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דבר נציב שירות המדינה 

ישראל,  במדינת  המבצעת  הרשות  של  המבצעת  הזרוע  הוא  המדינה  שירות 

ונציבות שירות המדינה היא הקטר המוביל את השירות הציבורי. 

לכן מוטלת עלינו החובה והזכות לפעול כמנוע חזק המזין את המערכת באיכות 

ובקדמה טכנולוגית. אנו רואים חשיבות רבה  ובמצוינות, תוך שימוש בחדשנות 

במתן שירות מיטבי ומהיר לאזרח, בהפחתת רגולציה, בפתיחת אפיקים יצירתיים 

לפתרון בעיות ובייעול של תהליכים ארוכי טווח.

נציבות שירות  ושימור ההון האנושי בשירות המדינה,  כגוף הממונה על פיתוח 

המדינה שוקדת, יחד עם משרדי הממשלה ויחידות הסמך, על פיתוח הערכיות 

מסורים  ציבור  למשרתי  ודוגמה  סמל  שיהוו  כדי  המדינה,  עובדי  והמצוינות של 

הפועלים במרץ ובנאמנות, מתוך הבנת הזכות הגדולה לפעול יום יום, שעה שעה, 

למען מדינת ישראל.

במסגרת זאת, מוטלת עלינו החובה לעשות הכול על מנת לגוון את שירות המדינה, 

כך שכלל האוכלוסיות במדינת ישראל ייקחו בו חלק. איננו עושים זאת כמחווה 

של רצון טוב או כסיוע חברתי למען העובדים מאוכלוסיות אלו. אנו עושים זאת על 

מנת ששירות המדינה יוכל ליהנות מהיתרונות של כל אוכלוסייה ומהקשר שלה 

עם ציבורים רחבים במדינת ישראל, וכך להיטיב את השירות לכלל האזרחים.

אגף  פעילותו החשובה של  מסיכום  כחלק  הדו"ח,  הוצאת  על  ומברך  אני שמח 

הגיוון התעסוקתי בנציבות, ביחד עם ממוני הגיוון התעסוקתי במשרדי הממשלה 

וביחידות הסמך.

המגוון הנפלא אותו ניתן למצוא בין עובדי המדינה, מספר את סיפורו של שירות 

ובאחריות,  במסירות  הציבור  את  המשרתים  אנשים  של  בכללותו,  המדינה 

ומשפיעים רבות על החברה הישראלית ומדינת ישראל כולה.

בברכה,

פרופ' דניאל הרשקוביץ

נציב שירות המדינה
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דבר ראש אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות 

של  דינמיקה  המניעים  הכוחות  מול  ואל  הישראלית  בחברה  שחלות  התמורות  רקע  על 

אתוס  של  תפיסה  לקדם  כמעסיק,  המדינה  שירות  עבור  הזדמנות  נוצרה  קונפליקט, 

חופשית  גישה  מתן  הישראלית.  החברה  של  הולם  וייצוג  גיוון  באמצעות  משותף  לאומי 

של אזרחים למערכת קבלת החלטות מאפשר מיצוי הפוטנציאל העצום הגלום בשונות 

ובגיוון של ישראל, במינוף האנרגיה היצירתית הקיימת בה ובייחודיות שלה כדוגמה ומופת 

להגברת האמון בממסד. עם זאת, אתגר הגיוון הוא אתגר הסתגלותי ומחייב אותנו לשינוי 

נתונים  וניתוח  ומעמיקה, למיפוי צרכים  יסודית  - לעבודה  ובאופני ההתנהלות  באמונות 

המציב בפנינו מראה ומספר את סיפור המאמץ המושקע בהנחלת ערכי גיוון והכלה. הגיוון 

התעסוקתי הינו אחד מיעדי הממשלה. הנעה של התחום, חייבה להקים יחידה אסטרטגית 

ולהתוות  חזון  לקבוע  הנושא,  את  להוביל  שתפקידה  תרבותיות  ולרב  לגיוון  מקצועית 

עם  שיחד  כך  תומכים.  מדיניות  כלי  ולפתח  מחקר  לבצע  פעולה,  ואסטרטגיית  מדיניות 

פעולות שמובילים אגפי השירות למשרדים ואגף בחינות ומכרזים להתאמת שער הכניסה 

של שירות המדינה לאוכלוסיות מגוונות, התוצאות יראו בשטח ויינתן סיוע של 360 למשרדי 

ממשלה. עם הקמת היחידה, הוכשרו ממוני גיוון במשרדי הממשלה שמקדמים ומאיצים 

את התפיסה שאנו מבקשים להנחיל, שערך הגיוון איננו רק שורת מספר שהיא בבחינת מי 

וכמה נותנים את השירות )שאלת הייצוג( ומה יהיו המקום והמסגרת שבהם יינתן השירות, 

אלא גם בחינת האופי התרבותי של השירותים והתאמתם לצרכים של הקבוצות השונות. 

ניכרות בשטח, בעיקר בשל המחויבות הרבה של  אותותיה של היחידה לגיוון תעסוקתי 

הממשלתית  המנהיגות  של  הפעולה  ושיתוף  ההובלה  ללא  אך  במשרדים.  הגיוון  ממוני 

הבכירה, בהם מנכ"לים/יות, לא יתהווה השינוי המיוחל. דו"ח זה מספק עבורכם, מנהיגי 

ומובילי שירות המדינה, כלי חשוב - בסיס נתונים מהימן לקבלת החלטות, הוכחה ותמיכה 

לגיוון תעסוקתי  פרי עמלו של האגף  הוא  זה  דוח  רב תרבותיות.  בגיבוש תכניות  לצורך 

ובראשו הגב' מור ברזני. זוהי ההזדמנות להודות מקרב לב, למור על הובלת האגף, התווית 

הדרך, פיתוח כלים ויוזמות פורצות דרך. חזונה, תשוקתה ואמונתה בנושא מהווים השראה 

והגיבוי הרב  דניאל הרשקוביץ על התמיכה  גם לפרופ'  של ממש. ברצוני להודות מאוד, 

שניתן להובלת נושא חשוב ורב אתגרים זה. 

    בברכה,

    ד״ר איריס נחמיה 
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דבר מנהלת אגף גיוון תעסוקתי 

הדו"ח הראשון בנושא העסקה שוויונית ומגוונת לשנת 2017 נפתח בתיאור אופייה המגוון והעשיר 

של החברה בישראל לצד השינויים הדמוגרפיים המתרחשים בה. אז הצבעתי על הצורך בשינוי 

התפיסה הרווחת המחלקת את החברה לרוב ולצדו מיעוטים, לתפיסה של שותפות בין הקבוצות 

גיוון  לשוויון,  מתפשרת  בלתי  חתירה  הוא  המתבקשת,  השותפות  ביצירת  הכרחי  תנאי  השונות. 

ולכשירות תרבותית. 

היום ובחלוף שנה מהקמת האגף לגיוון תעסוקתי ניתן לומר בגאווה כי הנחנו אבני דרך משמעותיות 

בתהליך גיוון שירות המדינה ובהבטחת כשירותו התרבותית, מקצתן יתוארו בדו"ח שלפניכם. זהו 

תהליך ארוך ומורכב אך הוא אינו עוד בגדר המלצה אלא חובה והכרח. 

על שירות המדינה לשקף את פני החברה הישראלית, להוות בבואה שלה, בכדי להבטיח שלושה 

ערכי יסוד - חיזוק וחידוש האמון של אזרחי ישראל במערכות המדינה וחיזוק תחושת הבעלות של 

אזרחי ישראל על מוסדותיה; מקצועיות ומצוינות שירות המדינה והבטחת יכולתו לתת שירותים 

והוגנת לעבוד בשירות המדינה  והבטחת הזדמנות שווה  ישראל;  ואפקטיביים לאזרחי  רלוונטיים 

ובכך לקחת חלק בעיצוב הבית של כולנו.

הדו"ח המובא לפניכם מישיר מבט אמיץ וכן אל שירות המדינה. הוא מלמד כי שירות המדינה עומד 

לכך  דוגמה  האיכותיים.  ביעדים  מעמידה  רחוק  עוד  אך  לו,  שהוצבו  הכמותיים  היעדים  במרבית 

היא העובדה כי דרגי הביניים והדרגים הבכירים בשירות המדינה עוד רחוקים מלשקף את החברה 

הישראלית לה הם מחויבים. קידום תמהיל משתתפים מגוון לצד הקניית היכרות עומק עם החברה 

הישראלית בתכניות העתודה של שירות המדינה יתרמו להגדלת הייצוג של עובדים מרקע מגוון 

בדרגי הביניים ובדרגים הבכירים ולכשירותה התרבותית של עתודת הניהול. בגלל החשיבות הרבה 

שיש לתכניות העתודה בקידום יעד איכותי זה, יוחד להן השנה פרק בדו"ח. 

אישית  במחויבות  פועלים  אשר  ביחידות  התעסוקתי  הגיוון  וממוני  לממונות  להודות  רוצה  אני 

בחתירה בלתי מתפשרת לשירות ציבורי שוויוני, מגוון וכשיר תרבותית. 

ויכולה להצטיין בגיוון ובכשירות. הגיוון הישראלי העשיר  המערכת הציבורית הישראלית צריכה 

הוא נכס, ואם נדע לראות בו ככזה, נוכל להעניק לאזרחי ישראל שירות איכותי ביותר ולהוות אבן 

שואבת לעולם כולו. 

גיוון השירות  דו"ח זה מבקש להניח אבן נוספת בבניית התשתית הראויה והמתבקשת להבטחת 

הציבורי. תשתית זו כבר מהווה ותמשיך להוות עמוד תווך בבניינה המתמשך של מדינת ישראל.

בשותפות,   

מור ברזני   
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הקדמה
דו"ח גיוון וייצוג מציג תמונת מצב של העסקת האוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בשירות המדינה מכוח 

חוק שירות המדינה )מינויים( בשנת תשע"ז-תשע"ח, 2018. 

האוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם אשר ייסקרו בדו"ח הן החברה הערבית, יוצאי אתיופיה, אנשים עם 

מוגבלות ועולים חדשים.1 חרדים זכאים גם כן לייצוג הולם. תהליך טיוב נתוני העסקתם בשירות המדינה 

נמצא בעיצומו ובדו"ח הבא תובא סקירת עומק אודות השתלבותם בשירות המדינה.2 

לדו"ח שלושה פרקים מרכזיים: פרק א' - גיוון בשירות המדינה, אשר בו סקירת עומק באשר לייצוג כל 

אחת מהאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם; פרק ב' - גיוס ומיון לשירות המדינה, אשר יסקור את העשייה 

ואת מגמות הגיוס והמיון ביחס לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם; פרק ג' - מנהיגות בשירות המדינה, 

אשר יסקור את מידת ייצוג הגיוון בתכניות העתודה השונות של שירות המדינה. 

להעסקת אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם יעדים ממשלתיים. להלן עיקרי החקיקה והחלטות הממשלה 

באשר ליעדים:

  חברה ערבית, לרבות דרוזים וצ'רקסים - החלטות ממשלה מספר 2579 משנת 2007 ומספר 

4436 משנת 2009, קבעו כי 10% מעובדי השירות הציבורי יהיו בני החברה הערבית.

  יוצאי אתיופיה - החלטת ממשלה מספר 1065 משנת 2016, קבעה כי מידת ייצוגם בשירות 

המדינה תהיה לכל הפחות כפי שיעורם באוכלוסייה הכללית, כלומר 1.7%.

  אנשים עם מוגבלות - חוק שוויון זכויות )אנשים עם מוגבלות( )תיקון מס' 15( התשע"ו – 2016, 

קובע כי 5% מעובדי שירות המדינה יהיו עובדים עם מוגבלות, כהגדרתה בתיקון.

  עולים חדשים - חוק שירות המדינה שנכנס לתוקף ב-1.1.2017, קובע כי עולים חדשים זכאים 

לייצוג הולם, אך טרם נקבע יעד כמותי לשיעור ייצוגם.

  מגזר חרדי - החלטת ממשלה מספר 3268 קובעת כי אחוז הנקלטים בשירות המדינה אשר 

משתייכים למגזר החרדי לא יפחת מ-7%.

נדגיש: יעדי הייצוג חלים על כלל משרדי הממשלה, יחידות הסמך ובתי החולים, בכל אחת מהרמות במדרג 

שירות המדינה ובכל דרכי הקבלה לעבודה, לרבות משרות סטודנט.

1  להגדרת האוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם ראו בנספח ג' לדו"ח.
2  נתונים אודות מועמדים חרדים בשלבי הגיוס והמיון לשירות המדינה יוצגו בפרק ב' לדו"ח.
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הערות מתודולוגית

• הנתונים כוללים את כלל היחידות הכפופות לנציבות שירות המדינה, מלבד יחידות 	

מערכת הביטחון, ונאספו בצורה מעמיקה דרך מערכת מחשוב רוחבי כולל במשרדי 

הממשלה )מרכב"ה(.

• הדו"ח מנתח מידע אודות עובדי המדינה הפעילים ומוציא עובדי תאגיד, עובדים מן 	

החוץ ועובדים שאינם בהעסקה ישירה.

• מתנדבים, 	 בדירוג  עובדים  הנתונים  מן  נשמטו  המדינה,  שירות  מדרג  בהתפלגות 

עובדים מקומיים ישראלים, שוליות ובלתי מדורגים )כ-350 עובדים(.

• לא ניתנה סקירה אודות התפלגות עובדים עם מוגבלות מטעמי צנעת הפרט.	

• עובד 	 של  וולונטרית  הצהרת  פי  על  הינו  הולם  לייצוג  הזכאיות  לאוכלוסיות  שיוך 

המדינה. 

• שירות המדינה מתחלק לארבע רמות בכירות )מהזוטר לבכיר(: מסד, מירב, תיכון, 	

בכיר. אנו נתייחס בהתאמה לרמות אלו באופן הבא: דרג כניסה, דרג ניהול זוטר, דרג 

ביניים, דרג בכיר.

• נתוני הדו"ח מתייחסים לשנת 2018 ונותחו ברבעון הראשון לשנת 2019.	

עיקרי הדו"ח ונתונים כלליים

נתונים כלליים

 בשירות המדינה 78,594 עובדים המועסקים ב-95 יחידות, מתוכם: 

• 9,210 עובדים ערבים המועסקים בשירות המדינה ומהווים 11.7% מכלל העובדים.	

• מכלל 	  2.7% ומהווים  המדינה  בשירות  המועסקים  אתיופיה  יוצאי  עובדים   2,102

העובדים.

• 3,320 עובדים עם מוגבלות בשירות המדינה ומהווים 4.2% מכלל העובדים.3	

• 951 עולים חדשים המועסקים בשירות המדינה ומהווים 1.2% מכלל העובדים.4	

 למעלה מ-80% מהעובדים מרקע מגוון עובדים במשרות הפתוחות לציבור כולו.

הנתון המוצג לשנת 2018 לקוח מתוך מערכת המרכב"ה. לפי נתוני ביטוח לאומי לשנת 2017, ייצוג עובדים עם מוגבלות   3
בשירות המדינה נמצא ברמה בינונית )3.5%-5%( נתוני הביטוח הלאומי לשנת 2018 טרם פורסמו.

0.3% מהעובדים בשירות המדינה משתייכים גם לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה וגם לאוכלוסיית העולים החדשים.  4
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 שירות המדינה עומד ביעדי הייצוג הממשלתיים ביחס לחברה הערבית וליוצאי אתיופיה.

 שירות המדינה אינו עומד ביעד הייצוג של אנשים עם מוגבלות.

  במערכת הבריאות הממשלתית שיעור ייצוג גבוה לחברה הערבית המתקרב לשיעורה היחסי 

הישראלית  בחברה  שחלקם  בעוד  כ-17%  הבריאות  במערכת  )שיעורם  הישראלית  בחברה 

עומד על כ-21%(. מערכת משרדי הממשלה לעומת זאת, אינה עומדת ביעד הממשלתי לייצוג 

החברה הערבית באף אחת מרמות הבכירות השונות.

מגמות מרכזיות 

ב-2.4%,  גדל  המדינה  בשירות  הערבית  החברה  של  ייצוגה  שיעור   2018-2014 השנים    בין 

הקודמת.  לשנה  ביחס  ערבים  עובדים  בהעסקת  עלייה של 0.5%  חלה   2018 בשנת  כאשר 

דרג  על  נמנים  הערבים  העובדים  רוב  כי  מלמד  הארגונית  ההיררכיה  לאורך  ייצוגם  שיעור 

הכניסה ודרג הניהול הזוטר, שם ישנה עמידה ביעד הממשלתי אך ניכר ייצוג יתר בדרגים אלו 

ביחס לאוכלוסייה הכללית. לעומת זאת בדרג הביניים ובדרג הבכיר, אין עמידה ביעד.

  בין השנים 2018-2014 שיעור ייצוגם של יוצאי אתיופיה בשירות המדינה גדל ב-1.1%, כאשר 

יוצאי אתיופיה ביחס לשנה הקודמת.  בשנת 2018 חלה עליה של 0.3% בהעסקת עובדים 

שיעור ייצוגם לאורך ההיררכיה הארגונית מלמד כי רובם המוחלט נמנים על דרג הכניסה, שם 

ישנה עמידה ביעד הממשלתי, אך ניכר ייצוג יתר בדרג זה ביחס לאוכלוסייה הכללית. לעומת 

זאת בדרג הניהול הזוטר, דרג הביניים והדרג הבכיר אין עמידה ביעד. 

  בין השנים 2018-2016 שיעור ייצוגם של עובדים עם מוגבלות קטן באחוז אחד, כאשר בשנת 

2018 חלה ירידה של 0.6% בשיעור ייצוגם בשירות המדינה.

  בין השנים 2018-2016 שיעור ייצוגם של עולים חדשים גדל ב-0.3%, כאשר בשנת 2018 חלה 

עליה של 0.2% בשיעור ייצוגם בשירות המדינה.

  במשרות הסטודנט, דרג הביניים והדרג הבכיר בשירות המדינה, אין עמידה ביעד הממשלתי 

ביחס לאף אחת מהאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם.

  עמידתו של שירות המדינה ביעדי הייצוג הממשלתיים נובעת משיעורי ייצוג גבוהים במערכת 

הבריאות באופן שמטשטש את אי העמידה של מערכת משרדי הממשלה ברוב יעדי הייצוג. 

  שיעור המועמדים החרדים אשר הגישו מועמדות למכרז מיועד בשירות המדינה גדל פי שש 

ביחס לשנת 2017. 

  תכניות העתודה של שירות המדינה הנמדדות לראשונה בדו"ח זה, אינן עומדות באף לא אחד 

מיעדי הייצוג שנקבעו. תכנית צוערים לשירות המדינה הציגה שיעורי ייצוג גבוהים באופן 

יחסי לתוכניות האחרות. 
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עיקרי פעילות אגף גיוון תעסוקתי

שהושקעו  מאמצים  למרות  הציבורי.  בשירות  הולם  לייצוג  שונים  חקיקה  יעדי  הוצבו  שנים  לאורך 

ממאמציה  אסטרטגי  כחלק  לו.  שהוצבו  הממשלתיים  ביעדים  עמד  לא  עדיין  המדינה  שירות  בנושא, 

לקידום ולהטמעת הגיוון והכשירות התרבותית בשירות המדינה, ולאור העובדה שמדובר באתגר מורכב 

והסתגלותי, הקימה נציבות שירות המדינה במרץ 2018 את האגף לגיוון תעסוקתי, בתוך אגף בכיר לתכנון 

אסטרטגי ומדיניות. בחלוף שנה מהקמת האגף, ניתן להצביע כבר כעת על תמורות משמעותיות בשירות 

המדינה.

לאגף הגיוון ארבעה תפקידים מרכזיים: ביצוע מדיניות הממשלה ופיתוח כלי מדיניות, הנחיה וליווי לגיוון 

ולכשירות תרבותית, מחקר ופיתוח באשר לפרקטיקות פורצות דרך ונציבות פניות הגיוון. להלן פירוט 

קצר באשר לעשייה בשנת 2018 ביחס לכל אחד מהם:

1. ביצוע מדיניות הממשלה ופיתוח כלי מדיניות מנחים בתחומי המנהל ומשאבי האנוש )רגולציה( 

• ורלוונטיים ביחס לכל 	 ופיתוח כלי מדיניות אפקטיביים  ייצוג עדכניים  יעדי  קידום 

אוכלוסייה.

• לראשונה, למעלה מ-50 יחידות הגישו תכנית עבודה לגיוון ולכשירות.	

• יפורסם 	 המדד  בקרה.  אגף  בשותפות  המדינה  שירות  ליחידות  הגיוון  מדד  בניית 

יוגדרו יעדים דיפרנציאלים לכל יחידה בהתאם למאפייניה  ובו  לראשונה ב-2020 

הייחודיים.

