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בס"ד

ברכת נציב שירות המדינה 

שירות המדינה הוא הזרוע המבצעת של הרשות המבצעת במדינת ישראל, ונציבות 

שירות המדינה היא הקטר המוביל את השירות הציבורי. 

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

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

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

בעיות ובייעול של תהליכים ארוכי טווח.

כגוף הממונה על פיתוח ושימור ההון האנושי בשירות המדינה, נציבות שירות המדינה שוקדת, יחד עם משרדי הממשלה 

ויחידות הסמך, על פיתוח הערכיות והמצוינות של עובדי המדינה. זאת בכדי שיהוו סמל ודוגמה למשרתי ציבור מסורים 

הפועלים במרץ ובנאמנות, מתוך הבנת הזכות הגדולה לפעול יום יום, שעה שעה, למען מדינת ישראל.

בימים אלו אנו מציינים חומש לאימוץ החלטות 'ועדת שטאובר' לקידום נשים בשירות המדינה, אשר מהווה חלק ממהלך 

כולל לשיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה. בשנים שחלפו מעת אימוץ החלטות הוועדה, נציבות שירות 

המדינה מובילה את נושא השוויון המגדרי במשרדי הממשלה וביחידות הסמך, ולא כמחווה של רצון טוב, אלא מתוך 

הבנת היתרונות הייחודיים של נשים ושל גברים בשירות הציבורי בכלל ובשירות המדינה בפרט. 

מאמצינו להביא לקידום שוויון מגדרי החלו לשאת פרי, ואנו מזהים היום מגמות של ייצוג בולט יותר לנשים בסגל הבכיר, 

בתכניות העתודה הממשלתיות ובמועמדויות לתפקידים השונים בשירות הציבורי ובצמצום פערי השכר. עם זאת, 

תהליכים של שינויים בהיקף ומסוג זה הם מטבעם מורכבים וכברת דרך ארוכה עוד לפנינו.

בין השאר, אנו ממקדים מאמצים בחתירה להוות דוגמה למקום עבודה תומך משפחה ורק לפני מספר שבועות אישרנו 

את הרחבת פיילוט שעות נוספות מהבית, יחד עם הממונה על השכר, במטרה לאפשר לעובדים להימצא שעות רבות 

יותר בחיק משפחתם, בלי שהדבר יפגע בשכרם ובקידומם.

שוויון הזדמנויות מהותי הוא הכרחי וצודק. אני שמח ומברך על הוצאת הדו"ח הסוקר את פעילותו החשובה של האגף 

לשוויון מגדרי בנציבות, יחד עם ממונות השוויון המגדרי במשרדי הממשלה ויחידות הסמך. 

המגוון הנפלא אותו ניתן למצוא בין עובדי המדינה, גברים ונשים כאחד, מספר את סיפורו של שירות המדינה בכללותו, 

של אנשים המשרתים את הציבור במסירות ובאחריות, ומשפיעים רבות על החברה הישראלית ומדינת ישראל כולה.

בברכה,

פרופ' דניאל הרשקוביץ

נציב שירות המדינה
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דבר מנהלת אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות

ייצוג של נשים בעמדות בכירות במשק נמצא בעלייה, ותוצאות הבחירות המוניציפליות 

האחרונות בוודאי יעידו על שינוי במגמה. עם זאת, פערי התעסוקה עדיין קיימים, גם 

במגזר הציבורי שמצבו, לכאורה, טוב יותר משל הסקטור הפרטי. מספר הנשים בעמדות 

של מנכ"ל וראש רשות או יחידת סמך, הוא קטן משמעותית ביחס לגברים. ואם לא דיי 

בכך, בשיח הציבורי, הנשים הן אלו שאחראיות להיותן מיעוט בעמדות ניהול בכיר. השנה 

מסתיימת השנה החמישית והאחרונה ליישום דו"ח ועדת שטאובר, שביקש לעשות 

תיקון בחשיבה על נשים בשירות המדינה. במטרה לפתח וליישם אסטרטגיה של הטמעת חשיבה מגדרית ולהוציא את 

אי-השוויון המגדרי מאחריותן הבלעדית של נשים. ובכך, לחולל את השינוי הנדרש בשירות המדינה כמעסיק הגדול 

במשק, המהווה מגדלור למשק ולחברה בישראל, ביישום זכות בסיסית של שוויון הזדמנויות עבור נשים. 

שוויון מגדרי בתעסוקה הינו מרכיב הכרחי ביצירת גיוון ויצירתיות בחשיבה - הן כמדד לפריון בעבודה והן בהתאמת 

השירותים והגדלת מידת האמון של אזרחים במוסדות המדינה. דו"ח וועדת שטאובר, כלל כאמור אסטרטגיית פעולה 

ויוזמות רבות, ושם במרכז את נושא השוויון המגדרי. הלכה ולמעשה, בחמש שנות היישום קבענו נורמות לשוויון מגדרי, 

גיבשנו מדיניות הכוללת נושאים כמו העדפת מינוי נשים ביחידות שהן בייצוג חסר, פיתחנו יחד עם הממונה על השכר 

במשרד האוצר כלים ומודלים לגמישות בשעות עבודה המאפשרים אינטגרציה ואיזון של הורות וקריירה וכן, בחנו את 

פערי השכר ומרכיביו. שמנו דגש רב על עתודות ניהוליות נשיות לסגל בכיר. פתחנו לראשונה מחזור של נבחרת מנטוריות 

עבור מנהלות בדרג ביניים. פיקחנו על שוויון ההזדמנויות בועדות בוחנים לתודעה מגדרית ומיגור הטיות בהשמה. יזמנו 

שיתופי פעולה עם מוסדות ממשלה, מגזר שלישי ותעשייה ליוזמות משותפות ועוד. 

על אף המאמצים הרבים הדרך לשוויון עודנה ארוכה. היא עוברת דרך מנהיגות אמיצה של מקבלי החלטות - גברים 

ונשים כאחד, שרואים בשווין מגדרי ערך רב לארגון ולחברה בישראל. ערב הקמת הממשלה, אני קוראת לשרי ושרות 

הממשלה שתקום בקרוב, להמשיך ולקדם את השוויון המגדרי בממשלה וזאת בין היתר באמצעות מינוי נשים בדרגי 

מנכ"ל למשרדי הממשלה וליחידות הסמך, המהוות דוגמה ומופת לניהול. 

לסיום, ברצוני להודות מקרב לב לנציב שירות המדינה הפרופ' דניאל הרשקוביץ על התמיכה והגיבוי לכל החלומות 

והיוזמות. לגב' מיכל לזרוביץ' המופלאה ולכל הצוות האגף על הובלת הנושא בשנתיים האחרונות למחוזות חדשים - 

במקצועיות אין קץ, ביצירתיות ובתשוקה גדולה. תודה גדולה לכל הממונות לשיווין מגדרי במשרדי הממשלה וביחידות 

הסמך על השותפות בהובלת הנושא בגזרתן, לעיתים בתנאים לא פשוטים וכל זה בנוסף על תפקידן הליבתי. 

בברכה,

ד"ר איריס נחמיה

מנהלת אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות
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דבר מנהלת אגף שוויון מגדרי, גב' מיכל לזרוביץ' 

האגף לשוויון מגדרי פועל מזה למעלה מעשור כדי להבטיח ששירות המדינה יקיים 

שוויון הזדמנויות מלא לנשים ולגברים ושיהווה מודל לארגון תומך משפחה המעניק 

בטחון והגנה לכל עובד ועובדת תוך יצירת שירות ציבורי אפקטיבי המבוסס על אמון 

ושיתופי פעולה.

חזון האגף משקף את ההבנה כי קידום שוויון בין נשים וגברים מבוסס על הסתכלות 

הוליסטית על הארגון ותרבות העבודה בו. מיקוד במתן זכויות לאימהות או הקלות 

לנשים אינו מספיק כדי להבטיח שוויון. השוואת ההזדמנויות והתאמת השיטות הארגוניות לנשים ולגברים כאחד הם 

שייצרו את המצע שבו נשים וגברים יוכלו לצמוח כעובדים ועובדות טובים יותר וגם כהורים ואנשי משפחה פעילים 

יותר בתא המשפחתי.

שינוי עומק אסטרטגי, תרבותי וארגוני מסדר הגודל שאנו פועלים כדי לבצע הינו שינוי ארוך טווח הדורש מגוון 

אמצעים להנחלתו. רגולציה ממשלתית, חוקים והנחיות אינם מספיקים לשם כך. לצד זאת, וברוח השינויים הבין-דוריים 

המתבטאים בעולם העבודה ובטכנולוגיה אנו פועלים בשנים האחרונות בכלים נוספים. כך למשל בשיתוף ציבור ולמידה 

מחכמת ההמונים, שיתופי פעולה ממשלתיים ובין מגזריים, אימוץ שיטות חדשניות של אופן העסקה והתגמול בשירות 

המדינה, הנגשת זכויות באמצעים טכנולוגיים ובשיא בהמשך שנה זו נקיים מיזם שכולו חשיבה על פתרונות דיגיטליים 

טכנולוגיים לאתגרי השוויון המגדרי בעולם התעסוקה.

לפני 5 שנים קיבלה ממשלת ישראל החלטת ממשלה חיונית וערכית לקידום ושילוב נשים בשירות המדינה, זאת 

תוך אימוץ המלצות דו"ח ועדת שטאובר שגיבש את הפעולות הדרושות להבטחת שירות מדינה שוויוני יותר לאחר 

עבודת מטה רחבה. ניתן לומר כי בעקבות החלטת הממשלה השתנתה התפיסה והשפה בנושא הייצוג והשוויון בשירות 

המדינה.

בדו"ח המובא לפניכם ובחלוף חמש שנים מיום החלטת הממשלה 1697, בחנו את יישומה תוך ניתוח מעמיק לאתגרים 

שטרם קיבלו מענה. תמונת המצב העולה מהדו"ח אופטימית מחד ומציגה מגמות עקביות של עלייה בייצוג נשים 

במעלה ההיררכיה הניהולית. מאידך, ניצבת עוד כברת דרך בדרך לשוויון מגדרי מלא. אנו מברכים על ההצלחות ששירות 

המדינה נחל עד כה בנושא השוויון ואנו מביטים קדימה לאימוץ יעדים מתקדמים ושאפתניים יותר שיבטיחו שוויון 

מגדרי מלא. 

אני מבקשת להודות לשותפינו הרבים מבית ומחוץ המובילים עשייה שתבטיח שירות מדינה שוויוני יותר לכולנו. תודה 

גדולה לממונות על שוויון מגדרי המהוות שגרירות של קידום שוויון מגדרי בכלל יחידות הממשלה, ועושות עבודתן 

במקצועיות ומסירות. תודה למנהלת אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה, ד"ר איריס נחמיה על התמיכה והשותפות לדרך.

תודה אישית ומיוחדת לנציב שירות המדינה, פרופ' דניאל הרשקוביץ האומר ועושה, ומוביל במסירות ומחויבות את 

הנושא. 

בברכה,

מיכל לזרוביץ',

מנהלת האגף לשוויון מגדרי
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תקציר מנהלים

הסקירה המובאת לפניכם מתארת את תמונת המצב של השוויון המגדרי בקרב העובדים והעובדות בשירות המדינה, 

המעסיק הגדול ביותר במשק, בין השנים 2015-2019, ומציגה את ההמלצות המרכזיות בהתאם.

בשנת 2014, בעקבות דו"ח ועדת שטאובר, אישררה הממשלה החלטה תקדימית, החלטה 1697, אשר כללה המלצות 

מקיפות לקידום השוויון המגדרי בשירות המדינה. לאורך חמש השנים האחרונות נעשו פעולות רבות וחלה התקדמות 

משמעותית בתחום. 

נכון לשנת 2019, נתוני הייצוג מעידים כי ב-44% ממשרות הסגל הבכיר בשירות המדינה מכהנות נשים, נתון הקרוב 

לייצוג שוויוני של 50%. יחד עם זאת, בחינה מדוקדקת יותר של המקצועות1 בהן מכהנות נשים אלו, מעלה תמונת מצב 

מורכבת יותר המצביעה על שלושה נתונים מטרידים:

ישנו ריכוז גדול של נשים במקצועות מסוימים. . 1

מרבית הנשים הבכירות נמצאות בדרג נמוך שאינו ניהולי.. 2

ניכר כי קיבוצן של הנשים הבכירות במשרדים הן בעלות פרופסיה הנחשבת "נשית": כדוגמת עובדות סוציאליות . 3

ואחיות. 

נוסף לכך, עולים מספר נתונים מרכזיים משמעותיים שיש לתת עליהם את הדעת: בתפקידים הבכירים ביותר בשירות 

המדינה מכהנות נשים ברבע מהמשרות בלבד, וכמחצית הנשים בסגל הבכיר הינן בתפקידים בעלי אוריינטציה לא 

ניהולית. כמו כן, אחוז גבוה מהנשים בסגל הבכיר הינן עורכות דין בדירוגים משפטנים. בבחינת עומק של יחידות 

הממשלה עצמן, עולה כי בחצי מיחידות הממשלה עדיין לא ניתן לראות ייצוג הולם כנדרש עבור נשים )ייצוג נשים 

נמוך מ-35% בסגל הבכיר(.

הנתונים בנוגע להגשת המועמדות של נשים לתפקידים הבכירים מטרידים אף יותר. שיעור הנשים הזוכות במכרזי 

בכירים וועדות איתור עולה על שיעור הגשת המועמדות של הנשים אליהם. כלומר, הנשים המועטות המתמודדות 

במכרזים עוברות היטב את מבחני המיון השונים אך, ישנם חסמים אישיים וארגוניים מקדימים כבר בשלב ההחלטה 

להגשת המועמדות.

בניתוח חמש השנים האחרונות, ולאור ביצוע של כ-80% מהמלצות ועדת שטאובר המעוגנות בהחלטת הממשלה 1697, 

ניכרות שתי תובנות אשר מנחות את האסטרטגיה של האגף לשוויון מגדרי לקראת החומש הבא: 

יצירת שירות המדינה ארגון עבודה תומך משפחה. יצירת ארגון בו מתקיים איזון נכון בין החיים האישיים לעבודה . 1

והיות העובד הורה, אינה צריכה לפגוע בתפיסת התפקוד שלו. אלה יסייעו בביסוס הזדמנויות שוות לכולם, גברים 

ונשים כאחד. תובנה זה תתממש באמצעות השוואה והנגשת זכויות ההורות לכל הורה, ללא תלות במגדר, וכן 

באמצעות העסקה גמישה אשר תועיל לשירות המדינה במגוון היבטים, ביניהם שינוי התרבות הארגונית בתפיסת 

העובד\ת הטוב\ה והאופן בו תימדד המסירות, המחויבות וההצלחה בעבודה.

הטמעת התפיסה הערכית והתרבות הארגונית. על מנת לבצע שינויים ארגוניים-תרבותיים כה עמוקים, גם ברמת . 2

הארגון וגם ברמת הפרט של הנשים עצמן, נדרשת יותר מרגולציה והגדרת החוקים. יש צורך מהותי בהטמעת 

התפיסה הערכית והתרבות הארגונית עד אחרון העובדים והעובדות. למשל, יש לעודד אב לקחת יום מחלת ילד 

מקצועות=דירוגים מקצועיים   1
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בעת הצורך או לאפשר מסגרת תומכת לאישה בדרג הביניים השואפת להתקדם. דבר זה נכון גם לתחום מניעת 

ההטרדות המיניות בו מעבר להגדרות החוק, יש צורך עמוק בהרחבת ההסברה, ההכשרה למנהלים ולעובדים וכן, 

המענה הטיפולי המקבל המתלונן/ת. 

לאור כל זאת, המלצותינו המרכזיות הן: 

קיום ועדת מעקב אשר תבחן ותבקר אחת לשנה את ההתקדמות בתחומי הפעילות 	 

המקדמים שוויון מגדרי וכן את הכלים שיש להוסיף לסל הפעילות בנושא.

תקצוב קבוע להפעלה שוטפת של התכניות הנדרשות לקידום פעולות לשוויון מגדרי 	 

בכל משרדי הממשלה עד אחרון העובדים.

תיקון החלטת הממשלה להגדרה ברורה ומדויקת יותר של יעדי הנשים בתפקידים 	 

בדרג הבכיר המוביל של שירות המדינה, וכן קביעת יעדים חדשים בהתאם. 

שוויון מגדרי בשירות המדינה הינו יעד בר השגה, אשר תכליתו הוגנות מגדרית והוא מהווה בסיס ערכי לעבודת 

הממשלה. אך מעבר לכך, הוא מהווה יעד המקדם פריון ואפקטיביות בעבודה, שביעות רצון והחשוב מכל - אמון הציבור 

במערכת המשרתת אותו. 
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הקדמה 

ביוני 2014 פורסם דו"ח ועדת שטאובר2 לקידום ושילוב נשים בשירות המדינה, דו"ח אשר היווה נדבך מרכזי ברפורמה 

לשיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות. המלצות דו"ח הוועדה שהוגשו לנציבות שירות המדינה ולממשלת ישראל, 

אומצו בהחלטת ממשלה מספר 1697. על בסיס החלטת הממשלה, קבעה הנציבות תכנית חומש ליישום המלצות הדו"ח 

בכלל יחידות שירות המדינה, אשר פורסמה בהנחיית משה דיין, נציב שירות המדינה דאז, הנחייה מספר 5/0142. 

בדו"ח השוויון המגדרי, אשר נכתב על ידי האגף לשוויון מגדרי בנציבות שירות המדינה, יוצגו הפעולות הרבות שבוצעו 

בין השנים 2015-2019, וכן תוצג תמונת מצב באשר לייצוג נשים בשירות המדינה בנושאים שונים.

בדו"ח השוויון המגדרי יוצגו שישה פרקים המייצגים את ששת תחומי הפעילות המרכזיים של האגף: פרק א', ייצוג נשים 

בשירות המדינה - בפרק תבחן סוגיית ייצוג הנשים לעומקו ולרוחבו של שירות המדינה על פני חמש שנים; פרק ב', 

גיוס, מיון והגשת מועמדות לסגל בכיר בשירות המדינה - בפרק תוצג תמונת מצב של ייצוג הנשים בתהליכי מיון וגיוס 

למכרזי סגל בכיר ולוועדות איתור בשירות המדינה; פרק ג', מנהיגות בשירות המדינה – בחינת ייצוג הנשים בתכניות 

הניהוליות השונות המתקיימות בשירות המדינה, וכן בתכניות ההשנה לתוכו; פרק ד', שירות המדינה כארגון תומך 

משפחה - בפרק תפורט הפעילות שנעשתה לביסוס שירות המדינה כארגון תומך משפחה, הכוללים פעילות להגברת 

איזון בית-עבודה וזכויות הורות וכן, יוצגו תהליכים מרכזיים הנמצאים על שולחן העבודה של האגף לשוויון מגדרי; פרק 

ה', מניעת הטרדות מיניות - בפרק תוצג תמונת מצב באשר להטרדות מיניות בשירות המדינה; פרק ו', מיזמים ייחודיים 

לקידום שוויון מגדרי - בפרק תוצג עבודת הממונות על השוויון המגדרי ביחידות הממשלה השונות וכן מספר דוגמאות 

לפעולות ייחודיות שבוצעו בשטח על ידיהן. 

יש לציין, כי בדו"ח זה לא יוצג פרק הסוקר פערי שכר בראייה מגדרית. דו"ח מפורט על פערי שכר פורסם בפברואר 

2020 על ידי אגף השכר במשרד האוצר3. כמו כן, עתיד להתפרסם דו"ח מטעם נציבות שירות המדינה בנושא במהלך 

שנת 2020. 

לדו"ח זה מספר מטרות: ראשית, סיכום הנעשה בכל התחומים הנוגעים לשוויון מגדרי כמחויב מהחלטת הממשלה 1697 

ומדו"ח ועדת שטאובר. שנית, העמדת כלל המידע ותמונת המצב בנושא שוויון וייצוג נשים בשקיפות לציבור. ולבסוף, 

קביעת המלצות מדיניות חדשות ומעודכנות, תוך למידה מהצלחות ואתגרים לטובת חתירה לשוויון מגדרי לייצוג הולם 

באופן המיטבי, כפי שראוי לשירות המדינה השואף להוות עמוד האש לפני המחנה בכל הקשור בשוויון הזדמנויות 

והוגנות בהעסקה.

דו"ח ועדת שטאובר לקידום נשים בשירות המדינה -  2 
  http://www.pmo.gov.il/Secretary/Documents/women080614.pdf

דו"ח הממונה על השכר בשירות המדינה ובגופי הביטחון לשנת 2018 - עיקרי הממצאים -  3
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/salary_expenses_report_2018  

http://www.pmo.gov.il/Secretary/Documents/women080614.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/salary_expenses_report_2018
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הערות מתודולוגיות
כל נתוני הייצוג נשלפו ממערכת מחשוב רוחבי כולל במשרדי הממשלה )מרכב"ה( בתאריך 12.11.2019, ועובדו 	 

במהלך חודש דצמבר 2019.

הנתונים כוללים את כלל היחידות הכפופות לנציבות שירות המדינה, מלבד יחידות מערכת הביטחון.	 

הדו"ח מנתח מידע אודות עובדי המדינה הפעילים, ומוציא עובדי תאגיד, עובדים מן החוץ ועובדים שאינם 	 

בהעסקה ישירה

נתונים שהוסרו מהניתוח: עובדים בדירוג מתנדבים ועובדים עם נתונים חסרים.	 

בהתפלגות מדרג שירות המדינה, הוסרו מן הנתונים: עובדים מקומיים ישראלים )עמ"י(, שוליות ובלתי מדורגים )כ-	 

330 עובדים בשנת 2019(.

מדרג שירות המדינה: חלוקת המשרות על-פי דרגות בשירות המדינה לארבע קבוצות היררכיות. חלוקה זו 	 

מאפשרת הצגת נתונים, קבלת החלטות ופשטות בהתייחסות לעובדי המדינה ביחס לרמת הבכירות שלהם. ביטוי 

לרמת מיקום המשרה בהיררכיה הארגונית. ארבע רמות המדרג )בסדר עולה(: מסד – דרג כניסה; מירב – דרג 

מקצועי; תיכון – ניהול ביניים; בכיר – ניהול בכיר.

