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"אדונים נכבדים
להשתתף  רוצה  הייתי  ליבי  בכל 
שלא  עד  אבל  העיר,  ועד  בהוצאות 
בהנהלת  לנשים  גם  וחלק  מקום  יהיה 
עסקי העדה, שמי לא יימצא ברשימת 

משלמי המיסים של מוסדכם.

בכבוד גמור
זאב ז'בוטינסקי" )1935(

מאשר  יותר  הוא  המינים  בין  "שוויון 
מוקדם  תנאי  זהו  עצמה.  בפני  מטרה 
צמצום  של  האתגר  עם  להתמודדות 
העוני, לקידום פיתוח בר-קיימא ובניית 

ממשל תקין."

קופי אנאן
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הקדמת יו"ר הוועדה – הגב' דלית שטאובר
מדינת ישראל היא מן המתקדמות בעולם בטיפולה בשוויון בין המינים. מחויבותה לערך השוויון נוסחה 
ביום הקמתה בהכרזת העצמאות. בשנת תשי"א-1951 חוקק חוק שוויון זכויות האישה וניסח משפטית 

את עקרון השוויון בין המינים במדינת ישראל. 

בשנת 1991 הצטרפה מדינת ישראל לשורת המדינות שחתמו על האמנה הבין-לאומית בדבר ביטול 
אפליית נשים לדורותיה ומדווחת מאז לאו"ם על פעילותיה למניעת אפליה. הוקמה רשות סטטוטורית 

שתפקידה לפעול לקידום מעמד האישה וליישום האמנה. 

שורת חקיקות נוספות ופסיקות ובראשן חקיקתו של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו הדגישו שוב ושוב 
את הביטויים החוקתיים של חובת שמירת עקרון השוויון בין המינים.

איש   60,000 כ-  זה.  בתחום  רצון  מלהשביע  רחוקה  המציאות  העשירה,  החוקתית  התשתית  חרף 
ואישה עובדים בשירות המדינה. שיעורן של הנשים המשתתפות בכוח זה של שירות המדינה עולה 
ככל שעולה  ויורד  הולך  אך שיעורן  למיניהם,  נשים מאיישות את הדרגים   .)65%( על מחצית  הרבה 
בכירות התפקיד ו"תקרת הזכוכית" בעבורן ממוקמת בשלוש הדרגות הגבוהות 44-42. גברים בשירות 
המדינה משתכרים בממוצע יותר בשל השונות בין רמות המשרה שבהם מועסקים גברים ונשים, וכן 
נוכח שונויות במבנה השכר, כגון  ניצול מופחת של שעות נוספות והחזר הוצאות אש"ל. זאת אף על 
פי שנקבעו הסדרים שמטרתם שיפור שכר הנשים וקידומן בשירות המדינה )כגון: זכויות הורות, זכויות 
בחופשת לידה מוארכת ובשמירת הריון, ועדות לסיוע לנשים מוכות ובמקרים של מחלת בן משפחה, 
וכו'(. בנוסף קיים בידול תעסוקתי  השתתפות כספית בקייטנות, איסור פיטורים אחרי חופשת לידה 

ביחס לכמה מהמקצועות שבהם מועסקים גברים ונשים בשירות המדינה.

תמונת מצב זו עולה בקנה אחד עם תמונת המצב במגזר הפרטי, אשר גם בו רחוקה הדרך לשוויון 
מלא בין המינים, הן בכל הנוגע לבחירה במשלחי יד, הן בכל הנוגע לקידום נשים לתפקידי הנהלה, 

ואשר גם בו רווחת תופעת הבידול התעסוקתי בין גברים ונשים.

שוויון לא מושג בכוונות טובות ובהצהרות. כדי להשיג תוצאות נראות לעין יש להתמודד עם החסמים 
הרבים העומדים בפני נשים ולפעול באופן יזום ושיטתי להסרתם. פעולות יזומות ומבוקרות יש לבצע 
עד להשגת המציאות הרצויה: ייצוגן השוויוני של נשים בכל הדרגות ובכל התפקידים ובכלל זה בדרגי 
ימני לכלל המגזרים במימוש של העסקה שוויונית  הניהול הבכירים. על המדינה לשמש מודל וסמן 

הלכה למעשה. 

נשים אינן נופלות מגברים בכישוריהן. נשים המכהנות בתפקידים בכירים בולטות במצוינותן, במחויבותן 
ובמסירותן לתפקיד ולארגון. אך היעדר מדיניות מוצהרת המנוהלת ומופעלת הלכה למעשה, תרבות 
ארגונית המעוגנת במבנים וברשתות נעדרי מודעות מגדרית – כל אלה חוברים יחד למניעת כניסה של 

נשים במינון הראוי לתפקידים בכירים.