2. הנחיה וליווי לגיוון ולכשירות תרבותית

• מינוי והכשרה של למעלה מ-60 ממוני גיוון תעסוקתי בשני מחזורי הסמכה. במהלך 	

2019 ייפתח מחזור הסמכה שלישי אשר ישלים את מינויים והכשרתם של ממוני 

הגיוון ביחידות שירות המדינה.

• למעלה מ-30 הנהלות של יחידות שירות המדינה עברו יום עיון בנושא "גיוון בשירות 	

המדינה", בשיתוף מיזם הדגל של בית הנשיא "תקווה ישראלית".

• האנוש 	 משאבי  לסמנכ"לי  התעסוקתי,  הגיוון  לממוני  עיון  ימי  חמישה  נערכו 

ימי העיון עסקו בהיכרות עם החברה הישראלית,  ולמנהלים האדמיניסטרטיביים. 

כלים ופרקטיקות לגיוון היחידה והנחיה וליווי בבניית תכנית עבודה.

• השתתפות של למעלה מ-30 יחידות בירידי תעסוקה ברחבי הארץ בהובלת ממוני 	

הגיוון ביחידות.

• כתיבת ספר כלים יישומיים לגיוון תעסוקתי בשירות הציבורי.	
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3. מחקר ופיתוח באשר לכלים ולפרקטיקות פורצות דרך לגיוון ולכשירות תרבותית

• תוך 	 יקנו את המומחיות הנדרשת,  יצירת שותפויות רחבות אשר  תוך  פועל  האגף 

העמקת ידע ופיתוח כלים לגיוון. לאגף שותפויות עם עמותות המקדמות תעסוקת 

אוכלוסיות מרקע מגוון, מכוני מחקר העוסקים בנושא, מוסדות אקדמיים, נציבויות 

מקבילות בעולם ונוספים.

• האגף יזם מחקר הבוחן את יכולתו של השירות הציבורי להעניק שירותים רלוונטיים 	

זה  אתגר  מגוונים.  שאינם  בכירים  ודרגים  ביניים  דרגי  בהינתן  ישראל,  לאזרחי 

ישראל  לאזרחי  נעניק  בהם  הדרכים  את  לבחון  יש  אז  עד  אך  בהדרגה  יצטמצם 

שירותים רלוונטיים ואפקטיביים.

• מכינה לכניסה לשירות הציבורי עבור האוכלוסייה הבדואית בשיתוף אגף עתודות 	

לישראל במשרד ראש הממשלה.

• 	 Leadership for a Diverse and Inclusive“ פיתוח קשרי חוץ - השתתפות בפורום

Public Service”, מטעם ה-OECD. הפורום עוסק בגיוון ובכשירות תרבותית בשירות 

המדינה. במפגש האחרון שנערך בקנדה, ישראל הצליחה להציג מודלים חדשניים 

ופורצי דרך.

• השתתפות בפורום "גיוון וייצוג" של "תקווה ישראלית באקדמיה" העוסק בהגברת 	

ופועל  בישראל  הגבוהה  ההשכלה  במוסדות  התרבותית  והכשירות  הייצוג  הגיוון, 

לחזק מוסדות חלוצים שיתחייבו לשקיפות בנתונים ולהצבת יעדי גיוון בקרב הסגלים 

המנהליים והאקדמיים.

• הקמת "מועדון המנהיגות" - יצירת פורום מצומצם של ממוני גיוון מובילים ומצטיינים 	

ביחידות. פורום זה מהווה גוף מייעץ בפיתוח מודלים מוצלחים לגיוון בשירות המדינה 

ובעיצוב המדיניות תוך שיקוף תדיר של צרכי השטח.

4. נציבות פניות הגיוון

• לאופני 	 באשר  והשלישי,  הציבורי  הפרטי,  במגזר  מגורמים  לפניות  משיב  האגף 

הפעולה בתחום הגיוון התעסוקתי והכשירות התרבותית. כך, שירות המדינה מוצא 

עצמו כגורם מרכזי בעיצוב הנורמות לגיוון ולכשירות תרבותית במשק הישראלי כולו.

13  | #מגוונים_את_שירות_המדינה  



 פרק א' 

גיוון בשירות המדינה

1. תמונת מצב: כלל עובדי שירות המדינה 

 בשירות המדינה 78,594 עובדים המועסקים ב-95 יחידות, מתוכם: 

• 9,210 עובדים ערבים המועסקים בשירות המדינה ומהווים 11.7% מכלל העובדים.	

• מכלל 	  2.7% ומהווים  המדינה  בשירות  המועסקים  אתיופיה  יוצאי  עובדים   2,102

העובדים.

• 3,320 עובדים עם מוגבלות בשירות המדינה ומהווים 4.2% מכלל העובדים.1	

• 951 עולים חדשים המועסקים בשירות המדינה ומהווים 1.2% מכלל העובדים.2	

תמונת מצב: גיוון בשירות המדינה - 2018 3

אוכלוסייה כללית

חברה ערבית

אנשי� ע� מוגבלות

יוצאי אתיופיה

עולי� חדשי�

80.5%

4.2%

0.9.%
2.7%

11.7%

תמונת מצב: גיוון בשירות המדינה

• ממבט על, שירות המדינה עומד ביעדי הייצוג הממשלתיים שנקבעו ביחס לחברה 	

הערבית )10%( וביחס ליוצאי אתיופיה )1.7%(, ואינו עומד ביעד הייצוג לאנשים עם 

מוגבלות )5%(.

הנתון המוצג לשנת 2018 לקוח מתוך מערכבת המרכב"ה. לפי נתוני ביטוח לאומי לשנת 2017, ייצוג עובדים עם מוגבלות   1
בשירות המדינה נמצא ברמה בינונית )5%-3.5%( נתוני הביטוח הלאומי לשנת 2018 טרם פורסמו. כמו כן תיתכן חפיפה בין 

אנשים עם מוגבלות לקבוצות נוספות הזכאיות לייצוג הולם.
0.3% מהעובדים בשירות המדינה משתייכים גם לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה וגם לאוכלוסיית העולים החדשים.  2

בתרשים זה בלבד עולים חדשים שהינם יוצאי אתיופיה לא נספרו פעמיים ומופיעים כיוצאי אתיופיה בלבד )מהווים   3
.)0.3%
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ייצוג כללי בשירות המדינה

סטודנטי�

דרג הכניסה

דרג ניהול זוטר

דרג ביניי� 

שירות בכיר

100 80 60 40 20 0

אנשי� ע� מוגבלות עולי� חדשי�

יוצאי אתיופיהחברה ערביתאוכלוסייה כללית

• כל 	 של  היחסי  ייצוגם  שיעור  המדינה  שירות  במדרג  הבכירות  ברמת  שעולים  ככל 

אחת מהאוכלוסיות הולך וקטן משמעותית. הייצוג היחסי הנמוך ביותר בין התפלגות 

האוכלוסיות בדרג הבכיר הוא של יוצאי אתיופיה.

ייצוג כללי בשירות המדינה

סטודנטי�

דרג הכניסה

דרג ניהול זוטר

דרג ביניי� 

שירות בכיר

100 80 60 40 20 0

אנשי� ע� מוגבלות עולי� חדשי�

יוצאי אתיופיהחברה ערביתאוכלוסייה כללית
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ייצוג החברה הערבית, לרבות דרוזים וצ'רקסים 

1. תמונת מצב כללית

  9,210 ערבים מועסקים בשירות המדינה ומהווים 11.7% מכלל העובדים.4 שיעור הייצוג של 

החברה הערבית באוכלוסייה הכללית בישראל עומד על כ-21%. 

  מתוכם, 1,232 בני העדה הדרוזית המהווים 1.6% מכלל העובדים. בני העדה הדרוזית מיוצגים 

כפי שיעורים באוכלוסייה.

בשירות  ערבים  עובדים  של  ייצוגם  בשיעור   2.4% של  עליה  חלה   2018-2014 השנים    בין 

המדינה.

  ב-23.2% מיחידות שירות המדינה )22 יחידות( קיימת עמידה ביעד הממשלתי לייצוג הולם 

של  ייצוג  כל  אין  יחידות(   13( מהיחידות  שב-13.7%  בעוד   ,)10% )לפחות  הערבית  לחברה 

עובדים ערבים.

 ב-32.6% מיחידות שירות המדינה )31 יחידות( שיעור הייצוג הוא בין 10%-5%.

 ב-30.5% מהיחידות )29 יחידות(, שיעור ייצוג נמוך מ-5%.

2. מגמות ייצוג של החברה הערבית בשירות המדינה

מגמות ייצוג החברה הערבית לאורך השנים 

2014 2015 2016 2017 2018

9.27% 9.29%
10.1%

11.3% 11.7%

מגמות ייצוג החברה הערבית לאורך השנים
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• שיעור ייצוגם של החברה הערבית בשירות המדינה עולה באופן עקבי ומשנת 2014 	

עלה שיעור ייצוגם ב-2.4%.

בזמן כתיבת הדו"ח החל מהלך לטיוב נתוני השיוך הדתי של עובדי המדינה )עובדים המופיעים כ"אחר" במערכת(, התוצאות   4
עשויות להשתנות בקרב 1000-500 עובדים. 
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התפלגות החברה הערבית במדרג שירות המדינה - 2018
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25% 28.4%

7.7%
12.9%

3.3%1%

סטודנטים דרג כניסה דרג ניהול זוטר דרג ביניים דרג בכיר

חברה ערבית

אוכלוסייה כללית

 

• ניתן לראות כי בדרג הכניסה ישנו ייצוג יתר לחברה הערבית באופן יחסי לייצוגם בשירות 	

המדינה, בעוד שבדרגים הבכירים יותר ישנו ייצוג חסר, מגמה שהולכת ומחריפה ככל 

שעולים במדרג הבכירות.

משמעות הדבר היא שעל אף העמידה ביעדי הייצוג הממשלתיים, העובדים הערבים 
אינם מצויים במשרות בכירות בתוך המערכת.

כך בעוד ש-50.2% מהאוכלוסייה הכללית מצויים בדרג הכניסה, שיעורם של העובדים 

זה הוא 62.6%. מנגד, בעוד שבדרג הבכיר האוכלוסייה הכללית מהווה  הערבים בדרג 

3.2%, שיעורם של העובדים הערבים בדרג זה הוא אחוז בודד. 

3. ייצוג החברה הערבית בחלוקה למערכות שירות המדינה

שירות המדינה עומד ביעד הייצוג הממשלתי של החברה הערבית )10%(. בחינה מעמיקה חושפת כי העמידה 

ביעד קיימת רק בקרב הדרגים הזוטרים, דרג הכניסה ודרג הניהול הזוטר. להלן שיעור הייצוג של העובדים 

הערבים על פני מדרג שירות המדינה, בחלוקה לשתיים מהמערכות המרכיבות את שירות המדינה: מערכת 
משרדי הממשלה )מהווה 55% משירות המדינה( ומערכת הבריאות )מהווה 45% משירות המדינה(.5

עובדים ערבים בחלוקה למערכת הארגונית - 2018

מערכת הבריאות הממשלתית

מערכת משרדי הממשלה ויחידות הסמ�

35.4% 64.6.%

• בהשוואה 	 זאת  הממשלתית,  הבריאות  מערכת  על  נמנים  הערבים  מהעובדים   64.6%

ל-35.4% מהעובדים הערבים אשר נמנים על מערכת משרדי הממשלה.

5  דו"ח זה לא בוחן את מערכת הביטחון בשירות המדינה.
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עמידה ביעד הממשלתי בחלוקה למדרג שירות המדינה ולמערכות הממשלתיות - 2018
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מערכת הבריאותמערכת משרדי הממשלה ויחידות  הסמ�כלל שירות המדינה

11.7%

8.2%

16%

8.6%

14.6%

9%

17%

7%6.6%

0.1%

4%3.5%

8%

10.3%

18%
19%

7.4%
6.6%

כלל האוכלוסייה סטודנטים דרג כניסה דרג ניהול זוטר דרג ביניים דרג בכיר

      שיעור ייצוג החברה הערבית בשירות המדינה מתחלק באופן הבא:

• 8.6% מהסטודנטים הם סטודנטים ערבים	

• 14.6% מהעובדים בדרג הכניסה הם ערבים	

• 10.3% מהעובדים בדרג הניהול הזוטר הם ערבים	

• 7% מהעובדים בדרג ניהול הביניים הם ערבים	

• 3.5% מהעובדים בדרג הבכיר הם ערבים	

• מהשוואה בין המערכות הארגוניות בשירות המדינה עולה:	

• לייצוגה 	 המתקרב  הערבית  לחברה  גבוה  ייצוג  שיעור  הבריאות  במערכת 

בחברה הישראלית )כ-21%(.

• ולדרגים 	 לסטודנטים  ביחס  הממשלתי  ביעד  עומדת  הבריאות  מערכת 

הזוטרים. בדרג הביניים מערכת הבריאות קרובה ליעד הממשלתי אך רחוקה 

ממנו בדרג הבכיר. 

• מרמות 	 אחת  בכל  הממשלתי  ביעד  עומדת  אינה  הממשלה  משרדי  מערכת 

הבכירות השונות, כאשר ביחס לדרג הכניסה מתקרבת המערכת ליעד.
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4. התפלגות מגדרית - חברה ערבית

להלן ההתפלגות המגדרית של עובדים ועובדות מהחברה הערבית בשירות המדינה ב-2018:

14 
 

 

 באופן הבא המדינה מתחלקחברה הערבית בשירות שיעור ייצוג ה: 
o 8.6% מהסטודנטים הם סטודנטים ערבים 
o 14.6% הם ערבים הכניסה מהעובדים בדרג 
o 10.3%  הזוטר הם ערביםהניהול מהעובדים בדרג 
o 7%  הם ערביםהביניים ניהול מהעובדים בדרג 
o 3.5% מהעובדים בדרג הבכיר הם ערבים 
 עולההמדינה הארגוניות בשירות מערכות ההשוואה בין מ: 
o בחברה הישראלית )כ לייצוגההמתקרב  לחברה הערביתמערכת הבריאות שיעור ייצוג גבוה ב-

21%). 
o ביחס לסטודנטים ולדרגים הזוטרים. בדרג הביניים  מערכת הבריאות עומדת ביעד הממשלתי

  .הבכירבדרג  אך רחוקה ממנו מערכת הבריאות קרובה ליעד הממשלתי
o  כאשר ,אינה עומדת ביעד הממשלתי בכל אחת מרמות הבכירות השונות משרדי הממשלהמערכת 

 .ליעדמערכת הכניסה מתקרבת הדרג ביחס ל
 

 חברה ערבית - התפלגות מגדרית .ד
 

 להלן ההתפלגות המגדרית של עובדים ועובדות מהחברה הערבית בשירות המדינה:
 
 
 
 
 

 

 

 
 בשונה גברים,  57%-ונשים  43%על  מצביעהרבים בשירות המדינה חלוקה מגדרית של העובדים הע

, בו שיעור הגברים נתון זה .גברים 38%-נשים ו 62%עומדת על ה מהמגמה הכללית בשירות המדינה,
 .הוא ייחודי לחברה הערבית עולה על שיעור הנשים,

 
 ייעוד משרות לחברה הערבית .ה

 %4.4 (משרות 354)למועמדים ערבים  יועדו 2018-לשירות המדינה שהתפרסמו בהמשרות כלל מ. 
  ,ו10מיועדות לחברה הערביתהמאיישים משרות מהעובדים הערבים בשירות המדינה  18%בפועל ,- 

 בתקנים פתוחים ללא יעוד.מאיישים משרות  %82
 

משרות  1,646) מדרג שירות המדינהבחלוקה למיועדות לחברה הערבית ההמאוישות משרות התפלגות ה
 מיועדות(

  .באוכלוסייה הכלליתהלא מיועדות שרות לאיוש המ , נתון הזההלחברה הערבית מאוישותמהמשרות המיועדות  %84 10

 ייצוג 10%יעד ממשלתי של 
 לחברה הערבית

סך 
 הכל

דרג  סטודנטים
 כניסה

דרג ניהול 
 זוטר

דרג 
 ביניים

דרג 
 בכיר

 3.5% 7% 10.3% 14.6% 8.6% 11.7% כלל שירות המדינה
מערכת משרדי הממשלה 

 ויחידות הסמך
8.2% 7.4% 9% 6.6% 6.6% 0.1% 

 4% 8% 17% 18% 19% 16% מערכת הבריאות

גברים
57%

נשים 
43%

• נשים 	  43% על  מצביעה  המדינה  בשירות  הערבים  העובדים  של  מגדרית  חלוקה 

נשים  גברים, בשונה מהמגמה הכללית בשירות המדינה, העומדת על 62%  ו-57% 

ו-38% גברים. נתון זה, בו שיעור הגברים עולה על שיעור הנשים, הוא ייחודי לחברה 

הערבית.

5. ייעוד משרות לחברה הערבית

• 4.4% מכלל המשרות לשירות המדינה שהתפרסמו ב-2018 יועדו למועמדים ערבים 	

)354 משרות(.

• בפועל, 18% מהעובדים הערבים בשירות המדינה מאיישים משרות המיועדות לחברה 	

הערבית6, ו- 82% מאיישים משרות בתקנים פתוחים ללא יעוד.

84% מהמשרות המיועדות לחברה הערבית מאוישות, נתון הזהה לאיוש המשרות הלא מיועדות באוכלוסייה הכללית.  6

נשי�

גברי� 57%
43%
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התפלגות משרות מאוישות המיועדות לחברה הערבית - 2018

15 
 

 

 
 77% ( דרג הכניסה ודרג הניהול הזוטרמהמשרות המיועדות לחברה הערבית מצויות בדרגים הנמוכים ,)

 .מהמשרות מיועדות לדרג הבכיר 1.2%
 

 גכנספח  יםבעניין ייעודי משרות לדרגי הביניים ומעלה ומובא םפורסיחידה מטעם האגף לגיוון  חוזר' 
  .זהלדו"ח 

 
 11המדינה בחלוקה למיניסטריונים בשירות ערביםשיעור ייצוגם של עובדים  .ו

 10%צריך קו חתך שיעבור ב -****הערה למעצב

 

 משרד  פנים,משרד ה: בלבד עומדים ביעד הממשלתי לייצוג החברה הערבית שלושה מיניסטריונים
 .והשירותים החברתיים רווחהמשרד העבודה, הבריאות וה
 

 זכויות ייחודיות לעובדי שירות המדינה הערבים .ז

העובדים הערבים בשירות המדינה, ובשל העובדה שרבים מהחברה הערבית במטרה לקדם את שיעור ייצוג 
כיום שני פתרונות דיור המדינה מציעה מתגוררים במרחק מאזורי המטה המצויים לרוב בירושלים, 

 חלופיים: השתתפות בשכר דירה והשתתפות בהחזר הוצאות לינה באזורי המטה. 

 לענייןנוהל נציבות שירות המדינה בנושא האצלת סמכויות למשרדי ממשלה  - רההשתתפות בשכר די
ככל והמרחק בין מקום המגורים של העובד דרך קבע למקום קובע כי  ,12(22.11.2017השתתפות בשכר דירה )

 בראשו עומד שר, וכולל בתוכו את כל יחידות הסמך הכפופות לו.אשר מיניסטריון הוא משרד ממשלתי  
 -( 22.11.2017נוהל האצלת סמכויות למשרדי ממשלה בנושא השתתפות בשכר דירה ) 12

2017.pdf-2017/he/24-https://www.gov.il/BlobFolder/policy/hozer_24 

סטודנטים דרג כניסה דרג ניהול זוטר דרג ביניים בכיר

2018-התפלגות משרות מאוישות המיועדות לחברה הערבית 

ג  ו צ י י ז  ו ח ת-א י ב ר ע ה  ר ב ח

• 77% מהמשרות המיועדות לחברה הערבית מצויות בדרגים הנמוכים )דרג הכניסה 	

ודרג הניהול הזוטר(, 1.2% מהמשרות מיועדות לדרג הבכיר.

• חוזר יחידה מטעם האגף לגיוון פורסם בעניין ייעוד משרות לדרגי הביניים ומעלה 	

ומובא כנספח ג' לדו"ח זה. 

6. שיעור ייצוגם של עובדים ערבים בשירות המדינה בחלוקה למיניסטריונים7

אחוז ייצוג - החברה הערבית - 2018
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2.8%
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פנים בריאות עבודה 
ורווחה

מדע 
ותרבות

בטחון 
ופנים

תיירות אוצר תחבורה הגנת
הסביבה

שוויון
חברתי

בינוי 
ושיכון

אנרגיה כלכלה ראש
הממשלה

חוץ עלייה 
ולקליטה

פיתוח שירותי דת
הפריפריה,

הנגב והגליל 

חקלאות משפטים חינוךתקשורת

• שלושה מיניסטריונים בלבד עומדים ביעד הממשלתי לייצוג החברה הערבית: משרד 	

הפנים, משרד הבריאות ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

מיניסטריון הוא משרד ממשלתי אשר בראשו עומד שר, וכולל בתוכו את כל יחידות הסמך הכפופות לו. לפירוט משרדי   7
הממשלה בחלוקה למיניסטריונים ראו נספח א’.

