקודות4 - 40%-49%

; נקודות3 - 35%-39%

.ללא ניקוד- כל היתר 

במכללות האקדמיות ובמכללות האקדמיות 

ג "לחינוך הוועדה למינוי פרופסורים של המל

היא הוועדה העליונה ולכן סעיף זה אינו 

.רלוונטי למכללות

1.6
ועדות מקצועיות

(ועדות הבוחנות את התיקים לקראת עליה בדרגה)
52.5%52.4%52.8%104.3%

:שיעור נשים בוועדה

; נקודות5-  ומעלה 50%

; נקודות4 - 40%-49%

; נקודות3 - 35%-39%

.ללא ניקוד- כל היתר 

52.8%104.3%לא רלוונטילא רלוונטיועדת השתלמויות וכספי מחקר1.7

:שיעור נשים בוועדה

 5: במקור) נקודות 10-  ומעלה 50%

;(נקודות

;( נקודות4: במקור) נקודות 8 - 40%-49%

;( נקודות3: במקור) נקודות 6 - 35%-39%

.ללא ניקוד- כל היתר 

מדד תחרותי- הוגנות מגדרית 

פירוט המשתנים- חלק המדד האיכותני 

:משקל החלק הכמותי במדד

מכללות אקדמיותאוניברסיטאות

ת"החלטת ות

2020מאוגוסט 
הצעה לעדכון

ת"החלטת ות

2020מאוגוסט 
הצעה לעדכון



החלק האיכותני" - קו המשווה"מדד 

4 מתוך 2' עמ

40%

הערותקריטריונים לשיפוט

ניקוד

מקסימלי
משקל

ניקוד

מקסימלי
משקל

ניקוד

מקסימלי
משקל

ניקוד

מקסימלי
משקל

200100.0%210100.0%180100.0%230100.0%כ חלק איכותני"סה

2010.0%209.5%2011.1%208.7%סדנאות מנהיגות והטמעת חשיבה מגדרית2

105.0%104.8%105.6%104.3%סדנאות להכרה ולימוד של הטיות מגדריות2.1

מספר הסדנאות , קהלי היעד של הסדנאות

; השנתיות המתוכננות ומספר המשתתפים

משך הסדנה לרבות )מבנה הסדנאות 

;(ב"תכנים וכיו, מספר הפגישות ואורכן

2.2
תוכנית הכשרה לטווח ארוך של

מנהיגות ומנהיגים אקדמיים
105.0%104.8%105.6%104.3%

שיעור הנשים בתוכניות ההכשרה והשינוי 

.בשיעור הנשים בהשוואה לשנת הבסיס

6030.0%6028.6%5329.4%5523.9%שוויון והוגנות בתעסוקה3

157.5%157.1%158.3%156.5%תקנים ייעודיים לנשים3.1

לרבות , מהות השריון ועיגונו בכללי המוסד

פריסה , מספר התקנים המשוריינים

.ב"תחומית וכיו

אפשרי לייעד לדוקטורנטית או לפוסטית מן 

.המוסד ועוד

3.2
התחשבות באירועים מזכים

:בשנת התרחשות האירוע ובשנה העוקבת
2010.0%209.5%2011.1%208.7%

105.0%104.8%105.6%104.3%הקלה בהוראה בעקבות אירועים מזכים

105.0%104.8%105.6%104.3%התחשבות בהליך הקידום בעקבות אירועים מזכים

3.3
יוזמות מוסדיות נוספות

בתחום השוויון וההוגנות בתעסוקה
.ראו דוגמאות ליוזמות כאמור בקישור הבא2512.5%2511.9%1810.0%208.7%

