הנדון :נתונים מגדריים שנתיים – תשע"ח – תשע"ט
המכללה האקדמית הדסה מאמינה בהשתלבות של נשים בכל הרמות של השדרה הניהולית ,האקדמית והמינהלית.
המכללה עושה מאמץ לגייס מועמדות טובות וראויות לכל תפקיד שמתפנה ,וכן לקדם נשים מתוך הסגל הקיים ,הן
בדרגה והן בתפקיד .כל זאת בכדי להביא לשוויון הזדמנויות מגדרי.

טיפול בהטרדות מיניות:
נציבת המכללה לנושא הטרדה מינית היא ד"ר שמחה רוזן.
במכללה הוכשרו חמש ממונות למניעת הטרדה מינית .בקמפוס הראשי שלוש ממונות ,אחת מהן דוברת ערבית
ובקמפוס שטראוס שתי ממונות .כל הממונות עברו הכשרה כנדרש ומשתתפות מעת לעת בימי עיון ובפורום .Bsafe
למכללה תקנון מעודכן למניעת הטרדה מינית ,התקנון עודכן בעקבות אחד מימי העיון שנערך ביוזמת מל"ג ובו
השתתפו הממונות של הקמפוס הראשי .תקציר החוק מפורסם על לוחות המודעות במכללה ובחדרי השירותים.
תקנון המכללה מפורסם באתר.
בכל שנה מתקיימות מגוון הדרכות לסגל האקדמי ,לסגל המנהלי ולסטודנטים .חלק מן ההדרכות הן מקוונות וחלק
הן תדריכים או סדנאות בהתאם לצרכים בשטח .לדוגמה בכל סמסטר המשגיחים בבחינות עוברים הדרכה הכוללת
גם הדרכה בנושא מניעת הטרדה מינית .בחוגים בהם מתקיימות מרפאות מתקיימות הדרכות לקראת העבודה
במרפאות עם קהל רב תרבותי ,גם הדרכות אלו כוללות הדרכה במניעת הטרדה מינית.
דו"ח מפורט על פעילות מניעה וטיפול בתלונות מוגש בכל שנה לוועדה לקידום מעמד האישה ולמל"ג.
ועדת אתיקה של המכללה:
הוועדה עוסקת בהיבטים האתיים של מחקרים בבני אדם ותפקידה להקפיד על קיומם של כללי האתיקה במחקרים
בבני אדם ,במחקרים ביו-רפואיים ובמחקרים בתחומי מדעי החברה וההתנהגות .הוועדה תבחן את הצעות המחקר
לאור עקרונות אתיקה מקובלים ,ובכללם עריכת מאזן של תועלת מול סיכון ,טיפול נאות בנבדקים לרבות שמירה על
שלומם ,כבודם וזכויותיהם ,כיבוד צנעת הפרט והסכמה מדעת ,זאת תוך התייחסות מיוחדת לאוכלוסייה בסיכון
(.)vulnerable subjects
כל מחקר בו מעורבים בני אדם מחויב באישור מראש לביצועו על ידי ועדת האתיקה המכללתית .הוועדה פועלת כ-
 ,)IRB) Institutional Review Boardואיננה תחליף לוועדת הלסינקי ואיננה יכולה לאשר מחקרים שיש צורך לקבל
אישור ועדת הלסינקי כדי לבצעם (מחקרים רפואיים).
הרכב הועדה -יו"ר זכר (פרופסור מן המניין) ,ו 5 -נשים חברות בוועדה.

דיווח מגדרי – ראשות חוג (נכון לתש"ף):
נכון לשנת הלימודים תש"פ מכהנות  2ראשות חוגים חדשות:
 .1בחוג למדעי המעבדה הרפואית
 .2בחוג לתקשורת צילומית
מסלול

סה"כ

ראש חוג

ראשת חוג
 /מסלול

תואר ראשון

 13חוגים

8

5

תואר שני

 4מסלולים

-

4

שילוב נשים בוועדות אקדמיות והנהלת המכללה:
ועדה  /גוף מנהל

סה"כ חברים

מספר נשים

 %הנשים

ועד מנהל

10

2

20%

מועצה אקדמית עליונה

39

13

33.3%

חבר נאמנים

37

11

29.7%

חברי הנהלה

9

3

33.3%

ועדת גמול הצטיינות

9

9

100%

ועדה להפחתת שעות בגין
מחקר

10

7

70%