סטודנטים דרג כניסה דרג ניהול זוטר דרג בינייםדרג בכיר
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7. זכויות ייחודיות לעובדי שירות המדינה הערבים

מהחברה  שרבים  העובדה  ובשל  המדינה,  בשירות  הערבים  העובדים  ייצוג  שיעור  את  לקדם  במטרה 

הערבית מתגוררים במרחק מאזורי המטה המצויים לרוב בירושלים, המדינה מציעה כיום שני פתרונות 

דיור חלופיים: השתתפות בשכר דירה והשתתפות בהחזר הוצאות לינה באזורי המטה. 

השתתפות בשכר דירה - נוהל נציבות שירות המדינה בנושא האצלת סמכויות למשרדי ממשלה לעניין 
בין מקום המגורים של העובד דרך קבע  והמרחק  כי ככל  )22.11.2017(8, קובע  דירה  השתתפות בשכר 

למקום העבודה מעל 70 ק"מ יהיה העובד זכאי לסיוע בשכר דירה בגובה של עד 2,000 ₪ בחודש. בנוסף, 

אחת לשבוע יהיה זכאי העובד להחזר הוצאות נסיעה ממקום המגורים אל העבודה וחזרה. 

מבחינת נתוני מימוש זכות זו עולה כי במהלך שנת 2018, 5.8% מהעובדים הערבים )539 עובדים( מימשו 

את זכאותם לקבלת השתתפות בשכר דירה לפחות פעם אחת. 

החזר הוצאת לינה אקראית - בהתאם לפסקה 221.26 לתקנות שירות המדינה, עובד השוהה בתפקיד 
מחוץ למקום עבודתו הרגיל לפחות 24 שעות רצופות, זכאי לקצובת לינה אם אכן הוציא הוצאות לינה. 

במהלך שנת 2018 כאחוז בודד מהעובדים הערבים )86 עובדים( מימשו זכות זו לפחות פעם אחת.

המימוש הנמוך של חלופות הדיור הקיימות כיום מצריך שני אופני פעולה: ראשית, העלאת המודעות 

בדבר הזכאות לחלופות הדיור המוצעות לעובדים הערבים הזכאים להן. שנית, ולאור הידע שנצבר, יש 

לבחון מודלי תמרוץ מתקדמים ואפקטיביים הפונים לכלל האוכלוסייה, אך בשל אופיים תורמים במידה 

ניכרת לעידוד כניסה והתקדמות של עובדים ערבים בשירות המדינה. כך ניתן להצביע על מודל תעסוקה 

גמישה, המציע עבודה מרחוק באותם התפקידים המאפשרים זאת. לבחינת מודל זה, צוות היגוי בראשות 

נציב שירות המדינה יצא לדרך.

https://www.gov.il/BlobFolder/ - )22.11.2017( נוהל האצלת סמכויות למשרדי ממשלה בנושא השתתפות בשכר דירה    8
policy/hozer_24-2017/he/24-2017.pdf
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ייצוג יוצאי אתיופיה

1. תמונת מצב כללית

  2,102 יוצאי אתיופיה מועסקים בשירות המדינה והמהווים 2.7% מכלל העובדים. 

שיעור הייצוג של יוצאי אתיופיה באוכלוסייה הכללית בישראל עומד על כ-1.7%.

  בשנת 2018 חלה עלייה של 321 עובדים יוצאי אתיופיה. עלייה של 0.3% עובדים ביחס 

לשנה הקודמת.

  בין השנים 2018-2014 חלה עלייה של 1.1% בשיעור ייצוגם של עובדים יוצאי אתיופיה.

  בכל דרגות שירות המדינה אין עמידה ביעד הממשלתי, מלבד בדרג הזוטר ביותר, דרג הכניסה.

ליוצאי  הולם  לייצוג  הממשלתי  ביעד  עומדות  יחידות(,   39( המדינה  שירות  מיחידות   41%  

אתיופיה )לפחות 1.7%(. 

 ב-43% מיחידות שירות המדינה )41 יחידות( ייצוג יוצאי אתיופיה אינו מגיע ליעד הממשלתי. 

 ב-16% מיחידות שירות המדינה )15 יחידות(, אין כל ייצוג של עובדים יוצאי אתיופיה.

2.מגמות ייצוג יוצאי אתיופיה בשירות המדינה

מגמות ייצוג יוצאי אתיופיה לאורך השנים

1.5%
1.6%

1.9%

2.4%

2.7%

2014 2015 2016 2017 2018
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

• שיעור ייצוגם של עובדים יוצאי אתיופיה עולה באופן עקבי ומשנת 2014 עלה שיעור 	

ייצוגם בכ-1.1%.
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התפלגות יוצאי אתיופיה בהשוואה להתפלגות האוכלוסייה הכללית בשירות המדינה - 2018
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יוצאי אתיופיה
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2.6% 5%
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• שירות המדינה מתאפיין במערכת ארגונית היררכית בה רוב עובדי המדינה משתייכים 	

לדרג הזוטר ביותר, דרג הכניסה. יחד עם זאת, בחינת הנתונים מלמדת כי בדרג זה 

ייצוג יתר ליוצאי אתיופיה בהשוואה לאוכלוסייה הכללית. 

כך בעוד ש-50.2% מהאוכלוסייה הכללית מצויים בדרג הכניסה הנמוך, שיעורם של 

העובדים יוצאי אתיופיה בדרג זה הוא 85.7%. מנגד, בעוד שבדרג הבכיר האוכלוסייה 

הוא  זה  בדרג  אתיופיה  יוצאי  עובדים  של  היחסי  חלקם   ,3.2% מהווה  הכללית 

כעשירית האחוז. 

3. ייצוג יוצאי אתיופיה בחלוקה למערכות שירות המדינה

שירות המדינה עומד ביעד הייצוג הממשלתי ליוצאי אתיופיה )1.7%(. בחינה מעמיקה תלמד כי העמידה 

יוצאי  העובדים  של  ייצוג  שיעורי  יוצגו  להלן  הכניסה.  דרג  ביותר,  הנמוך  לדרג  ביחס  רק  קיימת  ביעד 

המדינה:  שירות  את  המרכיבות  מהמערכות  לשתיים  בחלוקה  המדינה,  שירות  מדרג  פני  על  אתיופיה 

מערכת משרדי הממשלה )מהווה 55% משירות המדינה( ומערכת הבריאות )מהווה 45% משירות המדינה(

עובדים יוצאי אתיופיה בחלוקה למערכת ארגונית - 2018

מערכת הבריאות הממשלתית

מערכת משרדי הממשלה ויחידות הסמ�

32% 68%

• וכ-32% 	 הממשלתית  הבריאות  במערכת  נמצאים  אתיופיה  יוצאי  מעובדים   68%

מהעובדים נמצאים במשרדי הממשלה ויחידות הסמך.
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 שיעורי ייצוג יוצאי אתיופיה בשירות המדינה מתחלקים באופן הבא:

• 1.4% מהסטודנטים הם יוצאי אתיופיה	

• 4.6% מהעובדים בדרג הכניסה הם יוצאי אתיופיה	

• 0.8% מהעובדים בדרג הניהול הזוטר הם יוצאי אתיופיה	

• 0.6% מהעובדים בדרג הביניים הם יוצאי אתיופיה	

• 0.1% מהעובדים בדרג הבכיר הם יוצאי אתיופיה	

  השוואה בין מערכות המדינה השונות מעלה את הדברים הבאים:

• מערכת משרדי הממשלה ומערכת הבריאות עומדות ביעד הממשלתי ביחס 	

ליוצאי אתיופיה רק ביחס לדרג הכניסה.

• במערכת הבריאות שיעור ייצוג גבוה ליוצאי אתיופיה )2.7%, בהשוואה ל-2% 	

במערכת משרדי הממשלה(. יחד עם זאת, רוב מוחלט של אלו מצויים בדרג 
הכניסה.1

• במערכת הבריאות אין יוצאי אתיופיה בדרג הבכיר.	

בשנת 2015 נחתם הסכם "קליטת עובדי כתף אל כתף" בין הסתדרות העובדים למשרד האוצר. הסכם זה הסדיר את קליטתם   1
של למעלה מ-1,800 עובדי קבלן במערכת הבריאות הממשלתית כעובדי מדינה. במהלך 2016 ו-2017, נקלטו ואוישו כלל 
בעלי התפקידים שרובם יוצאי אתיופיה. במסגרת קליטה זו, הוחלט במערכת הבריאות על יצירת מסלולי קידום ואופק 

שירות לעובדים הנקלטים.

שיעור ייצוג יוצאי אתיופיה בחלוקה למדרג שירות המדינה ולמערכות הממשלתיות - 2018

מערכת הבריאותמערכת משרדי הממשלה ויחידות  הסמ�כלל שירות המדינה

כלל האוכלוסייה סטודנטים דרג כניסה דרג ניהול זוטר דרג ביניים דרג בכיר
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4. התפלגות מגדרית - יוצאי אתיופיה

ההתפלגות המגדרית של עובדים ועובדות יוצאי אתיופיה בשירות המדינה ב-2018:

נשי�

גברי� 41%
59%

    

• חלוקה מגדרית של עובדים יוצאי אתיופיה בשירות המדינה מצביעה על 59% נשים 	

ו-41% גברים, בעוד שהחלוקה המגדרית באוכלוסייה הכללית עומדת על 62% נשים 

ו-38% גברים.

5. ייעוד משרות ליוצאי אתיופיה

• 1.2% מכלל המשרות לשירות המדינה שהתפרסמו ב-2018 מיועדות ליוצאי אתיופיה 	

)90 משרות(.

•  בפועל, 86% מהעובדים יוצאי אתיופיה מאיישים משרות שאינן מיועדות,	
בעוד שכ-14% בלבד מאיישים משרות המיועדות ליוצאי אתיופיה.2

משרות מאוישות מיועדות ליוצאי אתיופיה לפי מדרג שירות המדינה )297 משרות מיועדות(

התפלגות משרות מאוישות ומיועדות ליוצאי אתיופיה - 2018
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• 82% מהמשרות המיועדות מצויות בדרגים הנמוכים: 54.9% בדרג הכניסה, בו ייצוג 	

יתר ליוצאי אתיופיה ו-27.3% בדרג הניהול הזוטר. לעומת זאת, רק 0.7% מהמשרות 

מיועדות לדרג הבכיר.

83.4% מהמשרות המיועדות ליוצאי אתיופיה מאוישות. נתון זה דומה לאיוש המשרות באוכלוסייה הכללית העומד על 84%   2
איוש.
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• 68% מהעובדים יוצאי אתיופיה נמצאים במערכת הבריאות הממשלתית וכ-32% מהעובדים נמצאים 	

במשרדי הממשלה ויחידות הסמך.

6. שיעור ייצוגם של עובדים יוצאי אתיופיה בשירות המדינה בחלוקה 
למיניסטריונים3 

אחוז ייצוג - יוצאי אתיופיה - 2018
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• שמונה מיניסטריונים עומדים ביעד הייצוג הממשלתי לייצוג יוצאי אתיופיה: משרד 	

העלייה והקליטה, משרד הבריאות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, 

פנים  לבטחון  המשרד  החקלאות,  משרד  חברתי,  לשוויון  המשרד  הפנים,  משרד 

והמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.

מיניסטריון הוא משרד ממשלתי אשר בראשו עומד שר, וכולל בתוכו את כל יחידות הסמך הכפופות לו. לפירוט משרדי   3
הממשלה בחלוקה למיניסטריונים ראו נספח א’.

2018  |  'ר  אפ 26  |  דו"ח מצב שנת 



אנשים עם מוגבלות1 

1. תמונת מצב כללית 

  3,320 עובדים עם מוגבלות מועסקים בשירות המדינה המהווים 4.2% מכלל העובדים. 

שיעור הייצוג של אנשים עם מוגבלות באוכלוסייה הכללית בישראל הוא בין 15% ל-18%, 

זאת על פי מקורות שונים והגדרות שונות. 

  31.6% מיחידות שירות המדינה )30 יחידות( עומדות ביעד הממשלתי של ייצוג הולם 

לעובדים עם מוגבלות )לפחות 5%(.

  13.7% מיחידות שירות המדינה )13 יחידות( בעלות ייצוג ברמה הבינונית )בין 3.5% ל-5%(.

  22.1% מיחידות שירות המדינה )21 יחידות( בעלות ייצוג ברמה הנמוכה )בין 2% ל-3.5%(.

  32.6% מיחידות שירות המדינה )31 יחידות( אינן עומדות ביעד הממשלתי )מתחת ל-2%(.

  ב-16 יחידות שירות המדינה המהוות 16.8% מכלל היחידות, אין כל ייצוג לאנשים עם 

מוגבלות.

  אין משרות סטודנט המאוישות על ידי עובדים עם מוגבלות. 

  שיוך לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם נעשה על פי הצהרה וולונטרית של עובד המדינה. 

נתוני עובדים עם מוגבלות חסרים ומבוססים רק על עובדים שהצהירו על עצמם כעובדים 

עם מוגבלות. 

2. מגמות ייצוג עובדים עם מוגבלות בשירות המדינה
מגמות ייצוג עובדים עם מוגבלות לאורך השנים
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• בין השנים 2018-2016 חלה ירידה של כאחוז בייצוג עובדים עם מוגבלות בשירות 	

המדינה.

1  לא תינתן סקירה אודות ייצוגם של עובדים עם מוגבלות על פני מדרג שירות המדינה מהחשש לפגוע בצנעת הפרט.
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3. ייעוד משרות לאנשים עם מוגבלות

• 1.6% מכלל המשרות לשירות המדינה שהתפרסמו ב-2018 מיועדות למועמדים עם 	

מוגבלות )115 משרות(.

• שאינן 	 משרות  מאיישים  המדינה  בשירות  מוגבלות  עם  מהעובדים   94.3% בפועל, 
מיועדות בעוד ש-5.7% בלבד מאיישים משרות מיועדות לאנשים עם מוגבלות.2

4. שיעור ייצוגם של עובדים עם מוגבלות בשירות המדינה בחלוקה 
למיניסטריונים3 

אחוז ייצוג - אנשים עם מוגבלות - 2018
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• לייצוג אנשים עם מוגבלות: 	 שלושה מיניסטריונים בלבד עומדים ביעד הממשלתי 

משרד הבינוי והשיכון, המשרד לשירותי דת ומשרד הבריאות.

2  80.5% מהמשרות המיועדות מאוישות, בדומה לאיוש המשרות באוכלוסייה הכללית העומד על 84%.
מיניסטריון הוא משרד ממשלתי אשר בראשו עומד שר, וכולל בתוכו את כל יחידות הסמך הכפופות לו. לפירוט משרדי   3

הממשלה בחלוקה למיניסטריונים ראו נספח א’.
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עולים חדשים

1. תמונת מצב כללית

  החל משנת 2016, עולים חדשים זכאים לייצוג הולם מכוח חוק שירות המדינה )מינויים(. 

  לא נקבע ייעד ממשלתי באשר לייצוג עובדים עולים חדשים בשירות המדינה.

  951 עובדים חדשים מועסקים בשירות המדינה ומהווים 1.2% מכלל העובדים. 

  0.3% מהעולים החדשים הם יוצאי אתיופיה.

  בין השנים 2018-2016 חלה עליה של 0.3% בשיעור ייצוגם של עולים חדשים 
בשירות המדינה.1

  ב-32.6% מיחידות שירות המדינה )31 יחידות( ייצוג העולים החדשים הוא מעל 1%.

  ב-34.7% מיחידות שירות המדינה )33 יחידות( ייצוג העולים החדשים נע בין 0%-1%.

  ב-32.6% מיחידות שירות המדינה )31 יחידות( אין כלל ייצוג של עולים חדשים.

2. מגמות ייצוג עולים חדשים בשירות המדינה2 

מגמות ייצוג עולים חדשים לאורך השנים
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• בין השנים 2016-2018 חלה עלייה של 0.3% בייצוג עולים חדשים בשירות המדינה.	

הגדרת עולה חדש מתייחסת למספר השנים מיום עלייתו )ראו נספח ג'(, לכן ייצוגם של עולים חדשים באוכלוסייה עשוי   1
עליה  גלי  היו  בהן  לשנים  בהתאם  ישראל  אזרחי  בקרב  ייצוגם  בשיעור  שינוי  א.  טעמים:  משני  משמעותית  להשתנות 

בשיעורים משתנים. ב. עובדי המדינה אשר מוגדרים כעולים חדשים בחלוף הזמן כבר לא יוגדרו כעולים חדשים.
גרף זה סוקר את השנים בהם זכאים עולים חדשים לייצוג הולם.  2
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התפלגות עולים חדשים בהשוואה להתפלגות האוכלוסייה הכללית בשירות המדינה - 2018
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• 	 )57%( בדרג הכניסה   ,)4.8%( עולים חדשים במשרות הסטודנט  ייצוגם של  שיעור 

ובדרג הניהול הזוטר )35%( מתקרב לשיעור הייצוג של האוכלוסייה הכללית.

• 2.1% מהעולים החדשים נמצאים בדרג הביניים, בהשוואה לאוכלוסייה הכללית בה 	

12.9% נמצאים בדרג זה. 

• 1.2% מהעולים החדשים נמצאים בדרג הבכיר, בהשוואה לאוכלוסייה הכללית בה 	

חדשים  לעולים  הולם,  לייצוג  הזכאיות  האוכלוסיות  מבין  זה.  בדרג  נמצאים   3.3%

הייצוג היחסי הגבוה ביותר בדרג הבכיר.

3. ייצוג עולים חדשים בחלוקה למערכות שירות המדינה
עובדים שהינם עולים חדשים בחלוקה למערכת ארגונית- 2018

מערכת הבריאות הממשלתית

מערכת משרדי הממשלה ויחידות הסמ�

16.8% 83.2%

• רובם המוחלט של העולים החדשים )83.2%( עובדים במערכת הבריאות הממשלתית.	
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מערכת הבריאותמערכת משרדי הממשלה ויחידות  הסמ�כלל שירות המדינה
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כלל האוכלוסייה סטודנטים דרג כניסה דרג ניהול זוטר דרג ביניים דרג בכיר

  שיעורי ייצוג של עולים חדשים בשירות המדינה מתחלקים באופן הבא:

• 1.2% מהסטודנטים הם עולים חדשים	

• 1.4% מהעובדים בדרג הכניסה הם עולים חדשים	

• 1.5% מהעובדים בדרג הניהול הזוטר הם עולים חדשים	

• 0.2% מהעובדים בדרג הביניים הם עולים חדשים 	

• 0.4% מהעובדים בדרג הבכיר הם עולים חדשים	

  השוואה בין מערכות המדינה השונות מעלה את הדברים הבאים:

• בדרגים 	 בעיקר  חדשים,  עולים  של  גבוה  ייצוג  שיעור  הבריאות  במערכת 

הזוטרים. עם זאת, בדרג הבכיר אין כל ייצוג לעולים חדשים. 

• בדרג 	 חדשים  לעולים  יותר  גבוה  ייצוג  שיעור  הממשלה  משרדי  במערכת 

הביניים והבכיר.

שיעור ייצוג עולים חדשים בחלוקה למדרג שירות המדינה ולמערכות הממשלתיות - 2018
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4. התפלגות מגדרית - עולים חדשים

ההתפלגות המגדרית של עובדים ועובדות עולים חדשים בשירות המדינה ב-2018:

25 
 

o בדרג  . עם זאת,בדרגים הזוטריםבעיקר  ,ה של עולים חדשיםבמערכת הבריאות שיעור ייצוג גבו
 . אין כל ייצוג לעולים חדשיםהבכיר 

o הבכירוחדשים בדרג הביניים  במערכת משרדי הממשלה שיעור ייצוג גבוה יותר לעולים. 
 

 עולים חדשים -התפלגות מגדרית  .ד

 בשירות המדינה: עולים חדשיםההתפלגות המגדרית של עובדים ועובדות 

 

 
 

  33%-נשים ו 67%על  מצביעהחלוקה מגדרית של העובדים שהינם עולים חדשים בשירות המדינה 
 .גברים 38%-נשים ו 62%עומדת על אוכלוסייה הכללית הקרב גברים, בעוד שהחלוקה המגדרית ב

  (, נתון חסר תקדים בהשוואה 63.6%יש רוב נשי של עולות חדשות )בשירות המדינה בדרג הבכיר
 .(43%לייצוג נשים מהאוכלוסייה הכללית בדרג הבכיר )

 
  21בשירות המדינה בחלוקה למיניסטריוניםעולים חדשים שהינם שיעור ייצוגם של עובדים  .ה

 

  עולים חדשיםלביותר גבוה הייצוג שיעור  נראהבמשרד העלייה והקליטה ובמשרד הבריאות.  

