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שוויון  להבטיח  הציבורית  המערכת  של  ובתפקידה  בכוחה 

מהותי בין אזרחי ישראל מכלל המגזרים, ולהגביר את האמון 

שלהם במוסדות המדינה.

המערכת הציבורית בישראל תשמש מנוע שינוי אמיתי רק 

אם תחתור בצורה בלתי מתפשרת לייצוג הולם של הציבור 

אותו היא משרתת, ובפרט חרדים וערבים, וזאת מתוך הבנה 

במערכת,  הציבור  לאמון  והרסני  מסוכן  מגוון  לא  שהרכב 

רלוונטי  מענה  לתת  שלה  בסיכוי  היום,  כבר  אנושות,  ופוגע 

לקהל לקוחותיה המגוון. 

 מתוך דברי נשיא  המדינה, ראובן )רובי( ריבלין 

   כנס הרצליה, 2016
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דבר ראש האגף לגיוון תעסוקתי 

תרבותי  בעושר  המאופיינת  מגוונת  חברה  הינה  הישראלית  החברה 

המרכיבים  שונים  וקהילות  עדות  מדתות,  ונשים  באנשים  שמקורו 

הישראלית  בחברה  הדמוגרפיים  השינויים  לצד  העשיר  הגיוון  אותה. 

מחייבים אותנו לעבור, כפי שמציע נשיא המדינה, ראובן )רובי( ריבלין, 

מתפיסה של רוב ומיעוטים לתפיסה של שותפות. שותפות בין המגוון 

ישראל  מדינת  של  השנים  רבת  קיומה  את  תבטיח  האדיר  הישראלי 

כחברה משגשגת בעלת חוסן חברתי- כלכלי איתן.  תנאי הכרחי ביצירת 

וכשירות  לגיוון  מתפשרת  בלתי  חתירה  הוא  המתבקשת,  השותפות 

תרבותית.

בבניית  כולנו  של  לשותפות  המעשי  הביטוי  מהווה  הציבורי  השירות 

של  ובפרט  הציבורי,  השירות  של  ומתפקידו  בכוחו  והמדינה.  החברה 

שירות המדינה, להבטיח שוויון והוגנות לאזרחי ישראל בהיותו המעסיק 

הגדול במשק, ספק השירותים החשוב במשק, וצרכן השירותים הגדול 

במשק. כך, השירות הציבורי יכול לשמש כמנוע שינוי אמיתי בביסוסה 

של השותפות המתבקשת בחברה הישראלית. 

לגיוון  האגף  את   2017 שנת  במהלך  הקימה  המדינה  שירות  נציבות 

גיוון  הבטחת  ידי  על  והוגנות  שוויון  ולקדם  לבסס  במטרה  תעסוקתי 

הינו  האגף  של  תפקידו  כולו.  המדינה  בשירות  תרבותית  וכשירות 

הגופים  כלל  את  ולהנחות  תרבותית  וכשירות  גיוון  מדיניות  להתוות 

בשירות המדינה בין היתר באמצעות הסמכה והנחייה של ממוני הגיוון 

ובתי  הסמך  יחידות  הממשלה,  משרדי  בכל  מונו  אשר  התעסוקתי 

החולים הממשלתיים. 
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וכשירות  גיוון  ובהטמעת  בקידום  תלת-ממדית  תפיסה  מוביל  האגף 

תרבותית: 

ציר המדינה כמעסיקה:  מתמקד במבט פנימה, במטרה להבטיח ששירות 
מתפשרת  בלתי  חתירה  ידי  על  והוגנות  שוויון  ומטפח  מקדם  המדינה 

לכשירות תרבותית ולייצוג מגוון של החברה הישראלית. 

פנימה  משולבת,  בהתבוננות  מתמקד  שירותים:  כנותנת  המדינה  ציר 
לקהל  המדינה  שמספקת  השירותים  רלוונטיות  בבחינת  והחוצה, 

לקוחותיה המגוון, אזרחי ישראל.

של  בכובעה  החוצה,  במבט  מתמקד  שירותים:  כצרכנית  המדינה  ציר 
מדינת ישראל כצרכנית שירותים, ובמטרה להבטיח מתן הזדמנות שווה 

והוגנת לקהל ספקים מגוון. 

הדרך ליצירת שירות מדינה מגוון וכשיר תרבותית אינה קלה. זהו מסע 

ארוך, מסע שכרוך בפרו-אקטיביות ואמון מצד המדינה כמעסיקה ומצד 

המועסקים, מצד המדינה כנותנת שירותים ומצד מקבלי השירותים, מצד 

שכרוך  מסע  השירותים.  אותם  ספקי  ומצד  שירותים  כצרכנית  המדינה 

בנכונות להישיר מבט אמיץ פנימה ולהתמודד עם הטיות ודעות קדומות 

שלא חשבנו שאנו מחזיקים בהן.

כמעסיק  המדינה  בשירות  כפי שמלמד שמו, מתמקד  הדו"ח שלפניכם, 

)הציר הראשון( ומציב תמונת ראי בפנינו. בדו"חות הבאים ועם התרחבות 

עשיית האגף יובאו ויסקרו הצירים הנוספים. 

במשרדי  אנושי  הון  וסמנכ"לי  מנכ"לים  בליווי  התעסוקתי  הגיוון  ממוני 

בראי  בארגון  ואסטרטגי  משמעותי  שינוי  להוביל  נדרשים  הממשלה,  

שלושת הצירים.

ויחד  אלינו,  הצטרפו  כולנו.  כתפי  על  מונח  השערים  לפתיחת  המסע 

נבטיח שירות ציבורי מצוין לאזרחי ישראל כולם. 

מור ברזני



הקדמה
דו"ח זה מציג תמונת מצב ביחס לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בשירות המדינה בשנת 12017.  