סטודנטים בשירות המדינה יוצגו כדרג נפרד בדו"ח זה, מתוך ההנחה שקליטת סטודנטים מהווה אסטרטגיה לגיוון 	 

שורות הארגון בהווה ובעתיד. 

הדרג הבכיר במדרג שירות המדינה מורכב משבע רמות שונות ויוצג באופן הבא )בסדר יורד(: רמה 1 - רמת 	 

הבכירות הגבוהה ביותר, 2, 3, 4, 5, 6, -7 רמת הבכירות הנמוכה ביותר4.

רמות ריבוד: 1=מוביל ללא ריבוד, 2=ב'1, 3=ב'2, 4=ב'3, 5=ג'1, 6=ג'2, 7=בכיר שאינו מוביל  4



15

חזרה לעמוד התוכן

דו"ח שוויון מגדרי בשירות המדינה 2015-2019  |  נציבות שירות המדינה

עיקרי הדו"ח ומגמות מרכזיות 

ייצוג הולם
סקירה של שירות המדינה כמקשה אחת מציגה כי בעוד שייצוג הנשים הכללי בשירות המדינה עומד על 62%, 	 

ייצוגן בדרג הבכיר עומד על 44%.

סקירת עומק מציגה מספר הסתייגויות מהקביעה הכללית:	 

ברמת הבכירות הגבוהה ביותר ישנן רק 24% נשים.	 

בשירות המדינה מכהנות 2 מנכ"ליות מתוך 26 מנכ"לים, ומהוות 8% מתוכם.	 

כחצי מיחידות שירות המדינה אינן עומדות ביעדי הייצוג ההולם בסגל הבכיר וייצוג הנשים בהן נמוך מ-35%.	 

בשליש מיחידות שירות המדינה וכן בשליש מהמיניסטריונים5, ייצוג הנשים בדרג הבכיר נמוך לפחות במחצית 	 

מייצוגן בדרג התיכון.

כ-42% מהנשים בסגל הבכיר הינן משפטניות או פרקליטות, ושיעור גבוה מהן אינו מוגדר בתפקיד ניהולי. 	 

במערכת הבריאות שיעור ייצוג הנשים גבוה יותר בהשוואה לייצוגן במערכת משרדי הממשלה ויחידות הסמך. 	 

כמו כן, מיניסטריון הבריאות הוא היחיד מבין 22 המיניסטריונים בהם ייצוג הנשים בדרג הבכיר הוא בטווח הייצוג 

ההולם )55%-45%(.

הזדמנויות שוות - הגשת מועמדויות לסגל בכיר
שיעור זכיות נשים במכרזים בין-משרדיים, במכרזים פומביים ובוועדות איתור, גבוה משיעור הנשים המגישות 	 

מועמדות.

הסיבה מרכזית לאי הגשת מועמדות של נשים לסגל בכיר, לפי סקר שנערך לבחינת גורמים מקדמים להגשת 	 

מועמדות לסגל בכיר בקרב נשים בדרגי הביניים, הינה הערכה עצמית בחסר.

כלי אשר ביקשו משיבות הסקר הוא תמיכה והצהרה רחבה של הארגון ושל נציבות שירות המדינה בהגשת 	 

מועמדות של נשים לתפקידים אלו.

בתכניות העתודה והמנהיגות בשירות המדינה ישנו ייצוג הולם לנשים בכלל התכניות.	 

ארגון תומך משפחה
אימהות מממשות בהיקף רחב יותר את זכויותיהן ההוריות לעומת אבות. הסבר מרכזי לעניין זה היא בירוקרטיה 	 

וחוסר נגישות עבור גברים בשונה מנשים בתחום זה.

אימהות מממשות את זכאותן לניצול ימי מחלת ילד כפול מאבות, הן מממשות משמעותית פחות שעות נוספות 	 

ומפסידות כפול שעות עבודה )כלומר נעדרות ומגיעות למצב של "שעות חסר" כפולות מאבות(. 

לפי ממצאי סקר בנושא זכויות לגברים בשירות המדינה, עולה כי 25% מהאבות מדווחים כי עד כה חשבו כי 	 

זכויות הורות הינן לאימהות בלבד ואילו כ-20% מהאבות חוששים לנצל זכויות הורות מפאת חוסר תמיכה 

משרדית או חשש כי הקידום שלהם ייפגע בעקבות זאת. 

כ-90% מהאוכלוסייה המממשת את הזכאות לשעות נוספות מהבית הינה נשים. לפי סקר שביעות רצון מפיילוט 	 

עבודה מהבית נמצא כי שביעות הרצון של המנהל מהעובד בפיילוט עלתה וכן כי הביצועים, התפוקות והערכת 

העובד עלו במסגרת מימוש הפיילוט.

מיניסטריון הוא משרד ממשלתי אשר בראשו עומד שר, וכולל בתוכו את כל יחידות הסמך הכפופות לו  5
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בתחום זכויות ההורות ואיזון בית עבודה קיימים מספר תכניות ומהלכים דרמטיים אשר מקדמת נציבות שירות 	 

המדינה בשנתיים האחרונות וביצוען מתוכנן לשנת 2020-2021. בין היתר השוואה בין זכויות אימהות לאבות 

ופיילוט לתעסוקה גמישה בשירות המדינה.

מניעת הטרדות מיניות
כתוצאה ממהפכת METOO# גדלו היקף הפניות בנושא הטרדה מינית באופן משמעותי אך להערכת הנציבות 	 

הנושא עדיין נמצא בתת דיווח. נדרשות פעולות נוספות להגברת ההסברה, ההדרכה וליווי הנפגעות. כמו כן, 

נדרשת הגדלת התקינה של התובעים המטפלים בתיקי הטרדות מיניות בשירות המדינה.

סיכום ותובנות דו"ח שטאובר 

בחינת ביצוע ההמלצות בדו"ח ועדת שטאובר מראה כי יושמו 80% מכלל ההמלצות שהוגדרו בדו"ח ובהחלטת 

הממשלה כמשימות באחראיות נציבות שירות המדינה. זהו שיעור ביצוע גבוה בהינתן מגבלות תקציביות וכן מיעוט 

משאבים וכוח אדם העוסק במשימות אלו. לצד יישום מרבית ההמלצות, לא נוצרה קפיצת מדרגה משמעותית בתחום 

זה.

בחינת עומק של תוכן ההמלצות מעלה כי רובן בעלות מאפיינים רגולטורים, כלים המופעלים "מלמעלה למטה", ואילו 

שיעור קטן מאוד של המלצות מתרכזות בפעולות בשטח אל מול נשים בדרג הבכיר בכלל ודרג הסמנכ"ליות בו בפרט.

ההערכה של אגף שוויון מגדרי כי בסוג השינוי התרבותי הרחב והעמוק שיש להוביל לקידום השוויון וההזדמנויות 

השוות, נדרשות פעולות הן מלמעלה למטה והן מהשטח כלפי מעלה.

בנוסף החלטת הממשלה הגדירה תקציב לביצוע ההמלצות במסגרת התקציב "על שינוייו". באופן זה, לא מוגדר תקציב 

בבסיס התקציב באופן שנתי עבור פעילות מתמשכת לשוויון מגדרי בשירות המדינה. כמו כן, החלטת הממשלה לא 

קבעה את היקף כוח האדם הנדרש לביצוע כלל פעולות הליווי, הפיקוח, הבקרה על כלל ההנחיות, ליווי ממונות על 

השוויון המגדרי ביחידות בעלות מאפיינים שונים, וכן ייזום פרויקטים ותכניות והוצאתם לפועל באופן שוטף. האגף 

לשוויון מגדרי נדרש לבצע אכיפה ובקרה, מתן מענה לפניות ציבור, ובתוך כך קידום יוזמות חדשות והטמעת הנחיות 

המשנות דרמטית את פני הארגון, ללא תקציב בסיסי או כוח אדם הולם. היכולת לתת מענה שכזה נמוכה מזו שהייתה 

רוצה נציבות שירות המדינה לספק בתחום השוויון המגדרי. 
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המלצות לחומש הבא 

ייצוג הולם
עדכון החלטת ממשלה בתחומים הבאים:	 

הגדרת יעדים מדויקים לכל הרמות הפנימות בריבוד הסגל הבכיר בשירות המדינה.	 

תקציב ייעודי לתחום השוויון המגדרי בבסיס התקציב המיועד לנציבות שירות המדינה באופן שנתי.	 

הקמת ועדת מעקב מעוגנת בהחלטת ממשלה לנושא המתכנסת פעמיים בשנה לבחינת התקדמות בתחום 	 

השוויון המגדרי. כמו כן, תבחן הוועדה באופן עתי שיטות ומתודולוגיות להטמעת שוויון מגדרי מהעולם ותוכל 

להוסיף המלצות שנתיות למימוש דרכי פעולה חדשות בתחום.

הגברת ביצוע תכניות שטח ופעולות הפונות לקהל היעד הרלוונטי לתפקידים בכירים בשירות המדינה - תכניות 	 

מנטורינג, קורסים ייעודיים לניהול קריירה, קהילות ממוסדות של מנהלות בדרגי ביניים ובדרג הבכיר.

יצירת מנגנון איתור אקטיבי לוועדות איתור, ולחילופי תפקידים במסגרת החלת קדנציות ורוטציות בשירות 	 

המדינה.

צמצום פערי שכר
פרסום דו"ח מפורט המשותף לנציבות שירות המדינה ולמשרד האוצר בדבר הקצאת רכיבי שכר בחלוקה 	 

מגדרית.

הגברת השקיפות של הקצאת רכיבי שכר משתנים ובחינת כלים נוספים לצמצום פערי השכר בשירות המדינה.	 

ארגון תומך משפחה
הוצאה לפועל של פיילוט העסקה גמישה בשירות המדינה.	 

הנגשה והרחבת זכאות הורות לאבות בשירות המדינה, השוואתם ככל הניתן, לזכויות האימהות.	 

הטמעת שיטות נרחבות לאיזון בית-עבודה ביחידות הממשלה השונות. וכן, הכנסת הביצוע לתכניות העבודה 	 

ומדידתן.

מניעת הטרדות מיניות
נדרש מהלך עומק לחיזוק תחום מניעה וטיפול בהטרדות מיניות בשירות המדינה. בין היתר, הקמת מוקד סיוע עבור 

נפגעי ונפגעות הטרדה ו\או תקיפה מינית בשירות המדינה, עריכת סקר מקיף לבחינת שכיחות התופעה ביחידות 

הממשלה, הרחבת פעולות הסברה והגדלת התקינה של עורכי דין, תובעים המתמחים בטיפול בתיקי הטרדה מינית.
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האגף לשוויון מגדרי בנציבות שירות המדינה 

האגף לשוויון מגדרי הנו חלק מאגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות בנציבות שירות המדינה, זאת כחלק מתפיסה 

מהותית שבה שוויון וגיוון הינם היבט בלתי נפרד מתכנון ארוך טווח של בניין הכוח בשירות המדינה. על כן כלל פעולות 

השוויון המגדרי הינן חלק ממכלול החשיבה האסטרטגית על תמהיל ההון האנושי במטרה לתקן באופן אקטיבי נקודות 

כשל בייצוג ולייעל תהליכים בשירות המדינה.

חזון האגף
שירות המדינה יקיים שוויון הזדמנויות מלא לנשים ולגברים, יהווה מודל לארגון תומך משפחה המעניק בטחון והגנה 

לכל עובד ועובדת. ליצירת שירות ציבורי אפקטיבי ויעיל המבוסס על אמון ושיתופי פעולה.

מטרות האגף
פיתוח מרחב ארגוני המאפשר הזדמנויות שוויוניות לנשים וגברים כאחד. . 1

ייצוג הולם לגברים ונשים בכל משרד, מדרג, עיסוק וצורת ההעסקה. . 2

קיומו של אקלים ארגוני תומך משפחה המעודד איזון בית-עבודה.. 3

פיתוח תחושת הביטחון בסביבת העבודה ומניעת הטרדות מיניות.. 4

תפקידי האגף לשוויון מגדרי
האגף לשוויון מגדרי ולקידום נשים משמש כגוף מטה מקצועי בנציבות שירות המדינה, הפועל לאור חוק המינויים . 1

תשי"ט-1959 בחתירה לייצוג הולם לשני המינים, ומהווה כלי מקצועי להובלת שינויים בתחום שוויון הזדמנויות 

לנשים ושיפור ייצוגן בעמדות הבכירות בשירות המדינה, לרבות טיפול במגוון נושאים הקשורים לשוויון מגדרי, 

זכויות נשים, זכויות הורים ומניעת הטרדה מינית.

האגף אמון על יישום המלצות דו"ח ועדת שטאובר לקידום נשים בשירות המדינה ועל גיבוש וקידום מדיניות . 2

להטמעת שוויון מגדרי בכל יחידות הממשלה.

האגף אחראי על איתור, מינוי, הכשרה, הנחייה וניהול שוטפים של כ-85 ממונות על השוויון המגדרי, בכל משרדי . 3

הממשלה ויחידות הסמך, מערכת הבריאות ומערכת הביטחון – הפועלות בהתאם למדיניות האגף ומקדמות את 

יעדיו.

האגף מהווה גורם מנחה לכלל משרדי הממשלה, יחידות הסמך, מערכת הביטחון ומערכת הבריאות בנושאים . 4

עליהם אמון.

האגף מהווה כתובת מקצועית למענה לפניות לשאלות מקצועיות של גורמים רבים כגון: לשכות השרים ולשכות . 5

חברי הכנסת, בכירי ועובדי המדינה והשירות הציבורי, האקדמיה, ארגוני נשים, צבא ומשטרה.

פיתוח ושימור קשרי חוץ עם ארגוני הנשים, הרשות לקידום מעמד האישה במשרד ראש הממשלה, היועצות . 6

למעמד האישה בשלטון המקומי, גורמים שונים באקדמיה, יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, מרכזי סיוע לנפגעות 

תקיפה מינית, מרכזים לטיפול באלימות במשפחה וכדומה.
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עיקרי פעילות נציבות שירות המדינה והאגף לשוויון מגדרי ב-5 השנים האחרונות
הגדרה מחודשת של תפקיד הממונה על שוויון מגדרי ויועצת המנכ"ל לקידום נשים. . 1

קיום קורסי הכשרה והסמכה שנתיים לממונות בכלל יחידות הממשלה, ביצוע ימי עיון והכשרות המשך.. 2

תיקוני תקשי"ר בתחום זכויות ההורות והנגשת זכויות הורות בסיוע "כל זכות".. 3

הנחיות נציב בתחום המכרזים: מעורבות ממונות בהליכי מכרז, אישור תיאורי תפקיד על ידי הממונות, הנחיה . 4

מפורטת בנוגע בחינת "כישורים דומים" במכרז.

הנחיות נציב לעיגון שוויון מגדרי במשרדים על ידי הקמת ועדה מגדרית בראשות סמנכ"ל\ית משאבי האנוש . 5

והנחיה להגדרת קריטריונים להגדרת רכיבי שכר משתנים לטובת שקיפות ושוויוניות בתחום השכר.

הנחיות נציב וסל כלים בתחום איזון בית עבודה.. 6

פיתוח מודל פיילוט שעות נוספות מהבית והרחבתו בשיתוף עם אגף השכר במשרד האוצר.. 7

ועדה משותפת עם אגף השכר באוצר לבחינת כלל זכויות ההורות בשירות המדינה, בדגש על מענה לכלל התאים . 8

המשפחתיים.

פיתוח וביצוע קורסי ניהול קריירה לנשים בדרג הביניים.. 9

פיתוח וביצוע תכנית מנטורינג בשירות המדינה למנהלות בדרג הביניים.. 10

פיתוח מדד שוויון מגדרי על ידי אגף בקרה בנציבות שירות המדינה. פיתוח מדידה שנתית של יחידות הממשלה . 11

בקריטריונים שונים לבחינת מידת הטמעה ושיפור במצב היחידה בתחום השוויון המגדרי.

קיום אות המעסיק המתקדם. החל משנת 2020, תבוצע תחרות בין משרדית בה יוענק אות נציב שירות המדינה . 12

להעסקה שוויונית ומגוונת.

פרסום והטמעת לומדה למניעת הטרדה מינית בכלל יחידות הממשלה.. 13

תהליכי שיתוף ציבור נרחבים בנושא חסמים ואתגרים בקידום לסגל בכיר וזכויות אבות בשירות המדינה.. 14
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תהליכי עבודה מרכזיים בביצוע לשנים 2020-2021
עדכון יעדים בהחלטת ממשלה הכוללת בסיס תקציבי והקמת ועדת מעקב שנתית.. 1

גיבוש מודל העסקה גמישה בשירות המדינה והובלת פיילוט בנושא בשיתוף אגף השכר במשרד האוצר.. 2

פרסום המלצות הוועדה לבחינת זכויות הורות בשירות המדינה בשיתוף אגף השכר במשרד האוצר.. 3

הנגשה וצמצום בירוקרטיה למימוש זכויות אבות בשירות המדינה.. 4

קידום תיקון החלטת ממשלה בנוגע לנשים בתפקידים בכירים.. 5

פתיחת מחזור ב' בתכנית המנטורינג. . 6

הקמת קהילה למנהלות צעירות בשירות המדינה.. 7

הקמת פורום מנהלות בתפקידי מפתח בשירות המדינה.. 8

קיום האקתון לפיצוח אתגרי שוויון מגדרי בכלים טכנולוגיים.. 9

פנייה אקטיבית מקוונת לנשים כמועמדות לתפקידי סגל בכיר לנשים בשירות המדינה.. 10

הקמת מוקד סיוע פנימי לפניות בנוגע להטרדה ותקיפה מינית.. 11
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 בפרק זה ישתקפו נתוני הייצוג של נשים בשירות המדינה.

לצד תמונת המצב הכללית של הייצוג המגדרי, תוצג בפירוט תמונת 

מצב מעמיקה של הנתונים בחיתוכים שונים: מדרג שירות המדינה, 

רמות פנימיות של הדרג הבכיר, ייצוג בחלוקה למיניסטריונים6 

וליחידות שירות המדינה וכן, בחינת דירוגים מקצועיים נבחרים7. 

מיניסטריון הוא משרד ממשלתי אשר בראשו עומד שר, וכולל בתוכו את כל יחידות הסמך הכפופות לו. פירוט משרדי הממשלה   6
בחלוקה למיניסטריונים, מופיע בנספח ג.4

דירוג מוגדר בהסכם קיבוצי ומתייחס לפרופסיה מקצועית, אשר מסביר מי נכלל באותה פרופסיה במונחים של השכלה ורישיון.   7
בנוסף הדירוג מגדיר את תנאי ההעסקה בכלל זה תנאי השכר ותנאי הקידום המקצועי

פרק א'

ייצוג נשים בשירות המדינה
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יעד הייצוג ההולם בין שני המינים, הוא יעד השווה ל-50:50, 50% גברים ו-50% נשים. יעד ייצוג זה, לפי סעיף 15א לחוק 

המינויים תשי"ט-1959, חל על כל יחידות שירות המדינה, בכל אחת מרמות מדרג שירות המדינה ובכל דרכי הקבלה 

לעבודה.

מתוך חתירה לייצוג שווה של המינים ועמידה ביעד ייצוג של 50% נשים ו-50% גברים, האגף לשוויון מגדרי הגדיר כי טווח 

הייצוג ההולם ביחידות שירות המדינה הוא 55%-45%.

נתוני ייצוג נשים מאוכלוסיות גיוון )חרדיות, ערביות, יוצאות אתיופיה, עולות חדשות ועובדות עם מוגבלות(, ייסקרו 

בדו"ח הגיוון והייצוג מטעם האגף לגיוון תעסוקתי בנציבות שירות המדינה, אשר יתפרסם במאי 2020.

ייצוג כללי בשירות המדינה

נתוני ייצוג לשנת 2019

62%
38%

בשנת 2019 מספר עובדי שירות המדינה הוא כ-80,000 עובדים, 62% נשים ו-38% גברים. 	 

בבחינת הייצוג הכללי, שירות המדינה נמצא מעל יעד הייצוג של 50% נשים. 	 

ייצוג מגדרי על פני מדרג שירות המדינה

המשרות בשירות המדינה מתחלקות לפי דרגות העובדים ל-4 קבוצות היררכיות )בסדר יורד(:

בכיר - ניהול בכיר

תיכון - ניהול ביניים

מירב - דרג מקצועי

מסד - דרג כניסה

סטודנטים בשירות המדינה יוצגו כדרג נפרד בדו"ח זה, מתוך ההנחה שקליטת סטודנטים מהווה אסטרטגיה לגיוון 	 

שורות הארגון בהווה ובעתיד. 
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נתוני ייצוג מגדרי על-פני מדרג שירות המדינה לשנת 2019

51%

49%

62%

38%

66%

34%

70%

30%

56%

44%

סטודנטמסדמירבתיכוןבכיר

  נשים       גברים

בדרג הבכיר בשירות המדינה נשים מהוות 44%. 	 

ייצוג הנשים הולך ומצטמצם ככל שעולים בהיררכיה של מדרג שירות המדינה.	 

ייצוג מגדרי בדרג התיכון והבכיר בין השנים 2015-2019 

20192018201720162015

41% 42% 42% 43% 44%

50% 50% 50% 51% 51%

  בכיר        תיכון     

ב-5 השנים האחרונות, ייצוג הנשים בדרג הבכיר עלה ב-3%.	 

ב-5 השנים האחרונות, ייצוג הנשים בדרג התיכון עלה באחוז אחד.	 
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התפלגות מגדרית לפי מדרג שירות המדינה בשנת 2019 

סטודנטמסדמירבתיכוןבכיר

2%

52%

29%

11%

17%

6% 4%

45%

30%

4%

  נשים       גברים

13% מהנשים בשירות המדינה נמצאות בדרגים הגבוהים )תיכון ובכיר(, בעוד ש-21% מהגברים נמצאים בדרגים אלו.	 

81% מהנשים בשירות המדינה נמצאות בדרגים הנמוכים )מסד ומרב(, בעוד ש-75% מהגברים נמצאים בדרגים אלו.	 
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ייצוג מגדרי בדרג הבכיר
בדרג הבכיר נמצאות כ-750 נשים, המהוות 44% מכלל העובדים בדרג זה )כ-1,700 עובדים(. 