 

 

 .10 מספר שוליים הערת ראו, מיניסטריון משמעות בדבר להסבר

גברים
33%
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עולים חדשים-אחוז ייצוג 

• על 	 מצביעה  המדינה  בשירות  חדשים  עולים  שהינם  העובדים  של  מגדרית  חלוקה 

הכללית  האוכלוסייה  בקרב  המגדרית  שהחלוקה  בעוד  גברים,  ו-33%  נשים   67%

עומדת על 62% נשים ו-38% גברים.

• חסר 	 נתון   ,)63.6%( חדשות  עולות  של  נשי  רוב  יש  המדינה  בשירות  הבכיר  בדרג 

תקדים בהשוואה לייצוג נשים מהאוכלוסייה הכללית בדרג הבכיר )43%(.

בשירות  חדשים  עולים  שהינם  עובדים  של  ייצוגם  שיעור   .5
המדינה בחלוקה למיניסטריונים3 

אחוז ייצוג - עולים חדשים - 2018
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• ביותר 	 הגבוה  הייצוג  שיעור  נראה  הבריאות  ובמשרד  והקליטה  העלייה  במשרד 

לעולים חדשים. 

מיניסטריון הוא משרד ממשלתי אשר בראשו עומד שר, וכולל בתוכו את כל יחידות הסמך הכפופות לו. לפירוט משרדי   3
הממשלה בחלוקה למיניסטריונים ראו נספח א’.
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 פרק ב' 
גיוון ומיון לשירות המדינה1

והמיון התעסוקתי  הגיוס, האבחון  על תחום  בנציבות שירות המדינה אמון  ומכרזים  בחינות  בכיר  אגף 

בשירות המדינה תוך מחויבותו לקידום תעסוקה מגוונת וכשירה תרבותית. בשנים האחרונות ביצע האגף 

והמיון בשירות המדינה למחוזות חדשים  ורוחביים שנועדו להביא את עולם הגיוס  שינויים מערכתיים 

נתונים עדכניים בדבר  נביא מקצת פעולות האגף, לצד  זה  כולה. בפרק  ומותאמים לחברה הישראלית 

הליכי גיוס ומיון של האוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם. 

1. פעולות אגף בכיר בחינות ומכרזים לקידום תעסוקה מגוונת וכשירה 
תרבותית בשנת 2018

1. איתור וגיוס מועמדים:

  הידוק הליווי ומתן סיוע ליחידות שירות המדינה באיתור מועמדים מרקע מגוון.

  פרסום אקטיבי והגברת חשיפת מועמדים מרקע מגוון למשרות בשירות המדינה. 

מאמץ זה הוביל לעלייה של כ-50% בשיעור המועמדים מרקע מגוון.

  הובלת שיתופי פעולה עם למעלה ממאה גורמי מפתח, עמותות ומרכזי הכוון תעסוקתי וכן 

השתתפות בעשרות ירידי תעסוקה להעלאת שיעור המועמדים מרקע מגוון.

2.אבחון ומיון מועמדים:

  התאמת הליכי מיון למועמדים מרקע מגוון בהתבסס על מחקר וידע מקצועי.12

  מתן אפשרות להבחן ב-5 שפות שונות )ערבית, אנגלית, רוסית, צרפתית וספרדית(.

  התאמת הליכי מיון למכרזים מיועדים לאוכלוסיות הגיוון בהתבסס על מחקר וידע מקצועי.3

3. שוויון מהותי - עדכון מנגנוני העדפה מתקנת:

  הפעלת מנגנוני העדפה מתקנת לקידום מועמדים בין שלבי המיון, בהתבסס על נתוני האגף 

הנבחנים תדיר ובניסיון לאתר חסמים שאינם קשורים במידת התאמת המועמד לתפקיד.

נתוני פרק זה מובאים מדו"ח קידום תעסוקה מגוונת של אגף בכיר בחינות ומכרזים בנציבות שירות המדינה. את הדו"ח    1
כתבה וערכה: יערה אלדמע, איסוף ועיבוד נתונים: ניהאיה דיאב.

דוגמאות להתאמות שניתנות לזכאים: מתן תוספת זמן, הקראת בחינה, שימוש בתוכנות להגדלת טקסט, ליווי של איש צוות,   2
הנגשה פיזית ועוד.

לדוגמה, ביטול או הוספת שלבי מיון, שינוי במשקל של שלב מיון וכדומה.  3
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 4. הבניית תהליך ועדת הבוחנים במטרה להבטיח שוויון והוגנות בשלב מיון זה: 

  פיתוח גיליונות מובנים למדדי הערכה לפי אשכולות תפקידים. 

  יצירת בנק שאלות מובנות והוספת סימולציה מקצועית לאבחון פוטנציאל התאמה באופן 

מיטבי.

  תיעוד ממוחשב של הוועדה הבוחנת והגברת השקיפות מול המועמדים.

  פיתוח והנגשה של נהלי ועדת הבוחנים ומתן ידע לאבחון הוגן של מועמדים מרקע מגוון.

5. הדרכה והסברה:

  כתיבה ופרסום של מדריך מקצועי לאבחון והערכה של אוכלוסיות מרקע מגוון.

  הדרכות לפיתוח והעלאת המודעות באשר לחסמי המערכת העלולים להוביל לאבחון חסר 

של מועמדים מרקע מגוון. הדרכות אלו מועברות למכוני המיון, ממוני גיוון תעסוקתי, מרכזי 

ועדות הבוחנים ועוד.

  קיום ימי אוריינטציה והסברה למועמדים לשירות המדינה, במטרה להגביר חשיפה ולתת 

את הידע הנדרש בכדי להיערך בהתאם לתהליך המיון.

6. מרכז שירות נגיש ורב-ערוצי:

  הפעלת מרכז שירות ארצי, זו השנה החמישית אשר מנגיש מידע ומלווה מעת הגשת 

המועמדות ועד בחירת המועמד כזוכה במכרז. מרכז השירות פועל בצ'אט, בטלפון ובפניה 

מקוונת דרך מערכת הגיוס.

2. פעולות צפויות של אגף בכיר בחינות ומכרזים 

  פניה יזומה למועמדים מרקע מגוון למכרזים חדשים בהתאם לביצועיהם בהליכי מיון 

קודמים.

  השקת פעילות הגיוס ברשתות ייעודיות לאיתור אקטיבי של עובדים. 

  פיתוח ושכלול מדריכי ידע ממוקדי אוכלוסייה לצורך הבטחת הליך מיון הוגן ושוויוני.

  פיתוח מנגנון העדפה מתקנת דיפרנציאלית אשר יאפשר מתן העדפה לאוכלוסיות המצויות 

בתת ייצוג בהתאמה לשיעורי הייצוג הייחודיים ביחידה הקולטת. 
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3. נתונים כלליים - הליכי הגיוס והמיון בשירות המדינה4

• 	 149,791 הוגשו  אליהם  המדינה,  לשירות  מכרזים   7,031 פורסמו   2018 בשנת 

מועמדויות.

• הולם. 	 לייצוג  הזכאיות  לאוכלוסיות  ייועדו  מכרזים(   580( המכרזים  מכלל   8.3% 

נתון זה נמוך מהנתון המקביל לשנת 2017, שעמד על 9.5%.

• 15.4% מכלל הנבחרים במכרזים הלא מיועדים הם עובדים הזכאים לייצוג הולם.	

4. נתוני מכרזים מיועדים לאוכלוסיות מרקע מגוון

• 4.4% מכרזים יועדו לחברה הערבית מתוך כלל המכרזים )308 מכרזים(.	

• 1.2% מכרזים יועדו ליוצאי אתיופיה מתוך כלל המכרזים )84 מכרזים(.	

• 1.6% מכרזים יועדו לאנשים עם מוגבלות מתוך כלל המכרזים )113 מכרזים(.	

• 1.1% מכרזים יועדו לחרדים מתוך כלל המכרזים )75 מכרזים(.	

ממוצע מועמדויות למכרז לפי אוכלוסיית ייעוד 
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 אגף בכיר בחינות ומכרזים צפויות של לות ועפ .ב

  הם בהליכי מיון קודמיםבהתאם לביצועי למכרזים חדשיםמגוון מרקע פניה יזומה למועמדים. 
  ות ייעודיות לאיתור אקטיבי של עובדיםהגיוס ברשתהשקת פעילות.  
 כי ידע ממוקדי אוכלוסייה לצורך הבטחת הליך מיון הוגן ושוויוניייתוח ושכלול מדרפ. 
  תת בפיתוח מנגנון העדפה מתקנת דיפרנציאלית אשר יאפשר מתן העדפה לאוכלוסיות המצויות

 בהתאמה לשיעורי הייצוג הייחודיים ביחידה הקולטת. ייצוג 
 

 25הליכי הגיוס והמיון בשירות המדינה -ם ם כלליינתוני .ג
  יותומועמד 149,791הוגשו  םאליה ,לשירות המדינהכרזים מ 7,031פורסמו  2018בשנת. 
 8.3% נמוך ייועדו לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם. נתון זה מכרזים(  580)המכרזים כלל מ

 .9.5%שעמד על  ,2017מהנתון המקביל לשנת 
 15.4% מכלל הנבחרים במכרזים הלא מיועדים הם עובדים הזכאים לייצוג הולם. 

 
 מכרזים מיועדים לאוכלוסיות מרקע מגווןנתוני  .ד

 %4.4  מכרזים( 308לחברה הערבית מתוך כלל המכרזים ) יועדומכרזים. 
 %1.2 מכרזים( 84כלל המכרזים ) מכרזים יועדו ליוצאי אתיופיה מתוך. 
 1.6% ( 113מכרזים יועדו לאנשים עם מוגבלות מתוך כלל המכרזים )מכרזים. 
 %1.1 ( 75מכרזים יועדו לחרדים מתוך כלל המכרזים )מכרזים. 

 

  לפי אוכלוסיית ייעוד ממוצע מועמדויות למכרזכותרת גרף:  

 

 

  לממוצע  והגיע כמעט 2018משמעותית בשנת עלה ממוצע המועמדויות של ערבים במשרות מיועדות
 .של האוכלוסייה הכללית

  נמוך עולה באופן עקבי, אך עדיין ממוצע המועמדויות של יוצאי אתיופיה במשרות מיועדות
 .משמעותית מהממוצע של האוכלוסייה הכללית

בשל העובדה שחרדים ועולים חדשים הם אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם מהעת האחרונה, ובשל תהליך התאמת 
 .הצגת נתונים ביחס אליהם תיעשה ככל שאלו קיימים, 2018הממשלתיות אשר נמשך במהלך המערכות 

אוכלוסייה כללית חברה ערבית יוצאי אתיופיה אנשים עם מוגבלות מגזר חרדי

ממוצע מועמדויות לפי אוכלוסיית ייעוד

2016 2017 2018

• 	 2018 בשנת  משמעותית  עלה  מיועדות  במשרות  ערבים  של  המועמדויות  ממוצע 

והגיע כמעט לממוצע של האוכלוסייה הכללית.

• יוצאי אתיופיה במשרות מיועדות עולה באופן עקבי, אך 	 ממוצע המועמדויות של 

עדיין נמוך משמעותית מהממוצע של האוכלוסייה הכללית.

• ממוצע המועמדויות של אנשים עם מוגבלות במשרות מיועדות עלה ביחס ל-2017 	

אך עדיין נמוך מאוד מהממוצע של האוכלוסייה הכללית.

בשל העובדה שחרדים ועולים חדשים הם אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם מהעת האחרונה, ובשל תהליך התאמת המערכות   4
הממשלתיות אשר נמשך במהלך 2018, הצגת נתונים ביחס אליהם תיעשה ככל שאלו קיימים.

אוכלוסייה כללית חברה ערבית יוצאי אתיופיה אנשים עם מוגבלות מגזר חרדי
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• ממוצע המועמדויות של חרדים במשרות מיועדות גבוה באופן שמכפיל את הממוצע 	

של האוכלוסייה הכללית. בנוסף, במגזר זה חלה העלייה הגבוהה ביותר ביחס לשנה 

שעברה )כמעט פי 6(. 

שיעורי עמידה בתנאי סף במשרות המיועדות - 2018
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  מוך נאך עדיין  2017-עלה ביחס לממוצע המועמדויות של אנשים עם מוגבלות במשרות מיועדות
 .מהממוצע של האוכלוסייה הכללית מאוד

  ממוצע המועמדויות של חרדים במשרות מיועדות גבוה באופן שמכפיל את הממוצע של האוכלוסייה
 (. 6ביותר ביחס לשנה שעברה )כמעט פי  ההעלייה הגבוה חלהבנוסף, במגזר זה  .הכללית

 

  במשרות המיועדות  עמידה בתנאי סף שיעוריכותרת גרף: 

  

 בשיעורים דומים לאוכלוסייה הכללית ות בתנאי סףהאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם עומד .
בממוצע  62%-ביחס לבממוצע  54%של , תנמוכים יחסיעמידה אתיופיה עם שיעורי יוצאי 

 .באוכלוסייה הכללית
 

 )שאינם מיועדים( כללייםמכרזים גיוון בנתוני  .ה
 מועמדויות 138,132אליהם הוגשו  ,האוכלוסייהמכרזים לכלל  6,451פורסמו  2018-ב. 
 23.5% מהמועמדים משתייכים לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם.  
 15.4%  הזכאיות לייצוג הולם לאוכלוסיות משתייכים כללייםמכלל הנבחרים במכרזים. 

 

  כללייםמכרזים כותרת גרף: שיעורי ייצוג לאוכלוסיות מרקע מגוון ב
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• האוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם עומדות בתנאי סף בשיעורים דומים לאוכלוסייה 	

הכללית. יוצאי אתיופיה עם שיעורי עמידה נמוכים יחסית, של 54% בממוצע ביחס 

ל-62% בממוצע באוכלוסייה הכללית.
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5. נתוני גיוון במכרזים כלליים )שאינם מיועדים(

• ב-2018 פורסמו 6,451 מכרזים לכלל האוכלוסייה, אליהם הוגשו 138,132 מועמדויות.	

• 23.5% מהמועמדים משתייכים לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם. 	

• לייצוג 	 הזכאיות  לאוכלוסיות  משתייכים  כלליים  במכרזים  הנבחרים  מכלל   15.4%

הולם.

שיעורי ייצוג לאוכלוסיות מרקע מגוון במכרזים כלליים - 2018 

28 
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• שיעור המועמדים הערבים במכרזים הכללים עומד על 9.7% )13,347 מועמדויות(. 	

אחוז הנבחרים הערבים הינו 8.3%. פער של 15% בין ייצוג המועמדים לייצוג 

הנבחרים.  

• שיעור המועמדים יוצאי אתיופיה במכרזים הכללים עומד על 1.8% )2,509 	

מועמדויות(. אחוז הנבחרים יוצאי אתיופיה הוא 1.2%. פער של 33% בין ייצוג 

המועמדים לייצוג הנבחרים.

• שיעור המועמדים עם מוגבלות במכרזים הכללים עומד על 2.5% )3,414 מועמדויות(. 	

אחוז הנבחרים עם מוגבלות הוא 1.1%. פער של 56% בין ייצוג המועמדים לייצוג 

הנבחרים.

• שיעור המועמדים החרדים במכרזים הכללים עומד על 9% )12,490 מועמדויות(. 	

אחוז הנבחרים החרדים הינו 3%. פער של 67% בין ייצוג המועמדים לייצוג 

הנבחרים.

חברה ערבית יוצאי אתיופיה אנשים עם מוגבלות מגזר חרדי
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 פרק ג' 

מנהיגות בשירות המדינה
לתכניות העתודה של שירות המדינה חשיבות סגולית בעיצוב עתודת הניהול הבאה של שירות המדינה. 

קידום תמהיל משתתפים מגוון לצד היכרות מעמיקה עם החברה הישראלית בתכניות העתודה יתרמו 

של  התרבותית  ולכשירותה  הבכירים  ובדרגים  הביניים  בדרגי  מגוון  מרקע  עובדים  של  הייצוג  להגדלת 

עתודת הניהול. בגלל החשיבות הרבה שיש לתכניות העתודה בקידום יעד איכותי זה, ייחדנו להן לראשונה 

פרק בדו"ח.

יוצגו נתוני  הפרק יסקור חמש תכניות עתודה מטעם נציבות שירות המדינה )להלן(. ביחס לכל תכנית 

הגיוון של בוגרי התכנית, נתונים אודות גיוון המרצים ומידע אודות התכנים הנלמדים העוסקים בהיכרות 
עומק עם החברה הישראלית.1

  תכניות עתודה ומצוינות לשירות המדינה:

• צוערים לשירות המדינה	

• תכנית משפיעים לשילוב חרדים בשירות המדינה	

  תכניות עתודה ניהולית לקידום בשירות המדינה:

• תואר שני במדיניות ציבורית למנהלים בשירות המדינה, האוניברסיטה העברית	

• תכנית העתודה לסגל בכיר, המדרשה הלאומית למנהיגות ממשל וניהול 	

• תכנית העמיתים לסגל בכיר, המדרשה הלאומית למנהיגות ממשל וניהול	

1. צוערים לשירות המדינה

ונועדה  הציבורי",  למנהל  צוערים  "עתידים:  לתכנית  כהמשך  הוקמה  המדינה  לשירות  צוערים  תכנית 

מכוח החלטת ממשלה מספר  נוסדה  שינוי בשירות המדינה. התכנית  נושאת  ניהולית  להכשיר עתודה 

1244 מינואר 2010. 

אגף צוערים לשירות המדינה בנציבות שירות המדינה מנהל את התכנית אשר הפעילה שישה מחזורים 

במהלך שש שנות קיומה )2018-2012(. לתכנית 194 בוגרים )כ-30 בוגרים בכל מחזור(. 

תכנית הצוערים נמשכת שש שנים בהן השנתיים הראשונות כוללות לימודי תואר שני במדיניות ציבורית 

ותכנית הכשרה ולאחר מכן שיבוץ הצוערים במשך ארבע שנים בצמתי השפעה בשירות המדינה. 

הנתונים המוצגים התקבלו מתוכניות המנהיגות. נתונים בדבר בוגרים שהינם עולים חדשים קיימים רק בחלק מהתכניות,   1
ככל שאלו קיימים הם מוצגים לפניכם. 
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 נתוני גיוון של בוגרי ומשתתפי תכנית צוערים לשירות המדינה
)מתוך ששת מחזורי התכנית - 2018(

)2012

30 
 

 מנהיגות בשירות המדינה - פרק ג'

 לתכניות העתודה של שירות המדינה חשיבות סגולית בעיצוב עתודת הניהול הבאה של שירות המדינה. 

קידום תמהיל משתתפים מגוון לצד היכרות עומק עם החברה הישראלית בתכניות העתודה יתרמו להגדלת 
הייצוג של עובדים מרקע מגוון בדרגי הביניים ובדרגים הבכירים ולכשירותה התרבותית של עתודת הניהול. 

 פרק בדו"ח. ונהלראשבגלל החשיבות הרבה שיש לתכניות העתודה בקידום יעד איכותי זה, ייחדנו להן 

ביחס לכל תכנית יוצגו נתוני הגיוון טעם נציבות שירות המדינה )להלן(. יסקור חמש תכניות עתודה מהפרק 
עוסקים בהיכרות עומק ומידע אודות התכנים הנלמדים ה של בוגרי התכנית, נתונים אודות גיוון המרצים

 .26עם החברה הישראלית

  המדינה:לשירות עתודה ומצוינות תכניות 
 צוערים לשירות המדינה 
 תכנית משפיעים לשילוב חרדים בשירות המדינה 

 לקידום בשירות המדינה תכניות עתודה ניהולית: 
 מדיניות ציבורית למנהלים בשירות המדינה, האוניברסיטה העבריתתואר שני ב 
  תכנית העתודה לסגל בכיר, המדרשה הלאומית למנהיגות ממשל וניהול 
  המדרשה הלאומית למנהיגות ממשל וניהוללסגל בכירהעמיתים תכנית , 

 
 לשירות המדינה צוערים .א

ונועדה  ,עתידים: צוערים למנהל הציבורי""קמה כהמשך לתכנית הותכנית צוערים לשירות המדינה 
 1244תכנית נוסדה מכוח החלטת ממשלה מספר ה  .להכשיר עתודה ניהולית נושאת שינוי בשירות המדינה

 . 2010ינואר מ

שישה מחזורים  פעילההאשר תכנית אגף צוערים לשירות המדינה בנציבות שירות המדינה מנהל את ה
 בוגרים בכל מחזור(.  30-בוגרים )כ 194. לתכנית (2018-2012) שש שנות קיומהמהלך ב

לימודי תואר שני במדיניות ציבורית כוללות השנתיים הראשונות תכנית הצוערים נמשכת שש שנים בהן 
 שנים בצמתי השפעה בשירות המדינה.  ארבעהצוערים במשך שיבוץ ותכנית הכשרה ולאחר מכן 

 (2012-2018)מתוך ששת מחזורי התכנית  שירות המדינהלמשתתפי תכנית צוערים בוגרי ונתוני גיוון של 

 
 

 יחד עם זאת שיעורי , הישראליתהחברה ייצוג לכל  בתכנית צוערים לשירות המדינה קיים
  :נמוכיםבמהלך כל שנות התכנית הייצוג 
o 5.2% ( 10צוערים מהחברה הערבית )צוערים. 
o 1.6% ( 3צוערים יוצאי אתיופיה )צוערים. 
o 2.1% ( 4צוערים חרדים )צוערים. 