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

לראשונה את המגזר החרדי ועולים חדשים )כהגדרתם בתיקון( כאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם. תהליך 

התאמת מערכות המידע השונות, על מלאכת איסוף הנתונים וטיובם בהתאם לחקיקה, מצוי בעיצומו בימים 

אלו, כך שבשלב זה הנתונים אודות ייצוג עובדים המשתייכים למגזר החרדי ועובדים שהינם עולים חדשים, 

קיימים במערכות המידע בצורה חלקית. לפיכך, בדו"ח זה יוצגו נתונים חלקיים על תהליכי הגיוס והמיון של 

עובדים חרדים, ושיעורם ביחס לכלל המועמדים לשירות המדינה.

נתונים ביחס לעובדים עם מוגבלות יוצגו בצורה כללית, וזאת על פי דרישת חוק שוויון זכויות לאנשים עם 

מוגבלות )תיקון מס' 15(.

בכתיבת הדו"ח, הובאו בחשבון היעדים שנקבעו בהחלטות הממשלה ובחקיקה ביחס להעסקת אוכלוסיות 

הזכאיות לייצוג הולם, להלן עיקריהם: 

 2007 משנת   2579 מספר  ממשלה  החלטות   - וצ'רקסיים  דרוזים  לרבות  הערבית,     החברה 

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.

   המגזר החרדי - החלטת ממשלה מספר 3268 קובעת כי אחוז הנקלטים בשירות המדינה אשר 

משתייכים למגזר החרדי לא יפחת מ- 7%. 

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

אך לא נקבע יעד כמותי לשיעורי ייצוגם.

דו"ח תעסוקה מגוונות ושוויונית של נש"מ לשנת 2018 יכלול נתוני ייצוג שלל עובדים מהמגזר החרדי ועובדים  1
שהינם העולים החדשים
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עיקרי הדו"ח ונתונים כלליים

• מהחברה 	 ועובדים  לעובדות  ביחס  שנקבעו  הייצוג  ביעדי  עומד  המדינה  שירות 
הערבית ולעובדות ועובדים יוצאי אתיופיה. יחד עם זאת, רובם המוחלט עובדים 
בדרג מסד, הנמוך מבין ארבעת דרגות הבכירות בשירות המדינה, ובאחוזים גבוהים 

יותר ביחס לאוכלוסייה הכללית. 

• חלה עליה של כ-2% בתעסוקה של עובדים מהחברה הערבית בין השנים -2017	
2014. יחד עם זאת, 15 משרדים עובדים על שיעור של 0% ייצוג לחברה הערבית 
ו-32 משרדים מצויים בשיעור של פחות מ-5% ייצוג מהחברה הערבית. בנוסף לכך, 

ברובם המוחלט של המשרדים הייצוג של עובדים מהחברה הערבית בדרג התיכון 

נמוך )785 עובדים שהם כ-9.8% מכלל העובדים בני החברה הערבית(, ובדרג הבכיר 

נמוך מאוד )25 בכירים שהם כ-0.3% מהעובדים בני החברה הערבית(.

• עובדים יוצאי אתיופיה מהווים כ-2.4% מכלל העובדים, אך ייצוגם בדרג המסד הוא 	
כמעט פי שניים משיעורם באוכלוסייה בעוד שייצוגם בדרג הבכיר אפסי )בכיר אחד 

בלבד(. בנוסף לכך, רק 20 משרדים עומדים ביעד הנדרש. 21 גופים רחוקים מהיעד 

הנדרש )שיעור ייצוג של פחות מ-1%(, ו-19 משרדים אינם מעסיקים כלל עובדים 

יוצאי אתיופיה. 

• שיעור עובדים עם מוגבלות בכל שירות המדינה בממוצע עומד על דרגה בינונית 	
כלומר בין 5%-3.5%.

נתונים כלליים 

חולים  ובתי  הסמך  ויחידות  הממשלה  במשרדי  המשובצים  עובדים   73,101 מונה  המדינה     שירות 

הממשלתיים

עובדי  כלל  כ-11.2% מתוך  ומהווים  מועסקים בשירות המדינה  בני החברה הערבית  עובדים    8,249   

שירות המדינה

   1,781 עובדים יוצאי אתיופיה מועסקים בשירות המדינה והמהווים כ-2.4% מתוך כלל עובדי שירות 

המדינה
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 פרק א' 

החברה הערבית, לרבות דרוזים וצ'רקסיים
תמונת מצב כללית: 

   אוכלוסייה זו מהווה כ-11.2% מכלל העובדים בשירות המדינה. 

   חלה עליה של כ-2% בשיעור ייצוגם של עובדים המשתייכים לחברה הערבית בין השנים 2014 ל-2017. 

   בני העדה הדרוזית מהווים כ-1.5% מכלל העובדים בשירות המדינה ו-0.95% מהעובדים בדרג הבכיר.

התפלגות עובדים לפי רמת בכירות: 
שיעור יחסי מתוך כלל העובדים בני החברה הערבית

   סגל בכיר - מספר העובדים עומד על 25, מהווים כ- 0.3% )בהשוואה, אחוז כלל העובדים בשירות 

המדינה בדרג זה הינה 2%(

   סגל תיכון – מספר העובדים עומד על 785, מהווים כ- 9.8% )בהשוואה, אחוז כלל העובדים בשירות 

המדינה בדרג זה הינה 15%(

   סגל מירב – מספר העובדים עומד על 2,279, מהווים כ- 28.4% )בהשוואה, אחוז כלל העובדים בשירות 

המדינה בדרג זה הינה 30%(

   סגל מסד – מספר העובדים עומד על 4,942 המהווים כ- 61.5% )בהשוואה, אחוז כלל העובדים בשירות 

המדינה בדרג זה הינה 52%(

החברה הערבית בשירות המדינה - 
מגמת השילוב לאורך השנים
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התפלגות עובדים לפי רמת בכירות: 
שיעור יחסי מתוך כלל העובדים הערבים 