הדרג הבכיר כשלעצמו בשירות המדינה הוא היררכי וייצוג הנשים בו הולך ומצטמצם ככל שעולים ברמות הבכירות. 

הדרג הבכיר בשירות המדינה מורכב מ-7 רמות בכירות המופיעות לפי סדר יורד: 1 – רמת הבכירות הגבוהה ביותר, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 - רמת הבכירות הנמוכה ביותר8. 

רמה 1 - רמת הבכירות הגבוהה ביותר בשירות המדינה.	 

רמות 2-4 – תפקידי ניהול בכירים מובילים במשרד.	 

רמות 5-7 – תפקידי ניהול בכירים שאינם מובילים במשרד.	 

ייצוג מגדרי לפי רמות הבכירות בדרג הבכיר בשנת 2019

  נשים       גברים

1

76%

3

61%

39%

2

61%

39%

4

54%

46%

5

41%

59%

6

44%

56%

7

50%

50%
24%

ייצוג הנשים ברמה 1, רמת הבכירות הגבוהה ביותר, הינו הנמוך ביותר ומהווה 24%	 

ייצוג הנשים ברמות 5, 6 ו-7, רמות הבכירות הנמוכות, הוא בטווח הייצוג ההולם ומעלה.	 

ייצוג מגדרי בתפקידי מנכ"ל/ית, מוקבל/ת מנכ"ל/ית ומוקבל/ת שופט בשנת 2019

מנכ"למוקבל מנכ"למוקבל שופט

55%80%92%

45%20%8%

  נשים       גברים

בשירות המדינה 2 מנכ"ליות מתוך 26 מנכ"לים, המהוות 8% מתוכם. 	 

יש לציין כי תפקיד מנכ"ל/ית הוא תפקיד המוגדר במשרת אמון ונקבע על ידי שרי הממשלה. יחד עם זאת, גם 	 

השרים כפופים לחובת הייצוג ההולם. 

בתפקיד מוקבל מנכ"ל\ית, התפקיד הבכיר ביותר שאינו מוגדר במשרת אמון, מתוך 65 מוקבלי מנכ"ל, רק 13 נשים 	 

נמצאות בתפקיד זה וייצוגן בו הוא 20%. 

רמות הבכירות: 1= מוביל ללא ריבוד, 2=ב'1, 3=ב'2, 4=ב'3, 5=ג'1, 6=ג'2, 7=בכיר שאינו מוביל  8
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התפלגות הנשים בסגל הבכיר לפי רמות הבכירות בשנת 2019

 רמה 1

 רמה 2

 רמה 3

 רמה 4

 רמה 5

 רמה 6

 רמה 7

23%

21%
10%

10% 11%

13%

11%

בסגל הבכיר נמצאות כ-750 נשים.	 

11% מהנשים נמצאות ברמה 1, רמת הבכירות הגבוהה ביותר.	 

התפלגות נשים בדרג הבכיר לפי גיל 

47%

גיל 40-49

33%

גיל 50-59

7%

גיל 30-39

13%

גיל 60-69

רק 7% מהנשים בדרג הבכיר הן מתחת לגיל 40.	 

כמחצית מהנשים בדרג הבכיר הן בטווח הגילאים 40-49.	 

כשליש מהנשים בדרג הבכיר הן בטווח הגילאים 50-59.	 
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ייצוג מגדרי במערכות הארגוניות
בשירות המדינה 3 מערכות ארגוניות: מערכת משרדי הממשלה ויחידות הסמך, מערכת הבריאות ומערכת הביטחון. 

דו"ח זה אינו מציג את נתוני מערכת הביטחון בניתוח הנתונים מפאת היבטים של ביטחון מידע.

ייצוג הנשים במערכות הארגוניות מצטמצם ככל שמטפסים במעלה ההיררכיה הארגונית, זאת בדומה לייצוג הנשים 

הכללי על פני מדרג שירות המדינה.

ייצוג מגדרי כללי כללי במערכות הארגוניות בשנת 2019

  נשים       גברים

68%58%

מערכת משרדי 32%42%
הממשלה ויחידות 

הסמך

מערכת 
הבריאות

במערכת הבריאות ייצוג הנשים הוא 68% ובמערכת משרדי הממשלה ויחידות הסמך הוא 58%.	 

מערכת הבריאות9

ייצוג לפי מדרג שירות המדינה בשנת 2019

  נשים       גברים

סטודנט

20%

80%

מירב

37%

63%

מסד

29%

71%

תיכון

46%

54%

בכיר

49%

51%

במערכת הבריאות קיימת עלייה משמעותית בייצוג הנשים בדרג הבכיר. 	 

ייצוג הנשים בדרג הבכיר הוא 51%. ייצוג הנשים בדרג זה עלה ב-4% ב-5 שנים האחרונות.	 

ייצוג הנשים בדרג התיכון הוא 54%. ייצוג הנשים בדרג זה עלה באחוז אחד ב-5 השנים האחרונות.	 

ייצוג הנשים הן בדרג הבכיר )51%( והן בדרג התיכון )54%( נמצא בטווח הייצוג ההולם )55%-45%(.	 

מערכת הבריאות כוללת את משרד הבריאות ואת בתי החולים הממשלתיים, להם ייצוג דומה של נשים  9
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ייצוג מגדרי במשרות רפואה – מרמת מנהל/ת מחלקה ומעלה

תפקיד מנהל\ת מחלקה הינו אחד התפקידים המרכזיים, המשפיעים והמשמעותיים ביותר במערך בתי החולים. על 

כן תוצג העמקה בנתוני הייצוג המגדרי החל מרמת מנהל\ת מחלקה ומעלה בבתי החולים השונים במערכת הבריאות.

ייצוג מגדרי - רמת מנהל/ת מחלקה ומעלה 

בתי חולים כלליים

77%

23%

פסיכאטריים

59%

41%

גריאטריים

40%

60%

  נשים       גברים

בבתי החולים הגריאטריים, ייצוג נשים בתפקידי מנהלות מחלקה ומעלה הוא הגבוה ביותר ומהווה 60%.	 

בבתי החולים הפסיכיאטרים, ייצוג נשים בתפקידי מנהלות מחלקה ומעלה מהווה 41%.	 

בבתי החולים הכלליים, ייצוג נשים בתפקידי מנהלות מחלקה ומעלה הוא הנמוך ביותר ומהווה 23%.	 

מערכת משרדי הממשלה ויחידות הסמך

ייצוג לפי מדרג שירות המדינה בשנת 2019 

  נשים       גברים

סטודנט

32%

68%

מירב

39%

61%

מסד

42%

58%

תיכון

49%

51%

בכיר

58%

42%

ייצוג הנשים בדרג הבכיר הוא 42%. ייצוג הנשים בדרג זה עלה ב-2% ב-5 השנים האחרונות. 	 

ייצוג הנשים בדרג התיכון הוא 51%. ייצוג נשים בדרג זה עלה ב-2% בדרג הבכיר ב-5 שנים האחרונות.	 

ייצוג הנשים בדרג המירב עלה ב-2% ב-5 השנים האחרונות.	 
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ייצוג מגדרי לפי מיניסטריונים10 

ייצוג כללי - ייצוג מגדרי לפי מיניסטריונים בשנת 2019

  נשים       גברים
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21%
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28%

72%
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68%

ת
או

רי
ב

32%

68%
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67% 79%
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55%
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55%
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36%
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81%

19% 52%

ב-91% מהמיניסטריונים )20 מיניסטריונים(, ייצוג הנשים הכללי הוא בטווח הייצוג ההולם ומעלה: ב-9 מיניסטריונים 	 

ייצוג הנשים הוא בטווח הייצוג ההולם )55%-45%( וב-7 מיניסטריונים ייצוג הנשים גבוה מ-65%.

ייצוג בדרג הבכיר - ייצוג מגדרי לפי מיניסטריונים בשנת 2019

  נשים       גברים
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ב-23% מהמיניסטריונים )5 מיניסטריונים(, ייצוג הנשים בדרג הבכיר גבוה מ-50%.	 

ייצוג הנשים בדרג הבכיר בחצי מהמיניסטריונים )11 מיניסטריונים(, נמוך מ-35%.	 

מיניסטריון הוא משרד ממשלתי אשר בראשו עומד שר, וכולל בתוכו את כל יחידות הסמך הכפופות לו. לפירוט משרדי הממשלה   10
בחלוקה למיניסטריונים ראו נספח ג'4
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פער ייצוג נשים במעבר מדרג התיכון לדרג הבכיר
ב-27% מהמיניסטריונים )6 מיניסטריונים(, ייצוג הנשים בדרג הבכיר נמוך לפחות במחצית מייצוגן בדרג התיכון. 

6 המיניסטריונים הם: חקלאות, בינוי ושיכון, תיירות, מדע ותרבות, בטחון פנים ופיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.

פער משמעותי זה מעיד על קושי משמעותי יותר במעבר במיניסטריונים אלו מדרג התיכון, שהינו דרג העתודה הניהולית 

לדרג הבכיר במשרד.

המיניסטריונים בהם ייצוג הנשים בדרג הבכיר נמוך לפחות במחצית מייצוגן בדרג התיכון בשנת 
:2019

מיניסטריון חקלאות

בכיר

80%

20%

מירב

42%

תיכון

59%

41%

  נשים       גברים

סטודנט

41%

59%

מסד

54%

46% 58%

בדרג הבכיר 61 עובדים, מתוכם 12 נשים המהוות 20%.	 

בעוד שבדרג התיכון 41% מהעובדים הם נשים )298 נשים(, בדרג הבכיר 20% מהעובדים נשים )12 נשים(.	 

ייצוג הנשים בדרג הבכיר קטן פי 2~ מייצוגן בדרג התיכון.	 
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מיניסטריון בינוי ושיכון

בכיר

77%

23%

מירב

33%

67%

תיכון

52%

48%

מסד

25%

75%

סטודנט

48%

52%

  נשים       גברים

בדרג הבכיר 31 עובדים, מתוכם 7 נשים המהוות 23%.	 

בעוד שבדרג התיכון 48% מהעובדים הם נשים )91 נשים(, בדרג הבכיר 23% מהעובדים נשים )7 נשים(. 	 

ייצוג הנשים בדרג הבכיר קטן פי 2~ מייצוגן בדרג הבכיר.	 

מיניסטריון תיירות

בכיר

70%

30%

מירב

23%

77%

תיכון

34%

66%

מסד

34%

66%

סטודנט

39%

61%

  נשים       גברים

בדרג הבכיר 10 עובדים, מתוכם 3 נשים המהוות 30%.	 

בעוד שבדרג התיכון 66% מהעובדים הם נשים )37 נשים(, בדרג הבכיר 30% מהעובדים נשים )3 נשים(.	 

ייצוג הנשים בדרג הבכיר קטן פי 2.2 מייצוגן בדרג התיכון.	 
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מיניסטריון מדע ותרבות

בכיר

79%

21%

מירב

25%

75%

תיכון

39%

61%

מסד

23%

77%

סטודנט

22%

78%

  נשים       גברים

בדרג הבכיר 19 עובדים, מתוכם 4 נשים המהוות 21%.	 

בעוד שבדרג התיכון 61% מהעובדים הם נשים )51 נשים(, בדרג הבכיר 21% מהעובדים נשים )4 נשים(.	 

ייצוג הנשים בדרג הבכיר קטן פי 3~ מייצוגן בדרג התיכון.	 

מיניסטריון ביטחון פנים

בכיר

93%

7%

מירב

86%

14%

תיכון

79%

21%

מסד

83%

17%

סטודנט

29%

71%

  נשים       גברים

בדרג הבכיר 87 עובדים, מתוכם 6 נשים המהוות 7%.	 

בעוד שבדרג התיכון 21% מהעובדים הם נשים )97 נשים(, בדרג הבכיר 7% מהעובדים נשים )6 נשים(.	 

ייצוג הנשים בדרג הבכיר קטן פי 3 מייצוגן בדרג התיכון.	 

במיניסטריון ביטחון הפנים, ייצוג הנשים נמוך מ-35% לאורך כל מדרג שירות המדינה )לא כולל סטודנטים(.	 
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מיניסטריון פיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

בכיר

100%

0%

מירב

38%

62%

תיכון

35%

65%

מסד

32%

68%

סטודנט

25%

75%

  נשים       גברים

אין ייצוג נשי בדרג הבכיר המורכב מ-5 עובדים.	 

בעוד שבדרג התיכון 65% מהעובדים הם נשים )15 נשים(, בדרג הבכיר אין כלל נשים. 	 

ייצוג נשים לפי יחידות שירות המדינה
בחלק זה יוצג הפער בין הייצוג הכללי של נשים בשירות המדינה ביחס לייצוגן בסגל הבכיר. על אף שבחתך הכולל של 

שירות המדינה ייצוג הנשים בסגל הבכיר עומד על 44%, בפועל זה אינו הנתון המאפיין של רוב יחידות הממשלה. 

ייצוג הנשים הכללי וייצוגן בדרג הבכיר ביחידות שירות המדינה בשנת 2019

14%

36%

14%
26%

9%

24%
12%6%

51%

7%
65% ומעלה 56%-64% 45%-55% 36%-44% 35% ומטה

  בכיר        ייצוג כללי

ב-86% מיחידות שירות המדינה )81 יחידות(, ייצוג הנשים הכללי נמצא בטווח הייצוג ההולם ומעלה. לעומת זאת, 	 

רק ב-37% מהיחידות )35 יחידות( ייצוג הנשים בדרג הבכיר הוא בטווח זה. 

ב-7% מיחידות שירות המדינה )7 יחידות(, ייצוג הנשים הכללי נמוך מ-35%. לעומת זאת, במחצית מהיחידות 	 

)47 יחידות(, ייצוג הנשים בדרג הבכיר נמוך מ-35%. 

בשליש מהיחידות )29 יחידות(, ייצוג הנשים בדרג הבכיר נמוך לפחות במחצית מייצוגן בדרג התיכון.	 
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ייצוג נשים על פי דירוגים מקצועיים נבחרים11 בשירות המדינה 
דירוגים מקצועיים נבחרים בשירות המדינה שיוצגו בחלק זה הם: עובדים סוציאליים, אחים ואחיות12, משפטנים, 	 

פרקליטים, מנהלי, מח"ר13, מהנדסים, הנדסאים וטכנאים ורופאים.

הדירוגים המקצועיים שנבחרו הם דירוגים בהם מועסקים מעל 500 עובדים בשירות המדינה.	 

ייצוג כללי

משקל הדירוגים המקצועיים הנבחרים בשירות המדינה בשנת 2019

40%
מנהלי

22%
אחים ואחיות

16%
מח"ר

4%
משפטנים

2%
פרקליטים

4%
מהנדסים 3%

 עובדים
סוציאלים

8%
רופאים

1%
הנדסאים 
וטכנאים

מבין הדירוגים המקצועיים הנבחרים, שלושת הדירוגים בהם מועסקים מספר העובדים הגבוה ביותר בשירות 	 

המדינה הם: דירוג מנהלי )40%(, דירוג אחים ואחיות )22%(, דירוג המח"ר )16%(.

דירוג מוגדר בהסכם קיבוצי ומתייחס לפרופסיה מקצועית, אשר מסביר מי נכלל באותה פרופסיה במונחים של השכלה ורישיון.   11
בנוסף הדירוג מגדיר את תנאי ההעסקה בכלל זה תנאי השכר ותנאי הקידום המקצועי

דירוג אחים ואחיות כולל בתוכו אחים ואחיות הן של בתי החולים הממשלתיים והן של בריאות הציבור  12
דירוג המח"ר = אקדמאים במדעי החברה והרוח )לרבות פסיכולוגים(  13
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ייצוג מגדרי כללי לפי דירוגים מקצועיים נבחרים בשנת 2019

  נשים       גברים

88%

78%

73%

65% 62% 58% 58%

54%

46%
42%42%

38%

12%

22%

27%

35%
38%

62%

עובדים 
סוציאלים

אחים ואחיות משפטנים פרקליטים מנהלי מח״ר מהנדסים הנדסאים 
וטכנאים

רופאים

ב-78% מהדירוגים המקצועיים הנבחרים )7 דירוגים(, ייצוג הנשים הוא בטווח הייצוג ההולם ומעלה. 	 

בדירוג משפטנים, אחים ואחיות ועובדים סוציאלים, ייצוג הנשים גבוה מ-65%.	 
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ייצוג בדרג הבכיר

משקל הדירוגים המקצועיים הנבחרים בדרג הבכיר בשנת 2019

49%
מדעי החברה

1%

8%
רופאים

6%
מהנדסים

6%
פרקליטים

28%
משפטנים

אחים 
ואחיות

מנהלי

הנדסאים וטכנאים

1%

0%

בדרג הבכיר בשירות המדינה, שלושת הדירוגים בהם מועסקים מספר העובדים הבכירים הגבוה ביותר הם: דירוג 	 

המח"ר )49%(, דירוג משפטנים )28%( ודירוג רופאים )8%(.

ייצוג נשים בדרג הבכיר ובדרג התיכון בדירוגים המקצועיים הנבחרים בשנת 2019

78%80%95%82%62%72%60%68%38%39%33%49%20%43%0%
35%44%35%

  בכיר        דרג התיכון

עובדים 
סוציאליים

מנהלי מח״ראחים ואחיות מהנדסיםמשפטנים הנדסאים פרקליטים
וטכנאים

רופאים

בשליש מהדירוגים המקצועיים הנבחרים )3 דירוגים(, ייצוג הנשים בדרג הבכיר נמוך לפחות בשליש משיעור ייצוגן 	 

בדרג התיכון. הדירוגים הם:

דירוג המח"ר,  ייצוג הנשים בדרג הבכיר קטן פי 1.5~ מייצוגן בדרג התיכון.	 

דירוג המהנדסים, ייצוג הנשים בדרג הבכיר קטן פי 2.2~ מייצוגן בדרג התיכון.	 

דירוג הנדסאים וטכנאים - אין ייצוג נשי בדרג הבכיר.	 

בקרב 2 הדירוגים המקצועיים: דירוג הסיעוד ודירוג הרופאים, ייצוג הנשים בדרג התיכון גבוה מייצוגן בדרג הבכיר. 	 
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התפלגות הנשים בדרג הבכיר לפי דירוגים מקצועיים נבחרים

37%
משפטנים

4%
אחים ואחיות

2%

7%
רופאים

8%
פרקליטים

1%

1%

35%
מח"ר

עובדים 
סוציאליים

מהנדסים

מינהלי

שני הדירוגים בהם ייצוג הנשים הגבוה ביותר הם: דירוג המשפטנים ודירוג המח"ר.	 

37% מהנשים בדרג הבכיר )257 נשים( נמצאות בדירוג משפטנים.	 

35% מהנשים בדרג הבכיר )248 נשים( נמצאות בדירוג המח"ר.	 

בדומה לנשים, שני הדירוגים בהם יש את ייצוג הגברים הרב ביותר הם דירוג המשפטנים ודירוג המח"ר.	 
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דירוג משפטנים בדרג הבכיר בשירות המדינה
מתוך 44% מהנשים הנמצאות בסגל הבכיר בשירות המדינה )כ-750 נשים(, נתון שעל פניו נדמה כי נמצא בטווח הייצוג 

ההולם, ניכר כי שליש מתוכן )כ-250 נשים( הינן בדירוג משפטנים. דירוג המשפטנים מאופיין ברובו בתפקידים הנמצאים 

ברמות הבכירות הנמוכות ביותר, רמות 5, 6 ו-7. תפקידים אלה בעלי אוריינטציה שאינה ניהולית, ועל כן תוצג העמקה 

נוספת של התפלגות הנשים בדירוג זה.

התפלגות נשים בדירוג משפטנים לפי רמות בכירות - בדרג הבכיר בשנת 2019

 רמה 1

 רמה 2

 רמה 3

 רמה 4

 רמה 5

 רמה 6

 רמה 7

37%

25%

25%

6%
4% 2%

1%

37% מהנשים בדירוג המשפטנים הן ברמת בכירות 7, רמת הבכירות הנמוכה ביותר.	 

87% מהנשים המשפטניות נמצאות ברמות הבכירות שאינו מובילות, רמות 5, 6 ו-7. זאת בהשוואה ל-82% גברים 	 

משפטנים ברמות אלו.

אחוז אחד מהמשפטניות בדרג הבכיר נמצאות ברמה 1, הרמה הגבוהה ביותר, זאת בהשוואה לגברים משפטנים, 	 

אשר 5% מהם נמצאים ברמה זו.
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התפלגות הנשים בדרג הבכיר לפי דירוגים נבחרים ללא דירוג משפטנים

61%
מדעי החברה

13%
פרקליטים

12%
רופאים

7%
אחיות

2%

עובדים 
סטציאליים

0%
הנדסאים 
ומהנדסים

4%
מהנדסים

1%
מנהלי

בבחינת התפלגות הנשים בדירוגים המקצועיים הנבחרים בלי דירוג המשפטנים, נראה כי רוב הנשים בדרג הבכיר 	 

)61% מהנשים(, נמצאות בדירוג המח"ר. 
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מדד השוויון המגדרי
אגף הבקרה בנציבות שירות המדינה פיתח בשנת 2015 מדד להערכת רמת השוויון המגדרי בכלל שירות המדינה. 

פיתוח המדד אפשר לראשונה בחינה מעמיקה ועקבית של נושא השוויון המגדרי במשרדי הממשלה, יחידות הסמך 

ומערכת הבריאות בשירות המדינה, ובחינת עיקרי המדיניות ומימוש יעדי הייצוג ההולם, זאת בהמשך לדו"ח ועדת 

שטאובר והנחיית נציב שירות המדינה מיום ה-15 ביוני 2014.