קיימים רק בחלק  דשים. נתונים בדבר בוגרים שהינם עולים חהנתונים המוצגים התקבלו מתוכניות המנהיגות
   הם מוצגים לפניכם. ככל שאלו קיימים, מהתכניות

משתתפי תכנית צוערים לשירות המדינה

אוכלוסייה כללית חברה ערבית יוצאי אתיופיה עולים חדשים מגזר חרדי              

   בתכנית צוערים לשירות המדינה קיים ייצוג לכל החברה הישראלית, יחד עם זאת 

שיעורי הייצוג במהלך כל שנות התכנית נמוכים: 

• 5.2% צוערים מהחברה הערבית )10 צוערים(.	

• 1.6% צוערים יוצאי אתיופיה )3 צוערים(.	

• 2.1% צוערים חרדים )4 צוערים(.	

• 2.1% צוערים עולים חדשים )4 צוערים(.	

• 89.1% צוערים מהאוכלוסייה הכללית )173 צוערים(.	

• מוגבלות אך מטעמי 	 ייצוג לאנשים עם  ישנו  ומשתתפי התכנית  בוגרי  מבין 

צנעת הפרט לא מובאים כאן.

• לא התקבלו נתונים על מרצי התכנית ועל תכני הלימוד.	

2. 'משפיעים' לשילוב חרדים בשירות המדינה

תכנית 'משפיעים' לשילוב חרדים בשירות המדינה נועדה לייצר עתודה חרדית שתשתלב ביחידות שירות 

המדינה ותגוון את שורותיו. התכנית קמה מכוח החלטת הממשלה 869 מדצמבר 2015. 

אגף צוערים לשירות המדינה מנהל את התכנית בשיתוף משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, 

משרד הפנים וקרן קמ"ח, המקדמת תעסוקת חרדים. תכנית 'משפיעים' כוללת 50 תקנים שנתיים )25 

נשים ו-25 גברים(. בכל שנה צפויים 35 בוגרים להיות מושמים בשירות המדינה ו-15 בשלטון המקומי. 

עד כה יצא לפועל מחזור אחד, אשר מונה 20 משתתפים ו-25 משתתפות. מחזור ב' של התכנית צפוי 

לצאת לדרך במהלך 2019. 

אוכלוסייה כללית

חברה ערבית

מגזר חרדי

עולי� חדשי�

יוצאי אתיופיה

89.1%
5.2%

2.1%

2.1%

1.6%
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המשתתפים בתכנית 'משפיעים' משקפים את המגזר החרדי על גווניו השונים. כך ניתן ייצוג לשלושת 

זרמיו המרכזיים: חסידים, ליטאים וספרדים.

• מבין משתתפות התכנית הייצוג הרב ביותר הוא מהזרם הליטאי. מבין המשתתפים, 	

הייצוג הרב ביותר הוא מהזרם החסידי.

• מבין משתתפי התכנית ישנו ייצוג לאנשים עם מוגבלות אך מטעמי צנעת הפרט לא 	

נביאו.

32 
 

 נתוני גיוון של מרצי תכנית משפיעים 

 

 
  מרצות הן אחוז 30-כמבין המרצים בתכנית משפיעים.  
 יחד עם זאת, ניכר ניכר כי התכנית הצליחה לייצר צוות מרצים מגוון אם כי לא באחוזים גבוהים .

   .חרדיםמרצים גבוה של שיעור 
 

o לא נמסר מידע אודות תכני הלימוד. 
 

 בשירות המדינה מדיניות ציבורית למנהליםתואר שני ב .ג

מתקיימת בשיתוף נציבות שירות המדינה  שני במדיניות ציבורית למנהלים בשירות המדינההתואר התכנית 
מטרת התכנית היא להכשיר אוניברסיטה העברית. ב ציבורית וממשלבית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ו

בין האקדמיה  תוך חיבור לאתגרים ולצרכים הייחודיים של השירות הציבורימנהלים בשירות המדינה 
 . לשטח

מגוון מייצג בקרב נבחרים מתוך מטרה ליצור המנהלים בדרגי ביניים  25-כבתכנית בכל שנה משתתפים 
  .  של משתתפי התכניתיהם השונים תפקיד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85%

3.5%

0.5%1%
1%

9%

נתוני גיוון של מרצי תכנית משפיעים

אוכלוסייה כללית חברה ערבית יוצאי אתיופיה

אנשים עם מוגבלות עולים חדשים מגזר חרדי

79%

4.5%

1%
0%

0.5%

13%

נתוני גיוון של מרצי תכנית משפיעות

אוכלוסייה כללית  חברה ערבית יוצאי אתיופיה

אנשים עם מוגבלות עולים חדשים מגזר חרדי

• מבין המרצים בתכנית משפיעים כ-30% הן מרצות. 	

• ניכר כי התכנית הצליחה לייצר צוות מרצים מגוון אם כי לא באחוזים גבוהים. יחד עם 	

זאת, ניכר שיעור גבוה של מרצים חרדים. 

• לא נמסר מידע אודות תכני הלימוד.	

מגזר חרדיאוכלוסייה כללית

אנשי� ע� מוגבלותחברה ערבית
יוצאי אתיופיהעולי� חדשי�

85%9%

3.5% 1%
1%

0.5%

מגזר חרדיאוכלוסייה כללית

אנשי� ע� מוגבלותחברה ערבית
יוצאי אתיופיהעולי� חדשי�
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4.5%
1%
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נתוני גיוון של מרצי תכנית משפיעות

מגזר חרדיאוכלוסייה כללית

אנשי� ע� מוגבלותחברה ערבית
יוצאי אתיופיהעולי� חדשי�

85%9%

3.5% 1%
1%

0.5%

מגזר חרדיאוכלוסייה כללית

אנשי� ע� מוגבלותחברה ערבית
יוצאי אתיופיהעולי� חדשי�

85%9%

3.5% 1%
1%

0.5%

חסידי�ספרדי�ליטאי�

43%
24%

33%

חב״דחסידי�ספרדי�ליטאי�

29.7%

35.3%
5.9%

29.1%

נתוני גיוון של משתתפי
תכנית משפיעים

התפלגות הזרמים הפנימיים
במגזר החרדי2

נתוני גיוון של מרצי תכנית משפיעים
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3. תואר שני במדיניות ציבורית למנהלים בשירות המדינה

שירות  נציבות  בשיתוף  מתקיימת  המדינה  בשירות  למנהלים  ציבורית  במדיניות  השני  התואר  תכנית 

המדינה ובית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל באוניברסיטה העברית. מטרת התכנית היא 

בין  חיבור  תוך  הציבורי  השירות  של  הייחודיים  ולצרכים  לאתגרים  המדינה  בשירות  מנהלים  להכשיר 

האקדמיה לשטח. 

בכל שנה משתתפים בתכנית כ-25 מנהלים בדרגי ביניים הנבחרים מתוך מטרה ליצור מגוון מייצג בקרב 

תפקידיהם השונים של משתתפי התכנית. 

 נתוני גיוון של בוגרי תכנית המנהלים 
בשלושת מחזוריה האחרונים 2018-2016 )69 בוגרים(

  שיעורי הייצוג של אוכלוסיות מרקע מגוון נמוכים מאוד:

• 4.3% בוגרים ערבים )3 בוגרים(.	

• 1.4% בוגרים יוצאי אתיופיה )בוגר אחד(.	

•  4.3% בוגרים חרדים )3 בוגרים(.	

ואינו  נמוך מאוד  ייצוג המגוון הישראלי בקרב משתתפי התוכנית  כי     ניתן לראות 

עומד ביעדי הייצוג הממשלתיים. אכן, זוהי משימה לא פשוטה נוכח שיעורי הייצוג 

מועמדים  מאות  מייצגים  אלו  אחוזים   - לזכור  יש  אך  הביניים,  בדרג  הנמוכים 

פוטנציאליים מרקע מגוון. 

   יש לפעול באופן פרו-אקטיבי לייצוגו ההולם של המגוון הישראלי כולו, בדגש על 

אנשים עם מוגבלות שאינם מיוצגים כלל בתכנית.

 נתוני גיוון של משתתפי 
תכנית המנהלים

 אחוזי ייצוג בדרג הביניים 
בשירות המדינה

מגזר חרדיאוכלוסייה כללית

יוצאי אתיופיהחברה ערבית

90%

4.5%
4.5%

1.4%

עולי� חדשי�

מגזר חרדיאוכלוסייה כללית

יוצאי אתיופיהחברה ערבית

92.2%7%

0.6%

0.2%

עולי� חדשי�

מגזר חרדיאוכלוסייה כללית

יוצאי אתיופיהחברה ערבית

92.2%7%

0.6%

0.2%

עולי� חדשי�

מגזר חרדיאוכלוסייה כללית

יוצאי אתיופיהחברה ערבית

92.2%7%

0.6%

0.2%
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תכני הלימוד הנוגעים להיכרות עומק עם החברה הישראלית

• החברה 	 עם  עומק  היכרות  שעניינם  קורסים  מספר  נלמדים  הלימודים  בתכנית 

הישראלית: קורס "החברה בישראל", "ערכים בחברה הישראלית", "סוגיות בחברה 

הישראלית", "ישראל 2048: דמות הארץ בעתיד', "דמוקרטיה: משברים ואתגרים".

• בין התיאוריה 	 ולשילוב  נערכים מספר סיורים להכרת השטח  נוסף לאלו, בתכנית 

הפזורה  עם  והכרות  לדרום  סיור  ירושלים,  למזרח  סיור  למשל:  כך  לפרקטיקה, 

הבדואית, סיור למאה שערים, סיור ללוד ועוד.

• מתוך 24 מרצי התכנית שניים חרדים, כלומר 8.3%. 	

4. תכנית העתודה לסגל הבכיר, המדרשה הלאומית למנהיגות ממשל וניהול

תכנית העתודה לסגל בכיר של המדרשה הלאומית נועדה לפתח את יכולות המנהיגות והניהול של מנהלים 

בשירות המדינה אל מול האתגרים של המערכת הממשלתית. התכנית מכשירה מנהלים בדרג הביניים 

שזוהו כמי שעתידים לשמש בתפקידים בכירים בשירות המדינה.

בכל שנה נפתחים שני מחזורים של תכנית העתודה, כאשר בכל מחזור כ-30 משתתפים. 

 נתוני גיוון של בוגרי תכנית העתודה לסגל הבכיר לשירות המדינה
)מתוך ששת מחזורי התכנית 2017-2016, 188 בוגרים(3
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 188, 2016-201728 ך ששת מחזורינתוני גיוון של בוגרי תכנית העתודה לסגל הבכיר לשירות המדינה )מתו
  בוגרים(

 
  של משתתפים מרקע מגוון בתכנית העתודה נמוכיםשיעורי הייצוג: 

o 8.5% ( 16בוגרים ערבים )בוגרים. 
o 0.5% (בוגרים יוצאי אתיופיה )בוגר אחד. 
o 2.6% ( 3בוגרים חרדים )בוגרים. 
o  צנעת הפרט לא נביאומבין משתתפי התכנית ישנו ייצוג לאנשים עם מוגבלות אך מטעמי. 

  גבוה משיעור ייצוגם בדרג הביניים אך עדיין אינו כי שיעורי הייצוג של בוגרים ערבים ניתן לראות
עומד  אינונמוך מאוד ובקרב משתתפי התוכנית עומד ביעד הממשלתי. ייצוג לייתר המגוון הישראלי 

 ביעדי הייצוג הממשלתיים. 
אחוזים אלו  -אכן, זוהי משימה לא פשוטה נוכח שיעורי הייצוג הנמוכים בדרג הביניים, אך יש לזכור 

 מרקע מגוון.  מאות מועמדים פוטנציאלייםמייצגים 
 

o לא הועברו נתונים אודות מרצים או תכנים בתכנית. 
 

 , המדרשה הלאומית למנהיגות ממשל וניהולתכנית העמיתים לסגל הבכיר .ה

לפתח ולהעמיק את יכולות  המטרבלמנהלים בכירים בשירות המדינה  מיועדתתכנית העמיתים לסגל בכיר 
  .עם האתגרים אותם מציבה החברה הישראלית להתמודד הם ולהכשירםהמנהיגות והניהול של

 מנהלים מצטיינים.  25-משתתפים ככאשר בכל תכנית  ,תכניתשנה נפתחים שני מחזורים לבכל 

 

 

 

 .2018לא הועברו נתוני  

88.5%

8.4%
0.5% 2.6%

נתוני גיוון של בוגרי תכנית  
העתודה לסגל הבכיר

אוכלוסייה כללית חברה ערבית

יוצאי אתיופיה   מגזר חרדי

92.2%

7% 0.6% 0.2%

אחוזי ייצוג בדרג הביניים

אוכלוסייה כללית חברה ערבית

יוצאי אתיופיה עולים חדשים 
  שיעורי הייצוג של משתתפים מרקע מגוון בתכנית העתודה נמוכים:

• 8.5% בוגרים ערבים )16 בוגרים(.	

• 0.5% בוגרים יוצאי אתיופיה )בוגר אחד(.	

• 2.6% בוגרים חרדים )3 בוגרים(.	

• צנעת 	 מטעמי  אך  מוגבלות  עם  לאנשים  ייצוג  ישנו  התכנית  משתתפי  מבין 

הפרט לא נביאו.

נתוני גיוון של בוגרי תכנית
אחוזי ייצוג בדרג הבינייםהעתודה לסגל הבכיר

מגזר חרדיאוכלוסייה כללית

יוצאי אתיופיהחברה ערבית

88.5%
8.4%

2.6%

0.5%

מגזר חרדיאוכלוסייה כללית

יוצאי אתיופיהחברה ערבית

92.2%

7%
0.6%

0.2%

מגזר חרדיאוכלוסייה כללית

אנשי� ע� מוגבלותחברה ערבית
יוצאי אתיופיהעולי� חדשי�

85%9%

3.5% 1%
1%

0.5%

מגזר חרדיאוכלוסייה כללית

אנשי� ע� מוגבלותחברה ערבית
יוצאי אתיופיהעולי� חדשי�

85%9%

3.5% 1%
1%

0.5%
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   ניתן לראות כי שיעורי הייצוג של בוגרים ערבים גבוה משיעור ייצוגם בדרג הביניים 

אך עדיין אינו עומד ביעד הממשלתי. ייצוג לייתר המגוון הישראלי בקרב משתתפי 

התוכנית נמוך מאוד ואינו עומד ביעדי הייצוג הממשלתיים. אכן, זוהי משימה לא 

- אחוזים אלו  נוכח שיעורי הייצוג הנמוכים בדרג הביניים, אך יש לזכור  פשוטה 

מייצגים מאות מועמדים פוטנציאליים מרקע מגוון. 

• לא הועברו נתונים אודות מרצים או תכנים בתכנית.	

5. תכנית העמיתים לסגל הבכיר, המדרשה הלאומית למנהיגות ממשל וניהול

את  ולהעמיק  לפתח  במטרה  המדינה  בשירות  בכירים  למנהלים  מיועדת  בכיר  לסגל  העמיתים  תכנית 

יכולות המנהיגות והניהול שלהם ולהכשירם להתמודד עם האתגרים אותם מציבה החברה הישראלית. 

בכל שנה נפתחים שני מחזורים לתכנית, כאשר בכל תכנית משתתפים כ-25 מנהלים מצטיינים. 

 נתוני גיוון של בוגרי תכנית העמיתים לסגל הבכיר בשירות המדינה 
)מתוך ששת מחזורי התכנית 2016-2018, 142 בוגרים(

35 
 

, 2018-2016נתוני גיוון של בוגרי תכנית העמיתים לסגל הבכיר בשירות המדינה )מתוך ששת מחזורי התכנית 
 בוגרים( 142

 

 :שיעורי הייצוג בתכנית הבכירים נמוכים עוד יותר מתכנית העתודה 
o 7% בוגרים( 10) ערבים בוגרים. 
o 1.4%  (בוגריםבוגרים חרדים )שני. 
o  אנשים עם מוגבלותלאתיופיה וייצוג לעובדים יוצאי כל אין. 

  שקף את החברה הישראלית. איננו מניתן לראות כי ייצוג המגוון הישראלי בקרב משתתפי התוכנית
הגיוון ששיעורי ייצוג על כן, ככל  מרקע מגוון בדרג הבכיר נמוך מאוד.זאת, שיעור העובדים יתרה מ

דים בדרג הבכיר ובתכניות העתודה כך נראה יותר עוביגדל, בדרגי הביניים ובתוכניות העתודה 
  .המיועדות לו

 
o לא הועברו נתונים אודות מרצים או תכנים בתכנית. 

  

96.0%

3.5%
0.1% 0.4%

אחוזי ייצוג בדרג הבכיר

אוכלוסייה כללית חברה ערבית

יוצאי אתיופיה עולים חדשים 

92%

7%

1%

נתוני גיוון של בוגרי תכנית  
העמיתים לסגל הבכיר 

אוכלוסייה כללית חברה ערבית מגזר חרדי  

  שיעורי הייצוג בתכנית הבכירים נמוכים עוד יותר מתכנית העתודה:

• 7% בוגרים ערבים )10 בוגרים(.	

• 1.4% בוגרים חרדים )שני בוגרים(.	

• אין כל ייצוג לעובדים יוצאי אתיופיה ולאנשים עם מוגבלות.	

96%3.5%

0.4%

0.1%

מגזר חרדיאוכלוסייה כללית

חברה ערבית

עולי� חדשי�

יוצאי אתיופיה

נתוני גיוון של בוגרי תכנית
העמיתים לסגל הבכיר

אחוזי ייצוג בדרג הבכיר

96%3.5%

0.4%

0.1%

מגזר חרדיאוכלוסייה כללית

חברה ערבית

עולי� חדשי�

יוצאי אתיופיה

96%3.5%

0.4%

0.1%

מגזר חרדיאוכלוסייה כללית

חברה ערבית

עולי� חדשי�

יוצאי אתיופיה

מגזר חרדיאוכלוסייה כללית

יוצאי אתיופיהחברה ערבית

92%7%
1%

43  | #מגוונים_את_שירות_המדינה  



ייצוג המגוון הישראלי בקרב משתתפי התוכנית איננו משקף את     ניתן לראות כי 

נמוך  יתרה מזאת, שיעור העובדים מרקע מגוון בדרג הבכיר  החברה הישראלית. 

מאוד. על כן, ככל ששיעורי ייצוג הגיוון בדרגי הביניים ובתוכניות העתודה יגדל, כך 

נראה יותר עובדים בדרג הבכיר ובתכניות העתודה המיועדות לו. 

• לא הועברו נתונים אודות מרצים או תכנים בתכנית.	
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סיכום דו"ח גיוון וייצוג 
בשירות המדינה לשנת 2018

הדו"ח מציג מגמה חיובית ביחס לרוב היעדים הממשלתיים שהוצבו לו - שירות המדינה הפך למגוון ומכיל 
ובאופן עקבי. הדרך  יותר בשנת 2018. כך, שיעורי הייצוג של המגוון הישראלי בשירות המדינה עולה 
עוד ארוכה, אך המגמות  באוכלוסייה,  לייצוג הקבוצות השונות בחברה הישראלית, בהתאם לשיעורם 
מעידות יותר מכל כי המטרה שהצבנו לעצמנו היא ריאלית וישימה, וזו עדות חשובה לסיומה של שנת 
פעילות אינטנסיבית ראשונה. יחד עם זאת, התמונה העולה מהדו"ח מצביעה על נחיצותו של השלב הבא, 
המעמיק יותר - העלאת אחוזי הייצוג לעובדים מרקע מגוון בדרג הביניים ובדרג הבכיר תוך הפחתת ייצוג 

היתר של אוכלוסיות אלה בדרג הכניסה.

פערי הייצוג המשמעותיים הקיימים לאורך ההיררכיה מעלים את הצורך בביצוע בדיקה מעמיקה של 
חסמי הקליטה בקבלת עובדים מרקע מגוון, בדרכי הקידום והשימור שלהם. התייחסות עומק לשלוש 

הנקודות הללו תאפשר פיתוחו של מענה אפקטיבי.

ולכשירותה  הבכירים  בדרגים  מגוון  מרקע  עובדים  של  הייצוג  להגברת  הברורים  השינוי  ממנועי  אחד 
התרבותית של הנהלות שירות המדינה, טמון בתכניות העתודה. בשל חשיבותן הסגולית של תכניות אלו, 
יוחד להן פרק נפרד בדו"ח השנתי. מסקנותיו מלמדות על קיומו של ייצוג נמוך עד אפסי של עובדים מרקע 
מגוון בכל אחת מחמש תכניות העתודה שנסקרו על אף המאמצים שנעשו עד כה. הרכבת משקפי הגיוון 
בתוכניות ההכשרה היא קריטית להצלחת המאמץ לגיוון דרגי הביניים והדרגים הבכירים ולהכשרתם של 

אלו לשרת את כל אזרחי ישראל. 