   סגל בכיר – שיעור ייצוגם עומד על 3.2%

   סגל תיכון – שיעור ייצוגם עומד על 5.3% 

אקדמאים וסטודנטים בני החברה הערבית

שיעור הסטודנטים הערבים מכלל 
העובדים בני החברה הערבית

96.87%3.13%
סטודנטיםאחר

שיעור האקדמאים מכלל העובדים 
בחברה הערבית בשירות המדינה

63.63%36.37%
אקדמאיםאחר

258 סטודנטים 
בשירות המדינה

3000 אקדמאים 
בשירות המדינה

   סגל מירב – שיעור ייצוגן עומד על 12.9%

   סגל מסד – שיעור ייצוגם עומד על 7.3% 
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התפלגות מגדרית
   כ-59% מהעובדים המשתייכים לחברה 

הערבית הן נשים 

 שיעורי ייצוגם של עובדים מהחברה הערבית 
בסדר יורד במשרדי הממשלה השונים2

   באופן צפוי נמצא כי המשרד בו הייצוג הגבוה ביותר הינו משרד הפנים, הכולל את האגף לעדות לא 

יהודיות כאשר אחוז הייצוג הוא 318.9%. המשרד בו הייצוג הנמוך ביותר הוא המשרד לשירותי דת 

אשר נעדר כל ייצוג של עובדים מהחברה הערבית.

לפירוט אודות שיעורי הייצוג של עובדים בני החברה הערבית בכל אחת מהיחידות השונות בשירות במדינה ראו בנספח ב'  2
שיעור הייצוג במשרד הפנים ללא אגף לעדות לא יהודיות עומד על 6.52% בלבד  3

חלוקה על פי מגדר

40.61%59.39%
נשיםגברים

אחוז ייצוג החברה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים
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1.58%1.54%

יוצאי אתיופיה בשירות המדינה - 
מגמת השילוב לאורך השנים

15  | #מגוונים_את_שירות_המדינה  

 פרק ב' 

יוצאי אתיופיה
תמונת מצב כללית:  

    בקרב עובדי שירות המדינה כ-1,781 הם יוצאי אתיופיה

    יוצאי אתיופיה מהווים כ-2.4% מכלל העובדים

    חלה עליה של כ-0.84% משנת 2014 עד לשנת 2017

התפלגות עובדים לפי רמת בכירות: 
שיעור יחסי מתוך כלל העובדים יוצאי אתיופיה

   סגל בכיר - מספר העובדים עומד על עובד אחד המהווה 0.1% )בהשוואה, אחוז כלל העובדים בשירות 

המדינה בדרג זה הינה 2%(

   סגל תיכון - 50 עובדים המהווים כ-2.8% )בהשוואה, אחוז כלל העובדים בשירות המדינה בדרג זה 

הינה 15%(

   סגל מירב - 240 עובדים המהווים כ- 13.5% )בהשוואה, אחוז כלל העובדים בשירות המדינה בדרג זה 

הינה 30%(

   סגל מסד - 1,491 עובדים המהווים כ- 83.7% )בהשוואה, אחוז כלל העובדים בשירות המדינה בדרג זה 

הינה 52 (

61.5%2.8%13.5%0.1%

התפלגות לפי מדרגים

בכירמירבתיכוןמסד



התפלגות עובדים לפי רמת בכירות: 
שיעור יחסי מתוך רמת הבכירות

   סגל בכיר – שיעור ייצוגם עומד על 0.1%

   סגל תיכון – שיעור ייצוגם עומד על 0.3% 

   סגל מירב – שיעור ייצוגן עומד על 1.8%

   סגל מסד – שיעור ייצוגם עומד על 2.8% 

אקדמאים וסטודנטים

סגל 
מסד

 סגל 
מירב

סגל 
תיכון

סגל 
בכיר כללי יוצאי אתיופיה

2.8% 1.8% 0.3% 0.1% 2.4% היעד הנדרש 1.7% - החלטת ממשלה 1065
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שיעור הסטודנטים יוצאי אתיופיה 
מכלל העובדים יוצאי אתיופיה

2.98%97.02%
סטודנטיםאחר

שיעור האקדמאים יוצאי אתיופיה 
מכלל העובדים יוצאי אתיופיה

2.98%97.02%
אקדמאיםאחר

51 סטודנטים 
בשירות המדינה

474 אקדמאים 
בשירות המדינה
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התפלגות מגדרית
   כ-58% מהעובדים 

יוצאי אתיופיה הן נשים 

שיעורי ייצוג של עובדים יוצאי אתיופיה במשרדי הממשלה4
   ייצוג על פי סדר יורד – משרד העלייה והקליטה עם אחוז הייצוג הגבוה ביותר של עובדים יוצאי 

אתיופיה העומד על 4.8%. משרד התקשורת לעומת זאת עם שיעורים אפסיים של עובדים יוצאי 

אתיופיה. 

לפירוט אודות שיעורי הייצוג של העובדים יוצאי אתיופיה בכל אחת מהיחידות השונות בשירות במדינה ראו נספח ב'  4
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474 אקדמאים בשירות המדינה
חלוקה על פי מגדר

41.49%58.51%
נשיםגברים

אחוז ייצוג יוצאי איתיופיה
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 פרק ג' 

עובדים עם מוגבלות

   חוק שירות המדינה )מינויים( סעיף 15 א', קובע כי שיעור ייצוגם של עובדים עם מוגבלות בארגון שמונה 

למעלה מ-100 עובדים לא יפחת מ-5%. בהתאם לכך, הנתונים שיוצגו להלן מתייחסים למשרדים אשר 

מספר העובדים בהם הוא מעל 100 עובדים.

   בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )תיקון מס' 15(, ביטוח לאומי העביר לנציבות שירות 

המדינה רשימה המתייחסת לשיעור ייצוגם של עובדים עם מוגבלות משמעותית באופן הבא:

 שיעור ייצוג של עובדים עם מוגבלות בשירות המדינה 
בחלוקה לרמות הייצוג השונות5

נתונים אלו כוללים את יחידות הסמך ובתי החולים, פרוט אודות הייצוג של יחידות הסמך ובתי החולים הובאו בנספח ג'  5
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שיעור משרדי הממשלה לכל רמת ייצוג

3.2%

אי עמידה

28.6%

עמידה מלאה

46%

רמה בינונית

22.2%

רמה נמוכה
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 שיעור ייצוג העובדים עם מידת העמידה ביעד הייצוג 
מוגבלות משמעותית

5% לפחותעמידה מלאה

מ-3.5% ופחות מ5%רמה בינונית

מ-2% ופחות מ3.5%רמה נמוכה

פחות מ-2% אי עמידה



 פרק ד' 
 אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם – 

נתוני גיוס ומיון
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פרק זה יציג את נתוני הגיוס והמיון של משרות ומכרזים, תוך התייחסות לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג 

הולם.