מדד השוויון המגדרי משקלל רכיבים שונים המשקפים את אופן השתלבותן של נשים בשירות המדינה בשלושה תחומים 

עיקריים:

שיעור נשים בסגל בכיר ובעתודה הניהולית	 

התפלגות רכיבי שכר נלווים )תקני רכב, שעות נוספות וכוננויות(	 

אקלים ארגוני 	 

המדד מורכב משני מדדי משנה: מדד נשים במשרות בכירות - הבוחן את ייצוג הנשים בדרגי הניהול ובעתודה 

הניהולית וכן את ההזדמנויות השוות של הנשים במסגרת תהליכי המיון והגיוס שלהם; ומדד סביבת עבודה - הבוחן 

את הפעולות הרכות של המשרד בקידום הנושא לרבות קיום פעולות יזומות והדרכות לקידום שוויון מגדרי, פעולות 

למניעת הטרדות מיניות, מדידת פערי שכר וקידום ארגון התומך ביצירת איזון בית-עבודה.

המדד מתבסס הן על נתוני מיון וגיוס ונתוני ייצוג נשים בשירות המדינה, והן על מידע, נתונים ודיווח המועברים על ידי 

הממונות לשוויון מגדרי ויחידות משאבי האנוש במשרדים.

 בקרב 65% מיחידות שירות המדינה נרשמה עלייה בציון מדד השוויון המגדרי בין השנים 2015-2018.	 

ציוני מדד השוויון המגדרי ביחידות שירות המדינה, בין השנים 2015-2018, מופיעים בנספח ב'.
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חלק מהותי בהבנה ובניתוח של ייצוג הנשים בדרג הבכיר מתחיל 

בבחינת מועמדויות הנשים לתפקידים אלה. שלבי הגיוס, הגשת 

המועמדות והמיון אל המשרות הבכירות הן תנאי הכרחי לכניסה 

לסגל הבכיר בשירות המדינה. אגף בכיר בחינות ומכרזים בנציבות 

שירות המדינה, רואה בקידום תעסוקה שוויונית ומגוונת בהיבטי 

הגיוס והמיון לתפקידים בשירות המדינה, כאחד הערכים המרכזיים 

המנחים אותו בפיתוח תכניות עבודה, קביעת נהלים, הסדרת 

מנגנונים וקידום יוזמות בהיבטים אלו. 

פרק ב'

גיוס, מיון והגשת מועמדות לדרג הבכיר 
בשירות המדינה
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בפרק זה יוצגו נתוני מכרזי הבכירים ועדות האיתור שנסגרו בין השנים 2015-2018. 

סוגי המכרזים השונים מאופיינים על ידי תנאי זכאות להתמודדות: 

ועדת איתור: ועדת איתור מתקיימת לאיתור מועמד למשרה נבחרת שפטורה ממכרז והמינוי נעשה באמצעות 	 

ועדה. הקמת ועדת איתור מחייבת קבלת החלטת ממשלה וזו מתאפשרת לכלל הציבור.

מכרז פומבי: הגשת מועמדות למכרז פומבי תתאפשר לכלל הציבור. 	 

מכרז בין-משרדי: מכרז המפורסם בתוך שירות המדינה והגשת מועמדות אליו תתאפשר לכלל עובדי שירות המדינה.	 

מכרז פנימי: מכרז המפורסם בתוך משרד ממשלתי והגשת מועמדות אליו תתאפשר רק לעובדי המשרד אליו 	 

משויכת המשרה וליחידות הסמך הכפופות אליו.

יש לציין כי ממאי 2016 התקבלה החלטה בעניין מכרז בין-משרדי שמחליף מכרז פנימי ועל כן אין מכרזים פנימיים 

לדרג הבכיר, למעט דירוגים ייחודיים המפורטים בתקשי"ר14. עבור דירוגים אלו, מתפרסם מכרז פנימי ראשוני או דירוגים 

עבורם התקבלה החלטה לפרסום מכרז פנימי ראשון. 

מכרזי בכירים ועדות איתור שנסגרו בין השנים 2015-2018

34
178ועדות איתור

מכרזים פומביים

244
מכרזים פנימיים

370
 מכרזים 

בין-משרדיים

בין השנים 2015-2018 נסגרו 826 מכרזים למכרזי בכירים וועדות איתור בשירות המדינה. 	 

41% מהמועמדויות למכרזי הבכירים ולוועדות האיתור הן של נשים ו-43% מהזוכים הם נשים.	 

תקשי"ר = תקנון שירות המדינה  14
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מועמדים לכלל מכרזי בכירים וועדות איתור בין השנים 2015-2018

28%41%39%56%72%59%61%44%33%44%41%53%67%56%59%47%

  ועדות איתור        מכרזים בין- משרדיים        מכרזים פומביים        מכרזים פנימיים

מועמדים

גבריםגבריםנשים נשים

נבחרים

בעוד ש-60% מהמועמדויות לכלל המכרזים בשירות המדינה הן של נשים, רק 41% מהמועמדויות למכרזי בכירים 	 

וועדות איתור הן של נשים.

שיעור הנשים הנבחרות גבוה משיעור הנשים המועמדות בוועדות האיתור, במכרזים הפומביים ובמכרזים הבין 	 

משרדיים.

שיעור הגשות המועמדות בקרב נשים לוועדות איתור, מכרזים פומביים ובין משרדים, נמוך מהגשות הגברים.	 

שיעור הנשים המגישות מועמדות לתפקידים להם נדרשת ועדת איתור, עומד על 28% בלבד.	 
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אחוז הגשת מועמדות של נשים בין השנים 2015-2018

  מכרזים פנימיים        מכרזים פומביים        ועדות איתור        מכרזים בין- משרדיים

2018201720162015

27%26%

39%

43%42%

37%

55%

62%

32%

40%

64%

27%

34%

44%

בין השנים 2014-2018 אחוז הנשים המגישות מועמדות מסך ההגשות, עלה בכלל סוגי המכרזים, למעט במכרזים 	 

בין-משרדיים בהם חלה ירידה.

אחוז נשים נבחרות בין השנים 2015-2018

  מכרזים פנימיים        מכרזים פומביים        ועדות איתור        מכרזים בין- משרדיים

2018201720162015

22%

37%

45%

37%

55%

33%

43%

63%

44%

30%

42%

50%

42
45%

51%

בין השנים 2014-2018 עלה אחוז הנשים הנבחרות, בכלל סוגי המכרזים, למעט במכרזים בין-משרדיים, בהם חלה 	 

ירידה.
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פעילות אגף בחינות ומכרזים בנושא שוויון מגדרי וקידום נשים
טיוב מקצועי של ועדות הבוחנים

אגף בחינות ומכרזים אמון, בין היתר, על פיקוח והנחיה מקצועית של ועדות הבוחנים15 במשרדי הממשלה ויחידות 

הסמך. בשנים האחרונות פותח מתווה להליכי הגיוס והמיון אשר מוביל להעלאת מידת השוויוניות וההוגנות של ועדות 

הבוחנים כלפי נשים ומועמדים מגוונים. שלב א' במתווה הוטמע בתחילת שנת 2019.

חידושים במתווה אשר רלוונטיים לקידום שוויוניות והוגנות בוועדות הבוחנים:

 פיתוח 8 סוגי גיליונות תבחינים חדשים כבסיס לעריכת ריאיון חצי מובנה	 

בספרות האקדמית נמצא כי עריכת ראיון חצי מובנה הוא אחד הכלים התקפים והשוויוניים ביותר למיון נשים 

ומועמדים מרקע מגוון. 

 הוספת סימולציה מקצועית	 

כלל ועדות הבוחנים כוללות סימולציה מקצועית מותאמת לתפקיד, המועברת למועמדים בוועדה, במטרה לצמצם 

הטיות וסטריאוטיפים בתהליך אבחון המועמד. 

 תיעוד ממוחשב של מהלך הוועדה והגברת השקיפות והאחריות כלפי המועמדים	 

נערכים תיעוד והנמקה של מהלך הוועדה במסגרת הפרוטוקול, לרבות תיעוד של דיוני העדפה מתקנת וכישורים 

דומים. תהליך זה נמצא עתה בשלבי מחשוב וצפוי בקרוב לעלות לאוויר. תהליך זה אף מגביר שקיפות למועמדים 

ולמועמדות לגבי התמודדותן במכרז.

הדרכה והסברה
אגף בכיר בחינות ומכרזים מכשיר מדריכים ומעביר הדרכות מקצועיות בנושאי קידום שוויון מגדרי ואוכלוסיות מרקע 

מגוון בהיבטי הגיוס והמיון התעסוקתי. דוגמה לכך היא קיום הדרכות והעצמה נשית למרכזי המכרזים במשרדי הממשלה.

ועדת הבוחנים מהווה את השלב הסופי בהליך המיון של המועמד לתפקידים בשירות המדינה  15
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סקר גורמים מקדמים להגשת מועמדות לתפקידי סגל בכיר
הגשת המועמדות לתפקידי סגל בכיר הינה נקודת מפתח וצומת הכרעה של נשים בדרגי הביניים על מנת להתקדם 

למשרות בעלות השפעה בשירות המדינה. בשנת 2019 ביצע האגף לשוויון מגדרי סקר רחב לבחינת גורמים מקדמים 

ומיפוי חסמים להגשת מועמדות לתפקידי סגל בכיר בשירות המדינה.

סקר גורמים מקדמים להגשת מועמדות לתפקידי סגל בכיר הופץ לכ-5,000 נשים בדרג העתודה הניהולית בשירות 

המדינה במהלך חודשים אוקטובר - נובמבר 201916, והוא נועד להעמיק בהבנת התהליכים שעוברות נשים בעת הגשת 

המועמדות למשרות בכירות בשירות המדינה, לבחון מה מונע מנשים להגיש מועמדות ולמפות מה הם המאפיינים 

שהנשים עצמן מגדירות כחסמים בדרך לתפקידי הסגל.

הסקר בוצע כמהלך של שיתוף ציבור ולמידה מהשטח והוא ישמש כבסיס למחקר מעמיק יותר ובחינת התערבויות 

שונות לטובת הגדלת מספר המועמדויות של נשים למכרזי בכירים ולוועדות איתור.

לאור מסקנות הסקר תתגבש בימים אלו מדיניות מבוססת נתונים, ובה ייבחן סל הכלים הניתן היום לנשים בדרגי הביניים 

וזה יעוצב בהתאם לצורך העולה מן השטח. בנוסף תתבצע עבודה רבה בגיוס משאבים לפתיחת תכניות מנטורינג נוספות, 

וכן תינתן הכשרה וליווי לדרג הסמנכ"ליות למען הגברת הייצוג הנשי בדרגים המובילים הבכירים.

על הסקר השיבו כ-1150 נשים. כ-70% מהנשים משתייכות לדרג העתודה הניהולית וכ-43% מהמשיבות בגילאי 	 

 .41-50

בבחינת נתוני הגשת מועמדות לתפקידי בכירים, הוצאו מן הנתונים הנשים בדרגי המסד והתיכון ובגרפים מוצגות 	 

 משיבות מדרג התיכון והבכיר. 

נשים במתח דרגות 40-42 או 41-43 מח"ר והמקבילים בדירוגים השונים  16
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הגשת מועמדות למכרזי בכירים בקרב נשאלות הסקר – כללי

39%

לא הגישו 
61%מועמדות

הגישו מועמדות

39% מהמשיבות )332 משיבות( דיווחו כי הגישו מועמדות לתפקידים בסגל הבכיר.	 

61% מהמשיבות )513 משיבות( דיווחו כי לא הגישו מועמדות לתפקידים בסגל הבכיר. הנתון עולה בקנה אחד עם 	 

נתוני האמת מאגף בחינות ומכרזים כפי שהצגנו בפרק הקודם. הדיווח אף מאשש את דברי וועדת שטאובר משנת 

2014, אשר בו נטען כי אחוז גבוה של נשים בתפקידי ביניים אינו מגיש מועמדות לתפקידים בסגל בכיר.

מתוך הנשים שהגישו מועמדות ולא נבחרו במכרז, האם יגישו מועמדות נוספת למכרזי בכירים בעתיד? 

43%

 לא תגיש 
מועמדות נוספת

57%

תגיש מועמדות

43% מהמשיבות )138 משיבות( שדיווחו שהגישו מועמדות בעבר ולא התקבלו, ציינו כי לא יגישו מועמדות נוספת 	 

בעתיד.
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הגשת מועמדות לסגל הבכיר בחתכי גילאי העובדות

  ניגשה       לא ניגשה

61+51-6041-5031-4021-30

57%

43%

54%

46%

56%

44%

71%

29%

100%

0%

שיעור הגשת המועמדות הגבוה ביותר נצפה בקרב נשים בטווח גילאי 51-60.	 

הגשת מועמדות לסגל הבכיר בחתכי גילאי ילדי העובדות

71%67%65%60%56%63%

29%33%35%40%44%37%

ללא ילדים14 ומעלה0-33-66-99-13

  ניגשה       לא ניגשה

ניכר כי שיעור הגשת המועמדות עולה ככל שגיל הילדים עולה. 	 

אחוז הגשות המועמדות עומד במתאם עם גיל הילדים כך שאחוז ההגשות הנמוך ביותר נרשם בקרב אימהות 	 

לילדים בגילאי 0-3, 29% מהאימהות, ואילו אחוז הגשות המועמדות הגבוה ביותר נרשם בקרב אימהות לילדים 

מעל גיל 14, 44% מהאימהות.
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חסמים לאי-הגשת מועמדות נשים לתפקידים בכירים

5%
חוסר עניין 
באחריות 
הכרוכה 
בתפקיד 
סגל בכיר

26%
אני חשה סיפוק 
בתפקיד הנוכחי

18%
לא מרגישה 
מספיק בשלה

11%
אי עמידה 

בתנאי הסף – 
ניהול תקציב 

10%
חושבת שלא 

תצליח לעבור את 
תהליך המיון – 

ועדת בוחנים

9%
פחד מאבדן 

יציבות/ בטחון 
תעסוקתי 

עקב קציבת 
קדנציות  

8%
חושבת שלא 

תצליח לעבור את 
תהליך המיון – 

מכון המיון

5%
שכר 

ותנאים לא 
מספקים

8%
חוסר תמיכה 
מהמנהל/ת 

הישיר/ה

11%
אזור מגורים 

מרוחק

11%
תחושת איזון 

בין בית לעבודה 
בתפקיד הנוכחי

15%
חוסר תמיכה 

משרדית בנושא

12%
חוסר עניין בפוליטיקה 

ארגונית הכרוכה 
בתפקיד סגל בכיר

25%
אי עמידה בתנאי 

הסף – ניהול 
מספר עובדים

20%
חשש מהגדלת 
קונפליקט בין 
בית ועבודה

19%
אי עמידה 

בתנאי הסף – 
שנות ניסיון

כשליש מכלל המשיבות סימנו את החסמים האישיים כחסמים לאי-הגשת מועמדות לתפקידים בכירים: תחושה 	 

של חוסר בשלות, חשש כי לא יעברו את תנאי הסף זאת על אף שישנם נתונים המצביעים כי דווקא ביצועי 

הנשים במכוני מיון לא נופל מביצועי הגברים.

רק 20% מהמנהלות שלא הגישו כלל מועמדות, ציינו כי הן חוששות מהפרת איזון בית-עבודה, זאת על אף הטענה 	 

השגורה בפי רבים לפי נשים אינן מגישות מועמדות משום שהן המטפלות העיקריות במשפחה.

כ-10% מהנשים ציינו כי פוליטיקה הארגונית היא חסם להגשת מועמדות.	 
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כלים לסיוע למנהלות בדרגי ביניים

24%
ליווי מועמדות 

לאורך תהליך המיון

32%
קורסים לניהול 
קריירה והכנה 

למכרזים

44%
תכניות מנטורינג – 

חניכת מנהלות בכירות

33%
עידוד ותמיכה 

ביציאה לתכניות 
עתודה

33%
מדיניות משרד 
תומכת משפחה

33%
עידוד הגשת 

מועמדות על ידי 
המשרד

18%
עידוד להגשת 
מועמדות על 
ידי הנציבות

20%
קורסים לחיזוק 

תחושת הביטחון 
והמסוגלות

23%
שקיפות לגבי אופי 

התפקיד, תנאי 
העסקה ושכר

23%
הנגשת מידע רלוונטי 
על סוגי התפקידים, 
תנאי סף למכרזים 
ותהליך המיון במכרז

14%
הדרכה מקוונת לניהול 

קריירה והכנה למכרזים 

בכדי להתאים את המדיניות של האגף לשוויון מגדרי לצרכים של הנשים הנמצאות בעתודה הניהולית בשירות המדינה, 

הנשים התבקשו לדרג את הכלים שלדעתן יסייעו להן בהגשת מועמדות לתפקידים בכירים.

הקטגוריות הבולטות ביותר אותן ציינו המשיבות ככלים יעילים שיסייעו להן בתהליכי הגשת מועמדות הן:	 

קורסים לחיזוק הביטחון והסרת חסמים וקורסים לניהול קריירה )כ-65% מהמשיבות(.. 1

תמיכה ועידוד המשרד ונציבות שירות המדינה )כ-60% מהמשיבות(. 44% מהמשיבות ענו כי הכלי המבוקש . 2

ביותר הוא תכניות חניכה. נשים בדרגי הביניים אקטיביות ומעוניינות לשנות את המציאות על ידי הרחבת 

הרישות ולמידת מיומנויות המסייעות להתקדמות בקריירה מנשים בכירות בתוך שירות המדינה.

33% מהמשיבות ענו כי היו מעוניינות במדיניות במשרד שתומכת באיזון בית-עבודה.	 
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אחת הדרכים להגברת הייצוג הנשי בדרג הבכיר בשירות המדינה, 

היא קידום שוויון מגדרי בתכניות ההזנה לתוכו וכן בתכניות 

העתודה וההכשרה הניהוליות. תכניות אלה מהוות קרש קפיצה 

ומקנות בין היתר כלים להתמודדות לתפקידי ניהול בכירים. נציבות 

שירות המדינה רואה במשתתפי תכניות אלו כאת מנהלי העתיד 

בשירות המדינה ועל כן, יש להחיל את יעדי הייצוג ההולם כבר 

בתכניות אלו.

פרק ג'

מנהיגות בשירות המדינה
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בפרק זה יסקרו ארבע תכניות שונות אותן מובילה נציבות שירות המדינה והן: תכנית המנטורינג למנהלות, תכנית 

הצוערים לשירות המדינה, ותכניות המדרשה: תכנית העתודה לסגל בכיר ותכנית העמיתים לסגל הבכיר לעתודה.. 

בנוסף יסקרו תכניות הצוערים ותכניות העתודה לדרגי ביניים במגזר הציבורי המנוהלות על ידי אגף בכיר עתודות 

לישראל במשרד ראש הממשלה. 

תכנית מנטורינג למנהלות בשירות המדינה
במאי 2019 הושקה לראשונה תכנית המנטורינג למנהלות בשירות המדינה, תכנית שהקמתה הייתה לאחת מהמלצות 

דו"ח ועדת שטאובר כחלק ממענה לחסם פנימי של נשים בקידום הקריירה שלהן. התכנית התמקדה ביצירת תהליך ליווי 

למנהלות מצטיינות בדרג הביניים הרואות עצמן מתפתחות בתוך שירות המדינה. האגף לשוויון מגדרי רואה בתכנית 

המנטורינג כלי אשר נותן מענה לחסמים פנימיים בקידום נשים וכלי להצמחת הדור הבא של המנהלות הבכירות בשירות 

המדינה. 

המחזור הראשון של התכנית יצא לפועל בחודש מאי 2019, נמשך חמישה חודשים והורכב מנבחרת של 34 נשים: 

17 מהמנהלות הבכירות ביותר בשירות המדינה אשר היו ל'מנטוריות' בתהליך ו-17 מנהלות מצטיינות בדרגי הביניים 

בשירות המדינה, 'המנטיות', אשר נבחרו בקפידה מתוך 500 מועמדות, ואלה קבלו תהליך חניכה אישי. המחזור הראשון 

נעשה בשיתוף עמותת Woman2woman, עמותת הבוגרות של יחידת 8200 אשר מתמחות בתהליכי מנטורינג נשי, והן 

העניקו את המעטפת המקצועית, הייעוץ והליווי השוטף.

התכנית רשמה הצלחה רבה. 94% מהמנהלות בדרגי הביניים, 'המנטיות', הביעו שביעות רצון גבוהה מהתכנית ו-90% 

הביעו שביעות רצון גבוהה מתהליך החניכה עצמו. כמו כן, כלל המנטוריות נרתמו לתהליך, רובן הביעו שביעות רצון 

גבוהה מהתהליך והעידו כי נתרמו בעצמן מתהליך החניכה.

האגף לשוויון מגדרי, אשר חרט על דגלו לקדם נשים ולהגדיל את ייצוגן במשרות הבכירות, ימשיך ויפתח מחזורי 

מנטורינג נוספים תוך שימור וחיזוק רשת בוגרות התוכנית.
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תכנית העמיתים לסגל הבכיר, המדרשה הלאומית למנהיגות, ממשל 
וניהול

תכנית העמיתים לסגל הבכיר מיועדת למנהלים בכירים בשירות המדינה במטרה לפתח ולהעמיק את יכולות המנהיגות 

והניהול שלהם ולהכשירם להתמודד עם האתגרים אותם מציבה החברה הישראלית. בכל שנה נפתחים שני מחזורים 

לתכנית כשמשתתפיה הם מהדרג הבכיר.

עד כה השתתפו בתכנית 142 מנהלים על פני שישה מחזורים, מתוכם 46% מנהלות )65 נשים(.	 

משתתפי המחזורים בחלוקה מגדרית אל מול ייצוג מגדרי בדרג הבכיר

משתתפים

54%

46%

ייצוג בדרג הבכיר - 2019

56%

44%

  נשים       גברים

46% ממשתתפי המחזורים של תכנית העמיתים לסגל הבכיר הם נשים.	 

מועמדים אל מול משתתפי התכנית בהשוואה מגדרית

משתתפים

54%

46%

מועמדים

57%

43%

  נשים       גברים

43% מהמועמדים לתכנית העמיתים הם נשים. 	 

אחוז המשתתפות גבוה מאחוז המועמדות בתכנית העמיתים לסגל הבכיר.	 

קיימים עוד כ-20 מועמדים שהתקבלו לתכנית בין השנים 2016-2019, והשתתפותם בתכנית תהיה בשנת 2020.	 
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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 והם מיועדים לעובדים 

בדרג התיכון )מתח דרגות 41-43 ומקביליהם בדירוגים השונים(.

עד כה השתתפו בתכנית 279 מנהלים, כאשר 56% מהם נשים )156 נשים(.	 