סקירת תכניות העתודה תיעשה מעתה בכל שנה ותכנס כפרק קבוע בדו"ח. האגף לגיוון תעסוקתי רואה 
עצמו מחויב לעשייה משותפת לו ולתכניות אלה, מתוך הנחה שזו תוביל לשיעורי ייצוג גבוהים בהרבה. 
לפרק הייעודי בדו"ח השנתי לשנת 2019 יתווספו דיווח על הפעולות שננקטו בנושא והמלצות שיגובשו 

לאורך השנה.

התרבותית.  ולכשירותו  המדינה  שירות  לגיוון  מתפשרת  ובלתי  עקבית  לעבודה  מחויב  המדינה  שירות 
הקמת האגף לגיוון תעסוקתי כחלק מהאגף לתכנון אסטרטגי ומדיניות, העוסק בבניין מצבת כוח האדם 
בשירות המדינה והתאמתו לצרכים המשתנים במשק הישראלי ובזירה הבינלאומית, ממסגרת את נושא 

הגיוון התעסוקתי כמשימה אסטרטגית ראשונה במעלה. 

את  מבטא  המדינה,  שירות  ולכשירות  לגיוון  האחרונה  בשנה  שננקטו  הצעדים  מקצת  המביא  זה  דו"ח 
המחויבות לקידום התהליך המשמעותי והמורכב. תהליך שבסופו יהיה שירות המדינה בבואה של החברה 
הישראלית כולה, ישרת אותה כראוי ויאפשר לכל ישראלי וישראלית שירצו, להשתלב בו בזכות הכישורים 

והמיומנויות שלהם, וללא קשר למוצאם או לצבע עורם.

כאמור, הדרך ארוכה, אבל דו"ח זה מוכיח שאכן יש דרך ושנוכל לפסוע בה.

יחד ובשותפות, נבטיח שוויון והוגנות לאזרחי ישראל כולם.
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 נספח א׳ 

שיעורי ייצוג של עובדים מרקע 
מגוון ביחידות שירות המדינה

יחידות שירות המדינהמיניסטריון
חברה 
ערבית

יוצאי 
אתיופיה

עולים 
חדשים

אנשים עם 
מוגבלות

4.23%1.41%0.00%4.23%המדפיס הממשלתיאוצר1

3.85%0.00%0.00%5.13%הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגןאוצר2

6.88%1.25%0.63%2.50%הרשות לשוק ההוןאוצר3

3.54%0.00%0.54%2.18%מנהל התכנוןאוצר4

3.27%0.65%0.16%2.29%משרד האוצראוצר5

6
אוצר

רשות המסים בישראל- מכס 
4.94%1.25%0.05%8.69%ומע"מ

7
אוצר

רשות המסים בישראל - מס 
8.46%1.93%0.16%2.01%הכנסה

1.25%0.75%0.50%8.50%שירות עיבודים ממוחשביםאוצר8

1.94%0.00%1.94%0.00%המכון הגיאולוגיאנרגיה9

4.30%1.61%0.00%1.61%הרשות הממשלתית למים ולביובאנרגיה10

5.73%1.53%0.38%2.29%משרד האנרגיהאנרגיה11

7.58%3.03%0.00%1.52%רשות החשמלאנרגיה12

7.05%1.88%0.16%0.06%הרשות הארצית לכבאות והצלהבטחון פנים13

2.39%1.79%0.40%2.39%משרד לבטחון הפניםבטחון פנים14

5.68%0.44%3.49%7.86%המרכז למיפוי ישראלבינוי ושיכון15

4.85%1.62%0.16%5.82%משרד הבינוי והשיכוןבינוי ושיכון16

13.03%4.40%4.55%2.04%ב. הנפש באר-שבעבריאות17

7.83%6.26%2.35%9.39%בית חולים אברבנאלבריאות18

9.76%6.48%2.86%4.93%בית חולים אסף הרופאבריאות19

4.41%5.54%1.51%6.55%בית חולים באר יעקב - נס ציונהבריאות20

23.20%2.05%1.37%4.05%בית חולים הלל יפה חדרהבריאות21

28.85%0.48%0.62%4.21%בית חולים זיו צפתבריאות22

8.74%9.09%3.86%6.19%בית חולים ע"ש א. וולפסוןבריאות23

33.12%3.25%2.27%4.22%בית חולים פלימן חיפהבריאות24

24.52%2.69%2.48%6.34%בית חולים רמב"ם חיפהבריאות25

2.78%14.66%3.15%10.02%בית חולים שמואל הרופאבריאות26

עמידה מלאה

עמידה בינונית

 רחוקים מהיעד
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יחידות שירות המדינהמיניסטריון
חברה 
ערבית

יוצאי 
אתיופיה

עולים 
חדשים

אנשים עם 
מוגבלות

23.85%1.07%1.53%9.48%בית חולים שער מנשהבריאות27

29.23%0.25%1.64%5.90%המרכז הרפואי לגלילבריאות28

5.88%1.96%2.45%3.43%לשכת הבריאות ירושליםבריאות29

10.43%0.31%0.61%2.45%לשכת הבריאות מחוז הדרוםבריאות30

8.65%3.38%0.42%8.65%לשכת הבריאות מחוז המרכזבריאות31

55.43%0.88%0.00%3.52%לשכת הבריאות מחוז הצפוןבריאות32

24.17%1.86%1.03%6.20%לשכת הבריאות מחוז חיפהבריאות33

0.38%0.38%1.13%6.79%לשכת הבריאות מחוז תל-אביבבריאות34

23.11%4.23%0.60%6.65%מ.גריאטרי ע"ש שוהםבריאות35

3.17%3.17%0.00%11.11%מע. בריה"צ ת"אבריאות36

2.33%2.33%0.00%0.00%מעבדות ברה"צ י-םבריאות37

3.26%0.36%1.45%5.80%מרכז בריאות הנפש יפובריאות38

10.25%13.93%1.64%4.92%מרכז גריאטרי נתניהבריאות39

0.00%8.76%0.00%20.44%מרכז גריאטרי ראשל"צבריאות40

מרכז הרפואי לבריאות הנפש בריאות41
20.00%0.19%1.33%6.86%מזור

18.53%1.27%1.98%6.79%מרכז ירושלמי לבריאות הנפשבריאות42

מרכז לבריאות הנפש מעלה בריאות43
12.18%2.56%2.99%5.34%הכרמל

16.52%3.87%0.53%5.10%מרכז רפואי "לב השרון"בריאות44

4.62%5.27%4.97%5.83%מרכז רפואי ברזילי אשקלוןבריאות45

33.31%0.24%1.05%3.71%מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה-פוריהבריאות46

13.55%5.71%2.61%5.82%מרכז רפואי שיבא תל-השומרבריאות47

2.79%0.88%0.32%6.22%משרד הבריאותבריאות48

1.85%0.00%0.00%3.70%רפואה משפטית  אבו-כבירבריאות49

6.04%0.60%0.76%2.42%משרד להגנת הסביבההגנת הסביבה50

2.78%0.59%0.51%0.34%משרד החוץחוץ51

2.00%2.00%0.00%0.00%הטלויזיה החינוכית הישראליתחינוך52

מנהל לחינוך התישבותי ועליית חינוך53
9.20%1.00%0.00%3.48%הנוער

8.91%1.08%0.18%0.27%משרד החינוךחינוך54

7.75%1.55%0.00%15.50%שירות ההדרכה והמקצועחינוך55

8.02%3.82%2.29%1.91%השירותים הווטרינרייםחקלאות56

5.11%0.79%1.70%4.33%מינהל המחקר החקלאיחקלאות57

9.60%2.55%0.30%4.35%משרד החקלאות ופיתוח הכפרחקלאות58

2.94%0.00%0.00%2.94%רשות הבדואיםחקלאות59
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יחידות שירות המדינהמיניסטריון
חברה 
ערבית

יוצאי 
אתיופיה

עולים 
חדשים

אנשים עם 
מוגבלות

8.33%2.78%0.00%0.00%רשות השירות הלאומי האזרחיחקלאות60

3.50%1.40%0.52%2.45%משרד הכלכלהכלכלה61

7.75%1.41%0.70%0.70%רשות התחרותכלכלה62

5.88%1.96%0.00%0.00%לשכת הפרסום הממשלתיתמדע ותרבות63

64
מדע ותרבות

משרד המדע הטכנו' תרבות 
8.40%1.20%0.00%1.60%וספורט

3.78%0.73%0.12%2.91%הנהלת בתי המשפטמשפטים65

10.56%1.26%0.34%2.81%משרד המשפטיםמשפטים66

5.12%1.00%0.00%2.90%רשות האכיפה והגבייהמשפטים67

7.46%1.56%0.24%5.66%משרד הרווחה - זרוע העבודהעבודה ורווחה68

12.73%3.79%0.15%4.74%עבודה, רווחה ושירותים חברתייםעבודה ורווחה69

1.34%4.39%4.39%2.48%משרד העלייה והקליטהעלייה וקליטה70

־פיתוח הפריפ71
5.88%2.94%0.00%0.00%פיתוח הפריפריה, הנגב והגלילריה, הנגב והגליל

0.00%0.00%0.00%0.00%הרשות להתחדשות עירוניתפנים72

54.72%0.68%0.00%1.50%משרד הפניםפנים73

7.14%2.72%0.38%2.89%רשות האוכלוסין וההגירהפנים74

5.77%0.95%0.66%3.97%הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהראש הממשלה75

1.15%0.00%0.00%0.00%המועצה לביטחון לאומיראש הממשלה76

0.00%0.63%0.00%0.00%מערך הסייבר הלאומיראש הממשלה77

0.00%0.00%5.26%0.00%משרד התפוצותראש הממשלה78

0.00%5.88%0.00%0.00%משרד ירושלים ומורשתראש הממשלה79

0.00%0.00%0.00%0.00%משרד למודיעיןראש הממשלה80

0.00%0.00%8.11%0.00%משרד לנושאים אסטרטגייםראש הממשלה81

16.13%3.23%3.23%0.00%משרד לשיתוף פעולה אזוריראש הממשלה82

1.65%1.76%0.99%1.43%משרד ראש ממשלהראש הממשלה83

0.00%0.00%1.20%0.00%נתיבראש הממשלה84

5.41%2.03%0.00%1.35%משרד לשיוויון חברתישוויון חברתי85

0.00%1.05%0.35%9.47%בתי דין רבנייםשירותי דת86

0.00%1.72%0.00%0.86%המשרד לשירותי דתשירותי דת87

0.00%0.00%0.00%1.10%הרבנות הראשיתשירותי דת88

4.11%1.37%0.00%1.37%השירות המטאורולוגיתחבורה89

0.00%0.00%0.00%12.50%מכון לבטיחות בדרכיםתחבורה90

0.00%0.00%0.00%0.00%משרד התחבורה-נמל חדרהתחבורה91

משרד התחבורה והבטיחות תחבורה92
7.26%0.68%0.11%2.95%בדרכים

1.63%0.00%0.00%2.44%רשות התעופה האזרחיתתחבורה93

6.33%1.36%0.90%1.36%משרד התיירותתיירות94

6.67%0.56%0.56%2.22%משרד התקשורתתקשורת95
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בהמשך למפת הדרכים לגיוון ולכשירות תרבותית בשירות המדינה, ראו להלן קווים מנחים להנעת תהליך 

גיוון וייצוג ביחידתכם: 

1. בעלות על התהליך:

• פגישת התנעה עם מנהלי היחידה	

• ועדת היגוי מוסדית: סמנכ"ל משאבי אנוש כיו"ר הועדה, ממונה גיוון ומניעת גזענות, ממונת שוויון 	

מגדרי, ממונה נגישות משרדי. מומלץ שחברי הוועדה יהיו מרקע מגוון, או לחילופין לצרף לוועדה 

יועצים ויועצות מרקע מגוון. 

2. מיפוי מוסדי:

א. איסוף נתונים:

1. מיפוי מצבת העובדים הארגוני במבט מאקרו בחלוקה לכל אחת מאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם 
)כלל עובדי היחידה(: 

• מיפוי כללי של מידת הגיוון ביחידה 	

• להוסיף 	 כדאי  בכיר.  תיכון,  מירב,  מסד,  המדינה:  שירות  דירוג  לפי  בחלוקה  מיפוי 

חלוקה סקטוריאלית. לדוגמה: משפטנים, כלכלנים, מח"ר. 

2. מיפוי כ"א פוטנציאלי לכניסה: 

• פנים-מוסדי: מיפוי תנועות כ"א מתוכננות ביחידה, תכנון פתיחת מחלקות חדשות 	
או פרישות מתוכננות בראייה רב-שנתית או מילויי מקום וכ"א זמני שעשוי להפוך 

לקבוע ולהוות שער כניסה נוסף )סטודנטים, שירות לאומי-אזרחי וכיוצ"ב(

• האוכלוסייה 	 מאפייני  סקירת  למוסד:  חיצוני   - לכניסה  פוטנציאלי  כ"א  מיפוי 
השכלתי(,  פילוח  מגוון,  מרקע  אוכלוסיות  של  )פילוח  היחידה  בקרבת  הנמצאים 

קיום מערך תחבורה אפקטיבי ליחידה, שיתופי פעולה אפשריים )ארגונים מקומיים 

שעוסקים בהשמה, שת"פ עם שלטון מקומי ומוסדות להשכלה גבוהה ועוד(.

אנו ממליצות לבחון ולהרחיב את המיפוי, כפי המובא מטה, כהכנה לבניית תוכנית עבודה שנתית ורב 

 נספח ב׳ 

מסמך יסוד: הנעת תהליך לעידוד 
הגיוון והייצוג ביחידות שירות המדינה
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שנתית לגיוון וכשירות ביחידה:

3. מיפוי תהליכי גיוס, מיון וקליטה ארגוניים:

• גיוס עובדים: מהן הפלטפורמות בהן מתפרסמות משרות? האם המודעות חוסמות 	
מועמדים מרקע מגוון או שמא מזמינות גיוון? האם והיכן מתקיימים ימי חשיפה?

• * טיפים למתחילים: מודעות דרושים עם הצהרה שמזמינה גיוון, פלטפורמות פרסום 	

מותאמות לגיוון )פרסום מיועד בפייסבוק ובפלטפורמות אחרות(, השתתפות בימי 

זרקור, ימי חשיפה ובירידי תעסוקה אזוריים.

• מיון עובדים: באיזה שלב חל המעבר מגיוס למיון? מי שותף לתהליכי המיון? כיצד 	
נראה תהליך המיון? האם יש התמודדות פרו-אקטיבית עם נקודות עיוורון אפשריות 

בתהליך?

• * טיפים למתחילים: קביעת תנאי סף שהכרחיים לביצוע התפקיד בלבד, לוודא כי 	

לתהליך המיון ניגשו מועמדים מגוונים שראויים על הנייר למשרה )פרו-אקטיביות 

בהפצת המשרה(, נציג האוכלוסייה אשר לו היכרות עמוקה עם האוכלוסייה כשותף 

לתהליך המיון, הכשרת כשירות תרבותית לשותפים בתהליך המיון )מראיינים, ועדות 

בוחנים וכדומה(.

• קליטה: האם יש תהליך קליטה מסודר ליחידה? מה הוא כולל? 	

לליווי בעת  בין עובד חדש לעובד מנוסה  ציוות  *טיפים למתחילים: מומלץ לכלול 

השנה הראשונה בתפקיד )עבור כל העובדים( 

4. מיפוי תהליכי קידום ארגוניים: לוודא כי יש השתתפות מגוונת בתכניות עתודה ניהוליות, במשלחות 
ארגוניות לחו"ל, בוועדות חשובות, קבלת פרסי הצטיינות ארגוניים וכדומה.

5. מיפוי מדיניות הרווחה בבית החולים:

• מתנות לעובדים: מה ניתן? מתי ניתן? למי ניתן?	

• נעשית 	 כיצד  מיוחד?  לציון  שראויים  חיים  מעגל  אירועי  מהם  למשפחות:  הטבות 
ההבחנה בין מתנות שקשורות בלוח שנה כללי )חגים( לעומת מתנות שהן פרסונאליות 

)לידה, כיתה א', בר מצווה, אבל וכו'(?

*טיפים למתחילים: הטבות פרסונאליות משדרות לעובד ש'רואים אותו' באופן שונה 

ולוודא  ממתנות אוניברסאליות. מוצע לעשות מיפוי מעמיק של סוגי מתנות אלה 

שמתפזרות בין העובדים באופן שתואם את חזון היחידה ביחס לגיוון.

• כיף, טקסי 	 ימי  )חגים,  ימים נחשבים לימי שיא ארגוניים  ימי שיא ארגוניים: אלו 
עובדים מצטיינים, נופש ארגוני(? מתי חלים? מה כוללים? האם מותאמים מבחינת 

תאריך, תוכן ורווחה לעובדים מגוונים? מהי המדיניות ביחס להיעדרויות מימים אלו?
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*טיפים למתחילים: לוח שנה מגוון - לבדוק תאריכי ימי שיא אל מול לוח שנה שמכיל 

מותאם  שיהיה  כיבוד  סטנדרט  להגדיר   - כיבוד  כולו;  הישראלי  למגוון  התייחסות 

לכל העובדים )כשרות, טבעונות, צמחונות ועוד(;  תוכן - לשתף אוכלוסיות מגוונות 

ההיעדרות  סיבת  לגבי  אישית  בדיקה   – היעדרויות  השיא;  לימי  התוכן  בפיתוח 

למזמין  האירוע  את  שיהפכו  עתידיות  התאמות  על  העובד  עם  משותפת  וחשיבה 

עבורו.

• שגרת העבודה: מהו לוח השנה לפיו מתנהלת שגרת העבודה? האם מציינים ביחידה 	

חגים מגוונים?

* טיפים למתחילים: הפקת לוח שנה מוסדי שכולל את כלל החגים וכלל החופשות 

מבתי-הספר הנהוגות בישראל; יצירת תוסף ליומנים הממוחשבים לחגים השונים.

• ארגונית 	 תרבות  מתקיימת  בהם  מקומות  מהם  לא-פורמאלית:  ארגונית  תרבות 
אלו  מקומות  האם  וכו'(?  קפיטריה  העבודה,  מקום  ליגת  )ווטסאפ,  לא-פורמאלית 

מאופיינים בגיוון? האם מישהו נותן את הדעת לגבי מאפייני המקומות שמותאמים 

לאוכלוסיות שונות?

*טיפים למתחילים: התייחסות פורמאלית לתרבות הלא-פורמאלית כחלק מתהליכי 

הקליטה לארגון; הזמנה פרו-אקטיבית של אוכלוסיות מגוונות למקומות אלה; יצירת 

מסגרות חדשות שמותאמות לאוכלוסיות שונות, מיסוד סטנדרטים של אוכל במרחב 

היחידה ובאירועים )צמחונות, טבעונות, ללא גלוטן, כשרות, עמדת נטילת ידיים וכו'(

6. מיפוי התקשרויות ארגוניות חיצוניות: האם הסטנדרטים להתקשרויות חיצוניות מתייחסים לגיוון? 