הבהרות
   מכרזים מיועדים לאוכלוסייה החרדית קיימים כיום במסגרת מכרז מאגר.

   הנתונים בדבר עמידה בתנאי סף אינם כוללים מועמדויות למכרזים המצויים בתהליך, מכרזים שהוקפאו 

או מכרזים שבוטלו. לפיכך, ייתכנו שינויים קלים בנתונים.

התפלגות משרות בחלוקה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם
   אוכלוסייה כללית – 90.54%

   יוצאי אתיופיה – 2.03%

   המגזר החרדי – 0.41%

   החברה הערבית- 5.4%

   אנשים עם מוגבלות – 1.61%

מתוך סך המשרות, 9.5% הן משרות מיועדות לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם. 

התפלגות משרות לפי אוכלוסיות
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פרסומים והליכי מיון - משרות מיועדות

עמידה מועמדויותמשרותמכרזיםייעוד מכרז
נבחרובתנאי סף

1401411,40177057מיועד ליוצאי אתיופיה

283456566מיועד למגזר החרדי

3724115,4183,747201מיועד לחברה הערבית

11112384953961מיועד לאנשים עם מוגבלות

6517097,7245,112325סה"כ

התפלגות משרות מיועדות 
  יוצאי אתיופיה - 21.51%

  המגזר החרדי  - 4.30%

  החברה הערבית - 57.14%

  אנשים עם מוגבלות - 17.05%

 התפלגות הגשת מועמדויות 
למשרות מיועדות 

  יוצאי אתיופיה – 18.14%

  המגזר החרדי – 0.73% 

  החברה הערבית – 70.14%

  אנשים עם מוגבלות – 10.99%

שיעור משרות מתוך כלל המשרות המיועדות
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4.3%

57.14%
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 התפלגות העומדים בתנאי 
 סף במשרות מיועדות לפי 

אוכלוסיות  כדי להגדיל את ייצוגם
  יוצאי אתיופיה - 15.06%

  המגזר החרדי - 1.10%

  החברה הערבית - 73.30%

  אנשים עם מוגבלות - 10.54%

 התפלגות הנבחרים למשרות 
מיועדות לפי אוכלוסייה

  יוצאי אתיופיה - 17.54%

  המגזר החרדי - 1.85%

  החברה הערבית - 61.84%

  אנשים עם מוגבלות - 18.77%

הגשת מועמדויות מאוכלוסיות גיוון למשרות ומכרזים שאינם מיועדים 

 כלל 
המועמדויות

יוצאי 
אתיופיה

החברה 
הערבית

אנשים עם 
מוגבלות

המגזר 
החרדי

135,3472,42111,8832,9949,088סה"כ מועמדויות

סה"כ עומדים 
85,0961,1056,8351,6835,050בתנאי סף

4,7524832863143סה"כ נבחרו

שיעור העומדים בתנאי הסף מתוך כלל 
העומדים בתנאי הסף במשרות מיועדות
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שיעור הנבחרים למשרות מתוך 
כלל הנבחרים במשרות מיועדות
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 התפלגות המגישים 
מועמדויות בחלוקה לאוכלוסיות 

  אוכלוסייה כללית - 80.46%

  יוצאי אתיופיה - 1.79%

  החברה הערבית - 8.78%

  אנשים עם מוגבלות - 2.21% 

  המגזר החרדי - 6.71%

 התפלגות העומדים בתנאי 
סף בחלוקה לאוכלוסיות

  אוכלוסייה כללית - 78.01% 

  יוצאי אתיופיה - 1.30%

  החברה הערבית - 8.03%

  אנשים עם מוגבלות - 1.98%

  המגזר החרדי - 5.93%

  עולים חדשים  - 6.75%

 התפלגות הנבחרים 
למשרות לפי אוכלוסיות
  אוכלוסייה כללית - 80.49% 

  יוצאי אתיופיה - 1.01% 

  החברה הערבית - 6.90%

  אנשים עם מוגבלות - 1.33%

  המגזר החרדי - 3.01%

  עולים חדשים - 7.26%

שיעור המגישים מועמדויות 
מתוך כלל המגישים
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שיעור העומדים בתנאי הסף מתוך 
כלל העומדים בתנאי הסף
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שיעור העומדים בתנאי הסף מתוך 
כלל העומדים בתנאי הסף
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 סיכום דו"ח 
תעסוקה שוויונית ומגוונת

אוכלוסיות  זאת,  עם  יחד  כולו.  הישראלי  למגוון  ועובדות המשתייכים  מעובדים  מורכב  המדינה  שירות 

הזכאיות לייצוג הולם מצויות לרוב בדרגים הזוטרים ורק מיעוט קטן מצליח להשתלב בדרגים המקצועיים 

והבכירים. 

בדרגים  מגוון  מרקע  ועובדות  עובדים  של  הייצוג  בהגדלת  הצורך  את  ומציפים  מעלים  הדו"ח  ממצאי 

המקצועיים והבכירים. זהו תהליך ארוך ומורכב. תהליך בו על הגופים הציבוריים לחדש את האמון מול 

אוכלוסיות המצויות בתת ייצוג בשירות המדינה, תהליך בו נדרשים כל משרד וארגון לזהות חסמים מבניים 

הקיימים במערכותיהם. יש להכיר וללמוד את אותם החסמים ולבחון פתרונות שונים להסרתם תוך שיתוף 

והתייעצות עם נציגי האוכלוסיות השונות )החל ממערכות הגיוס והמיון, דרך מנגנוני קליטת העובדים ועד 

מסלולי הקידום השונים(. 