משתתפי המחזורים בחלוקה מגדרית אל מול ייצוג מגדרי בדרג התיכון

משתתפים

44%

56%

ייצוג בדרג התיכון - 2019

49%

51%

  נשים       גברים

56% ממשתתפי המחזורים של תכנית העתודה לסגל בכיר הם נשים.	 

מועמדים אל מול משתתפי התכנית בהשוואה מגדרית

משתתפים

44%

56%

מועמדים

51%

49%

  נשים       גברים

49% מסך המועמדים הם נשים )276 נשים(.	 

שיעור ייצוג הנשים הנבחרות גבוה משיעור הנשים המועמדות.	 
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תכנית צוערים לשירות המדינה
תכנית צוערים לשירות המדינה הוקמה כהמשך לתכנית "עתידים: צוערים למנהל הציבורי", ונועדה להכשיר עתודה 

ניהולית נושאת שינוי בשירות המדינה. התכנית נוסדה מכוח החלטת ממשלה מספר 1244 מינואר 2010. עד שנת 2018 

תכנית הצוערים נמשכה 6 שנים: שנתיים הכשרה אשר כללו לימודי תואר שני במדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית 

ועוד ארבע שנות השמה. משנת 2020 מתכונת הכשרת הצוערים תתקצר לחמש וחצי שנים, בהם שנה וחצי הכשרה 

ועוד 4 שנים השמה. 

עד כה הופעלו שבעה מחזורים, כשהמחזור השביעי טרם סיים את תהליך הכשרתו. בסך הכל השתתפו בתכנית 194 

צוערים מתוכם 52% נשים )101 נשים(. 

משתתפי מחזורי צוערים לשירות המדינה בחלוקה מגדרית

נשים גברים

52% 48%

ייצוג הנשים בקרב משתתפי מחזורי צוערים לשירות המדינה בין השנים 2016-2019, הוא 52%. 	 

עתודות לישראל
"עתודות לישראל" היא תכנית אסטרטגית לבניין עתודות הון אנושי נושאות שינוי במגזר הציבורי, תכנית המנוהלת על 

ידי אגף בכיר עתודות לישראל במשרד ראש הממשלה. התכנית מפעילה תכניות הזנה לתוך המגזר הציבורי דרך תכניות 

צוערים מגוונות וכן מכשירה בעלי תפקידים מצטיינים בתכניות עתודה ניהוליות ומקצועיות. האגף מבסס שיתופי 

פעולה נבחרים עם משרדי הממשלה וארגונים בחברה האזרחית וזאת במטרה להביא לשיפור מגזר משרתי הציבור 

בישראל, תוך ייצוג מגוון האוכלוסיות בישראל ושמירה על מקצועיות וממלכתיות.

"עתודות לישראל" מפעילה שני סוגי תכניות במגזר הציבורי: תכניות צוערים ותכניות עתודה לדרג הביניים ולדרג הבכיר.
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תכניות צוערים
תכניות הצוערים למגזר הציבורי: צוערים לשירות המדינה, תכנית משפיעים, צוערים למשטרת ישראל - שהם, צוערים 

לשלטון המקומי - חיפה, צוערים לשלטון המקומי - תל חי, צוערים לשלטון המקומי - בן גוריון, צוערים לאסטרטגיה 

ותכנון אורבני – טכניון, עתידים לניהול תשתיות תחבורה, צוערים להנדסת תשתיות תחבורה ומים וצוערים לחינוך 

הבלתי פורמלי.

משתתפי ובוגרי תכניות הצוערים בחלוקה מגדרית בשנת 2019

47%

נשים

53%

גברים

ייצוג הנשים בקרב משתתפי ובוגרי תכניות הצוערים בשנת 2019, הוא 53%. 	 

תכניות עתודה לדרגי הביניים ולדרגים הבכירים
תכניות העתודה לדרגי הביניים במגזר הציבורי: המדרשה - תכנית העמיתים לסגל בכיר, המדרשה - תכנית העתודה 

לסגל הבכיר, התכנית למנהלים בכירים של קרן וקסנר, תכנית העמיתים של קרן וקסנר, תכנית מקום, תכנית ממשק, 

תכנית 'רואים רחוק', תכנית 'ענבר', תכנית עמיתים של מעוז בדגש תעסוקה, תכנית 'אלומות', תכנית 'אדוות', תכנית 

'מובילים באקדמיה', תכנית 'מנהלים פיננסים', תכנית 'אופק' – מנהיגות לרשות המיסים, מובילים דיגיטליים לשלטון 

המקומי ומובילים דיגיטליים לשלטון המרכזי.

משתתפי ובוגרי תכניות העתודה לדרגי הביניים בחלוקה מגדרית בשנת 2019

44%

נשים

56%

גברים

ייצוג הנשים בקרב משתתפי ובוגרי תכניות העתודה בשנת 2019, הוא 44%. 	 

שיעור ייצוג הנשים בתכניות העתודה לדרגי הביניים ולדרג הבכיר נמוך משיעור ייצוג הנשים בתכניות הצוערים 	 

השונות, המהוות שער כניסה אל תוך המגזר הציבורי. 
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ביסוס שירות המדינה כארגון עבודה תומך משפחה הינו משימה 

עיקרית בעבודת האגף לשוויון מגדרי. איזון גבוה בין חיים אישיים 

ועבודה הינו מאפיין כללי המאפשר רווחה ושביעות רצון עובדים 

גבוהה, משמש ככלי לגיוס עובדים ומאפשר שימור הון אנושי 

איכותי.

פרק ד'

שירות המדינה כארגון תומך משפחה
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חזרה לעמוד התוכן

יצירת איזון בין בית לעבודה מהווה כלי מדיניות שמטרתו לייצר הזדמנויות שוות עבור גברים ונשים כאחד, להשפיע 

על פריון הארגון וכן להגדיל את תפוקת העובדים בו. מתוך הנתונים שנאספו בארץ ובעולם, עולה כי שלב ההורות הינו 

שלב בו מתבססים הפערים בין נשים לגברים הן בשכר והן באפשרויות הקידום ולכך נוסף גם מתח בין הבית לעבודה. 

מתוך כך, האגף לשוויון מגדרי משקיע משאבים רבים במחקר ופיתוח איזון בית-עבודה, מדידה והערכה, גיבוש נהלים 

והנחיות והובלות תיקוני תקשי"ר בנושא והטמעתם. 

בשירות המדינה קיימים כ-8,000 עובדים המוגדרים כעובדים במשרת הורה. חלק ממשימות האגף הינם עיגון זכויותיהם 

ומתן מענה שוטף לפניות ושאלות בתחום זה.

הורה לילד עד גיל 12 זכאי להיות מוגדר ב'משרת הורה', והורה לילד עד גיל שנה מגיע קיצור יום עבודה. זכאות למשרה 

ניתנת רק לאחד מבני הזוג, כאשר לנשים היא מגיעה באופן אוטומטי. במידה והגבר מעוניין בזכאות זו, עליו להמציא 

מסמכים מתאימים. כמו כן הורה )אב או אם( לילד עד גיל 5 זכאי לתוספת מעונות באופן הקבוע בהסכמי השכר 

הקיבוציים עבור ילד אחד או עבור 2 ילדים עד סך של 531 שקלים.

זכאות למשרות הורה

גבריםנשים

487 5,523737 6,053891 6,4541,016 6,9181,192 6,807
2019201820172016201520192018201720162015

מספר העובדים הזכאים למשרת הורה גדל משנת 2015, הן בקרב הנשים והן בקרב הגברים.	 

בחינת מימוש זכויות ההורות בשירות המדינה הוא מורכב. הנתונים בנושא זה מתקבלים מכ-22,000 עובדי מדינה 

המדווחים במערכת דיווח נוכחות אחודה.

על פי נתוני המערכת שנאספו לשנת 2019 נראה כי אימהות )המוגדרות במשרת הורה( מממשות את זכאותן לימי מחלת 

ילד פי 2 מאבות )המוגדרים במשרת הורה(. 
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בין השנים 2015-2019 האגף לשוויון מגדרי פעל רבות ליישום המלצות ועדת שטאובר בנושא איזון בית-עבודה. 

ההמלצות שיושמו הן: פיילוט שעות נוספות מהבית, 'שעון גמיש' במשרדים, חזרה מדורגת מחופשת לידה וסבסוד 

קייטנות לילדי העובדים. 

המלצה אשר נמצאת בשלבי יישום, במסגרת הרחבת קריית הממשלה, היא הקמת מעונות יום וגני ילדים. השלמת המלצה 

זו תיושם עם השלמת בניין משרד המשפטים בקריית הממשלה בירושלים. את תהליך העבודה הובילו נציגי משרד ראש 

הממשלה ומשרד המשפטים.

נוסף ליישום המלצות ועדת שטאובר, האגף לשוויון מגדרי הגדיר בתעדוף העליון לביצוע ב2020-2021 תהליך הסדרה, 

הנגשה והשוואה של זכויות האבות בשירות המדינה לזכויות האימהות. מהלך זה נעשה מתוך תפיסה כי שוויון מגדרי 

בראש ובראשונה מתבטא בהגדרת שני ההורים כמטפלים בילדיהם באופן שווה. על מנת לבסס תפיסה זו ולצמצם את 

הנטייה להגדיר את האם כ"מטפלת עיקרית" רואה האגף חובה להשוות את הזכאויות וההגדרות הניתנות לאבות כפי 

שניתנות לאימהות בשירות המדינה.

על כן ערך האגף תהליך שיתוף ציבור אשר כלל סקר מקיף לאבות בשירות המדינה ובמקביל קבוצות מיקוד עם 

מנהלי משאבי אנוש ומנהלני נוכחות ביחידות הממשלה השונות. הסקר נועד לקבל מידע מהשטח, להבין את הגורמים 

המסייעים והמעכבים במימוש זכויות הורות על ידי אבות בשירות המדינה וממצאיו יסייעו בקביעת מהלכים נוספים 

לגיבוש והנגשת זכויות הורות לאבות.

בין התהליכים הרבים אשר מוביל האגף נמצאים בראש סדר העדיפויות הנגשה ומיצוי זכויות ההורות והשוואת הזכויות 

בין נשים וגברים; קידום חופשת לידה לאבות; הרחבת הזכאות ל'משרת הורה' וטיוב הרגולציה לאבות המעוניינים 

לממש זכויות הורות.

תהליכים המוביל האגף לשוויון מגדרי 
הקמת צוות עבודה משותף עם אגף השכר באוצר הבוחן ומתעד המלצות מקיפות בנוגע לזכויות ההורות בשירות 	 

המדינה בכלל ובמשפחות חדשות ותאים משפחתיים ייחודיים בפרט.

הרחבת הזכאות לקבלת תגמול עבור שעות נוספות מהבית בקרב הורים במשרת הורה בדרגות נוספות לאלו 	 

הכתובות בהנחיה הקיימת.

גיבוש מודל עבור פיילוט "תעסוקה גמישה" בשירות המדינה - בניית המודל במשותף עם משרד ראש הממשלה 	 

ואגף השכר באוצר. החלת תעסוקה גמישה בשירות המדינה הינה מהפכה בתפיסה הארגונית של מהי העבודה 

ובעלת יכולת השפעה גבוהה על תפיסת העובד\ת הטוב\ה. זאת ועוד היא מאפשרת הקלה על עומסי התנועה, 

צמצום פערי שכר ואיזון בין בית וחיים אישיים. גיבוש המודל מתבצע תוך שמירה על נורמות של איכות 

ומקצועיות וכן, מדידה ובקרה מתמשכים לבחינת התועלות.

ציון יום המשפחה ביחידות הממשלה באגרת מנציב שירות המדינה, המכילה את כלל ההנחיות וההמלצות לביסוס 	 

 ארגון תומך משפחה בכל אחת מיחידות הממשלה.
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פעולות בנושא איזון בית-עבודה וזכויות הורות

שבוצעו בין השנים 2015-2019
להלן הפעולות השונות שהוביל האגף לשוויון מגדרי בנציבות שירות המדינה בנושא איזון בית עבודה17. 

שעות עבודה נוספות מהבית
בינואר 2016 יצא לפועל פיילוט שעות עבודה נוספות מהבית המתנהל מזה כ-4 שנים. הרחבת הפיילוט והזכאים 

לניצולו יצא לפועל בינואר 2020. הפיילוט מאפשר לעובדים הנמצאים במשרות הורה בתפקידים עתירי כתיבה והכנה, 

לנצל את שעות העבודה הנוספות שלהם מהבית. השעות הנוספות הינן מרכיב העשוי להגיע לעד 20% משכר חודשי 

ודרכו מתבטאים לרוב פערי שכר בשירות המדינה. לאור הקושי של אימהות בניצול מכסת השעות הנוספות שהוגדרו 

להן, הוחלט להוביל מהלך שנועד להביא לצמצום פערי השכר וכן להגברת איזון בית-עבודה, באמצעות ניצול השעות 

הנוספות מהבית. בינואר 2020 יצאה הנחיה מעודכנת אשר תאפשר החל מיוני 2020 להרחיב את סך המשתמשים 

בפיילוט גם להורים בדרגות נמוכות יותר, להבדיל מכפי שהוגדר עד היום.

בשנת 2019 בוצע סקר לבחינת אפקטיביות פיילוט שעות נוספות מהבית בקרב 2,000 עובדים ועובדות אשר הוגדרו 

כאוכלוסיית הפוטנציאל למימוש הפיילוט. תוצאות הסקר הראו כי קיימת שביעות רצון גבוהה הן מצד המנהלים והן 

מצד העובדים בפיילוט. נראה בסקר, וכן מתוך נתוני המרכב"ה כי אימהות עובדות מנצלות את הזכאות יותר מאשר 

אבות. 

בין 2016-2018 נרשמה עלייה של כ-55% במספר המשרדים בהם קיימים עובדים הורים שמבצעים שעות נוספות 	 

מהבית.

נכון לשנת 2019, אוכלוסיית הזכאים היוותה כ-50% )1,000 עובדים( מכלל האוכלוסייה הפוטנציאלית )1,873 	 

עובדים(. ניתן לראות עלייה משמעותית בסך ההורים המנצלים את הפיילוט עקב התאמות והנגישות שנעשו בו.

בין השנים 2016-2019, מספר העובדים והעובדים אשר דיווחו על מימוש פיילוט שעות נוספות מהבית עלה פי 4 	 

מהנתון ההתחלתי. 

האגף לשוויון מגדרי פועל בשיתוף עם אגף השכר לצמצום פערי נגישות המידע בדרך של הקניית מידע בדבר 	 

תנאי הפיילוט ודרכי ניצול הזכאות, וכן פועל להגברת המודעות לטובת הגדלת האוכלוסייה הזכאית מתוך 

האוכלוסייה הפוטנציאלית.

חזרה מדורגת מחופשת לידה
נציבות שירות המדינה פרסמה הנחייה בסוף שנת 2014, בה היא מעודדת את יחידות שירות המדינה לאפשר 	 

חזרה מדורגת מחופשת לידה. חזרה מדורגת משמעותה לאפשר לאימהות שסיימו את חופשת הלידה שלהן 

לחזור להיקף קטן יותר של משרה, ברמת חצי או שלושת רבעי משרה ולתקופה שלא תעלה על שנה, וזאת מבלי 

לפגוע בהגדרת המשרה וכן לאפשר התארגנות במציאת מסגרות חינוכיות לילד. האגף לשוויון מגדרי הוביל עיגון 

 בתקשי"ר בנושא.

בחינת הזכאות להטבות השונות והעמקה בהנחיות הנציבות, יופיעו בנספח ה'  17
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שעון גמיש
נציבות שירות המדינה יחד עם הממונה על השכר הגדירו הסדרי עבודה חדשים במטרה לאפשר גמישות בשעות 	 

העבודה התקניות. 

קייטנות לילדי עובדים
נוהל קייטנות וסבסודן פורסם לראשונה ב-2016 ובכל שנה מתפרסם ריענון לנוהל לקראת חודשי יולי - אוגוסט. 	 

הנוהל מאפשר למשרד לארגן קייטנה לילדי העובדים בגילאי 3-10 במהלך חופשת הקיץ בחודשים יולי-אוגוסט או 

להפעיל קייטנה מחוץ לשטח המשרד באמצעות ספק שירותים חיצוני. לחלופין, המשרד יכול להשתתף בסבסוד 

הקייטנות במידה ואינו מפעילן. נוהל זה הוא בכפוף לאישור משרד החינוך וכלל האישורים הנדרשים על-פי חוזר 

מנכ"ל לפתיחת קייטנות של משרד החינוך. 

קיצור יום עבודה להורים בחודש אוגוסט
החל משנת 2016 ניתנת להורים הזכאות לקיצור יום העבודה בשעה אחת, בכל אחד מעשרת ימי העבודה 	 

האחרונים שחלים בימים א' עד ה' של חודש אוגוסט בכל שנה, וסך הכל 10 שעות במצטבר.

קיצור יום עבודה להורים לילד עד גיל שנה
הורה לילד עד גיל שנה, זכאי להעדר שעה מכל יום עבודה בו הוא מועסק 6 שעות רצופות. זכות זו ניתנת הן 	 

לעובדים במשרה מלאה והן במשרה חלקית. ביום עבודה מקוצר )ערב חג למשל(, שהוא בן 6 שעות או פחות, 

העובד\ת זכאי לקיצור שעה נוספת. 

הסדר ישיבות מרובות משתתפים בשעות אחר הצהריים
נציבות שירות המדינה מנחה את היחידות הכפופות לה לקיים ככל האפשר הסדרי עבודה בהם לא מתקיימים 	 

ישיבות אחרי השעה 15:00 אחר הצהריים יומיים בשבוע, וזאת בכדי לא לפגוע בעובדים ובעובדות במשרת 

הורה. הנחייה זו מטרתה לסייע בהגברת איזון בית עבודה בכך שהיא מאפשרת להורים לצאת מוקדם יותר מיום 
עבודתם ולהיות יותר זמן עם ילדיהם ובנוסף, להסיר חסמי קידום נשים לתפקידים בכירים.18

אות המעסיק המתקדם
תחרות אות המעסיק המתקדם פורסמה ליחידות שירות המדינה בסוף שנת 2014, במטרה לבחון את ייצוג הנשים 	 

ביחידות השונות, לבחון את פעילותן בנושא שוויון מגדרי וכן לבחון את אופני הפעולה בנושאי איזון בית-עבודה.

בשנת 2019 הוחלט לשנות את מתווה 'אות המעסיק המתקדם' ל'אות הנציב לשוויון וגיוון'. תחרות אות נציב 

שירות המדינה לשוויון וגיוון תינתן ליחידות הממשלה אשר מצטיינות בקידום שוויון מגדרי ו\או גיוון תעסוקתי. 

הזוכים יבחרו עפ"י קריטריונים אשר תגדיר נציבות שירות המדינה ויבחרו על ידי וועדה חיצונית לשירות 

 המדינה.

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/naziv2-2017/he/naziv2-2017.pdf  18

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/naziv2-2017/he/naziv2-2017.pdf
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סקר בנושא זכויות לגברים בשירות המדינה

בראשית שנת 2020 פרסם האגף לשוויון מגדרי סקר ראשון רחב היקף לאבות לילדים בשירות המדינה. על הסקר ענו 

כ-2,200 אבות והוא מהווה סקר ראשון בו מתבצעת פנייה ממוקדת לאבות בשירות המדינה.

מרבית המשיבים בסקר )כ-75%( הינם אבות לילדים קטנים עד גיל 9.

הממצאים העיקריים מהסקר

כיוון שלא משלמים 
על השעות הנוספות 
עד להשלמת התקן

חשש מחוסר 
תמיכה/ביקורת 
מעמיתי לעבודה

אני לא עומד 
בקריטריון של 

משרת הורה

אני מתקשה לממש את 
זכויותיי משום שאני עובד 
בתפקיד שטח/בקבלת קהל

 אין לי חסמים, 
אני מנצל את כלל 

זכויות ההורות

מימוש הזכאות 
כרוך בביורוקרטיה 

רבה מדי

בת/בן הזוג משתמש 
בזכויות אלו

חשש כי ניצול זכויות הורות 
ישפיע על התקדמותי 

במקום העבודה

חשבתי שזכויות 
הורות מיועדות 

רק לנשים

המשרד לא 
מאפשר לי לממש 

זכויות אלה

1

2

4
5

6

3

המעסיק של בת/בן הזוג לא רוצה לחתום על הצהרה אותה צריך למלא - 3%  .1
חשש מחוסר תמיכה/ביקורת מהמנהל הישיר - 1.5%  .2

אני לא מעוניין במימוש זכויות הורות - 1%  .3
אני מתקשה לממש את זכויותיי משום שאני עם בן זוג מאותו מין - 1%  .4

אני מתקשה לממש את זכויותיי משום שאני במשמורת משותפת על ילדי - 2%  .5
6. אני גרוש ואם ילדיי ממשת זכויות הורות - 2%

30%

22%

21.5%

17%

15%
8%

10%

10%

25% 25%
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כ-75% מהמשיבים על הסקר הינם הורים לילדים קטנים )ילדים מתחת לגיל 9(.	 

כ-50% מהמשיבים לא נחשפו כלל לזכויות הורות בשירות המדינה.	 

כ-20% מהמשיבים דיווחו כי לא נתקלו כלל בחסמים למימוש זכויות ההורות שלהם.	 

כ-20% מהמשיבים דיווחו כי חשבו עד היום כי זכויות הורות ניתנות לנשים בלבד.	 

כ-30% מהמשיבים דיווחו כי אינם מממשים זכויות הורות עקב קשיים וחסמים בירוקרטיים.	 

כ-25% מהמשיבים דיווחו כי חוששים מחוסר תמיכה וביקורת מהמנהל\ת או מהעמיתים\ות לעבודה או חוששים 	 

שקידומם יפגע במידה ויממשו זכויות אלו.

רק אחוז אחד מהמשיבים ענו כי אינם מעוניינים לנצל את זכויות ההורות המגיעות להם.	 

הזכאות המנוצלת ביותר הינה - תוספת מעונות. כ-30% מהמשיבים מממשים זכאות זו. אחריה נראה מימוש של 	 

כ-25% מהמשיבים את זכאותם ליום עבודה מקוצר.