ב. פיתוח תכנית עבודה המתייחסת לשני צירים:

גיוון וייצוג: יעדים ניתנים לכימות קצרי-טווח וארוכי טווח מובחנים לגיוס, למיון, לקליטה ולשימור . 1
עובדים )אם קיימים בנצ'מרקים בתחום, מוצע להתייחס אליהם בפיתוח התכנית(

לעובדים . 2 מגוונים,  צוותים  למנהלי  )הכשרות  תרבותית  כשירות  יעדי  בארגון:  תרבותית  כשירות 
וכו'(, תרבות ארגונית - רווחה )בהתייחס למדיניות הרווחה  המגייסים ומראיינים, למשאבי האנוש 

ביחידה ולשגרות העבודה(

ג. הערכה ומדידה:

סקרי עובדים: מודולה על שביעות רצון מסביבת העבודה המגוונת; עיבוד נתונים לפי אוכלוסיות.. 1

הערכת עובדים: מודולה של כישורי עבודה בסביבה מגוונת.. 2

מדידה ארגונית: עמידת הארגון ביעדי הגיוון במצבת כוח העובדים.. 3
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 נספח ג׳ 

חוזר יחידה - הנחיות באשר 
לייעוד משרות לאוכלוסיות 

הזכאיות לייצוג הולם

2018  |   נ 'ח ג   מדינת ישראל52  |  דו"ח מצב שנת 
 נציבות שירות המדינה

 אגף גיוון תעסוקתי –אגף בכיר לתכנון אסטרטגי ומדיניות 

 

 02-6705204 , ירושלים טל.3גוריון, רחוב קפלן -קרית בן
 02-5630418פקס.  91340ירושלים  34076ת"ד 

נש"מ ברשת: 
 נציבות שירות המדינה -חפשו אותנו גם בפייסבוק 

       
 

 ירושלים             
 י"א בכסלו תשע"ט

 2018בנובמבר  19  
 

 תיק:
0491-0007-2018-003612 

 
 

 אל:
מנהלים אדמיניסטרטיביים בבתי חולים ו במשרדי הממשלה ויחידות הסמך הון אנושי סמנכ"לי

 ממשלתיים

 ממשלתייםהחולים הבבתי ו יחידות הסמך, במשרדי הממשלה הון אנושי מנהלי

 ממשלתייםהחולים הבבתי ו יחידות הסמך, במשרדי הממשלהממונות וממוני גיוון תעסוקתי 

 

 שלום רב,מכובדי 

 

 זכאיות לייצוג הולםהמשרות לאוכלוסיות  באשר לייעודהנחיות הנדון: 

 

בהמשך להחלטות הממשלה בדבר ייצוג הולם בשירות המדינה, הונחו משרדי הממשלה ויחידות 

חוזר מספר , 5.1.2012מיום  1/2012מספר  )ראו חוזרלאוכלוסיות הזכאיות הסמך לייעד משרות 

  (.25.1.18מיום  1/2018 מספר ביצועוחוזר  12.8.14מיום  8/2014

; התיקון 1959 –תשי"ט לחוק שירות המדינה )מינויים(  19נכנס לתוקף תיקון  2017בסוף שנת 

 כאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם.החרדי ועולים חדשים  הכניס לראשונה את המגזר

הערבית לרבות הדרוזית והצ'רקסית,  חברהעל המשרדים לייעד משרות לבני ה ,אלוכל בהתאם ל

 .1החרדיבני המגזר למי שהם או הוריהם נולדו באתיופיה, לאנשים עם מוגבלות ול

 מטרה לעמוד ביעדי הייצוג  ההולם,ב ,בהתאם להנחיות האגף על המשרדים לגבש תכניות עבודה

  .יחידות שירות המדינה העומדים לרשותמהכלים  אחד רקכאשר ייעוד המשרות הוא 

ובבתי יחידות הסמך , בבמשרדי הממשלהממונות וממוני גיוון  50-למעלה מבשנה האחרונה מונו 

החולים הממשלתיים כאשר מחצית מהממונים השלימו את קורס ההסמכה כבר באוגוסט 

 האחרון וכמחציתם נמצאים כעת באמצע קורס ההסמכה השני.  

הון אנושי וממוני הגיוון, תעלה את שיעורי אנו בטוחים כי עבודתכם המשותפת, סמנכ"לי ומנהלי 

הגיוון והייצוג לאורך השדרה הניהולית כולה, ותקדם פיתוח והטמעה של כשירות תרבותית 

 .במשרדים
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 ירושלים             
 י"א בכסלו תשע"ט

 2018בנובמבר  19  
 

 תיק:
0491-0007-2018-003612 

 
 

 אל:
מנהלים אדמיניסטרטיביים בבתי חולים ו במשרדי הממשלה ויחידות הסמך הון אנושי סמנכ"לי

 ממשלתיים

 ממשלתייםהחולים הבבתי ו יחידות הסמך, במשרדי הממשלה הון אנושי מנהלי

 ממשלתייםהחולים הבבתי ו יחידות הסמך, במשרדי הממשלהממונות וממוני גיוון תעסוקתי 

 

 שלום רב,מכובדי 

 

 זכאיות לייצוג הולםהמשרות לאוכלוסיות  באשר לייעודהנחיות הנדון: 

 

בהמשך להחלטות הממשלה בדבר ייצוג הולם בשירות המדינה, הונחו משרדי הממשלה ויחידות 

חוזר מספר , 5.1.2012מיום  1/2012מספר  )ראו חוזרלאוכלוסיות הזכאיות הסמך לייעד משרות 

  (.25.1.18מיום  1/2018 מספר ביצועוחוזר  12.8.14מיום  8/2014

; התיקון 1959 –תשי"ט לחוק שירות המדינה )מינויים(  19נכנס לתוקף תיקון  2017בסוף שנת 

 כאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם.החרדי ועולים חדשים  הכניס לראשונה את המגזר

הערבית לרבות הדרוזית והצ'רקסית,  חברהעל המשרדים לייעד משרות לבני ה ,אלוכל בהתאם ל

 .1החרדיבני המגזר למי שהם או הוריהם נולדו באתיופיה, לאנשים עם מוגבלות ול

 מטרה לעמוד ביעדי הייצוג  ההולם,ב ,בהתאם להנחיות האגף על המשרדים לגבש תכניות עבודה

  .יחידות שירות המדינה העומדים לרשותמהכלים  אחד רקכאשר ייעוד המשרות הוא 

ובבתי יחידות הסמך , בבמשרדי הממשלהממונות וממוני גיוון  50-למעלה מבשנה האחרונה מונו 

החולים הממשלתיים כאשר מחצית מהממונים השלימו את קורס ההסמכה כבר באוגוסט 

 האחרון וכמחציתם נמצאים כעת באמצע קורס ההסמכה השני.  

הון אנושי וממוני הגיוון, תעלה את שיעורי אנו בטוחים כי עבודתכם המשותפת, סמנכ"לי ומנהלי 

הגיוון והייצוג לאורך השדרה הניהולית כולה, ותקדם פיתוח והטמעה של כשירות תרבותית 

 .במשרדים
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 תהליך הגיוס פעולות שיש בהן לסייע בהגדלת היצע המועמדים ובשיפור  .ב

יחידת הגיוס להגדיל את חשיפת קהל היעד למשרה,  באפשרות ,שלבי פרסום המשרהב .1

אל פנייה אישית באמצעות פרסומה בערוצים ייעודיים לאוכלוסייה הרלוונטית )כגון 

, וכן פרסום ברשתות מרכזי קריירה במוסדות להשכלה גבוההאל עמותות ייעודיות, 

 (.חברתיות ובאתרי דרושים

גף בחינות ומכרזים ישנה אפשרות לפנות ליחידת המיון באובמידת הצורך, המיון  ישלבב .2

  נדרשים.ם ובכך להסיר חסמי מיון שאינ צירת הליך מיון מותאם משרהלי

עדת לגיבוש ולחתור ככל הניתן באחריות המשרד  ,והבוחנות ת הבוחניםועדגיבוש ו ישלבב .3

 –בשיתוף ובסיוע של ממונה הגיוון  –ת הבוחנים עדם מגוונת. נוסף על כך, על מרכז ובוחני

אופן  ואת ועדה את מידת הגיוון בארגון ביחס לכל אחת מהאוכלוסיותולהביא לידיעת ה

קיומו של ראיון מותאם תרבותית. בטרם תתכנס הועדה יש לבחון האם נדרשות התאמות 

התאמה  ובהתאם לכך ליישם כלהנגשה ייחודיות למועמדים הבאים בפני הוועדה, 

 . נדרשת

 אמצעים נוספים החיוניים לגיוון הארגון .ג
אנו סבורים כי בהתאמה לתהליכי התפתחות הקריירה בשירות המדינה, יש לנקוט בכלים נוספים 

ואפקטיביים החיוניים להטמעת הגיוון בארגון, כגון: קיומן של הכשרות כשירות תרבותית, 

הבכיר, ערוצי הזנת מצוינות ואמצעים נוספים  השתתפות בתוכניות התמחות, טיפוח עתודות לסגל

 לפי הצורך. 

 בברכה,

 מור ברזני, עו"ד

 מנהלת תחום בכיר גיוון תעסוקתי

 אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות 

 העתק:

 נציב שירות המדינה  -הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ 

 דר' איריס נחמיה, ראש אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות 

 חברי הנהלת נציבות שירות המדינה  

 מר אבי חליבה, ממונה על משרדי הממשלה

 גב' איילה גונן אשרי, ממונה על מערכת הביטחון

 מר יוני דוקן, ממונה על מערכת הבריאות   

  ביחידת השירות למשרדי הממשלה ויחידות הסמךרפרנטים  

 מערכת הבריאותברפרנטים  
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מטרת חוזר זה היא להביא לידיעתכם את אותם השיקולים והקריטריונים שעליכם להביא 

מוגשות הזכאיות לייצוג הולם, הלאוכלוסיות מיועדות בחשבון במסגרת תהליך קביעת משרות 

 . לאישור נציבות שירות המדינה

נוסף על ייעוד המשרות על פי הקריטריונים המובאים להלן, קיימת חובה על המשרדים והיחידות 

השונות לקדם את הייצוג ההולם בפעילות יזומה ואקטיבית, על מנת להשיג את היעדים הנדרשים 

רסום משרות מיועדות, יוצגו להלן מספר פעולות אותן ראוי בחוק. לפיכך, מלבד קריטריונים לפ

לנקוט על מנת להגדיל את היצע המועמדים ואת האפקטיביות של תהליכי הגיוס. כמו כן יוצגו 

 אמצעים כלליים החיוניים לגיוון הארגון מעבר לגיוס וקליטת העובדים מרקע מגוון.  

 

 הקריטריונים לייעוד משרות .א
 :היתכנות הגיוס .1

גרת השיקולים הרלוונטיים באשר למלאכת ייעוד המשרות, יש להביא בחשבון את מידת במס

. כך למשל ביחס לכל אוכלוסייה אליה מייעדים ס מאוכלוסיית היעדור והגיותיאהתכנות הי

לצד בחינת  ,עיסוק הספציפיאת המשרה, יש לבדוק את כמות הבוגרים האקדמאיים בתחום ה

 צפוי העובד לעבוד.  ריכוזי האוכלוסייה באזור בו

נציין כי במסגרת שיתוף פעולה בין נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה לאגף גיוון תעסוקתי, 

מדד הגיוון במוסדות להשכלה גבוהה. במדד יובאו לראשונה  2019יפורסם בתחילת שנת 

 נתונים באשר למידת הגיוון בקרב סטודנטים בכל מוסד אקדמי ובחלוקה לתחומי לימוד. 

 :דרגי משרות ועיסוקיםמ .2
, יש לחתור לגיוון במדרגי המשרות תעסוקתי בשירות המדינההגיוון ה תבמסגרת תפיש

 השונים ובעיסוקים מגוונים.  

של האוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם עולה כי ישנו ייצוג חסר  מניתוח נתוני ההעסקה

במשרות מקצועיות ובדרגי ניהול. בהתאם לכך, וברוח החלטות הממשלה, בקרב אוכלוסיות 

ד משרות אקדמאיות מקצועיות שיש להן פוטנציאל לקידום והתפתחות בשירות לייעאלו יש 

 ובתוך המשרד או יחידת הסמך בפרט.   ,המדינה בכלל

ות אזרחי עבור אוכלוסיות נוסף על אלו יש לייעד תקני סטודנט ותקני שירות לאומי ושיר

הזכאיות לייצוג הולם. אופיים הדינמי של אלו מאפשרים קליטה ושילוב בארגון, ולמעשה 

 מהווים שער כניסה אפקטיבי לשירות המדינה ובפרט עבור אוכלוסיות הגיוון. 

 

 :שיעור העמידה ביעד שהוגדר למשרדים באותה אוכלוסיית יעד .3
האחת מהאוכלוסיות הוא שונה. ככל והמשרד  ס לכליחבכל משרד שיעור העמידה ביעד ב

עומד ביעד ביחס לאחת מהאוכלוסיות, ייתן הוא עדיפות בייעוד משרות לאוכלוסייה שהפער 

 , תוך בחינת היתכנות הגיוס כאמור.הוא הגדול ביותר מצב המשרדי הקייםבין היעד לבין ה
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 תהליך הגיוס פעולות שיש בהן לסייע בהגדלת היצע המועמדים ובשיפור  .ב

יחידת הגיוס להגדיל את חשיפת קהל היעד למשרה,  באפשרות ,שלבי פרסום המשרהב .1

אל פנייה אישית באמצעות פרסומה בערוצים ייעודיים לאוכלוסייה הרלוונטית )כגון 

, וכן פרסום ברשתות מרכזי קריירה במוסדות להשכלה גבוההאל עמותות ייעודיות, 

 (.חברתיות ובאתרי דרושים

גף בחינות ומכרזים ישנה אפשרות לפנות ליחידת המיון באובמידת הצורך, המיון  ישלבב .2

  נדרשים.ם ובכך להסיר חסמי מיון שאינ צירת הליך מיון מותאם משרהלי

עדת לגיבוש ולחתור ככל הניתן באחריות המשרד  ,והבוחנות ת הבוחניםועדגיבוש ו ישלבב .3

 –בשיתוף ובסיוע של ממונה הגיוון  –ת הבוחנים עדם מגוונת. נוסף על כך, על מרכז ובוחני

אופן  ואת ועדה את מידת הגיוון בארגון ביחס לכל אחת מהאוכלוסיותולהביא לידיעת ה

קיומו של ראיון מותאם תרבותית. בטרם תתכנס הועדה יש לבחון האם נדרשות התאמות 

התאמה  ובהתאם לכך ליישם כלהנגשה ייחודיות למועמדים הבאים בפני הוועדה, 

 . נדרשת

 אמצעים נוספים החיוניים לגיוון הארגון .ג
אנו סבורים כי בהתאמה לתהליכי התפתחות הקריירה בשירות המדינה, יש לנקוט בכלים נוספים 

ואפקטיביים החיוניים להטמעת הגיוון בארגון, כגון: קיומן של הכשרות כשירות תרבותית, 

הבכיר, ערוצי הזנת מצוינות ואמצעים נוספים  השתתפות בתוכניות התמחות, טיפוח עתודות לסגל

 לפי הצורך. 

 בברכה,

 מור ברזני, עו"ד

 מנהלת תחום בכיר גיוון תעסוקתי

 אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות 

 העתק:

 נציב שירות המדינה  -הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ 

 דר' איריס נחמיה, ראש אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות 

 חברי הנהלת נציבות שירות המדינה  

 מר אבי חליבה, ממונה על משרדי הממשלה

 גב' איילה גונן אשרי, ממונה על מערכת הביטחון

 מר יוני דוקן, ממונה על מערכת הבריאות   

  ביחידת השירות למשרדי הממשלה ויחידות הסמךרפרנטים  

 מערכת הבריאותברפרנטים  
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 אנשים עם מוגבלות משמעותית *

 ה באחד משני המצבים הבאים:העדפה בקבלה לעבודה או בקידום בעבודזכאי ליהיה וגבלות אדם עם מ

 כהגדרתו בתקשי"ר: תוקף של גורם מוסמך-פי קביעה ברת-אם מתקיים בו אחד מאלה על  .1

קביעת דרגת נכות לנפגעי (תקנות הביטוח הלאומי בלפחות, לפי פריט מהפריטים ש 40%נכות של  .א

 .1969-התש"ל(, מבחנים לקביעת דרגות נכות)או שלפי תקנות הנכים , 1956-התשט"ז(, עבודה

קביעת דרגת נכות (לפחות לפי פריט מהפריטים שלפי תקנות הביטוח הלאומי  20%כות של נ .ב

-התש"ל(, מבחנים לקביעת דרגות נכות) או לפי תקנות הנכים ,1956-התשט"ז(, לנפגעי עבודה

זכאי או היה זכאי לשיקום מהמוסד לביטוח לאומי או לתמיכה מהמטה כאשר הוא ו, 1969

 העבודה והרווחה. לאנשים עם מוגבלות במשרד 

 חון. לפחות לפי פריט מהפריטים שלפי תקנות אגף השיקום במשרד הביט 20%נכות של  .ג

 .דציבלים או יותר 50חלה אצלו ירידה בשמיעה של  .ד

קבעה כי הוא אדם עם מוגבלות לפי חוק שוויון זכויות  לתקשי"ר, 35.223כאמור בפסקה  אם ועדה, .2

ואשר מוגבלותו אינה נופלת בחומרתה מחומרת המוגבלות של , 1998-לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 לעיל.  1עם מוגבלות כאמור בסעיף אדם 
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 הגדרות -נספח א' 
א' מגדיר את האוכלוסיות הזכאיות לייצוג 15, סעיף 1959חוק שירות המדינה )מינויים(, תשי"ט 

 הולם:

בקרב העובדים בשירות המדינה, בכלל הדרגות והמקצועות, בכל משרד ובכל "
 יחידת סמך, יינתן ביטוי הולם, בנסיבות העניין, לייצוגם של בני שני המינים, 
של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית 

 והצ'רקסית, 
בני האוכלוסייה החרדית של מי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה, של 

 ייצוג הולם( –ים חדשים )בחוק זה ושל עול
 

להלן טבלה המרכזת את היעדים הממשלתיים, ההגדרות והאופן שבו מתבצעת בדיקת מועמדויות 

 במכרזים ביחס לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם:

 אופן בדיקת מועמדות  הגדרה ממשלתי יעד אוכלוסייה

 10% חברה ערבית
לרבות , ערבימי שהוא 

 הצהרה דרוזי או צ'רקסי

 אתיופיה ייוצאישראלים 

 

 כפי שיעורם

 באוכלוסייה

 (1.73%)כיום 

מי שהוא או אחד 

 נולדו באתיופיהמהוריו 
 

 הצהרה

מוגבלות אנשים עם 

 משמעותית*

 

5% 

לפי הגדרת תקנות 

שירות המדינה המובאת 

 מטה

נבדקים האישורים הרלוונטיים על ידי 

 ת הבוחנים ביחידהועד מכרז

 מגזר חרדי

 

 מהנקלטים %7

לשירות 

 המדינה

לאוכלוסייה  המשתייך

החרדית, ומי שהוא ילדו 

או בן זוגו לומד או למד 

 מוסד חינוך חרדיב

 הצהרה אודות השתייכות חרדית .1
 חינוך מוסד של לימודים אישור .2

בתקנות צו שירות המוזכר   חרדי
או אישור  (נספח ב'ביטחון )

 לימודים של מוסד חינוך חרדי:
אישור ממוסדות שהינם גני  -

ילדים, בתי ספר יסודיים, 
תיכונים וישיבות קטנות 

 בלבד
על אישור הלימודים לציין  -

 מספר סמל המוסדאת 
 החינוכי

הבדיקה של המוסד תיעשה  -
באמצעות הזנת מספר סמל 
המוסד באזור המיועד לכך 
במאגר המידע הרשמי של 

 החינוך:משרד 
 משרדמוסדות חינוך מאגר חיפוש 

  החינוך

 לא נקבע יםחדש יםעול

בגיר מי שעלה בהיותו 

 שנים 12 וטרם חלפו

 מיום עלייתו
 הצהרה תוך פירוט שנת עלייה
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 אנשים עם מוגבלות משמעותית *

 ה באחד משני המצבים הבאים:העדפה בקבלה לעבודה או בקידום בעבודזכאי ליהיה וגבלות אדם עם מ

 כהגדרתו בתקשי"ר: תוקף של גורם מוסמך-פי קביעה ברת-אם מתקיים בו אחד מאלה על  .1

קביעת דרגת נכות לנפגעי (תקנות הביטוח הלאומי בלפחות, לפי פריט מהפריטים ש 40%נכות של  .א

 .1969-התש"ל(, מבחנים לקביעת דרגות נכות)או שלפי תקנות הנכים , 1956-התשט"ז(, עבודה

קביעת דרגת נכות (לפחות לפי פריט מהפריטים שלפי תקנות הביטוח הלאומי  20%כות של נ .ב

-התש"ל(, מבחנים לקביעת דרגות נכות) או לפי תקנות הנכים ,1956-התשט"ז(, לנפגעי עבודה

זכאי או היה זכאי לשיקום מהמוסד לביטוח לאומי או לתמיכה מהמטה כאשר הוא ו, 1969

 העבודה והרווחה. לאנשים עם מוגבלות במשרד 

 חון. לפחות לפי פריט מהפריטים שלפי תקנות אגף השיקום במשרד הביט 20%נכות של  .ג

 .דציבלים או יותר 50חלה אצלו ירידה בשמיעה של  .ד

קבעה כי הוא אדם עם מוגבלות לפי חוק שוויון זכויות  לתקשי"ר, 35.223כאמור בפסקה  אם ועדה, .2

ואשר מוגבלותו אינה נופלת בחומרתה מחומרת המוגבלות של , 1998-לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 לעיל.  1עם מוגבלות כאמור בסעיף אדם 
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 רחובות שלמה בית                   470302