בין החסמים ניתן למנות: מבנה לא שוויוני מבחינה מגדרית של ועדות מכרזים ואיתור, היעדר הכשרה 
מותאמת ליצירת מודעות מגדרית, נטייה חברתית לקידום הדומים, תרבות ארגונית המייחסת חשיבות 
הביניים  מדרגות  נשים  לשיתוף  יזומות  פעולות  היעדר  והערב,  המאוחרות  אחה"צ  בשעות  לעבודה 
בארגון בקביעת מדיניות ובקבלת החלטות משמעותיות תוך יצירת מצבי התנסות בניהול צוות, תקציב 

ותוכניות, ועוד.

חברי הוועדה למדו את העובדות ואת הנתונים המספריים על ייצוג נשים בשירות המדינה, את נתוני 
השכר, את מבנה ועדות המכרזים והאיתור ודרכי פעולתן, ואת החסמים העומדים בפני נשים כפי שהם 
מופיעים בספרות וכפי שהן תוארו בקבוצות המיקוד של נשים עובדות המדינה. נלמדו פעולות נציבות 

שירות המדינה וההיבטים המגדריים ברפורמה לניהול מנגנוני ההון האנושי בשירות המדינה.

קודמים  דוחות  המלצות  נבחנו  ההצלחות.  ונותחו  נשים  לקידום  שפעלו  במדינות  הפעולות  נסקרו 
שפעלו בנושא ונקראה החקיקה והפסיקה בתחום.

המצב  ששינוי  ברור  היה  בעולם,  ההצלחות  בצד  החסמים  בלימוד  הנתונים,  בניתוח  שהעמקנו  ככל 
אינו תלוי בגורם אחד, ולא ניתן להסתפק בהמלצה שתציב יעד שישלים חסרים ושיעמיד את שיעור 
העסקת נשים בדרגות הבכירות על 50%.  מעשה אחד לא ישנה את התרבות הארגונית ולא יפתח את 

החסמים האובייקטיביים והסובייקטיביים ואין בו כדי להבטיח ייצוג הולם וגיוון. 
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הוועדה השתכנעה שלמרות ההתקדמות שחלה במשך השנים לא היה די בפעולות שננקטו.

ומהיכרותי  נשים בשירות המדינה  לקידום  הוועדה  ליו"ר  מינויי  בהיותי מנכ"לית משרד החינוך בעת 
העמוקה עם שירות המדינה, שאפתי להביא בפני הממשלה המלצות ישימות, שבטווח קצר של שלוש 
עד חמש שנים לכל היותר יביאו לידי ייצוג שוויוני של נשים בדרגים השונים של שירות המדינה, לצמצום 
פערי השכר וליצירת תרבות ארגונית של מגוון.  המלצות הוועדה מחייבות נקיטת הפעולות הנדרשות 
שבה  חברתית  מציאות  המשרתים  המפלים,  ההרגלים  ייעקרו  גיסא  שמחד  כך  הסמכות,  גורמי  ע"י 
כישוריהן של נשים לא מקבלים ביטוי ובכך נמנעת תרומתן החשובה לקידום שירות המדינה והחברה 

בישראל, ומאידך גיסא יינקטו הפעולות לשינוי המצב בראייה מערכתית בכמה רבדים בו-זמנית.

אשר על כן המלצות הוועדה מדגישות את הצורך במגוון פעולות בכל מיני תחומים. הוועדה סבורה 
שאחריותה של ממשלת ישראל לפעול למימוש החוקים שחוקקה וליישומה בפועל של מדיניות ייצוג 
הולם. על הממשלה להוות דוגמה ומופת לארגון המיישם את עקרון השוויון והמגוון, שממנו יראו וכך 

יעשו כל הארגונים האחרים במגזר הציבורי והפרטי.

הוועדה ממליצה לממשלת ישראל לקבוע מדיניות ברורה ומתוקצבת, שתעלה בקנה אחד עם החקיקה 
בתחום. המדיניות תעוגן בתוכנית עבודה שתכתוב נציבות שירות המדינה, ובה ייקבעו מטרות תחומות 

בזמן, שיתורגמו ליעדים כמותיים מותאמים לכל משרד ממשלתי ולדרכי פעולה. 

כל משרד יגיש תוכנית פעולה להשגת היעדים שייקבעו לו ע"י נציבות שירות המדינה. העמידה ביעדים 
בשירות  האנושי  ההון  מנגנון  לניהול  הרפורמה  מטה  ע"י  ותבוקר  ותפוקח  השרים  באחריות  תהיה 
המדינה אחת לרבעון, וע"י ועדת השרים למעמד האישה אחת לחצי שנה. ההמלצות קובעות יעד של 
50% ייצוג נשים בדרגות הבכירות, מפרטות את הפעולות הנדרשות לשינוי התרבות הארגונית, ליצירת 
מודעות ארגונית-חברתית מגדרית, לפיתוח הכשרות וחניכה, להקניית כלים ומיומנויות של עובדים, 
לבניית מסגרות ומנגנונים שיתמכו בהשגת השוויון המגדרי ובכלל זה לקידום נשים לתפקידים בכירים 
ולקידום שירות המדינה כמקום עבודה תומך משפחה. זאת בצד מנגנוני דיווח, בקרה ופיקוח על השגת 

יעדי המדיניות. 