עלינו  וכשירה תרבותית.  עבודה מכבדת  ולטפח סביבת  ליצור  יש  ואיכותו,  הייצוג  ושיפור  הגדלה  לצד 

לוודא שכל עובד ועובדת יכולים להתבטא בצורה חופשית ובטוחה באשר לזהותם ותרבותם, מחשבותיהם 

ודעותיהם.  

בכוחו של שירות המדינה להצטיין בגיוון ובכשירות תרבותית, אך בכדי לעשות כן, נדרשת מנהיגות והובלה 

בהתמודדות עם האתגרים השונים, נדרשת עבודה משותפת אקטיבית ומתמשכת, ומאמץ בלתי מתפשר 

להשגת המטרה החשובה. 

עם הקמת האגף לגיוון בנציבות שירות המדינה בחודש מרץ האחרון, הונחה אבן הפינה בבניית תשתית 

בשירות  וכשירות  גיוון  תהליך  בקידום  הסמך  ויחידות  המשרדים  עבור  ותמיכה  סיוע  להבטחת  ראויה 

התהליך  את  תקדם  החדש,  האגף  של  ובתמיכה  בסיוע  והיחידות  המשרדים  של  המאמץ  המדינה. 

ויהווה בבואה שלה. שירות מדינה  המשמעותי שבסופו שירות המדינה יישקף את החברה הישראלית 

המאפשר לכל ישראלי וישראלית להשתלב בו בזכות כשרונו והשכלתו וללא קשר למוצאו או לצבע עורו. 

יחד ובשותפות, נבטיח שוויון והוגנות לאזרחי ישראל כולם..
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ממדי 
העשייה

 מפת דרכים 
לגיוון וכשירות תרבותית בשירות המדינה

גיבוש 
מדיניות 

יצירת מסמך חזון או הצהרה ארגונית המפרטים את מחויבות הארגון לגיוון ולכשירות תרבותית

גיבוש יעדי גיוון כמותיים ואיכותיים 

מינוי בעל תפקיד בכיר שאחראי על תחום הגיוון 

הקמת וועדת היגוי משרדית אשר תתכנס ותדון אסטרטגית באתגרים ומענים בגיוון המשרד ובכשירותו 
התרבותית

סביבת 
ניהול 

ועבודה 
מגוונים

 

יצירת סביבת עבודה מכבדת וכשירה תרבותית )למשל: לוח שנה מגוון, התאמת תנאי רווחה ופעילות 
הפנאי לאוכלוסייה מגוונת, גמישות בימי עבודה ומנוחה, התאמות במתנות לחג וכיוצא באלו(

הנגשת השירותים הניתנים לאוכלוסיות מגוונות 

גיוון מרצים, אמנים ואירועים, גיוון בקמפיינים משרדיים וכדומה 

משאבי 
אנוש

התאמת הליכי מיון וגיוס עובדים לאוכלוסיות מגוונות

 הכשרות בנושא גיוון, הטיות וכשירות תרבותית לעובדים בדרגים שונים ובדגש על דרגי ניהול 
ומשאבי אנוש

 סימון וצביעה של תקנים שעתידים להתפנות 
)בדגש על עובדים הבאים במגע עם המגוון הישראלי ובתפקידים בעלי פוטנציאל השפעה(

מאמץ פרו-אקטיבי לאיתור עובדים בכל הדרגים מרקע ישראלי מגוון ובכל המשרות, מיועדות ושאינן 
מיועדות )למשל: פרסום מכרזים בעברית ובערבית ובאמצעי תקשורת שונים, פניה לעמותות המייצגות 

קבוצות המצויות בתת ייצוג, עידוד עובדים מרקע ישראלי מגוון להמליץ על מכריהם(

 מענה לאתגרים ייחודיים של אוכלוסיות 
)למשל: ליווי וחניכה בהשמה לאוכלוסיות ייחודיות, תכניות קידום וכדומה( 

יצירת עתודת מועמדים מגוונת )עתודה של עובדי המשרד וכן עתודה למי שאינם עדיין עובדי המשרד: 
תהליך מיון ושמירת קו"ח ופניה למתאימים כשתתפנה משרה(

תהליכי 
הערכה 
ומדידה

עריכת דו"ח גיוון שנתי ובצדו תוכנית עבודה, מדידת עמידת הארגון ביעדים

הערכה ומדידה של חוויית העובדים בארגון )תחושת שייכות, תחושת הוגנות ושוויון(

בחינת יציבות עובדים מרקע ישראלי מגוון )אחוזי קידום, אחוזי עזיבה(

מיזמים 
מיוחדים

 הצטרפות לתכנית המתמחים לקבלת מתמחים מאוכלוסיות בתת ייצוג 

מתן העדפה בהתקשרויות למציע מגוון

 נספח א׳ 

מפת הדרכים לגיוון ולכשירות תרבותית
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משרד )כולל 
יחידות הסמך 
שתחת השר 

הממונה(

שם היחידה
)מספר עובדים כללי(

מספר עובדים 
מהחברה 
הערבית

אחוז 
עובדים 

מהחברה 
הערבית

8013.3%ב. הנפש באר-שבע )603(בריאות

316.2%בית חולים אברבנאל )499(בריאות

3119.7%בית חולים אסף הרופא )3195(בריאות

222.9%בית חולים באר יעקב - נס ציונה )764(בריאות

44222.4%בית חולים הלל יפה חדרה )1971(בריאות

37727.1%בית חולים זיו צפת )1390(בריאות

1938.5%בית חולים ע"ש א. וולפסון )2259(בריאות

8527.6%בית חולים פלימן חיפה )308(בריאות

83123.3%בית חולים רמב"ם חיפה )3567(בריאות

122.2%בית חולים שמואל הרופא )558(בריאות

14823.4%בית חולים שער מנשה )632(בריאות

65228.0%המרכז הרפואי לגליל )2330(בריאות

125.9%לשכת הבריאות ירושלים 204(בריאות

4613.3%לשכת הבריאות מחוז הדרום )346(בריאות

408.4%לשכת הבריאות מחוז המרכז )476(בריאות

36654.9%לשכת הבריאות מחוז הצפון )667(בריאות

11023.2%לשכת הבריאות מחוז חיפה )474(בריאות

10.4%לשכת הבריאות מחוז תל-אביב )270(בריאות

13720.0%מ.גריאטרי ע"ש שוהם )684(בריאות

23.3%מע. בריה"צ ת"א )61(בריאות

 נספח ב׳ 

שיעור ייצוג עובדים בני החברה הערבית לרבות 
דרוזים וצ'רקסים בשירות המדינה
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משרד )כולל 
יחידות הסמך 
שתחת השר 