 רחובות                  רחובות ד"חב 441386               

 לוד תמימים                    תומכי   440727             

 אביב תל משה אור                   570580

 אביב תל  ם"הרי חידושי                   541797

 אביב תל החדש         היישוב ישיבת 540476               

 יהודה אור                      מנחם אור 508101

  ברק בני  יצחק שיח                     541599

 ברק בני                     מנחם בית 541565               

 ברק בני נדבורנא                     541128

 ברק בני קרלין                     541052

 ירושלים אמת תורת                     140434

 ירושלים                   תורני עמל 442657

 ירושלים                רחמים שערי 660332                

 ירושלים יעקב                       אהלי                     455675

 ירושלים                                עתיד                     442723

 ירושלים לב                          חכמי                     471995

 ירושלים ירושלים אמית התורה חדוות                     560441

 ירושלים              אברהם עטרת 338160

 שמש בית  מאורות                     238527

 שמש בית משה אור                     560250

 זנוח מאורות                                               476903
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 2014 – ה"התשע )חרדי לימודי מוסד( ביטחון צו שירות –נספח ב' 
 

טו)א( לחוק שירות ביטחון ]נוסח 26( בהגדרה "בוגר מוסד חינוך חרדי" בסעיף 2סמכותי לפי פסקה ) בתוקף

החוק(, בהתייעצות עם שר החינוך ועם שר הכלכלה, ובאישור הוועדה  -)להלן 1986-משולב[, התשמ"ו

הכנסת  המיוחדת למעקב אחר יישום הוראת חוק שירות ביטחון וחוק שירות לאומי אזרחי שקבעה ועדת

 לעניין זה, אני מצווה לאמור:

. המוסדות המנויים בתוספת, הם מוסד לימוד חרדי או חלק ממוסד לימודי 1 קביעת מוסד חינוך חרדי 

 לחוק. 1המיועד לתלמידים חרדים, לעניין סימן ד' בפרק ג'

 (.2014ביולי  1. תחילתו של צו זה ביום ג' בתמוז התשע"ד )2 תחילה

 : תוספת

 יישוב המוסד                                          שם מוסד סמל

 צפת                          לוי יצחק בית                240739

 צפת לנוער חנוך                   360784

 העמק מגדל                       תמימים תומכי                   244517

 טבריה                        חרוצים יד 270249

 חדרה                    תמימים תפארת                   357491

 הכרמל חוף סיטרין כפר                   370080

 תקוה פתח                             ידידיה 455188

 תקוה פתח המעיין                                                     441923

 תקוה פתח הלוויים                       עטרת44186

 תקוה פתח            המאור מנורת ת"אמי                   472555

 אלעד מנחם מקדש                   442202

 נחלים נהרדעא                   288134
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 רחובות שלמה בית                   470302

 רחובות                  רחובות ד"חב 441386               

 לוד תמימים                    תומכי   440727             

 אביב תל משה אור                   570580

 אביב תל  ם"הרי חידושי                   541797

 אביב תל החדש         היישוב ישיבת 540476               

 יהודה אור                      מנחם אור 508101

  ברק בני  יצחק שיח                     541599

 ברק בני                     מנחם בית 541565               

 ברק בני נדבורנא                     541128

 ברק בני קרלין                     541052

 ירושלים אמת תורת                     140434

 ירושלים                   תורני עמל 442657

 ירושלים                רחמים שערי 660332                

 ירושלים יעקב                       אהלי                     455675

 ירושלים                                עתיד                     442723

 ירושלים לב                          חכמי                     471995

 ירושלים ירושלים אמית התורה חדוות                     560441

 ירושלים              אברהם עטרת 338160

 שמש בית  מאורות                     238527

 שמש בית משה אור                     560250

 זנוח מאורות                                               476903
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 :דתי הממלכתי בזרם ספר בתי בתוך חרדיות כיתות

 במוסד המסלול שם יישוב                     המוסד שם מוסד סמל

 חיים אור                         נהריה עמל 370569

 יוסף נתיבי אשדוד עמל                   630764

 משכנותיך                    שמש בית                  חינוך קריית                   140848

 שנתי–דו מתבגרים מסלול                       ברק בני                      גד מורשת                     46201

 (2014בדצמבר  1ה )"התשע בכסלו 'ט

 ן ו יעל) י ג בו( משה       ( 3-4940)חמ 

 הביטחון שר
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 תירוש                      אמונה דרך 560524

 יערים קריית התורה מאורות                    141473

 עילית ביתר תמימים תומכי                    142232

 עילית ביתר               ישראל מנחת 346072               

 מלאכי קריית חינוך                    קריית 644757               

 אשדוד                      מרדכי בית                    644369

 גת קריית                           דוד בית 640623

 אשקלון                       מנחם אור                    641241

 נתיבות להצלחה נתיבות                    660316

 חורון מבוא                  נהורא ישיבת 441592               

 מתתיהו          רובין מכון מערבא                    140954

 יבנה גן                                שובו                    473215

 אביב תל              )חרדיות כיתות(פיין מקס עמל                      44004

 שבע באר    )חרדיות כיתות ( עמל 84001

 ולהעפ אור מגדל                      53846

 זיתים כפר                              אורט                      55010

 צפת                     ד"חב אורט 55013                

 עפולה                               אורט                     55014

 קצרין                        חרמון טל                     51511

 מלאכי קריית               תמימים תומכי                   640680

 ד"חב כפר              הבוכרים ישיבת                   441063
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 :דתי הממלכתי בזרם ספר בתי בתוך חרדיות כיתות

 במוסד המסלול שם יישוב                     המוסד שם מוסד סמל

 חיים אור                         נהריה עמל 370569

 יוסף נתיבי אשדוד עמל                   630764

 משכנותיך                    שמש בית                  חינוך קריית                   140848

 שנתי–דו מתבגרים מסלול                       ברק בני                      גד מורשת                     46201

 (2014בדצמבר  1ה )"התשע בכסלו 'ט

 ן ו יעל) י ג בו( משה       ( 3-4940)חמ 

 הביטחון שר
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ירושלים 

י"ד שבט תשע"ט 

20 ינואר 2019 

  0491-0007-2019-003617

אל:  

סמנכ"לי הון אנושי במשרדי הממשלה ויחידות הסמך ומנהלים אדמיניסטרטיביים בבתי חולים 

ממשלתיים 

מנהלי הון אנושי במשרדי הממשלה, יחידות הסמך ובבתי החולים הממשלתיים 

ממונות וממוני גיוון תעסוקתי במשרדי הממשלה, יחידות הסמך ובבתי החולים הממשלתיים 

 

מכובדי שלום רב, 

הנדון: הגשת דו"ח העסקה שוויונית ומגוונת לשנת 2018 

בהתאם לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט 1959, סעיף 15א'(ו) ולהחלטות הממשלה בדבר 

ייצוג הולם1, על כל יחידה להפיק דו"ח העסקה שוויונית ומגוונת הסוקר את מידת הגיוון ביחידה 

ואת הפעולות שננקטו במטרה לתמוך ולעודד גיוון תעסוקתי וכשירות תרבותית בשנת העבודה 

שחלפה (שנת 2018).  

במסגרת איסוף הנתונים המתבקשים לדו"ח זה, ובהתאם לדרישות החוק, על כל משרד לבצע איסוף 

נתונים אודות שיעור ייצוגם של עובדים חרדים ביחידה וטיוב הנתונים במרכב"ה. את תהליך 

המיפוי  וטיוב הנתונים במרכב"ה יש לסיים עד ה-31.3.19. 

מצורף לחוזר זה "נספח א' – מיפוי עובדים חרדים ביחידות שירות המדינה". הנספח מציג את 

האופן שבו יש לאסוף נתונים אלו. יש לפעול על פי נספח א' בלבד. אנא הקפידו על רגישות בתהליך 

איסוף הנתונים.  

את הדו"ח יש להגיש בעותק אלקטרוני לכתובת המייל nettabl@csc.gov.il, עד ליום ה-

15.4.2019. ככל שיש ליחידה אתר במרשתת, יש לפרסם את הדו"ח גם שם. עותק קשיח של הדו"ח 

יישלח ללשכת נציב שירות המדינה ולאגף לגיוון תעסוקתי בנציבות שירות המדינה.  

מצורפים  לנוחיותכם חומרי העזר הבאים: 

1.  מבנה מוצע לדו"ח העסקה שוויונית ומגוונת.  

2. דו"חות העסקה שוויונית ומגוונת לדוגמה. 

 
1 כך למשל החלטת ממשלה מספר 869 לשילוב האוכלוסייה החרדית בשירות המדינה, החלטת ממשלה מספר 1107 לקידום ושילוב 

מיטיבי של יוצאי אתיופיה ועוד.  
 

 נספח ד׳ 

חוזר יחידה - הגשת דו"ח העסקה שוויונית 
ומגוונת לשנת 2018

2018  |   נ 'ח ד  62  |  דו"ח מצב שנת 



מדינת ישראל 
נציבות שירות המדינה 

אגף בכיר לתכנון אסטרטגי ומדיניות – אגף גיוון תעסוקתי 

קריית בן- גוריון, רחוב קפלן 3, ירושלים, המען למכתבים: ת"ד 34076 ירושלים 91340  
טלפון: 02-6705206  פקס: 02-5605338 

נש"מ ברשת: www.csc.gov.il               חפשו אותנו גם בפייסבוק - נציבות שירות המדינה 

 

 

ירושלים 

י"ד שבט תשע"ט 

20 ינואר 2019 

  0491-0007-2019-003617

אל:  

סמנכ"לי הון אנושי במשרדי הממשלה ויחידות הסמך ומנהלים אדמיניסטרטיביים בבתי חולים 

ממשלתיים 

מנהלי הון אנושי במשרדי הממשלה, יחידות הסמך ובבתי החולים הממשלתיים 

ממונות וממוני גיוון תעסוקתי במשרדי הממשלה, יחידות הסמך ובבתי החולים הממשלתיים 

 

מכובדי שלום רב, 

הנדון: הגשת דו"ח העסקה שוויונית ומגוונת לשנת 2018 

בהתאם לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט 1959, סעיף 15א'(ו) ולהחלטות הממשלה בדבר 

ייצוג הולם1, על כל יחידה להפיק דו"ח העסקה שוויונית ומגוונת הסוקר את מידת הגיוון ביחידה 

ואת הפעולות שננקטו במטרה לתמוך ולעודד גיוון תעסוקתי וכשירות תרבותית בשנת העבודה 

שחלפה (שנת 2018).  

במסגרת איסוף הנתונים המתבקשים לדו"ח זה, ובהתאם לדרישות החוק, על כל משרד לבצע איסוף 

נתונים אודות שיעור ייצוגם של עובדים חרדים ביחידה וטיוב הנתונים במרכב"ה. את תהליך 

המיפוי  וטיוב הנתונים במרכב"ה יש לסיים עד ה-31.3.19. 

מצורף לחוזר זה "נספח א' – מיפוי עובדים חרדים ביחידות שירות המדינה". הנספח מציג את 

האופן שבו יש לאסוף נתונים אלו. יש לפעול על פי נספח א' בלבד. אנא הקפידו על רגישות בתהליך 

איסוף הנתונים.  

את הדו"ח יש להגיש בעותק אלקטרוני לכתובת המייל nettabl@csc.gov.il, עד ליום ה-

15.4.2019. ככל שיש ליחידה אתר במרשתת, יש לפרסם את הדו"ח גם שם. עותק קשיח של הדו"ח 

יישלח ללשכת נציב שירות המדינה ולאגף לגיוון תעסוקתי בנציבות שירות המדינה.  

מצורפים  לנוחיותכם חומרי העזר הבאים: 

1.  מבנה מוצע לדו"ח העסקה שוויונית ומגוונת.  

2. דו"חות העסקה שוויונית ומגוונת לדוגמה. 

 
1 כך למשל החלטת ממשלה מספר 869 לשילוב האוכלוסייה החרדית בשירות המדינה, החלטת ממשלה מספר 1107 לקידום ושילוב 

מיטיבי של יוצאי אתיופיה ועוד.  
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נספח א' – מיפוי עובדים חרדים ביחידות שירות המדינה 
 

בפברואר 2017 תוקן סעיף 15א' בחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959, אשר הגדיר את 

האוכלוסייה החרדית כזכאית לייצוג הולם. בהתאם לכך, על כל היחידות בשירות המדינה לאסוף 

ולטייב נתונים במרכב"ה באשר לשיעור ייצוג העובדים החרדים מתוך מצבת כוח העובדים שכן 

נתונים אלו אינן קיימים כיום. 

 

יש לאסוף את הנתונים באופן המתואר להלן רק ביחס לעובדים שהתקבלו לשירות המדינה לפני 

1.6.18 (כלומר, מעובדים ותיקים נדרוש הצהרה ללא דרישה להמצאת אישורים נוספים, והכל על 

פי נוסח ההצהרה המובא להלן). אין צורך לפנות לעובדים אשר אין כל ספק שאינם חרדים. 

 

לאחר בחינת החלופות השונות לאיסוף הנתונים, הוחלט על ריכוז מאמץ וביצוע מיפוי יסודי וחד-

פעמי הכולל פנייה אישית ובלתי אמצעית לעובדי היחידה.  

בפניה לעובד יבקש הפונה את חתימתו על הצהרה וולונטארית בדבר היותו חרדי, תוך מתן הסבר 

כי נתונים אלו ייאספו ויטייבו במרכב"ה לטובת בניית תכנית עבודה לגיוון ולכשירות הנשענת על 

מצב המשרד כפי שהוא, וכן בכדי שניתן יהיה להקנות לעובדים אלו את הזכויות המגיעות להם כמי 

שזכאיים לייצוג הולם2.  

 

את המידע יש לאסוף באמצעות מנהלי המחלקות ביחידות מערכת הבריאות ובאמצעות נציגי 

המשא"נ ביחידות הממשלה והביטחון מתוך ההבנה כי לאלו היכרות ישירה עם העובדים. תהליך 

איסוף הנתונים והפנייה לעובדים תבוצע בליווי ובהנחיית ממונה הגיוון ביחידה.   

ביחידות קטנות, בהן מצבת העובדים אינה עולה על  300 עובדים, מומלץ לבצע את האיסוף יעל ידי 

ממונה הגיוון ביחידה.  

 

יש להבהיר כי עובדים חרדים שיבחרו שלא להצהיר על היותם חרדים, לא יהיו זכאים לזכויות להם 

הם זכאים מכוח החובה לייצוג הולם. 

 
 

  

 
2 ובכלל זה הזכות להתמודד על מכרזים מיועדים למגזר החרדי, וכן מתן עדיפות למועמד מרקע מגוון במקרה 

של כישורים דומים.  
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מבנה מוצע לדו"ח העסקה שוויונית ומגוונת: 

 חזון ומטרות היחידה ביחס לגיוון תעסוקתי 

 פרק א' היחידה כמעסיקה - הצגת מצבת כוח העובדים תוך פירוט שיעור ייצוג של כל אחת 
מאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם 

 בנוסף, יש להציג ביחס לכל אוכלוסייה: 

o שיעור ייצוגה בכל רמה במדרג שירות המדינה (מסד, מירב, תיכון, בכיר) 

o פילוח שיעור אקדמאיים ושאינם אקדמאיים 

o שיעור ייצוג מתוך כלל הסטודנטים ביחידה 

o שיעור ייצוג מתוך בני שירות לאומי ואזרחי ביחידה 

o התפלגות מגדרית בכל רמה במדרג שירות המדינה (מסד, מירב, תיכון, בכיר) 

 סקירת חסמי היחידה בבואה לגוון את שורותיה ואופן מתן המענה לחסמים אלו  

 פעולות לכשירות תרבותית שננקטו בשנת 2018 ושצפויות להינקט בשנת 2019 

 רשות: פרק ב' המדינה כנותנת שירותים - סקירת הפעולות שננקטו בכדי ששירותים 
שהיחידה מעצבת ומספקת לאזרחי ישראל יהיו רלוונטיים לקהל הישראלי המגוון.  

- פרק זה יידרש כחלק מהדו"ח החל מהשנה הבאה  

 רשות: פרק ג' המדינה כצרכנית שירותים - סקירת הפעולות שננקטו כך שבהתקשרויות 
המשרד לקבלת שירותים ניתן ביטוי להיות המציע מרקע מגוון או ביטוי לכך שהמציע 

מעודד גיוון בקרב עובדיו.  

- פרק זה יידרש כחלק מהדו"ח החל מהשנה הבאה  

 פרק ד' - מסקנות והמלצות 
 

פרסום  הדו"ח הינו אבן דרך משמעותית בתהליך המקדם גיוון תעסוקתי ואקלים ארגוני הרואה 

בגיוון הישראלי נכס. נכס לשירות ציבורי מצוין, יצירתי ומגוון המשקף את פני החברה הישראלית 

וכשיר לשרת אותה. 

       בשותפות, 
מור ברזני 

מנהלת תחום בכיר גיוון תעסוקתי 
אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות  

העתק: 

הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ, נציב שירות המדינה  
דר' איריס נחמיה, ראש אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות  

חברי הנהלת נציבות שירות המדינה   
גב' איילה גונן אשרי, ממונה על מערכת הביטחון 

מר אבי חליבה, ממונה על משרדי הממשלה 
מר יוני דוקן, ממונה על מערכת הבריאות    

רפרנטים ביחידת השירות למשרדי הממשלה ויחידות הסמך  
רפרנטים במערכת הבריאות 
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נספח א' – מיפוי עובדים חרדים ביחידות שירות המדינה 
 

בפברואר 2017 תוקן סעיף 15א' בחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959, אשר הגדיר את 

האוכלוסייה החרדית כזכאית לייצוג הולם. בהתאם לכך, על כל היחידות בשירות המדינה לאסוף 

ולטייב נתונים במרכב"ה באשר לשיעור ייצוג העובדים החרדים מתוך מצבת כוח העובדים שכן 

נתונים אלו אינן קיימים כיום. 

 

יש לאסוף את הנתונים באופן המתואר להלן רק ביחס לעובדים שהתקבלו לשירות המדינה לפני 

1.6.18 (כלומר, מעובדים ותיקים נדרוש הצהרה ללא דרישה להמצאת אישורים נוספים, והכל על 

פי נוסח ההצהרה המובא להלן). אין צורך לפנות לעובדים אשר אין כל ספק שאינם חרדים. 

 

לאחר בחינת החלופות השונות לאיסוף הנתונים, הוחלט על ריכוז מאמץ וביצוע מיפוי יסודי וחד-

פעמי הכולל פנייה אישית ובלתי אמצעית לעובדי היחידה.  

בפניה לעובד יבקש הפונה את חתימתו על הצהרה וולונטארית בדבר היותו חרדי, תוך מתן הסבר 

כי נתונים אלו ייאספו ויטייבו במרכב"ה לטובת בניית תכנית עבודה לגיוון ולכשירות הנשענת על 

מצב המשרד כפי שהוא, וכן בכדי שניתן יהיה להקנות לעובדים אלו את הזכויות המגיעות להם כמי 

שזכאיים לייצוג הולם2.  

 

את המידע יש לאסוף באמצעות מנהלי המחלקות ביחידות מערכת הבריאות ובאמצעות נציגי 

המשא"נ ביחידות הממשלה והביטחון מתוך ההבנה כי לאלו היכרות ישירה עם העובדים. תהליך 

איסוף הנתונים והפנייה לעובדים תבוצע בליווי ובהנחיית ממונה הגיוון ביחידה.   

ביחידות קטנות, בהן מצבת העובדים אינה עולה על  300 עובדים, מומלץ לבצע את האיסוף יעל ידי 

ממונה הגיוון ביחידה.  

 

יש להבהיר כי עובדים חרדים שיבחרו שלא להצהיר על היותם חרדים, לא יהיו זכאים לזכויות להם 

הם זכאים מכוח החובה לייצוג הולם. 

 
 

  

 
2 ובכלל זה הזכות להתמודד על מכרזים מיועדים למגזר החרדי, וכן מתן עדיפות למועמד מרקע מגוון במקרה 

של כישורים דומים.  
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טופס הצהרת עובד בדבר השתייכותו למגזר החרדי 
 

בהתאם לדרישת החוק להגשת נתונים שנתיים אודות ייצוג עובדים המשתייכים למגזר החרדי,3 

ובמטרה לבנות תכנית עבודה לגיוון ולכשירות תרבותית ביחידה, וכן בכדי שניתן יהיה להקנות 

לעובדים הזכאים לייצוג הולם את זכויותיהם, נבקש לאסוף ולטייב את נתוניך האישיים ככל שהנך 

משתייך לאוכלוסייה החרדית.  

 

חשוב לציין כי הצהרתך היא וולונטארית ואינך מחויב למסור מידע אישי.  

 

יחד עם זאת, ומטרה ליצור יחידה מגוון ושוויונית יותר, נודה לשיתוף פעולה. 

 

 

הצהרת עובד בדבר השתייכותו למגזר החרדי 

 

שם מלא: _____________ 

אני מצהיר כי אני משתייך למגזר החרדי, 

וכן שאני או בת זוגי או אחד מילדי למדו במוסדות חינוך חרדיים (מוסדות חינוך חרדי בגלאי גן 

ועד תיכון). 

 

 

                                                        חתימה: ______________     תאריך: _______________ 

 

 

 

שם נציג היחידה אשר אוסף את הנתונים: _______________     חתימה: _______________ 

 

 

 

 
3 ראו סעיף 15א'(ו), חוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959  
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