וייצוגן ההולם והשוויוני הוא  הוועדה סמוכה ובטוחה שקידום נשים לדרגות בכירות בשירות המדינה 
יעד בר השגה, וכי יישומן המהיר והמלא של ההמלצות יהפוך שאיפה זו למציאות רווחת בתוך מחצית 

העשור.

"כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו" , דברים ל', י"ד. 

אני מבקשת להודות לנציב שירות המדינה מר משה דיין שמצא אותי ראויה לעמוד בראש הוועדה ועל 
ההזדמנות שניתנה לי לפעול בתחום חשוב זה.

תודה לחברי הוועדה על מסירותם ועל עבודתם היעילה והמקצועית.

בכבוד רב,
דלית שטאובר

יו"ר הוועדה לקידום נשים בשירות המדינה 
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הרקע להקמת הוועדה לקידום ושילוב נשים בשירות המדינה
הוועדה  דוח  לאישור   481 מס'  ממשלה  החלטת  התקבלה  התשע"ג,  תמוז  כ"ב   ,30.06.13 בתאריך 

לשיפור ניהול ההון האנושי בשירות המדינה.

לבנת,  לימור  ח"כ  והספורט,  התרבות  שרת  האישה,  מעמד  לקידום  השרים  ועדת  יו"ר  בקשת  לפי 
בהחלטת הממשלה נקבע כי מעמדן של נשים בשירות המדינה, קידומן, תנאי עבודתן ושכרן ייבחנו 
בידי צוות ממשלתי, ומסקנותיו יובאו לפני הממשלה בתום עבודת הוועדה. בעקבות האמור לעיל מינה 
דלית  מהגב'  וביקש  שבנדון  הוועדה  את   2013 אוקטובר  בחודש  דיין  משה  מר  המדינה  שירות  נציב 

שטאובר, מנכ"לית משרד החינוך בעת ההיא, לעמוד בראשה. 

חברי הוועדה:
הגב' דלית שטאובר - יו"ר הוועדה 

 הגב' חמוטל בן דור – סגנית הממונה על השכר, משרד האוצר

הגב' ורד סוויד – מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה, משרד ראש הממשלה

משרד  בעבודה,  הזדמנויות  שוויון  נציבות  והדרום,  ירושלים  אזורית  נציבה   – סולטנוביץ'  אינה  הגב' 
הכלכלה

מר אודי פראוור, סמנכ"ל )ממשל וחברה(, משרד ראש הממשלה  - 

הוחלף ע"י דר' מיכל טביביאן מזרחי, מנהלת תחום בכירה, אגף ממשל וחברה, משרד ראש הממשלה

הגב' אלכס קגנוב – רפרנטית מאקרו, אגף תקציבים, משרד האוצר

מרכזת   – המדינה  שירות  נציבות  נשים,  ושילוב  לקידום  האגף  מנהלת  שחל–רוזנפלד,  טלילה  עו"ד 
הוועדה

שירות  נציבות  הרפורמה,  יישום  במטה  ומדיניות  אסטרטגי  תכנון  בכיר  אגף  ראש   – שפירא  רונן  מר 
המדינה

הגב' גאיה פולת – משקיפה, יועצת לשרת התרבות והספורט,  ח"כ לימור לבנת 

תפקיד הוועדה
לבחון את מעמדן של הנשים בשירות המדינה, קידומן, תנאי עבודתן ושכרן, ולהביא את המלצותיה 

בפני הממשלה
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הנושאים שנדונו בוועדה
גיבוש דרכי עבודה ונושאים  לדיון.. 1

בחינה עובדתית של נתוני העסקה של נשים בדרגים ובתפקידים השונים בשירות המדינה.. 2

ניתוח שכרן של הנשים בשירות המדינה בהשוואה לשכר הגברים.. 3

בחינת דרכי הפעולה של ועדות המכרזים והאיתור,  המבנה המגדרי של ועדות האיתור והמכרזים . 4
והיבטים מגדריים של מגישי מועמדות וזוכים.