מממצאי הסקר תגזר מדיניות אסטרטגית ובניית סל כלים אפקטיבי, אשר יאפשר הן הנגשה ומיצוי זכויות הורות והן 

הרחבת הזכאות למשרת הורה.

מממצאי הסקר תגזר מדיניות אסטרטגית ובניית סל כלים אפקטיבי, אשר יאפשר הן הנגשה ומיצוי 

זכויות הורות והן הרחבת הזכאות למשרת הורה.
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האגף לשוויון מגדרי בנציבות שירות המדינה פועל רבות ליצירת 

סביבה מכילה ומכבדת עבור כלל עובדי שירות המדינה, חותר 

ליצירת תחושת ביטחון בקרב העובדות והעובדים ונלחם יחד 

עם אגף המשמעת לצמצום עד מיגור תופעת ההטרדות המיניות 

והאלימות המינית בכל יחידות שירות המדינה.

פרק ה'

מניעת הטרדות מיניות
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אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה משמש כאחראי הבלעדי מכוח החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998 על 

בירור התלונות בתחום זה, בכל המשרדים והגופים שחוק זה הוחל עליהם. לאחר הליך בירור אשר במקרים המתאימים 

מתבצע בסיוע אגף החקירות בנציבות שירות המדינה, אגף המשמעת מעביר למשרדים המלצות בדבר נקיטת סנקציות 

משמעתיות וכן, מנהל תובענות משמעתיות בפני בית הדין למשמעת של עובדי המדינה. נוסף לטיפול המשפטי, אגף 

המשמעת הינו הגורם המקצועי אשר מנחה את הממונות השוויון המגדרי ביחידות שירות המדינה בנושא, אחראיות על 

גביית התלונה הראשונית וליווי המתלונן/ת ואף שותף בהכשרתן לעסוק בתחום ההטרדות המיניות. 

צוין כי בנסיבות מסוימות באגף המשמעת ישנם תיקים של חשודים שאינם עובדי מדינה אשר חשודים בביצוע עבירות 

של הטרדה מינית, זאת במסגרת עבודתם בשירות המדינה. בסיום בדיקה מועברת המלצה למשרד ו/או למעסיקים 

על המשך טיפול בנושא.

לתיקים בתחום זה ניתנת עדיפות עליונה, בין היתר, באמצעות מתן מענה מידי וטיפול מקצועי של חוקרים מאגף 

חקירות המשמעת ותובעים מאגף המשמעת אשר הוקצו לעסוק בתחום זה19.

לומדה למניעת הטרדה מינית
לצד הפעילות המשפטית של אגף המשמעת, בנובמבר 2018 הושקה על ידי האגף לשוויון מגדרי ואגף בכיר הדרכה, 

השכלה ורווחה, לומדה מקוונת למניעת הטרדה מינית בשירות המדינה. מטרתה של לומדה זו הנגשת הנושא לכלל 

העובדים והעובדות בשירות המדינה וכן, לשמש כלי שנועד למנוע, דרך הקניית ידע בנושא, את תופעת ההטרדות 

המיניות. 

תמונת מצב – הטרדות מיניות בשירות המדינה
בין השנים 2015-2018 נפתחו 597 תיקים בגין הטרדות מיניות ועבירות מין.	 

משנת 2016 נצפית עליה במספר התיקים שנפתחו על רקע תלונות בגין הטרדה מינית ועבירות מין. אחד 	 

ההסברים לעלייה במספר הפניות הוא קמפיין #METOO שהביא את הנושא לקדמת השיח הציבורי והגביר את 

הנכונות לפנות ולהתלונן. למרות העלייה במספר, אגף המשמעת מעריך כי עדיין הנושא נמצא בתת-דיווח.

בשנת 2018, שלושת המשרדים עם מספר התיקים הרב ביותר הם: משרד החינוך עם 37 מהתיקים )20% מכלל 	 

התיקים(, משרד הבריאות עם 32 תיקים )17% מכלל התיקים( ורשות המיסים עם 14 תיקים )8% מכלל התיקים(.

המחקר המקצועי מראה כי בתחום הטיפול בהטרדות מיניות - פעילות מניעה והסברה, דעת קהל ותקשורת 	 

עשויים להעלות את מספר הדיווחים, אך באם יטופלו באופן הולם בטווח הרחוק הצפי הוא צמצום לתופעה 

 פסולה ומחרידה זו.

https://www.gov.il/he/departments/publications/ - 2018 לינק לדו"ח הטיפול בהטרדות מיניות, דו"ח מסכם לשנת  19
reports/harassment-report2018

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/harassment-report2018
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/harassment-report2018
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מספר התיקים שנפתחו במשרד החינוך ובמשרד הבריאות בין השנים 2015-2018

משרד החינוךמשרד הבריאות

3246353437442632

20182018 20172017 20162016 20152015

בין השנים 2016-2018, נפתחו במשרד הבריאות ובמשרד החינוך מספר התיקים הרב ביותר נגד הטרדות מיניות 	 

ועבירות מין. חשוב להדגיש, כי האגף לשוויון מגדרי רואה בדיווחים ובעלייה במספר הדיווחים והתיקים מגמה 

חיובית. אין העלייה בדיווח מעידה על עלייה בתופעת ההטרדות והפגיעות המיניות, כי אם מודעות גבוהה יותר 

במערכת ואמון כי הדיווח אכן יטופל באופן הולם ומיטבי.

תיקים שנפתחו באגף המשמעת בגין הטרדות מיניות ועבירות מין

184
2018

168
2017

109
2016

136
2015

בין השנים 2015-2018 הוגשו לבית הדין המשמעתי 49 תובענות20.	 

תובענה הוא הליך המקביל לכתב אישום בתהליך פלילי  20
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המלצות האגף לשוויון מגדרי בנושא מניעת הטרדות מיניות
בתחום המניעה והטיפול בהטרדות מיניות אנו ממליצים על מספר פעולות נחוצות על מנת לצמצם למינימום תופעה 

פסולה זו:

קיום סקר בכלל יחידות הממשלה למיפוי המידע והאזורים המועדים לפורענות בהם יש לשים דגש בטיפול וליווי . 1

צמוד יותר של אנשי מקצוע.

הקמת מוקד סיוע פנימי לעובדי ועובדות המדינה.. 2

הרחבת פעולות ההסברה למניעה בכלל יחידות הממשלה.. 3

הגדלת מספר התובעים באגף המשמעת המתמחים בטיפול בהטרדות מיניות.. 4

כדי ליעל ולשפר את המענים הניתנים היום בתחום מניעת הטרדות מיניות, הרחבת המשאבים הקיימים בהיבטי 

תקציב ותקינה, הינה הכרחית על מנת לדאוג לסביבה בטוחה ומוגנת לכל עובד ועובדת בשירות המדינה.
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הממונות על שוויון מגדרי ויועצות המנכ"ל/ית לקידום נשים ביחידות 

שירות המדינה, הינן האחראיות להטמעת תחום השוויון המגדרי, 

את ההנחיות ואת הכלים המוגדרים בנציבות שירות המדינה 

ביחידותיהן.

פרק ו'

מיזמים ייחודים לקידום שוויון מגדרי במשרדים
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הממונות על השוויון המגדרי, במסגרת תפקידן, מעורבות בוועדות בנושאי הון אנושי, מכרזים, שכר, תקינה ועוד; כמו 

כן, פועלות באופן אקטיבי לחתירה לייצוג הולם בארגון ופועלות לשילוב נשים בדרג הבכיר; מקדמות קורסים, תכניות, 

ימי עיון וציון ימים המקדמים את נושא השוויון המגדרי. בנוסף, הן פועלות מכוח החוק למניעת הטרדות מיניות, לרבות 

טיפול בפנייה ומתן תמיכה וסיוע למתלונן/ת, ומונחות בנושא על ידי אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה. 

לצד כל אלה, מפעילות הממונות מיזמים ייחודיים המותאמים למאפייני המשרד. המיזמים הייחודיים דורשים יצירתיות, 

חשיבה מחוץ לקופסה ושיתופי פעולה רבים בכדי להניע ולקדם תהליכים בנושאי השוויון המגדרי בדרכים מגוונות 

ומשמעותיות.

בפרק זה, יוצגו לפניכם מיטב המיזמים היצירתיים והייחודיים ביותר שנעשו על ידי הממונות לשוויון מגדרי במשרדיהן 

בשנת 2019. 

מיזמים ייחודיים ומגוונים לקידום שוויון מגדרי

1. רשות התחרות - "ממונה לעזרתך" 
הממונה ברשות התחרות יצרה מאגר דוברים/ות מתוך שירות המדינה להרצאות בתחומים שונים הרלוונטיים לשוויון 

מגדרי ללא עלות. באמצעות המיזם, הממונות מסייעות אחת לשנייה במקרה הצורך והאפשרות לקיים פעילויות בנושא 

מגדר ללא עלות, ובכך ניתן לסייע הן בהעדר תקציב לפעילות והן במצב בו מרצה מבטל ברגע האחרון.

2. שירות מטאורולוגי - יום עיון בנושא איתור מוקדם של סרטן השד
הממונה בשירות המטאורולוגי קידמה יום עיון לעובדות המשרד בנושא איתור מוקדם של סרטן השד על מנת להעלות 

את המודעות והרגישות לנושא וכן, העביר ידע רלוונטי חשוב בנושא: מה הסימנים, מה חשוב לדעת, כיצד ניתן לטפל 

ועוד.

3. משרד הרווחה - קבוצת למידה לקידום שוויון מגדרי
הממונה במשרד הרווחה הקימה קבוצת למידה לקידום שוויון מגדרי כאשר הדגש המרכזי בה הינו הנחיות ונהלים. 

הגדרת התוצאות המצופות מהתהליכים לקידום שוויון מגדרי, פיתוח כלי מדידה וקביעת התהליכים היעילים 

והאפקטיביים יותר להשגת התוצאות הרצויות. בקבוצה משתתפים חברי הנהלה בכירים במשרד ובשירות המדינה וכן 

נאמני שוויון מגדרי המהווים סוכני שינוי לקידום הנושא. הקבוצה מבססת דיוניה הן על מודלים מקצועיים ומחקרים 

אקדמיים בתחום והן על איסוף מידע וניטור עמדות של עובדי המשרד באמצעות סקרים וקבוצות מיקוד, בהובלת נאמני 

שוויון מגדרי. תובנות והמלצות קבוצת הלמידה יסייעו להטמעת חשיבה מגדרית וצמצום הטיות גם בדרך שבה ניתנים 

שירותים של משרד הרווחה לאזרחי מדינת ישראל.
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4. נציבות שירות המדינה - פורום עוגן
הממונה בנציבות שירות המדינה מקיימת מפגשים תקופתיים עם אנשי גיוס ומיון בשירות המדינה )לרבות 

העובדות הרלוונטיות בנציבות שירות המדינה( ובמסגרתם עוסקים בהעלאת המודעות ושמים דגש על 

ניהול ועדות בוחנים תוך התייחסות משמעותית לנושא )בפגישות קבוצתיות ואישיות(.  הנושא המגדרי, 

5. משרד הביטחון - פורום נשים
הממונה במשרד הביטחון יזמה פורום נשים מכלל המשרד במטרה להעלאות את הנושא המגדרי לסדר היום ולסייע 

בקידום נשים וחיזוק הרשת המקצועית והחברתית הנשית במשרד. הפורום עוסק לאורך השנה במגוון פעילויות: מפגשי 

נטוורקינג, שיחות העצמה עם עובדות, הרצאות העשרה של סיפורים אישיים מעצימים, הכנה למכרזים, תקשורת ועוד. 

6. המרכז לבריאות הנפש אברבנאל - מתלבשים להצלחה
הממונה במרכז לבריאות הנפש אברבנאל הובילה סדנה בת 6 מפגשים המיועדת לעובדי ועובדות המרכז, כל מפגש בין 

3 שעות. הסדנא עוסקת בדימוי עצמי, איך להתלבש למקום עבודה, קוד לבוש, סטיגמות מגדריות בלבוש, למה לנשים 

קשה להעז. הסדנא תרמה רבות לחיזוק קשר של העובדים עם הארגון, העצמה נשית וכן גיבוש חוצה סקטורים בארגון.

7. משרד החקלאות - מנהיגות את המחר
הממונה במשרד החקלאות השיקה תכנית לפיתוח והכשרת מנהיגות נשית משפיעה, לצורך שילוב נשים מדרג הביניים 

בסגל הבכיר של המשרד. התוכנית כוללת קורס בן 6 מפגשים הכולל תכנים בנושא טיפוח מנהיגות, כלים ומיומנויות 

להצטיינות ויצירת בולטות בתפקיד. זאת כדי להתמודד באופן אפקטיבי בתהליכי מיון ובהתמודדות עם אתגרים 

וחסמים אישיים. במסגרת הקורס מתקיים ליווי אישי שוטף והמשך חניכה של הממונה על השוויון המגדרי במשרד. 

המשרד המשיך לפתח את רשת בוגרות הקורס והפך אותן לפורום מוביל במשרד, אשר ניתן לראות את השפעותיו 

בקידום עובדות וגידול במספר ההתמודדויות של המשתתפות במכרזים.

8. מכון ביולוגי - יום בריאות ומודעות לסרטן השד ומחלות קרדיווסקולריות אצל 
האישה

הממונה במכון הביולוגי הובילה יום לבריאות ומודעות לסרטן השד ומחלות לב וכלי דם אצל האישה. ביום מרוכז זה 

השתתפו כלל עובדי המשרד,. ובזכות העלאת המודעות לנושא עובדים הלכו לבצע ממוגרפיה והנושא עלה בשיחות 

היום יום במשרד.
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9. משרד הבריאות בשיתוף חטיבת בתי החולים - מנהיגות קלינית בקרב רופאות
הממונה במשרד הבריאות יזמה והוציאה לפועל תכנית המכשירה רופאות לתפקידי ניהול במערכת הבריאות, במטרה 

להגדיל ייצוג נשים רופאות בעמדות ניהול בכלל ובפרט בניהול מחלקות בבתי החולים )כיום נמצא בחסר(. התוכנית 

כללה 8 מפגשים ל19 רופאות ממספר מרכזים רפואיים בתפקידים ותחומי התמחות שונים, הכוללים הענקת מיומנויות 

ומתן מענה לאתגרים בניהול קריירה, כלים לקידום מחקרים אקדמיים ומפגש עם מנהלות מחלקה אשר שיתפו מניסיונן 

האישי בהתמודדות עם האתגרים השונים של ניהול נשי במערכת הרפואית. בזכות התוכנית נוצרה רשת תמיכה וייעוץ 

הדדית, גובשה תכנית חניכה להעצמת הישגי התכנית, וכן פתיחת מחזור נוסף של הקורס.

10. רשות החשמל - מועדון ארוחת הבוקר
הממונה ברשות החשמל קידמה סדרת הרצאות שונות ומגוונות מעוררות השראה המביאות את סיפורן של נשים חזקות 

ששברו את תקרת הזכוכית, כל אחת בתחומה. ההרצאות יועדו לכלל עובדי ועובדות הרשות, וחלק מהסיפורים הינן 

סיפורים אישים של עובדות הארגון.

11. הנהלת בתי המשפט - תערוכה בנושא מניעת אלימות נגד נשים
הממונה בהנהלת בתי המשפט הפיקה תערוכה בנושא מניעת אלימות נגד נשים במסגרת ציון יום למניעת אלימות 

נגד נשים והעלאת המודעות בנושא. כלל מחוזות המשרד לקחו חלק בהפקת התערוכה כשכל מחוז הכין בגדי נשים 

שסבלו מאלימות. התערוכה הוצגה לראווה בסבב בין מחוזות המשרד. נערכו תערוכות בבתי המשפט ברחבי הארץ 

בהן הוצגו בגדי נשים לצד תמונות נרצחות. בבית המשפט העליון הביאו בובות מחלונות ראווה, נתלו עליהן צעיפים 

ושלטים ברוך דיין אמת.

12. משרד הבינוי והשיכון - יום העצמה נשית
הממונה במשרד הבינוי והשיכון הובילה יום שלם לעובדות המשרד בנושא העצמה נשית בשיתוף הנהלת המשרד 

והממונה לשוויון מגדרי. במסגרת היום ניתנה הרצאה וסרט וכן כלים לתכנון ולשינוי. בעקבות יום זה, עובדות הפכו 

אקטיביות ופיתחו רצון ללמוד יותר ולחפש קורסים וסדנאות נוספים בתחום ההעצמה על מנת להתפתח ולהתקדם 

גם באופן אישי.

13. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - שיחות מיקוד לקידום נשים
הממונה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יזמה שיחות אישיות של הממונה לשוויון מגדרי עם מנהלות תחום ליצירת 

מודעות לאפשרויות קידום לנשים, הגשת מועמדות למכרזים משרדיים ובין משרדיים ועוד. השיחה כללה בין היתר 

בירור חסמים, התנסות במרכז הערכה לקבלת ניסיון והיכרות של תהליך המיון כהכנה לקראת השלב הבא בקריירה.
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14. משרד המשפטים - סקר הטרדות מיניות
הממונה במשרד המשפטים הפיצה סקר לכלל עובדי ועובדות המשרד בנושא הטרדה מינית וסביבת עבודה מכבדת 

בהיבטים מגדריים. הסקר כלל בין היתר שאלות הנוגעות להתרשמות מהמאמצים שנוקטים המשרד והמנהלים ביחידות 

למניעת תופעת ההטרדה המינית, למידת הסובלנות בסביבת העבודה כלפי התנהגויות והתבטאויות מיניות לא מכבדות, 

ובחינת האמון בכך שתלונה שתוגש תטופל כראוי ולא תפגע בעבודה ובהתקדמות של המתלונן/ת. הסקר סייע במיפוי 

המצב במשרד המשפטים, זאת במטרה לגבש על בסיס התוצאות תכנית פעולה מותאמת ובמקביל להעלות את מודעות 

עובדי ועובדות המשרד לתופעה. הסקר מולא על ידי 25% מהעובדים המייצגים את רוב האוכלוסיות ביחידות השונות 

במשרד בהיבטי מגדר, דירוג ובכירות. 

15. רשות האוכלוסין וההגירה - ביקור מנכ"ל המשרד וההנהלה הבכירה במקלט 
לנשים מוכות

הממונה ברשות האוכלוסין וההגירה הובילה סיור להנהלה הבכירה במקלט לנשים מוכות בירושלים שנערך לרגל יום 

המאבק נגד אלימות בנשים. הביקור כלל סיור במקלט לנשים מוכות, שיחה עם הנהלת המקלט, מפגש עם נשים ששהו 

במקום. בהמשך היום, ההנהלה דנה בסוגיות מקצועיות והידוק ממשקי העבודה עם המקלטים ומשרד הרווחה בכל 

הנוגע לשוהות חסרות מעמד, וסייע בחיזוק קשרים, הנגשת המידע והעלאת המודעות והחשיבות בנושא.

16. המדפיס הממשלתי - חניות לנשים בהריון
הממונה במדפיס הממשלתי קידמה יוזמה ליצירת חניות שמורות, מסומנות ומקורות בכניסה למשרד, המיועדות לנוחות 

עובדות המשרד וקבלי המשנה שנמצאות בהיריון.

17. רשות האכיפה והגבייה - נוהל ליווי קב"ט לנשים נפגעות אלימות
הממונה ברשות האכיפה והגבייה יצרה נוהל המאפשר לנשים נפגעות אלימות, הנרתעות מלהגיע ללשכת ההוצאה 

לפועל, מחשש שמא ייחשפו להתנכלות ואיומים מצד בן הזוג לשעבר או קרובים אחרים, לקבל ליווי. ליווי המתלוננת 

יעשה בהגעה לדיון, במהלך הדיון ובחזרה הביתה בסיום הדיון.

18. משרד האנרגיה - סרטון ילדי עובדי המשרד בנושא שוויון מגדרי
הממונה במשרד האנרגיה פרסמה סרטון בהשתתפות ילדי ונכדי עובדי ועובדות המשרד בגילאי 5-7 בנושא לשאלות 

על שוויון מגדרי, נשאלו 8 שאלות על בנים ובנות, נשים וגברים, קריירה ושכר. עובדי ועובדות המשרד התגייסו וצילמו 

את ילדיהם ונכדיהם לטובת הסרטון, שהוקרן בכנס השוויון המגדרי המשרדי לכלל העובדים.
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19. משרד החוץ - רשת נשים בדיפלומטיה
הממונה במשרד החוץ פעלה להקמת קהילה בה שותפות דיפלומטיות ישראליות ודיפלומטיות זרות המשרתות בישראל. 

פורום הנשים מתכנסת אחת לחודשיים ובה מתקיימים מפגשים בעלי תוכן מקצועי, שמטרתם לדון ביוזמות וברעיונות 

לקידום שוויון מגדרי ולמאבק משותף בחסמים הייחודיים בהם נתקלות נשים במקצוע הדיפלומטיה. למפגשי ״רשת 

נשים בדיפלומטיה״ מוזמנים דיפלומטים נשים וגברים כאחד, המעוניינים לתרום לקידום שוויון מגדרי. בזכות המיזם 

נוצרה קהילה משגשגת של שיתוף פעולה פורה בין דיפלומטיות ישראליות וזרות, בה מתקיימים קשרים בלתי אמצעיים 

בין החברות. בעקבות פעילות המיזם הודיע מנכ"ל משרד החוץ על מינוי שליחה מיוחדת לנושאי שוויון מגדרי וקידום 

יישום החלטת האו"ם מס' 1325 - נשים, שלום ובטחון.

20. משרד העלייה והקליטה - קורס כוכב לפיתוח עתודה ניהולית בהיבט 
מגדרי 

הממונה במשרד העלייה והקליטה פתחה קורס המיועד ל-24 עובדות ועובדי המשרד, במטרה לטפח עובדות ועובדים 

כפוטנציאל לתפקידי ניהול מתקדמים בהווה ובעתיד. תכנית הקורס מבוססת על מודל "כוכב" ועיקרו פיתוח אישי, מגדרי 

ומקצועי לקידום קריירה ולמימוש הזדמנויות ניהוליות. בעקבות הקורס, חלק ניכר מהמשתתפים גיבשו לעצמם תכנית 

פעולה אישית לקידום קריירה ולמימוש הזדמנויות קידום כגון החלטה להתמודדות במכרזים, רצון לבדיקה מחודשת 

באיזון קריירה-משפחה ועוד. השפעה חיובית נוספת הייתה בהעמקת ההכרות בין העובדים והעובדים ובפיתוח רשת 

חברתית תומכת ומחזקת ופלטפורמה להתייעצות הדדית.