הממונה(

שם היחידה
)מספר עובדים כללי(

מספר עובדים 
מהחברה 
הערבית

אחוז 
עובדים 

מהחברה 
הערבית

12.5%מעבדות ברה"צ י-ם )40(בריאות

72.5%מרכז בריאות הנפש יפו )278(בריאות

499.7%מרכז גריאטרי נתניה )507(בריאות

8617.4%מרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור )493( בריאות

12518.7%מרכז ירושלמי לבריאות הנפש )670(בריאות

358.3%מרכז לבריאות הנפש מעלה הכרמל )424(בריאות

7714.0%מרכז רפואי "לב השרון" )549(בריאות

1034.7%מרכז רפואי ברזילי אשקלון )2188(בריאות

39132.0%מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה-פוריה )1222(בריאות

63312.2%מרכז רפואי שיבא תל-השומר )5194(בריאות

322.7%משרד הבריאות )1181(בריאות

12.2%רפואה משפטית  אבו-כביר )46(בריאות

0.0% 0בתי דין רבניים )277(שירותי דת

1373.6%הנהלת בתי המשפט )3798(משפטים

2999.0%משרד המשפטים )3314(משפטים

304.3%רשות האכיפה והגבייה )702(משפטים

34.6%המדפיס הממשלתי )65(אוצר

12.0%הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן )51(אוצר

107.8%הרשות לשוק ההון )129(אוצר

133.5%מנהל התכנון )367(אוצר

272.6%משרד האוצר )1028(אוצר

914.5%רשות המסים בישראל - מכס ומע"מ )2035(אוצר

2648.3%רשות המסים בישראל - מס הכנסה )3182(אוצר

41.2%שירות עיבודים ממוחשבים )334(אוצר

598.4%משרד הרווחה - זרוע העבודה )701(עבודה ורווחה
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משרד )כולל 
יחידות הסמך 
שתחת השר 

הממונה(

שם היחידה
)מספר עובדים כללי(

מספר עובדים 
מהחברה 
הערבית

אחוז 
עובדים 

מהחברה 
הערבית

40312.4%עבודה, רווחה ושירותים חברתיים )3263(עבודה ורווחה

0.0% 0הרשות להתחדשות עירונית )13(פנים

41061.3%משרד הפנים )669(פנים

1265.9%רשות האוכלוסין וההגירה )2148(פנים

1906.8%הרשות הארצית לכבאות והצלה )2782(בטחון פנים

61.6%משרד לביטחון הפנים )379(בטחון פנים

31.6%הטלוויזיה החינוכית הישראלית )182(חינוך

339.0%מנהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער )368(חינוך

1778.8%משרד החינוך )2010(חינוך

129.0%שירות ההדרכה והמקצוע )134(חינוך

605.7%הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )1059(ראש הממשלה

11.4%המועצה לביטחון לאומי )71(ראש הממשלה

0.0% 0מערך הסייבר הלאומי )130(ראש הממשלה

0.0% 0משרד התפוצות )17(ראש הממשלה

0.0% 0משרד ירושלים ומורשת )16(ראש הממשלה

0.0% 0משרד למודיעין )14(ראש הממשלה

0.0% 0משרד לנושאים אסטרטגיים )32(ראש הממשלה

27.4%משרד לשיתוף פעולה אזורי )27(ראש הממשלה

101.2%משרד ראש ממשלה )822(ראש הממשלה

144.9%נציבות שרות המדינה )284(ראש הממשלה

0.0% 0נתיב )78(ראש הממשלה

412.2%משרד החוץ )1834(חוץ

218.2%השירותים הווטרינריים )255(חקלאות

395.8%מנהל המחקר החקלאי )668(חקלאות

599.7%משרד החקלאות ופיתוח הכפר )607(חקלאות
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משרד )כולל 
יחידות הסמך 
שתחת השר 

הממונה(

שם היחידה
)מספר עובדים כללי(

מספר עובדים 
מהחברה 
הערבית

אחוז 
עובדים 

מהחברה 
הערבית

34.8%רשות הבדואים )63(חקלאות

29.1%רשות השירות הלאומי האזרחי )22(חקלאות

34.3%השירות המטאורולוגי )70(תחבורה

0.0% 0מכון לבטיחות בדרכים )44(תחבורה

0.0% 0משרד התחבורה-נמל חדרה )8(תחבורה

778.7%משרד התחבורה והבטיחות בדרכים )890(תחבורה

21.7%רשות התעופה האזרחית )120(תחבורה

125.2%המרכז למיפוי ישראל )232(בינוי ושיכון

284.6%משרד הבינוי והשיכון )611(בינוי ושיכון

213.9%משרד הכלכלה )537(כלכלה

86.3%רשות ההגבלים העסקיים )126(כלכלה

335.4%משרד להגנת הסביבה )606(הגנת הסביבה

51.0%משרד העלייה והקליטה )483(עלייה וקליטה

0.0% 0המשרד לשירותי דת )97(שירותי דת

0.0% 0הרבנות הראשית )75(שירותי דת

0.0% 0בתי דין רבניים )277(שירותי דת

94.6%הרשות הממשלתית למים ולביוב )195(אנרגיה

135.8%משרד האנרגיה )226(אנרגיה

35.2%רשות החשמל )58(אנרגיה

12.1%לשכת הפרסום הממשלתית )41(מדע ותרבות

178.1%משרד המדע הטכנו' תרבות וספורט )211(מדע ותרבות

פיתוח הפריפריה 
11.8%פיתוח הפריפריה, הנגב והגליל )56(הנגב והגליל

88.3%משרד לשוויון חברתי )96(שיווין חברתי

105.6%משרד התיירות )179(תיירות

106.9%משרד התקשורת )145(תקשורת
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משרד )כולל יחידות 
הסמך שתחת השר 