.מהות ההקלות ועיגונן בכללי המוסד

מדד תחרותי- הוגנות מגדרית 

פירוט המשתנים- חלק המדד האיכותני 

:משקל החלק הכמותי במדד

מכללות אקדמיותאוניברסיטאות

ת"החלטת ות

2020מאוגוסט 
הצעה לעדכון

ת"החלטת ות

2020מאוגוסט 
הצעה לעדכון



החלק האיכותני" - קו המשווה"מדד 

4 מתוך 3' עמ

40%

הערותקריטריונים לשיפוט

ניקוד

מקסימלי
משקל

ניקוד

מקסימלי
משקל

ניקוד

מקסימלי
משקל

ניקוד

מקסימלי
משקל

200100.0%210100.0%180100.0%230100.0%כ חלק איכותני"סה

4
עיצוב סביבה מוסדית תומכת מגדר ונושאים 

נוספים
6532.5%6531.0%5228.9%8034.8%

2010.0%209.5%2011.1%208.7%:מניעת הטרדות מיניות4.1

52.5%52.4%52.8%52.2%דרגתה של היועצת למניעת הטרדות מיניות

; נקודות5- פרופסור מן המניין 

; נקודות4- פרופסור חבר 

; נקודות2- מרצה בכירה 

; נקודה1- מרצה 

.ללא ניקוד- כל היתר 

52.5%52.4%52.8%52.2%כפיפות היעוצת למניעת הטרדות מיניות

; נקודות5- נשיא 

; נקודות4- סגן נשיא או רקטור 

; נקודות2- דיקן סטודנטים 

.ללא ניקוד- כל היתר 

52.5%52.4%52.8%52.2%תוספת תפקיד ליועצת למניעת הטרדות מיניות

הפחתת שתי שעות הוראה שנתיות ומעלה 

; נקודות5-  ומעלה 10%או גמול תפקיד של 

.ללא ניקוד- כל היתר 

משאבים העומדים לרשות היועצת למניעת 

א אדמיניסטרטיבי ומקצועי"הטרדות מיניות לרבות כ
52.5%52.4%52.8%52.2%

שירות פסיכולוגי , שירותי מזכירות, משרד

ללא - השאר ;  נקודות5- בהיקף מספק 

.ניקוד

4.2
חלוקה מגדרית שוויונית בכל הנוגע לזכויות 

שאינן מוקנות בהתאם ליחס הנשים בסגל

לא היה 

קיים
לא רלוונטי

לא היה 

קיים
156.5%

מהות הטיפול ועיגונו , הזכויות המטופלות

.בכללי המוסד

השתלמות )ות סגל לשבתון /הוצאת חברי

הפחתת שעות הוראה לטובת , (ממושכת

.ב"עידוד מחקר וכיו

4.3

יוזמות מוסדיות נוספות בתחום עיצוב סביבה 

מוסדית

תומכת מגדר ונושאים נוספים

.ראו דוגמאות ליוזמות בקישור הבא4522.5%4521.4%3217.8%4519.6%

5
גיבוש תכנית פעולה רגישה מגדרית להתמודדות 

עם השפעת נזקי הקורונה

לא היה 

קיים
104.8%

לא היה 

קיים
104.3%

מדד תחרותי- הוגנות מגדרית 

פירוט המשתנים- חלק המדד האיכותני 

:משקל החלק הכמותי במדד

מכללות אקדמיותאוניברסיטאות

ת"החלטת ות

2020מאוגוסט 
הצעה לעדכון

ת"החלטת ות

2020מאוגוסט 
הצעה לעדכון



:דוגמאות ליוזמות מוסדיות נוספות בתחום השוויון וההוגנות בתעסוקה

דוגמאות ליוזמות מוסדיות נוספות בתחום עיצוב סביבה מוסדית תומכת מגדר ונושאים נוספים

.( ומקבילותיהISF)עידוד נשים לפנייה לקרנות מחקר גדולות 

.עידוד נשים להגשה חוזרת לקרנות מחקר גדולות

.עידוד דוקטורנטיות באמצעות מלגות ייעודיות

.דוקטורנטיות באמצעות מלגות ייעודיות-עידוד פוסט

.באמצעות מלגות ייעודיות (לא גליון ציונים)עידוד מצוינות לסטודנטיות 

. באמצעות מלגות ייעודיותSTEMעידוד נשים ללימודי 

.הוגנות מגדרית בהזמנת מרצות לכנסים המאורגנים על ידי המוסד

.מנטורינג למחקר לחברו סגל במכללות

.(מוקנית במכללות-פטור מהוראה מהווה זכות לא)עידוד נשים ליציאה להשתלמויות ממושכות במכללות 

.א ודוקטורט"עידוד מרצות במכללות לשמש מנחה שנייה בהנחיית עבודות מ

פעוטונים

החלק האיכותני" - קו המשווה"מדד 

4 מתוך 4' עמ

מלגות )שאינן מלגות ייעודיות לנשים , התפלגות זהה בהגשת מועמדים למלגות חוץ מוסדיות מרכזיות

.(פוסט דוקטורנטים ודוקטורנטים, סגל

מדד תחרותי- הוגנות מגדרית 

-חלק המדד האיכותני 

יוזמות מוסדיות אפשריות בתחום ההוגנות המגדרית המזכות בניקוד

(רשימה לא סגורה)

 - (שאינם כלולים בסעיף השדרה הניהולית הראשונה והשנייה)עידוד נשים לפנייה לתפקידים אדמיניסטרטיביים 

ממונה על טיפול בהטרדות , ראש יחידה לקידום ההוראה והלמידה, כמו דיקנית סטודנטים)מוסדיים -אקדמיים וכלל

(.קיים בסעיף סדנאות)למשל באמצעות סדנאות ייעודיות לניהול . (מיניות

מסלול /ראש חטיבה אקדמית)עידוד גיוס ומינוי של נשים לתפקידים שאינם מהווים חלק משדרת ההנהלה המובהקת 

.וקביעת גמול שכר לתפקיד (סגנית ראש מחלקה, סגנית דיקן, מקצועי