21. משרד התחבורה - שמרטפייה לילדי העובדים בחופשת הקיץ 
הממונה במשרד התחבורה הקימה שמרטפייה לילדי העובדים בחודשי הקיץ בכדי לתת מענה לילדי העובדים בתקופה 

זו ולאפשר לעובדי המשרד לעבוד, כאשר יש מסגרת לילדים בתוך המשרד. העובדים הגיעו בחופשת הקיץ לעבודה 

יחד עם ילדיהם. עשרה ימי פעילות לילדים הכוללים ארוחות, משחקים, פעילויות והופעות לילדים. כתוצאה מהפרויקט 

הורים רבים הצליחו לעבוד בחופשת הקיץ, לחסוך עלויות יקרות של מסגרות חוץ ובייביסיטר לילדים, ולהגיע בראש 

שקט לעבודה.

22. המשרד לביטחון פנים )המטה הלאומי להגנת ילדים ברשת( - שומר מסך 
ליום האישה הבינלאומי

הממונה במטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת יצרה שומר מסך בכל מסכי המחשב של עובדי המשרד לביטחון הפנים 

המציג את תמונות עובדות המשרד תחת הכותרת עוצמה נשית במשרד לביטחון פנים. שומר המסך עלה בהפתעה 

וללא הודעה מוקדמת ביום האישה הבינלאומי ונשאר לכל אורך חודש מרץ, זאת במטרה להעלאת המודעות לעוצמה 

הנשית במשרד לביטחון הפנים. הדבר עורר הרבה תגובות חיוביות בקרב הנשים והעובדים בכלל, ובעיקר תרם בהעלאת 

המודעות ויצירת שיח פורה בנושא בתוך המשרד. הפרויקט נעשה ללא עלות תקציבית וגרם להשפעה רחבה במשרד 

בנושא השוויון המגדרי.
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סטאטוס המלצות דו"ח ועדת שטאובר נספח א' 

מדד השוויון המגדרי, ציוני משרדים בין השנים 2015-2018 נספח ב' 

נתוני ייצוג  נספח ג' 

נתוני מכרזי בכירים וועדות איתור נספח ד' 

קישורים לחוזרי נציבות נספח ה' 

נספחים
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נספח א' - סטאטוס המלצות דו"ח ועדת שטאובר

מס' 
המלצה

הערותסטטוסהמלצה

הגשת המלצות לעדכון היעדים של משרדי הממשלה 1.1
ויחידות הסמך לצורך עמידה בחובת הייצוג ההולם

יש צורך לעדכן את בוצע 
היעדים בהערכת מצב

קיום ישיבת ממשלה בסמוך ליום האישה הבינ"ל בו 1.2
ידווח כל שר בתיאום עם הנציב על עמידת משרדו 
ביעדים ועל פעולות שננקטו לקידום נשים במשרד.

 בוצע

קביעת תכנית העבודה של הנציבות בנושא ייצוג 1.4
הולם של נשים בתפקידים בכירים

בוצע

דיווח חצי שנתי של כל סמנכ"ל למנהל ומשאבי אנוש 1.5
למנכ"ל משרדו ולנציבות

להערכתנו אין צורך לבצע לא בוצע
דיווח פעמיים בשנה, אלא 
פעם אחת במסגרת הגשת 

תכניות עבודה 

דיון שנתי בפורום סמנכ"לים למנהל ולמשאבי אנוש 1.5
בנושא שוויון מגדרי

התבצע 
חלקית

 

 מתבצע באופן שוטףמתבצעבחינה מגדרית של התקשיר1.7

 משנה פורמט לאות בוצעקיום תחרות אות המעסיק המתקדם1.8
הנציב לשוויון וגיוון

פרסום הנחיית נציב הקובעת 50% נשים בעתודות 2.1
ניהוליות

מתקיים בפועל ולכן אין לא התבצע
צורך בהנחיית נציב

תיקון תקשי"ר הקובע דרכי איתור אקטיביות לנשים 2.2
בסגל בכיר ובוועדות איתור

להערכתנו דורש הגדרת לא התבצע
שיטות פעולה ולא תיקון 

תקשי"ר

יצירת מאגר נשים בכירות בשירות המדינה ובדימוס 2.3
לטובת ועדות איתור

 בוצע

תיקון נוהל וועדת איתור כך שאם נשים ראויות לא 2.4
הגישו מועמדות לתפקיד יהיה על חברי הוועדה 

ליזום פעולות אקטיביות לאיתורן

 לא התבצע

 יישום בשנת 2020מתבצעהקמת פורום למנהלות בדרג ביניים ובדרג הבכיר 2.5
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מס' 
המלצה

הערותסטטוסהמלצה

אישור תיקון פירמידת הסגל הבכיר באופן שיאפשר 2.6
לנשים לגשת לכלל מכרזים/ועדות איתור במשרות 
של סגל בכיר ב', לשם השגת היעדים הממשלתיים 

והמשרדיים

 לא התבצע

קביעת דרכי הפצה ייעודיות ליידוע על מכרזי סגל 3.1
בכיר מתוך מטרה להגדיל את פוטנציאל המועמדות 

הראויות

מתבצע

יצירת מאגר נשים היכולות לשמש כחברות בועדות 3.1
מכרזים לסגל בכיר

בוצע

פרסום הנחיית נציב הנוגעת למס' הנשים במרכזי 3.2
ההערכה ובועדות בוחנים

בוצע

הכשרה לחברי ועדות איתור ומרכזי ועדות בוחנים 3.3
בנושא שוויון מגדרי

בוצע

 בוצעבחינה מגדרית של מכרזים ומרכזי הערכה3.4

פרסום הנחיות נוספות לביצוע העדפה מתקנת 3.5
לועדות בוחנים המפרטות פרמטרים של כישורים 

דומים

בוצע

 בוצעפרסום קריטריונים להקצאת רכיבי שכר משתנים4.1

 לא בוצעבחינה שנתית של הקצאת מרכיבי השכר המשתנים4.1
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מס' 
המלצה

הערותסטטוסהמלצה

פרסום הנחיית נציב להקמת ועדה לבחינת מרכיבי 4.2
השכר המשתנים

בוצע

פרסום הנחיית נציב להגשת דו"ח שנתי מפולח כולל 4.3
הקצאות רכיבי שכר משתנים

 בוצע

בחינת תיאורי תפקיד עפ"י ניתוח עיסוקים, הגדרת 4.4
קריטריונים אחידים לתקני ונלוות למשרות

בוצע

ביסוס הסדרי עבודה גמישים המאפשרים איזון בית 5.1
עבודה

 מתבצע

פיילוט הורחב בדצמבר בוצעפיילוט עבודה מהבית5.2
2019

פרסום אפשרות מדורגת לחזרה מתקופת לידה 5.3
)חל"ד(

 בוצע

פרסום החלטת נציב והחשבת הכללית בדבר פעילות 5.4
לילדי העובדים בחודשי הקיץ

 בוצע במתווה שונהבוצע 

סיום בדיקת היתכנות לגבי הקמת מעונות יום לילדי 5.5
העובדים

 בוצע

 ביצוע בהמשך תלוי בוצעגיבוש קורסים לנשים מנהלות בדרג ביניים5.6
תקציב

תכנית מנטורינג פנים ממשלתית עבור מנהלות בדרג 6.1
הביניים

ביצוע בהמשך תלוי בוצע
תקציב

גיבוש תכנית הדרכת מנהלים בנושא מגדר במסגרת 6.2
המדרשה

בוצע 
חלקית

הגדרות תפקיד הממונה על שוויון מגדרי והכלים 7.1
העומדים לרשותה

 בוצע

מעקב ובקרה על תכניות המשרדים המובלות ע"י 7.1
הממונות

 מתבצע

הגשת מסקנות והמלצות בנוגע להפרדת תפקיד 7.2
הממונה על שוויון מגדרי מתפקיד הממונה על 

הטרדות מיניות

 בוצע
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נספח ב' – מדד השוויון המגדרי, ציוני משרדים בין השנים 2015-2018

נתוני אגף בכיר לבקרת ניהול ההון האנושי 

2018201720162015משרד

94.690.690.172.2בית חולים אברבנאל

94.692.387.487.4עבודה, רווחה ושירותים חברתיים

93.492.188.489.4משרד העלייה והקליטה

93.39290.191.6משרד הבריאות

92.689.491.494.4מרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור

92.593.992.495רשות האכיפה והגבייה

92.487.983.531מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה-פוריה

92.187.592.993.7משרד המשפטים

9278.672.555.4משרד לשיוויון חברתי

91.990.488.969.1בית חולים רמב"ם חיפה

91.389.587.368.3בית חולים אסף הרופא

91.386.491.672.8בית חולים שער מנשה

91.369.58174רשות האוכלוסין וההגירה

91.28787.191.8מ. גריאטרי ע"ש שוהם

90.391.792.492.6הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

89.581.779.591.4משרד החינוך

89.491.88491.6שירות עיבודים ממוחשבים

88.994.991.90מרכז גריאטרי ראשל"צ

88.986.479.383.9משרד הכלכלה
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2018201720162015משרד

88.883.386.383.7מנהל התכנון

87.283.788.90משרד ירושלים ומורשת

86.884.68564.5מרכז רפואי ברזילי אשקלון

86.490.787.561.6בית חולים ע"ש א. וולפסון

85.88787.60מרכז בריאות הנפש יפו

85.688.49084.6הנהלת בתי המשפט

85.485.587.256.3בית חולים פלימן חיפה

85.481.975.259.2המרכז הרפואי לגליל

85.275.393.286.9משרד התיירות

85000משרד הרווחה - זרוע העבודה

84.582.571.666רשות התחרות

83.684.383.876.4משרד החקלאות ופיתוח הכפר

82.890.191.955.7מרכז לבריאות הנפש מעלה הכרמל

82.572.677.180מנהל לחינוך התישבותי ועליית הנוער

81.866.872.264.8בית חולים באר יעקב - נס ציונה

78.976.479.373משרד הפנים

78.482.165.762.9משרד האנרגיה והמים

78.366.564.553.2משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

77.870.473.884.2הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

7683.785.170.7מרכז רפואי שיבא תל-השומר

75.873.378.375.5המרכז למיפוי ישראל
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2018201720162015משרד

75.867.470.883משרד התקשורת

75.285.789.397.5בית חולים שמואל הרופא

75.177.880.937.4בית חולים הלל יפה חדרה

75.176.279.651מרכז ירושלמי לבריאות הנפש

74.468.874.364.6המשרד לשירותי דת

7467.866.269.3משרד המדע הטכנו' תרבות וספורט

73.883.577.986.3משרד הבינוי והשיכון

73.869.188.486.3נתיב

73.77370.567.7רשות המסים בישראל - מס הכנסה

73.553.245.584.2רשות החשמל

73.371.465.864.5מרכז רפואי "לב השרון"

72.469.454.446.3משרד לבטחון הפנים

71.867.274.975.6משרד האוצר

71.672.571.990.2מינהל המחקר החקלאי

69.56559.474.2משרד החוץ

69.167.344.563.1רשות הבדואים

68.843.753.259מערך הסייבר הלאומי

68.570.783.883.1משרד להגנת הסביבה

63.654.154.135בית חולים זיו צפת

63.564.869.164.4משרד ראש ממשלה

62.864.359.862.8פיתוח הפריפריה, הנגב והגליל
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2018201720162015משרד

62.464.57467.8הרשות הממשלתית למים ולביוב

6247.254.756.9השירותים הווטרינריים

61.981.565.20רפואה משפטית אבו-כביר

61.350.326.735.8בתי דין רבניים

60.956.800הרשות לשוק ההון

60.26254.340.8ב. הנפש באר-שבע

56.150.766.60המכון הגיאולוגי

55.655.660.854.2לשכת הפרסום הממשלתית

55.654.462.754.5רשות המסים בישראל-מכס ומע"מ

53.866.971.144.4מרכז גריאטרי נתניה

51.851.472.375.6משרד לנושאים אסטרטגיים

50.249.259.458.3המועצה לביטחון לאומי

36.94.3016.2רשות השירות הלאומי האזרחי

34.937.128.133.3השירות המטאורולוגי

33.622.2022.2הרבנות הראשית

32.840.129.826.1המדפיס הממשלתי

32.23835.342.8משרד לשיתוף פעולה אזורי

2725.622.635.6הרשות הארצית לכבאות והצלה

26.923.129.116רשות התעופה האזרחית

22.222.222.244.5משרד התפוצות

8.311.113.338.9משרד למודיעין
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נספח ג' – נתוני ייצוג 

ג'1 - ייצוג כללי של נשים ביחידות שירות המדינה 

20152016201720182019משרדמיניסטריון

40%39%43%41%47%המדפיס הממשלתי אוצר

51%50%54%49%49%הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן אוצר

42%46%44%  הרשות לשוק ההון אוצר

68%69%67%68%67%מנהל התכנון אוצר

52%50%51%50%51%משרד האוצר אוצר

45%44%44%46%46%רשות המסים בישראל-מכס ומע"מ אוצר

53%54%55%55%56%רשות המסים בישראל - מס הכנסה אוצר

60%59%63%63%64%שירות עיבודים ממוחשבים אוצר

46%47%46%45%43%הרשות הממשלתית למים ולביוב אנרגיה

49%50%48%47%49%משרד האנרגיה אנרגיה

51%48%43%47%47%רשות החשמל אנרגיה

12%13%13%13%14%הרשות הארצית לכבאות והצלה בטחון פנים

50%48%45%48%49%משרד לבטחון הפנים בטחון פנים

56%58%56%57%56%המרכז למיפוי ישראל בינוי ושיכון

63%63%63%64%64%משרד הבינוי והשיכון בינוי ושיכון

67%66%68%68%68%ב. הנפש באר-שבע בריאות

65%62%62%61%60%בית חולים אברבנאל בריאות

70%69%69%69%68%בית חולים אסף הרופא בריאות

70%70%69%69%68%בית חולים באר יעקב - נס ציונה בריאות
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20152016201720182019משרדמיניסטריון

68%68%69%69%68%בית חולים הלל יפה חדרה בריאות

61%60%60%61%61%בית חולים זיו צפת בריאות

68%68%67%67%67%בית חולים ע"ש א. וולפסון בריאות

73%69%69%69%66%בית חולים פלימן חיפה בריאות

66%65%65%65%64%בית חולים רמב"ם חיפה בריאות

75%74%73%73%70%בית חולים שמואל הרופא בריאות

58%57%59%59%59%בית חולים שער מנשה בריאות

64%63%62%61%61%המרכז הרפואי לגליל בריאות

87%87%88%88%88%לשכת הבריאות ירושלים בריאות

86%87%89%89%89%לשכת הבריאות מחוז הצפון בריאות

91%91%90%90%90%לשכת הבריאות מחוז חיפה בריאות

91%90%91%91%89%לשכת הבריאות מחוז תל-אביב בריאות

78%77%77%77%75%מ. גריאטרי ע"ש שוהם בריאות

84%82%82%80%81%מע. בריה"צ ת"א בריאות

80%79%80%77%77%מעבדות ברה"צ י-ם בריאות

83%80%81%82%81%מרכז בריאות הנפש יפו בריאות

78%76%76%74%73%מרכז גריאטרי נתניה בריאות

63%62%61%60%61%מרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור בריאות

55%56%55%54%53%מרכז ירושלמי לבריאות הנפש בריאות

64%65%63%63%63%מרכז לבריאות הנפש מעלה הכרמל בריאות

61%59%63%63%62%מרכז רפואי "לב השרון" בריאות
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20152016201720182019משרדמיניסטריון

71%70%70%69%71%מרכז רפואי ברזילי אשקלון בריאות

63%62%61%61%59%מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה-פוריה בריאות

70%70%69%69%69%מרכז רפואי שיבא תל-השומר בריאות

76%75%74%75%75%משרד הבריאות בריאות

52%46%43%53%49%רפואה משפטית אבו-כביר בריאות

89%91%91%92%91%לשכת הבריאות מחוז המרכז בריאות

86%86%87%87%89%לשכת הבריאות מחוז הדרום בריאות 

59%60%58%58%59%משרד להגנת הסביבה הגנת הסביבה

43%45%46%45%45%משרד החוץ חוץ

60%59%60%53%41%הטלוויזיה החינוכית הישראלית חינוך

חינוך
ועליית  מנהל לחינוך התישבותי 

הנוער 
58%58%58%61%61%

74%74%74%74%76%משרד החינוך חינוך

36%34%34%35%36%שירות ההדרכה והמקצוע חינוך

46%46%49%49%51%השירותים הווטרינריים חקלאות

48%48%49%50%49%מינהל המחקר החקלאי חקלאות

48%47%49%48%48%משרד החקלאות ופיתוח הכפר חקלאות

43%40%40%41%43%רשות הבדואים חקלאות

42%35%40%45%58%רשות השירות הלאומי האזרחי חקלאות

60%59%56%57%57%משרד הכלכלה כלכלה

46%48%46%47%46%רשות התחרות כלכלה
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20152016201720182019משרדמיניסטריון

73%80%80%76%80%לשכת הפרסום הממשלתית מדע ותרבות

65%64%63%63%66%משרד המדע הטכנו' תרבות וספורט מדע ותרבות

70%70%70%71%71%הנהלת בתי המשפט משפטים

67%68%68%69%69%משרד המשפטים משפטים

77%77%78%79%79%רשות האכיפה והגבייה משפטים

61%62%62%  משרד הרווחה - זרוע העבודה עבודה ורווחה

75%76%77%77%77%עבודה, רווחה ושירותים חברתיים עבודה ורווחה

79%79%79%80%79%משרד העלייה והקליטה עלייה וקליטה

פיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל
55%59%58%62%62%פיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 

55%59%59%  הרשות להתחדשות עירונית פנים

27%26%29%30%31%משרד הפנים פנים

66%65%64%63%63%רשות האוכלוסין וההגירה פנים

62%62%58%61%60%הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ראש הממשלה

41%40%44%40%41%המועצה לביטחון לאומי ראש הממשלה

40%44%49%52%51%מערך הסייבר הלאומי ראש הממשלה

65%67%67%53%59%משרד התפוצות ראש הממשלה

67%71%70%71%71%משרד ירושלים ומורשת ראש הממשלה

46%50%54%41%35%משרד למודיעין ראש הממשלה

39%44%42%43%46%משרד לנושאים אסטרטגיים ראש הממשלה

43%30%40%41%48%משרד לשיתוף פעולה אזורי ראש הממשלה
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20152016201720182019משרדמיניסטריון

48%48%48%47%50%משרד ראש ממשלה ראש הממשלה

60%57%57%63%66%נציבות שרות המדינה ראש הממשלה

65%59%59%56%55%נתיב ראש הממשלה

54%48%51%52%52%משרד לשיוויון חברתי שוויון חברתי

24%23%25%26%26%בתי דין רבניים שירותי דת

42%52%50%49%52%המשרד לשירותי דת שירותי דת

49%48%46%47%48%הרבנות הראשית שירותי דת

34%34%34%33%33%השירות המטאורולוגי תחבורה

83%83%80%80%77%מכון לבטיחות בדרכים תחבורה

29%29%29%25%29%משרד התחבורה - נמל חדרה תחבורה

48%48%49%55%56%משרד התחבורה והבטיחות בדרכים תחבורה

24%24%25%23%27%רשות התעופה האזרחית תחבורה

67%67%67%67%67%משרד התיירות תיירות

47%52%48%50%47%משרד התקשורת תקשורת
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ג.2 – ייצוג נשים בדרג הבכיר בין השנים 2015-2019

 20152016201720182019

0%0%0%0%0%ב. הנפש באר-שבע 

0%50%50%50%50%בית חולים אברבנאל 

58%58%64%64%67%בית חולים אסף הרופא 

20%33%20%25%33%בית חולים באר יעקב - נס ציונה 

25%25%25%17%17%בית חולים הלל יפה חדרה 

0%0%0%33%33%בית חולים זיו צפת 

50%50%60%80%86%בית חולים ע"ש א. וולפסון 

0%50%50%50%50%בית חולים פלימן חיפה 

57%67%62%62%57%בית חולים רמב"ם חיפה 

50%50%50%50%0%בית חולים שמואל הרופא 

0%50%50%50%50%בית חולים שער מנשה 

0%0%17%33%20%בתי דין רבניים 

25%25%50%33%50%הטלויזיה החינוכית הישראלית 

50%50%50%63%61%הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

0%0%0%0%0%המדפיס הממשלתי 

25%25%22%14%13%המועצה לביטחון לאומי 

83%75%60%67%57%המרכז הרפואי לגליל 

14%25%25%29%25%המרכז למיפוי ישראל 

10%14%14%29%17%המשרד לשירותי דת 

61%61%62%64%61%הנהלת בתי המשפט 



89

חזרה לעמוד התוכן

דו"ח שוויון מגדרי בשירות המדינה 2015-2019  |  נציבות שירות המדינה

 20152016201720182019

0%0%0%0%0%הרבנות הראשית 

5%5%6%2%1%הרשות הארצית לכבאות והצלה 

31%29%33%27%33%הרשות הממשלתית למים ולביוב 

86%83%71%67%71%הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן 

50%40%40%  הרשות להתחדשות עירונית 

20%18%0%  הרשות לשוק ההון 

0%0%0%0%0%השירות המטאורולוגי 

0%0%0%0%0%השירותים הווטרינריים 

80%80%80%75%75%לשכת הבריאות ירושלים 

25%25%25%25%25%לשכת הבריאות מחוז הדרום 

50%57%57%71%71%לשכת הבריאות מחוז המרכז 

44%44%44%50%56%לשכת הבריאות מחוז הצפון 

43%43%43%43%43%לשכת הבריאות מחוז חיפה 

80%80%67%75%80%לשכת הבריאות מחוז תל-אביב 

0%0%0%0%0%לשכת הפרסום הממשלתית 

100%100%100%100%75%מ. גריאטרי ע"ש שוהם 

15%17%15%8%8%מינהל המחקר החקלאי 

     מכון לבטיחות בדרכים 

76%78%62%60%56%מנהל התכנון 

33%25%20%20%0%מנהל לחינוך התישבותי ועליית הנוער 
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 20152016201720182019