ניתוח החסמים לקידומן של נשים בספרות.. 5

ניתוח החסמים לקידומן של נשים עובדות המדינה על פי תפיסתן.. 6

לימוד הרפורמה בשירות המדינה ובחינת השלכותיה המגדריות.. 7

תוכנית הסגל הבכיר בשירות המדינה ודרכי הפעולה שנקבעו לקידום נשים לסגל הבכיר.. 8

בחינת המצב בעולם וניתוח תוכניות ופעולות שקידמו הצלחות.. 9

בחינת המלצות ודוחות של ועדות קודמות.. 10

בחינת מסמכים רלוונטיים, חקיקה ופסיקה בתחום.. 11

דרכים לקידום שירות המדינה כמקום עבודה תומך משפחה.. 12

לימוד מנגנון המשמעת לטיפול בהטרדות מיניות בשירות המדינה.. 13

קביעת מדיניות, יעדים ודרכי פעולה שיבטיחו את הגברת ייצוגן של נשים בתפקידי ניהול בכיר עד . 14
לייצוגן ההולם.

ניסוח המלצות.. 15
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ייצוגן ושיעורן של נשים בשירות המדינה
2012 מספר עובדי  65% מכלל עובדי המדינה המועסקים במשרות תקניות. נכון לסוף  נשים מהוות 

המדינה במשרות תקניות הוא 60,971, מהם 39,332 נשים1 

ורואה   ,3 הציבורי הרחב  למגזר  ביחס  ואף  ביחס לשוק הפרטי2  נשים  בקידום  מוביל  שירות המדינה 
עצמו כנושא הדגל בעניין זה.

עם זאת, גם בשירות המדינה אין ייצוג הולם לנשים בעמדות הבכירות, ויש מקום לשיפור - כפי שיוצג 
בנתונים, המפורטים להלן.

ניתן לבחון את השתלבותן של נשים במשרות הבכירות בדרכים אחדות, כמפורט להלן:

על פי מתחי דרגות – א. 
מתח דרגה מתייחס לדרגות בכל אחד מן הדירוגים )לדוגמה דירוג משפטנים, המח"ר, הרופאים,   

המינהלי וכו'ׂ(, אולם לא כל הדירוגים מקבילים מבחינת ההיררכיה הארגונית.

על פי דרגי ניהול –  ב. 
ההיררכיה  בבחינת  מתמקד  הניתוח  הבכירים.  הניהול  בדרגי  השתלבות   לבחון  נועד  זה  ניתוח   

הארגונית ומבחין בין דרגי ניהול בכירים במיוחד לדרגי ניהול בכירים פחות.

על פי השתלבות בחוזי בכירים –  ג. 
ניתוח זה נועד אף הוא לבחון השתלבות בדרגי הניהול הבכירים. עם זאת יש להביא בחשבון כי לא   

כל העובדים הבכירים בשירות המדינה מועסקים בחוזי בכירים.

:20124 נשים מכלל העובדים לפי דירוגים, שנות עבודה 2009 -
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http://www.csc.gov.il/DataBases/ .1 האגף לקידום נשים ושילובן בשירות המדינה, דוח פעילות לשנת 2012, נכתב בידי עו”ד טלילה שחל רוזנפלד
Reports/Documents/WomenReport2012.pdf הנתונים אינם כוללים את יחידות הסמך של משרד הביטחון. 

2 בבדיקת החברות הנסחרות במדד ת"א 100 עלה כי בקרב יו"ר הדירקטוריונים קיים 2% ייצוג לנשים, בקרב חברי הדירקטוריון – 17.2% ייצוג לנשים, 7.9% 
ממנכ"לי החברות הם נשים, ו-19% מהמשמשים בתפקידי ניהול הם נשים )מפקד קטליסט 2013, באתר שדולת הנשים בישראל(.

]2[ באקדמיה אין כלל נשים בתפקידי רקטור, אישה אחת בלבד עומדת בראש מוסד אקדמי, ו-1.7% מהפרופסורים מן המניין הם נשים. במשטרה קיים ייצוג   3
הנשים בדרגים הבכירים נמוך מ-4%. בחברות הממשלתיות, 7% חברי הנהלה בלבד הם נשים. במועצות הציבוריות  כל יושבי הראש הם גברים, ו-11% ייצוג 

מהמנכ"לים הם נשים )דו"ח מבקר המדינה – ייצוג נשים בתפקידם בכירים בשירות הציבורי(.
http://www.csc.gov.il/DataBases/ .4 האגף לקידום נשים ושילובן בשירות המדינה, דוח פעילות לשנת 2012, נכתב בידי עו”ד טלילה שחל רוזנפלד

Reports/Documents/WomenReport2012.pdf הנתונים אינם כוללים את יחידות הסמך של משרד הביטחון. 