הממונה(

שם המשרד/ יחידת הסמך
)מספר עובדים כללי(

מספר 
עובדים 
יוצאי 

אתיופיה

אחוז  
עובדים 
יוצאי 

אתיופיה

233.8%ב. הנפש באר-שבע )603(בריאות

306.0%בית חולים אברבנאל )499(בריאות

1735.4%בית חולים אסף הרופא )3195(בריאות

415.4%בית חולים באר יעקב - נס ציונה )764(בריאות

402.0%בית חולים הלל יפה חדרה )1971(בריאות

80.6%בית חולים זיו צפת )1390(בריאות

1928.5%בית חולים ע"ש א. וולפסון )2259(בריאות

92.9%בית חולים פלימן חיפה )308(בריאות

862.4%בית חולים רמב"ם חיפה )3567(בריאות

7613.6%בית חולים שמואל הרופא )558(בריאות

81.3%בית חולים שער מנשה )632(בריאות

70.3%המרכז הרפואי לגליל )2330(בריאות

52.5%לשכת הבריאות ירושלים 204(בריאות

10.3%לשכת הבריאות מחוז הדרום )346(בריאות

194.0%לשכת הבריאות מחוז המרכז )476(בריאות

50.7%לשכת הבריאות מחוז הצפון )667(בריאות

91.9%לשכת הבריאות מחוז חיפה )474(בריאות

00.0% לשכת הבריאות מחוז תל-אביב )270(בריאות

263.8%מ.גריאטרי ע"ש שוהם )684(בריאות

11.6%מע. בריה"צ ת"א )61(בריאות

 נספח ג׳ 

 שיעור ייצוג עובדים יוצאי אתיופיה 
בשירות המדינה
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משרד )כולל יחידות 
הסמך שתחת השר 

הממונה(

שם המשרד/ יחידת הסמך
)מספר עובדים כללי(

מספר 
עובדים 
יוצאי 

אתיופיה

אחוז  
עובדים 
יוצאי 

אתיופיה

12.5%מעבדות ברה"צ י-ם )40(בריאות

00.0%מרכז בריאות הנפש יפו )278(בריאות

6512.8%מרכז גריאטרי נתניה )507(בריאות

10.2%מרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור )493( בריאות

81.2%מרכז ירושלמי לבריאות הנפש )670(בריאות

30.7%מרכז לבריאות הנפש מעלה הכרמל )424(בריאות

224.0%מרכז רפואי "לב השרון" )549(בריאות

863.9%מרכז רפואי ברזילי אשקלון )2188(בריאות

20.2%מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה-פוריה )1222(בריאות

2494.8%מרכז רפואי שיבא תל-השומר )5194(בריאות

110.9%משרד הבריאות )1181(בריאות

00.0%רפואה משפטית  אבו-כביר )46(בריאות

31.1%בתי דין רבניים )277(שירותי דת

250.7%הנהלת בתי המשפט )3798(משפטים

371.1%משרד המשפטים )3314(משפטים

91.3%רשות האכיפה והגבייה )702(משפטים

00.0%המדפיס הממשלתי )65(אוצר

00.0%הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן )51(אוצר

32.3%הרשות לשוק ההון )129(אוצר

00.0% מנהל התכנון )367(אוצר

80.8%משרד האוצר )1028(אוצר

231.1%רשות המסים בישראל - מכס ומע"מ )2035(אוצר

571.8%רשות המסים בישראל - מס הכנסה )3182(אוצר

30.9%שירות עיבודים ממוחשבים )334(אוצר

71.0%משרד הרווחה - זרוע העבודה )701(עבודה ורווחה
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משרד )כולל יחידות 
הסמך שתחת השר 

הממונה(

שם המשרד/ יחידת הסמך
)מספר עובדים כללי(

מספר 
עובדים 
יוצאי 

אתיופיה

אחוז  
עובדים 
יוצאי 

אתיופיה

1183.6%עבודה, רווחה ושירותים חברתיים )3263(עבודה ורווחה

00.0%הרשות להתחדשות עירונית )13(פנים

30.4%משרד הפנים )669(פנים

552.6%רשות האוכלוסין וההגירה )2148(פנים

511.8%הרשות הארצית לכבאות והצלה )2782(בטחון פנים

71.8%משרד לביטחון הפנים )379(בטחון פנים

21.1%הטלוויזיה החינוכית הישראלית )182(חינוך

41.1%מנהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער )368(חינוך

201.0%משרד החינוך )2010(חינוך

10.7%שירות ההדרכה והמקצוע )134(חינוך

80.8%הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )1059(ראש הממשלה

00.0%המועצה לביטחון לאומי )71(ראש הממשלה

10.8%מערך הסייבר הלאומי )130(ראש הממשלה

0.0% 0משרד התפוצות )17(ראש הממשלה

16.3%משרד ירושלים ומורשת )16(ראש הממשלה

0.0% 0משרד למודיעין )14(ראש הממשלה

0.0% 0משרד לנושאים אסטרטגיים )32(ראש הממשלה

0.0% 0משרד לשיתוף פעולה אזורי )27(ראש הממשלה

141.7%משרד ראש ממשלה )822(ראש הממשלה

31.1%נציבות שרות המדינה )284(ראש הממשלה

0.0% 0נתיב )78(ראש הממשלה

60.3%משרד החוץ )1834(חוץ

93.5%השירותים הווטרינריים )255(חקלאות

81.2%מנהל המחקר החקלאי )668(חקלאות

122.0%משרד החקלאות ופיתוח הכפר )607(חקלאות
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משרד )כולל יחידות 
הסמך שתחת השר 