100%100%100%100%100%מע. בריה"צ ת"א 

100%100%100%100%100%מעבדות ברה"צ י-ם 

33%17%13%13%9%מערך הסייבר הלאומי 

100%100%100%100%100%מרכז בריאות הנפש יפו 

0%0%0%0%0%מרכז גריאטרי נתניה 

100%100%100%100%100%מרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור 

0%0%0%0%0%מרכז ירושלמי לבריאות הנפש 

0%0%0%0%0%מרכז לבריאות הנפש מעלה הכרמל 

0%0%0%0%0%מרכז רפואי "לב השרון" 

33%33%33%44%44%מרכז רפואי ברזילי אשקלון 

0%0%0%33%33%מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה-פוריה 

36%35%39%27%32%מרכז רפואי שיבא תל-השומר 

35%37%35%35%34%משרד האוצר 

33%35%31%33%35%משרד האנרגיה 

31%32%36%23%22%משרד הבינוי והשיכון 

53%53%51%52%56%משרד הבריאות 

18%21%22%26%29%משרד החוץ 

50%52%45%48%50%משרד החינוך 

32%28%30%32%35%משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

36%41%30%36%39%משרד הכלכלה 

29%17%16%21%22%משרד המדע הטכנו' תרבות וספורט 
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 20152016201720182019

61%59%59%58%57%משרד המשפטים 

50%50%54%54%64%משרד העלייה והקליטה 

35%37%29%36%36%משרד הפנים 

69%71%64%  משרד הרווחה - זרוע העבודה 

     משרד התחבורה-נמל חדרה 

27%22%19%31%23%משרד התחבורה והבטיחות בדרכים 

18%40%36%27%30%משרד התיירות 

33%33%33%33%50%משרד התפוצות 

31%38%54%40%38%משרד התקשורת 

50%50%50%67%50%משרד ירושלים ומורשת 

12%13%13%19%26%משרד לבטחון הפנים 

35%36%33%33%32%משרד להגנת הסביבה 

0%0%0%0%0%משרד למודיעין 

100%50%50%50%40%משרד לנושאים אסטרטגיים 

33%30%46%50%58%משרד לשיוויון חברתי 

0%0%0%0%0%משרד לשיתוף פעולה אזורי 

25%28%28%21%30%משרד ראש ממשלה 

29%33%29%30%29%נציבות שרות המדינה 

100%100%100%100%100%נתיב 

46%39%48%59%59%עבודה, רווחה ושירותים חברתיים 

75%33%14%0%0%פיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 
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 20152016201720182019

50%50%50%50%50%רפואה משפטית אבו-כביר 

35%35%35%41%41%רשות האוכלוסין וההגירה 

67%66%68%69%71%רשות האכיפה והגבייה 

0%0%0%0%0%רשות הבדואים 

43%25%25%25%40%רשות החשמל 

23%26%27%27%29%רשות המסים בישראל-מכס ומע"מ 

28%28%30%35%36%רשות המסים בישראל - מס הכנסה 

0%0%0%0%0%רשות השירות הלאומי האזרחי 

25%29%25%29%44%רשות התחרות 

22%25%22%22%25%רשות התעופה האזרחית 

0%0%0%0%0%שירות ההדרכה והמקצוע 

43%43%50%50%57%שירות עיבודים ממוחשבים 
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ג.3 - ייצוג מגדרי בדרג התיכון והבכיר ופער ייצוג הנשים בניהם - שנת 2019

בכירתיכון

נקבה זכר נקבה זכר  

פער ייצוג 
הנשים בין 

הדרג הבכיר 
לתיכון

55%45%100%0%100%ב. הנפש באר-שבע 

3%-51%49%50%50%בית חולים אברבנאל 

38%-52%48%33%67%בית חולים אסף הרופא 

35%65%67%33%49%בית חולים באר יעקב - נס ציונה 

50%50%83%17%67%בית חולים הלל יפה חדרה 

8%-69%31%67%33%בית חולים זיו צפת 

78%-52%48%14%86%בית חולים ע"ש א. וולפסון 

42%58%50%50%14%בית חולים פלימן חיפה 

28%-55%45%43%57%בית חולים רמב"ם חיפה 

16%84%100%0%100%בית חולים שמואל הרופא 

3%-51%49%50%50%בית חולים שער מנשה 

3%-81%19%80%20%בתי דין רבניים 

100%-100%0%50%50%הטלויזיה החינוכית הישראלית 

32%68%39%61%11%הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

55%45%100%0%100%המדפיס הממשלתי 

72%28%88%13%55%המועצה לביטחון לאומי 

49%-62%38%43%57%המרכז הרפואי לגליל 

54%46%75%25%45%המרכז למיפוי ישראל 
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בכירתיכון

נקבה זכר נקבה זכר  

פער ייצוג 
הנשים בין 

הדרג הבכיר 
לתיכון

73%27%83%17%39%המשרד לשירותי דת 

34%66%39%61%8%הנהלת בתי המשפט 

83%17%100%0%100%הרבנות הראשית 

89%11%99%1%87%הרשות הארצית לכבאות והצלה 

66%34%67%33%1%הרשות הממשלתית למים ולביוב 

138%-70%30%29%71%הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן 

33%67%60%40%40%הרשות להתחדשות עירונית 

70%30%100%0%100%הרשות לשוק ההון 

79%21%100%0%100%השירות המטאורולוגי 

63%37%100%0%100%השירותים הווטרינריים 

16%84%25%75%11%לשכת הבריאות ירושלים 

21%79%75%25%68%לשכת הבריאות מחוז הדרום 

16%84%29%71%15%לשכת הבריאות מחוז המרכז 

37%63%44%56%12%לשכת הבריאות מחוז הצפון 

18%82%57%43%48%לשכת הבריאות מחוז חיפה 

19%81%20%80%1%לשכת הבריאות מחוז תל-אביב 

23%77%100%0%100%לשכת הפרסום הממשלתית 

13%-33%67%25%75%מ. גריאטרי ע"ש שוהם 

54%46%92%8%83%מינהל המחקר החקלאי 

   100%0%מכון לבטיחות בדרכים 
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בכירתיכון

נקבה זכר נקבה זכר  

פער ייצוג 
הנשים בין 

הדרג הבכיר 
לתיכון

33%67%44%56%17%מנהל התכנון 

43%57%100%0%100%מנהל לחינוך התישבותי ועליית הנוער 

40%-29%71%0%100%מע. בריה"צ ת"א 

25%-20%80%0%100%מעבדות ברה"צ י-ם 

60%40%91%9%77%מערך הסייבר הלאומי 

33%-25%75%0%100%מרכז בריאות הנפש יפו 

20%80%100%0%100%מרכז גריאטרי נתניה 

85%-46%54%0%100%מרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור 

44%56%100%0%100%מרכז ירושלמי לבריאות הנפש 

48%52%100%0%100%מרכז לבריאות הנפש מעלה הכרמל 

44%56%100%0%100%מרכז רפואי "לב השרון" 

51%49%56%44%10%מרכז רפואי ברזילי אשקלון 

65%35%67%33%3%מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה-פוריה 

49%51%68%32%38%מרכז רפואי שיבא תל-השומר 

64%36%66%34%7%משרד האוצר 

64%36%65%35%2%משרד האנרגיה 

52%48%78%22%55%משרד הבינוי והשיכון 

30%70%44%56%19%משרד הבריאות 

2-71%29%71%29%%משרד החוץ 

29%71%50%50%30%משרד החינוך 
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בכירתיכון

נקבה זכר נקבה זכר  

פער ייצוג 
הנשים בין 

הדרג הבכיר 
לתיכון

57%43%65%35%17%משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

56%44%61%39%12%משרד הכלכלה 

41%59%78%22%62%משרד המדע הטכנו' תרבות וספורט 

32%68%43%57%15%משרד המשפטים 

32%68%36%64%6%משרד העלייה והקליטה 

51%49%64%36%26%משרד הפנים 

7%-40%60%36%64%משרד הרווחה - זרוע העבודה 

   100%0%משרד התחבורה-נמל חדרה 

56%44%77%23%46%משרד התחבורה והבטיחות בדרכים 

34%66%70%30%55%משרד התיירות 

17%-57%43%50%50%משרד התפוצות 

7%-65%35%63%38%משרד התקשורת 

25%75%50%50%33%משרד ירושלים ומורשת 

57%43%74%26%39%משרד לבטחון הפנים 

45%55%68%32%42%משרד להגנת הסביבה 

100%0%100%0%100%משרד למודיעין 

9-63%37%60%40%%משרד לנושאים אסטרטגיים 

17%-50%50%42%58%משרד לשיוויון חברתי 

58%42%100%0%100%משרד לשיתוף פעולה אזורי 

53%47%70%30%36%משרד ראש ממשלה 
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בכירתיכון

נקבה זכר נקבה זכר  

פער ייצוג 
הנשים בין 

הדרג הבכיר 
לתיכון

33%67%71%29%57%נציבות שרות המדינה 

233%-70%30%0%100%נתיב 

25%75%41%59%20%עבודה, רווחה ושירותים חברתיים 

35%65%100%0%100%פיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 

50%50%50%50%0%רפואה משפטית אבו-כביר 

38%62%59%41%34%רשות האוכלוסין וההגירה 

28%72%29%71%1%רשות האכיפה והגבייה 

50%50%100%0%100%רשות הבדואים 

24%-68%32%60%40%רשות החשמל 

68%32%71%29%11%רשות המסים בישראל-מכס ומע"מ 

62%38%64%36%5%רשות המסים בישראל - מס הכנסה 

50%50%100%0%100%רשות השירות הלאומי האזרחי 

36%-67%33%56%44%רשות התחרות 

96%-87%13%75%25%רשות התעופה האזרחית 

77%23%100%0%100%שירות ההדרכה והמקצוע 

8%-47%53%43%57%שירות עיבודים ממוחשבים 
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ג.4 - ייצוג נשים לפי מיניסטריונים בדרג התיכון והבכיר ופער ייצוג הנשים בניהם

 
בכיר תיכון 

פער בייצוג 
בין הבכיר 

לתיכון 

 20152016201720182019201520162017201820192019

39%39%39%39%39%36%37%36%36%36%8%אוצר 

3%-37%37%37%37%35%34%31%31%30%36%אנרגיה 

16%14%16%19%21%6%7%8%5%7%67%בטחון פנים 

48%45%44%47%48%27%30%33%24%23%52%בינוי ושיכון 

53%53%53%54%54%47%50%48%49%51%6%בריאות 

53%52%56%54%55%35%36%33%33%32%42%הגנת הסביבה 

29%26%31%31%29%18%21%22%26%29%0%חוץ 

64%63%63%64%68%42%42%39%41%41%40%חינוך 

44%44%46%44%45%20%19%19%18%20%56%חקלאות 

47%45%41%41%41%35%39%29%34%40%2%כלכלה 

53%59%63%60%61%28%16%15%20%21%66%מדע ותרבות 

68%68%67%68%68%62%61%61%61%60%12%משפטים 

72%74%68%70%70%46%39%55%63%61%13%עבודה ורווחה 

64%66%68%71%68%50%50%54%54%64%6%עלייה וקליטה 
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בכיר תיכון 

פער בייצוג 
בין הבכיר 

לתיכון 

 20152016201720182019201520162017201820192019

פיתוח 
הפריפריה, הנגב 

והגליל 
20%41%50%65%65%75%33%14%0%0%100%

45%52%54%53%55%35%36%33%38%38%31%פנים 

51%50%49%49%52%33%34%33%33%34%35%ראש הממשלה 

16%-67%36%44%44%50%33%30%46%50%58%שוויון חברתי 

12%17%16%18%22%6%7%12%24%13%41%שירותי דת 

31%33%33%33%35%24%21%18%27%22%37%תחבורה 

63%59%59%60%66%18%40%36%27%30%55%תיירות 

9%-35%35%33%32%35%31%38%54%40%38%תקשורת 
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נספח ד' – מכרזי בכירים וועדות איתור

ד.1 – מכרזי בכירים וועדות איתור בין השנים 2015-2018

מכרז בין-משרדי 

אחוז גברים נבחריםאחוז נשים נבחרותאחוז גברים מועמדיםאחוז נשים מועמדותמס' מכרזיםשנה

20152344%
56%50%50%

20167342%
58%45%55%

201712637%
63%38%62%

201814840%
60%43%57%

ועדת איתור 

אחוז גברים נבחריםאחוז נשים נבחרותאחוז גברים מועמדיםאחוז נשים מועמדותמס' מכרזיםשנה

20151127%
73%30%70%

2016926%
74%22%78%

20171127%
73%45%55%

2018332%
68%33%67%

מכרז פומבי 

אחוז גברים נבחריםאחוז נשים נבחרותאחוז גברים מועמדיםאחוז נשים מועמדותמס' מכרזיםשנה

20152734%
66%42%58%

20165039%
61%37%63%

20173443%
57%42%58%

20186740%
60%44%56%

מרכז פנימי 

אחוז גברים נבחריםאחוז נשים נבחרותאחוז גברים מועמדיםאחוז נשים מועמדותמס' מכרזיםשנה

20158344%
56%42%58%

20168355%
45%55%45%

20175262%
38%51%49%

20182664%
36%63%37%
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ד.2 - מכרזי בכירים וועדות איתור לפי משרדים בין השנים 2015-2018

משרד
מס' 

מכרזים

אחוז 
גברים 

מועמדים

אחוז 
נשים 

מועמדות

סך 
הנבחרים

אחוז 
גברים 

נבחרים

אחוז 
נשים 

נבחרות

נסגר ולא 
נבחר 

מועמד

22564%36%20944%56%20משרד המשפטים

6269%31%4337%63%9משרד הבריאות

6175%25%5469%31%5משרד האוצר

עבודה, רווחה ושירותים 
חברתיים

5069%31%3415%85%8

4088%12%34100%0%3הרשות הארצית לכבאות והצלה

3183%17%1669%31%6משרד ראש ממשלה

3070%30%1377%23%3נציבות שרות המדינה

3077%23%1947%53%9משרד הכלכלה

2967%33%2055%45%8מנהל התכנון

2579%21%1850%50%6משרד הפנים

2076%24%1258%42%4משרד לבטחון הפנים

רשות המסים בישראל - מס 
הכנסה

1774%26%1656%44% 

משרד התחבורה והבטיחות 
בדרכים

1475%25%1385%15%1

1486%14%580%20%4השירותים הווטרינריים

1378%22%1164%36%1משרד החקלאות ופיתוח הכפר

1272%28%1136%64%1משרד החינוך

1175%25%786%14%3משרד הבינוי והשיכון

1168%32%1050%50%1הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

1076%24%875%25%1משרד התקשורת

967%33%540%60%3משרד התיירות
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משרד
מס' 

מכרזים

אחוז 
גברים 

מועמדים

אחוז 
נשים 

מועמדות

סך 
הנבחרים

אחוז 
גברים 

נבחרים

אחוז 
נשים 

נבחרות

נסגר ולא 
נבחר 

מועמד

974%26%4100%0%3פיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

979%21%8100%0%1מרכז רפואי שיבא תל-השומר

873%27%786%14%1הרשות לשוק ההון

רשות המסים בישראל-מכס 
ומע"מ

880%20%863%38% 

 772%28%650%50%משרד הרווחה - זרוע העבודה

670%30%20%100%2משרד לשיוויון חברתי

684%16%4100%0%2רשות הבדואים

678%22%333%67%1לשכת הבריאות מחוז הצפון

 575%25%580%20%בית חולים רמב"ם חיפה

משרד המדע הטכנו' תרבות 
וספורט

575%25%475%25% 

 572%28%560%40%המרכז למיפוי ישראל

 581%19%450%50%רשות התחרות

575%25%250%50%1רשות האוכלוסין וההגירה

570%30%450%50%1משרד החוץ

 482%18%1100%0%השירות המטאורולוגי

 480%20%4100%0%משרד להגנת הסביבה

 478%22%333%67%הנהלת בתי המשפט

מנהל לחינוך התישבותי ועליית 
הנ

489%11%2100%0% 

486%14%3100%0%1בית חולים זיו צפת

488%12%3100%0%1משרד לשיתוף פעולה אזורי

 476%24%633%67%בית חולים ע"ש א. וולפסון

 476%24%3100%0%מערך הסייבר הלאומי
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משרד
מס' 

מכרזים

אחוז 
גברים 

מועמדים

אחוז 
נשים 

מועמדות

סך 
הנבחרים

אחוז 
גברים 

נבחרים

אחוז 
נשים 

נבחרות

נסגר ולא 
נבחר 

מועמד

 489%11%4100%0%בית חולים הלל יפה חדרה

474%26%3100%0%1הרשות הממשלתית למים ולביוב

469%31%367%33%1הרשות להתחדשות עירונית

 474%26%450%50%מרכז רפואי ברזילי אשקלון

368%32%250%50%1משרד ירושלים ומורשת

 350%50%10%100%מ. גריאטרי ע"ש שוהם

 360%40%333%67%לשכת הבריאות מחוז המרכז

 383%17%3100%0%בית חולים באר יעקב - נס ציונה

 275%25%2100%0%מרכז רפואי "לב השרון"

1  284%16%0משרד האנרגיה

 286%14%1100%0%בית חולים שמואל הרופא

2  286%14%0בית חולים פלימן חיפה

 269%31%10%100%בתי דין רבניים

 273%27%10%100%לשכת הבריאות מחוז תל-אביב

 270%30%20%100%נתיב

 284%16%10%100%המשרד לשירותי דת

 278%22%250%50%רשות האכיפה והגבייה

 2100%0%1100%0%הטלויזיה החינוכית הישראלית

 260%40%250%50%רשות החשמל

 278%22%2100%0%שירות ההדרכה והמקצוע

 267%33%20%100%משרד העלייה והקליטה

 2100%0%1100%0%מרכז גריאטרי נתניה

 282%18%250%50%בית חולים אסף הרופא
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משרד
מס' 

מכרזים

אחוז 
גברים 

מועמדים

אחוז 
נשים 

מועמדות

סך 
הנבחרים

אחוז 
גברים 

נבחרים

אחוז 
נשים 

נבחרות

נסגר ולא 
נבחר 

מועמד

 176%24%1100%0%הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

 1100%0%1100%0%רשות התעופה האזרחית

 183%17%1100%0%רשות השירות הלאומי האזרחי

 175%25%10%100%בית חולים אברבנאל

 185%15%1100%0%המדפיס הממשלתי

 175%25%1100%0%לשכת הבריאות מחוז חיפה

 1100%0%1100%0%המרכז הרפואי לגליל

 167%33%10%100%בית חולים שער מנשה

 182%18%10%100%שירות עיבודים ממוחשבים

 162%38%10%100%משרד לנושאים אסטרטגיים

 171%29%1100%0%לשכת הפרסום הממשלתית

 191%9%1100%0%מינהל המחקר החקלאי

   167%33%0מרכז בריאות הנפש יפו

מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה-
פוריה

150%50%10%100% 
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נספח ה' – קישורים לחוזרי נציבות שירות המדינה בנושאי השוויון המגדרי

 הארכת פיילוט שעות נוספות מהבית	 

https://www.gov.il/he/departments/policies/directive-10-2019

 נוהל קייטנות וסבסודן	 

https://www.gov.il/he/departments/policies/revacha5-2016

 ריענון נוהל קייטנות וסבסודן לקראת קייטנות קיץ 2019	 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/summer_camp_2019/he/directive-22-2019.pdf

 קיצור יום עבודה להורים לילד עד גיל שנה	 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tashah17/he/tashah17.pdf

 הסדר ישיבות מרובות משתתפים בשעות אחר הצהריים	 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/naziv2-2017/he/naziv2-2017.pdf

 אוגדן זכויות הורות	 

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/binder_parenting_and_family_rights/he/CSC-

ParentingRightsBrochureWEB6.pdf

 10 זכויות חשובות להורים העובדים בשירות המדינה	 

utm_?זכויות_חשובות_להורים_העובדים_בשירות_המדינה_https://www.kolzchut.org.il/he/10

source=InforuMail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA+

%D7%94%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%A9%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91+%D7%9C%D7%9B%D

7%9D+%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A8%21

 נוהל תחרות אות המעסיק המתקדם	 

https://www.gov.il/he/departments/policies/competition_advanced_employer_civil_service

https://www.gov.il/he/departments/policies/directive-10-2019
https://www.gov.il/he/departments/policies/revacha5-2016
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/summer_camp_2019/he/directive-22-2019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tashah17/he/tashah17.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/naziv2-2017/he/naziv2-2017.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/binder_parenting_and_family_rights/he/CSC-ParentingRightsBrochureWEB6.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/binder_parenting_and_family_rights/he/CSC-ParentingRightsBrochureWEB6.pdf
https://www.kolzchut.org.il/he/10_זכויות_חשובות_להורים_העובדים_בשירות_המדינה?utm_source=InforuMail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%A9%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91+%D7%9C%D7%9B%D7%9D+%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A8%21
https://www.kolzchut.org.il/he/10_זכויות_חשובות_להורים_העובדים_בשירות_המדינה?utm_source=InforuMail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%A9%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91+%D7%9C%D7%9B%D7%9D+%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A8%21
https://www.kolzchut.org.il/he/10_זכויות_חשובות_להורים_העובדים_בשירות_המדינה?utm_source=InforuMail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%A9%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91+%D7%9C%D7%9B%D7%9D+%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A8%21
https://www.kolzchut.org.il/he/10_זכויות_חשובות_להורים_העובדים_בשירות_המדינה?utm_source=InforuMail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%A9%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91+%D7%9C%D7%9B%D7%9D+%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A8%21
https://www.kolzchut.org.il/he/10_זכויות_חשובות_להורים_העובדים_בשירות_המדינה?utm_source=InforuMail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%A9%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91+%D7%9C%D7%9B%D7%9D+%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A8%21
https://www.gov.il/he/departments/policies/competition_advanced_employer_civil_service
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