12

להלן נתייחס לכל אחד מסוגי הניתוחים: 
ניתוח ייצוגן של נשים על פי מתחי דרגות

דרגה
201020112012

סה"כגבריםנשיםסה"כגבריםנשיםסה"כגבריםנשים
58%42%35657%43%37058%43%426עליונה
50%50%66949%51%64750%50%636שניה

40%60%139842%58%143042%58%1440שלישית
48%52%323649%51%341748%52%3503רביעית
51%49%543953%47%579353%47%5899חמישית
62%38%601262%38%639762%38%6739שישית
69%31%881169%31%904370%30%9447שביעית
70%30%2963769%31%3153169%31%32881כל היתר
סך הכל 
אחוזים

65%35%100%64%36%100%65%35%100%

סך הכל 
361441941455558377332089558628393322163960971מספרים

מנתוני הטבלה ניתן לראות כי נשים משולבות היטב בדרגות הבכירות של מרבית הדירוגים. 

עם זאת יש לשים לב כי נתון זה אינו מעיד על השתלבותן בדרגים הבכירים בהיררכיה הארגונית )כפי 
שיפורט להלן(, בשל הקושי להשוות בין הדירוגים. 

יש כמות  זו מושפע מדירוגים שבהם בדרגות הגבוהות  ייצוג הנשים המופיע בטבלה  כי  חשוב לציין 
גדולה במיוחד של עובדים בכלל ושל נשים בפרט )כגון דירוג המשפטנים(.  

לפיכך התמקדה הוועדה בבחינת ייצוג הנשים על פי דרגי ניהול. 

תקרת  אותרה  שלגביו  המח"ר,  דירוג  בבחינת  הוועדה  התמקדה  דרגות  מתחי  פי  על  הבחינה  בעת 
זכוכית ברורה.

בחינה מגדרית של דירוג המח"ר מראה תמונה של התפלגות פירמידיאלית: 
נשים וגברים לפי דרגה בדירוג המח”ר, 2010 2012- )מספרים ואחוזים(56

201020112012דרגה
סה"כגבריםנשיםסה"כגבריםנשיםסה"כגבריםנשים

430345323763238עליונה 12%88%14%86%16%84%

239414454975259שניה 5%95%8%92%12%88%

94247341106253359111272383שלישית
28%72%30%70%29%71%

184298482224345569243382625רביעית 38%62%39%61%39%61%

43152395448757610635446351179חמישית 45%55%46%54%46%54%

532528106061359012036896441333שישית 50%50%51%49%52%48%

801364116585540412598684081276שביעית 69%31%68%32%68%32%

4653277925613979586514261077כל היתר 59%41%59%41%60%40%

251323564869285526425497311928515970סך הכל 52%48%52%48%52%48%

http://www.csc.gov.il/DataBases/Reports/Documents/WomenReport2012.pdf  5
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שיעור הנשים בדירוג המח"ר 
בחלוקה לדרגות 2012

דרגה
עליונה

)6( 16%

דרגה שנייה 12% )7(

דרגה שלישית 29% )111(

דרגה רביעית 39% )243(

דרגה חמישית 46% )544(

דרגה שישית 52% )689(

דרגה שביעית 68% )868(

מנתוני הטבלה לעיל ניתן לראות בבירור כי בעוד שיעור הנשים בדירוג המח"ר נכון לשנת 2012 עומד 
על כ-52%, ככל שהדרגה בכירה יותר שיעור הנשים פוחת. כך למשל ניתן למצוא כי בשלוש הדרגות 
הנמוכות ביותר שיעור הנשים הוא 56%, ואילו בשלוש הדרגות הגבוהות ביותר שיעור הנשים עומד על 

26% בלבד, ובדרגה הבכירה ביותר שיעור הנשים עומד על 16% בלבד.

ניתוח ייצוגן של נשים על פי דרגי ניהול
על מנת לבצע את הניתוח חולקו דרגי הניהול לשלושה. 

כולל תפקידי מנכ"לים, תפקידים מקבילים למנכ"לים, למשנים למנכ"לים ולמנהלי בתי   דרג א': 
חולים כלליים גדולים )יותר מ-600 מיטות(.  

כולל תפקידים המקבילים לסמנכ"לים, למנהלי אגפים בכירים ולמנהלי בתי חולים בינוניים   דרג ב': 
וקטנים )פחות מ-600 מיטות(.  

כולל תפקידים המקבילים למנהלים אדמיניסטרטיביים בבתי חולים, מנהלי אגפים ומנהלי   דרג ג': 
תחום בכירים.  