הממונה(

שם המשרד/ יחידת הסמך
)מספר עובדים כללי(

מספר 
עובדים 
יוצאי 

אתיופיה

אחוז  
עובדים 
יוצאי 

אתיופיה

0.0% 0רשות הבדואים )63(חקלאות

14.5%רשות השירות הלאומי האזרחי )22(חקלאות

11.4%השירות המטאורולוגי )70(תחבורה

0.0% 0מכון לבטיחות בדרכים )44(תחבורה

0.0% 0משרד התחבורה-נמל חדרה )8(תחבורה

60.7%משרד התחבורה והבטיחות בדרכים )890(תחבורה

0.0% 0רשות התעופה האזרחית )120(תחבורה

10.4%המרכז למיפוי ישראל )232(בינוי ושיכון

111.8%משרד הבינוי והשיכון )611(בינוי ושיכון

81.5%משרד הכלכלה )537(כלכלה

21.6%רשות ההגבלים העסקיים )126(כלכלה

20.3%משרד להגנת הסביבה )606(הגנת הסביבה

234.8%משרד העלייה והקליטה )483(עלייה וקליטה

22.1%המשרד לשירותי דת )97(שירותי דת

0.0% 0הרבנות הראשית )75(שירותי דת

31.1%בתי דין רבניים )277(שירותי דת

63.1%הרשות הממשלתית למים ולביוב )195(אנרגיה

41.8%משרד האנרגיה )226(אנרגיה

11.7%רשות החשמל )58(אנרגיה

0.0% 0לשכת הפרסום הממשלתית )41(מדע ותרבות

31.4%משרד המדע הטכנו' תרבות וספורט )211(מדע ותרבות

פיתוח הפריפריה 
הנגב והגליל

23.6%פיתוח הפריפריה, הנגב והגליל )56(

11.0%משרד לשוויון חברתי )96(שיווין חברתי

21.1%משרד התיירות )179(תיירות

0.0% 0משרד התקשורת )145(תקשורת
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רמת עמידהשם משרד 

רמה בינוניתב. הנפש באר-שבע 

רמה נמוכהבית חולים אברבנאל 

רמה בינוניתבית חולים אסף הרופא 

רמה בינוניתבית חולים באר יעקב - נס ציונה 

רמה בינוניתבית חולים הלל יפה חדרה 

רמה בינוניתבית חולים זיו צפת 

רמה נמוכהבית חולים ע"ש א. וולפסון 

אי עמידהבית חולים פלימן חיפה 

רמה בינוניתבית חולים רמב"ם חיפה 

רמה בינוניתבית חולים שמואל הרופא 

רמה בינוניתבית חולים שער מנשה 

עמידה מלאהבתי דין רבניים 

רמה בינוניתהטלוויזיה החינוכית הישראלית

עמידה מלאההלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

רמה נמוכההמרכז הרפואי לגליל 

עמידה מלאההמרכז למיפוי ישראל

רמה בינוניתהנהלת בתי המשפט 

רמה בינוניתהרשות הארצית לכבאות והצלה 

רמה בינוניתהרשות הממשלתית למים ולביוב

אי עמידההרשות לשוק ההון

רמה נמוכההשירותים הווטרינריים

 נספח ד׳ 

 שיעור ייצוג אנשים עם מוגבלות 
בשירות המדינה
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רמת עמידהשם משרד 

רמה בינוניתמ. גריאטרי ע"ש שוהם

עמידה מלאהמיהל המחקר החקלאי

רמה נמוכהמנהל התכנון

עמידה מלאהמנהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער

רמה נמוכהמערך הסייבר הלאומי

רמה נמוכהמרכז גריאטרי נתניה

רמה בינוניתמרכז גריאטרי ראשל"צ

עמידה מלאהמרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור

רמה נמוכהמרכז ירושלמי לבריאות הנפש

עמידה מלאהמרכז לבריאות הנפש מעלה הכרמל

רמה בינוניתמרכז רפואי "לב השרון"

רמה נמוכהמרכז רפואי ברזילי אשקלון

רמה בינוניתמרכז רפואי ע"ש ברוך פדה-פוריה

רמה נמוכהמרכז רפואי שיבא תל-השומר

רמה בינוניתמשרד האוצר

רמה נמוכהמשרד האנרגיה

עמידה מלאהמשרד הבינוי והשיכון

רמה בינוניתמשרד הבריאות

רמה בינוניתמשרד החוץ

רמה בינוניתמשרד החינוך

עמידה מלאהמשרד החקלאות ופיתוח הכפר

רמה בינוניתמשרד הכלכלה

רמה בינוניתמשרד המדע הטכנו' תרבות וספורט

רמה נמוכהמשרד המשפטים

רמה נמוכהמשרד העלייה והקליטה

עמידה מלאהמשרד הפנים
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רמת עמידהשם משרד 

רמה בינוניתמשרד הרווחה - זרוע העבודה

עמידה מלאהמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים

עמידה מלאהמשרד התיירות

רמה בינוניתמשרד התקשורת

עמידה מלאהמשרד לביטחון הפנים

רמה בינוניתמשרד להגנת הסביבה

רמה בינוניתמשרד ראש ממשלה

רמה בינוניתנציבות שרות המדינה

עמידה מלאהעבודה, רווחה ושירותים חברתיים

רמה בינוניתרשות האוכלוסין וההגירה

רמה בינוניתרשות האכיפה והגבייה

רמה נמוכהרשות ההגבלים העסקיים

עמידה מלאהרשות המסים בישראל - מס הכנסה

רמה בינוניתרשות המסים בישראל- מכס ומע"מ

עמידה מלאהרשות התעופה האזרחית

עמידה מלאהשירות ההדרכה והמקצוע

עמידה מלאהשירות עיבודים ממוחשבים