נשים וגברים העובדים בדרג א’ לפי דירוג משרה 2010 2012- )מספרים ואחוזים( 67

מהטבלה שמוצגת לעיל ניתן ללמוד כי נכון לשנת 2012 שיעור הנשים בקרב העובדים בדרג א' עומד 
 15% 32% בלבד. כאשר מנכים מדירוג זה את הדרג המשפטי נמצא כי שיעור הנשים עומד על  על 

בלבד. בנוסף נמצא כי בדירוג המח"ר שיעור הנשים בדרג א' עומד על 13% בלבד. 

http://www.csc.gov.il/DataB ases/Reports/Documents/WomenReport2012.pdf 6

דירוג201220112010 סה"כנשיםגבריםסה"כנשיםגבריםסה"כנשיםגברים
מינהלי000000000

)דרגה 24(
מח"ר8413977798669675

)דרגה 45-46(87%13%90%10%92%8%
מהנדסים538538628

)דרגה 45-46(63%38%62%38%75%25%
משפטנים424082444185434083

)דרגה א6(51%49%52%48%52%48%
פרקליטים211637211637191837 57%43%57%43%51%49%
רופאים101101101

)דרגה 11,12(100%0%100%0%100%0%
סך הכל כללי153722251486921713866204 68%32%68%32%68%32%
ללא הדרג המשפטי901610683129576884 85%15%87%13%90%10%
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נשים וגברים העובדים בדרג ב’ לפי דירוג משרה, 2010 -2012 )מספרים ואחוזים(78:

כפי שניתן לראות מהטבלה לעיל כאשר יורדים מדרג א’ )מנכ”לים( לדרג ב’ )סמנכ”לים ומנהלי אגפים 
נשים,  של  מובהק  בחסר  להבחין  ניתן  זה  בדרג  גם  אולם  המועסקות,  הנשים  שיעור  עולה  בכירים( 
המקבל משנה תוקף כאשר מנכים את הדרג המשפטי. נכון לשנת 2012 שיעור הנשים העובדות בדרג 
ב’ ללא הדרג המשפטי עמד על כ-27% בלבד, אך גם כאשר מוסיפים את הדרג המשפטי נמצא ייצוג 
חסר של נשים ושיעורן עומד על כ-40%, שיעור נמוך בהרבה ביחס לשיעור הנשים המועסקות בכלל 

הדרגות והדירוגים.

ג’, כפי  המגמה שעולה מן הטבלאות לעיל מקבלת ביטוי גם כאשר בוחנים את שיעור הנשים בדרג 
יותר שיעור הנשים עולה,  נמוכה  כי המגמה היא שככל שהדרגה  ניתן לראות  שמוצג בטבלה מטה. 
38% בלבד, ואילו כאשר מוסיפים את הדירוג  2012 על  וכי בדרג זה שיעור הנשים עומד נכון לשנת 

המשפטי עומד שיעור הנשים על 44%.

נשים וגברים העובדים בדרג ג’ לפי דירוג משרה, 2010 2012- )מספרים ואחוזים(
דירוג201220112010 סה"כנשיםגבריםסה"כנשיםגבריםסה"כנשיםגברים

מינהלי157662231666723317064234
)דרגה 22(70%30%71%29%73%27%
מח"ר382243625345224569298184482
)דרגה 43(61%39%61%39%62%38%
מהנדסים105601651014915010048148
)דרגה 43(64%36%67%33%68%32%

טכנאים202202202
)דרגה 43(100%0%100%0%100%0%

משפטנים491241734711616346104150
)דרגה א4(28%72%29%71%31%69%
פרקליטים4682128246286256388 36%64%28%72%28%72%
עו"ס518235182351924

)דרגה א(22%78%22%78%21%79%
רופאים*501969521971541569

)דרגה 10(72%28%73%27%78%22%
אחים122231212202121

)דרגה 20ב, 19ב(4%96%5%95%0%100%
סך הכל כללי797634143174357613197005181218 56%44%56%44%57%43%
ללא הדרג 70242811306723981070629351980

המשפטי 62%38%63%37%64%36%

http://www.csc.gov.il/DataBases/Reports/Documents/WomenReport2012.pdf  7

דירוג201220112010 סה"כנשיםגבריםסה"כנשיםגבריםסה"כנשיםגברים
מינהלי71178888221109122113

)דרגה 23(81%19%80%20%81%19%
מח"ר27211138325310635924794341
)דרגה 44(71%29%70%30%72%28%
מהנדסים521567551469521466

)דרגה 44(78%22%80%20%79%21%
משפטנים74122196638114470104174

)דרגה א5(38%62%44%56%40%60%
פרקליטים246185194665144054 28%72%29%71%26%74%
עו"ס101222101323101222

)דרגות א1, א2(45%55%43%57%45%55%
רופאים*257322583322830

)דרגה 11(78%22%76%24%73%27%
אחים011011011

)דרגה 21ב(0%100%0%100%0%100%
סך הכל כללי528346874513291804506295801 60%40%64%36%63%37%
ללא הדרג 430163593431164595422151573

המשפטי 73%27%72%28%74%26%
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התרשים שלהלן מציג את השינוי בייצוג נשים בדרגי הניהול לאורך השנים. 

הניהול  דרגי  שני  בבדיקת   .42% על  הניהול  דרגי  בשלושת  הנשים  ייצוג  עמד   31.12.12 ליום  נכון 
העליונים בלבד עמד ייצוג הנשים על 38%. 

הנתונים מעידים על מגמת שיפור בייצוג נשים בדרג ג', וכן על שיפור בייצוגן בדרג ב'. עם זאת ניכרת 
מגמה רב שנתית של ירידה בייצוג נשים בדרג א'.

ייצוג נשים בדרגי ניהול בשירות המדינה
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בשל העובדה כי נשים מיוצגות באופן הולם בדירוג המשפטנים והפרקליטים בשירות המדינה, נבחן 
דרגי  בכל  שיפור  מגמת  לראות  ניתן  זו  בבחינה  אלה.  דירוגים  השמטת  תוך  גם  הניהול  בדרגי  ייצוגן 

הניהול. 

עם זאת, ללא הדירוגים המשפטיים, ייצוגן של נשים בדרגי הניהול נמוך יותר, ועומד על 33%. בבדיקת 
שני דרגי הניהול העליונים בלבד עמד ייצוג הנשים על 26%.

ייצוג נשים בדרגי ניהול בשירות המדינה ללא דרוגים משפטיים
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ברצוננו להדגיש כי שיעורן הנמוך של נשים ברמות הניהול בשירות המדינה אינו יכול להיות מוסבר על 
ידי פערי השכלה או ותק כגורמים המונעים מנשים להתקדם, שכן העובדות בשירות המדינה הן לרוב 
משכילות וותיקות מעמיתיהן הגברים. כך, 69% מהעובדים בעלי תואר ראשון ו-65% מהעובדים בעלי 

תואר שני הם נשים, כפי שניתן לראות בתרשים שלהלן. 

השכלת נשים וגברים בשירות המדינה
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כפי שניתן לראות  יותר משל העובדים,  רב  ותק  גם בעלות  להיות  נוטות  העובדות בשירות המדינה 

בתרשים שלהלן. 

ותק בעבודה של נשים וגברים בשירות המדינה
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לפיכך ייצוגן הנמוך של הנשים ברמות הניהול הבכירות מעיד על חסמים אחרים, כגון תרבות ארגונית, 
הטיות מובנות בדרכי הקידום ועוד, המונעים את קידומן של הנשים לדרגי הניהול בשירות המדינה. 
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ניתוח ייצוגן של נשים על פי חוזי בכירים
שיעור הנשים המועסק בחוזה בכירים זהה לשנה הקודמת ועומד על 34%.  בראייה רב שנתית שיעורים 

אלה משקפים מגמת עלייה )שיעור הנשים עמד ב-2003 על 26%(.

ניתן אף לראות כי בשנת 2012 שיעור ייצוגן של נשים בקרב מנכ"לים חדשים עמד על כ-17% בלבד.

נשים וגברים בחוזי בכירים, לפי סוגי חוזה ושנים
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ייצוגן של נשים במערכת הבריאות והפרקליטות  
הוועדה בחנה לעומק שני מקומות בשירות הציבורי, שמהווים נקודות קיצון מהממוצע בשירות הציבורי: 
בתי החולים הממשלתיים והפרקליטות. בבתי החולים הממשלתיים ייצוגן של נשים בדרגי ניהול של 

רופאים נמוך, ואילו הפרקליטות היא הגוף היחיד בשירות המדינה שקיים בו רוב נשי בכל הדרגות. 

כאמור, התמונה העגומה ביותר הנוגעת לייצוגן של נשים בדרגי הניהול בשירות הציבורי היא במשרד 
הבריאות, בדגש על בתי החולים הממשלתיים. כך, נתונים שהוצגו בפני הוועדה על ידי נציבות שירות 

המדינה הראו כי רק8% )!( ממנהלי בתי החולים הממשלתיים הם נשים )ראה תרשים(9. 

מנהלי בתי החולים ממשלתיים בחלוקה לפי מין, 2012

נשים
גברים

8%

92%

שיעור נמוך של נשים נמצא גם בקרב סגני מנהלי בתי החולים: רק כ-24% מסגני מנהלי בתי החולים 
החולים  בתי  בקרב  כי  נראה  חולים  בתי  סוגי  לפי  החלוקה  את  בוחנים  אם  נשים.  הם  הממשלתיים 

הגריאטריים אין ולו אישה אחת המשמשת כסגנית מנהל.10 

סגני מנהלי בתי החולים ממשלתיים בחלוקה לפי סוג בית חולים ומין, 2012
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9  מצגת נ תונים שהוגש ה והוצגה לחברי הוועדה על  ידי הממונה על השוו יון המגדרי בשיר ות המדינה, עו”ד טלי לה שחל-רו זנפלד
10  שם, שם. 

בתי חולים 
כללים

בתי חולים 
גריאטריים

בתי חולים 
פסיכאטרים

סה"כ



19

נשים וגברים לפי דרגה בדירוג הרופאים, 2010 -2012 11

201020112012דרגה
סה"כגבריםנשיםסה"כגבריםנשיםסה"כגבריםנשים

022022022עליונה 0%100%0%100%0%100%

822308253372532שניה 27%73%24%76%22%78%

155469195271195069שלישית 22%78%27%73%28%72%

783234018532440991320411רביעית 19%81%21%79%22%78%

170483653185465650203465668חמישית 26%74%28%72%30%70%

9814324193143236104132236שישית 41%59%39%61%44%56%

18110128217796273177103280שביעית 64%36%65%35%63%37%

8141301211591314852398100215692571כל היתר 38%62%38%62%39%61%

136424293793148025924072160326664269סך הכל 36%64%36%64%38%62%
38%. שיעורן  1,603 רופאות, שהן  4,269 רופאים, בהן  יצוין כי בבתי החולים הממשלתיים מועסקים 
של הנשים בארבע הדרגות הנמוכות ביותר עומד על כ-39%, ואילו שיעורן של הנשים בקרב ארבע 
הדרגות הגבוהות ביותר עומד על 23% בלבד.  היעדרן של נשים מרמות הניהול הבכירות מצביע על 
והוועדה סברה  קיומה של תקרת זכוכית נוקשה במערכת הבריאות. מדובר בנתונים חמורים מאוד 

שהם מצריכים טיפול מיוחד. 
הוועדה מצאה כי יש כמה גורמים עיקריים המקשים על נשים להשתלב בהנהלות בתי החולים. האחד 
הוא העובדה כי מנהלי בתי החולים מתמנים לכל חייהם, ולא לתקופה קצובה. לפיכך שיעור תחלופת 

כוח האדם ברמות הניהול הבכירות נמוך מאוד. 
גורם אחר הוא הדרישות האקדמיות הכוללות דרישה לקיום השתלמויות בחו"ל וכן פרסום מחקרים 
הנדרשים לצורך התקדמות בסולם הדרגות הניהולי בבתי החולים. הוועדה סברה כי לאור הממצאים 
ומשרד  המדינה  שירות  נציבות  על  החולים,  בבתי  הניהול  ברמות  הנשים  מייצוג  העולים  החמורים 
הבריאות להקים צוות שיבחן את הדרכים לאפשר את קידומן של נשים במערכת הבריאות בלי לפגוע 
בדרישות המערכת הרפואית. כמו כן יש לתת את הדעת על התפיסות הרווחות הקיימות במערכת 

הבריאות, שמקשות על נשים להתקדם במקומות אלה.12  
החריג הבולט בשירות המדינה הוא הפרקליטות. בפרקליטות דווקא הנשים הן הרוב בדרג הניהולי. 
כפי שניתן לראות מהטבלה להלן, בשנת 2012 נשים הן הרוב בכל אחת מהדרגות בפרקליטות, 63% 

מדרגה 3'א  ו-67% מדרגה 6'א, הדרגה הגבוהה בפרקליטות:13 

נשים וגברים לפי דרגה בדירוג פרקליטים, 2010-2012

201020112012דרגה
סה"כגבריםנשיםסה"כגבריםנשיםסה"כגבריםנשים

103391421084315114370213א 6 73%27%72%28%67%33%

12054174119491688531116א 5 69%31%71%29%73%27%

א 3
303170

473
295176

471
296172

468 64%36%63%37%63%37%
59%41%59%41%60%40%

526263789522268790524273797סך הכל 67%33%66%34%66%34%
http://www.csc.gov.il/DataBases/Reports/Documents/WomenReport2012.pdf  11

12  דוח מבקר המדינה ממרס 2014 הצביע על תפיסות אלו. לפי הדוח מנהלי בתי חולים השיבו כי אינם מקדמים נשים משום ש”נשים מעדיפות להיות בבית  
עם הילדים והן מתקשות עם שעות העבודה התובעניות”. 

13  האגף לקידום נשים ושילובן בשירות המדינה, דוח פעילות לשנת 2012, נכתב על ידי עו”ד טלילה שחל רוזנפלד 
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הוועדה בחנה את הסיבות לייצוג הגבוה של נשים בפרקליטויות. בהקשר זה יש לציין כי נוכחות נשית 
להשתלבות  הנוגעים  החסמים  מהיקף  המפחיתה  ניהולית  לתרבות  תורמת  הניהול  בדרגי  מוגברת 
ל'רענון  תרם  המדינה  בפרקליטות  קדנציאליים  הסדרים  של  קיומם  כן  כמו  העבודה.  בשוק  נשים 
השורות' במערכת זו, כאשר נשים צעירות ומשכילות יותר המשתלבות במערכת זוכות להזדמנויות 

רבות יותר להוכחת כישוריהן בפרקי זמן קצרים יותר.

נוספות  בשעות  "עבודה  אשר  המדינה  בשירות  היחידים  הם  הפרקליטים  שכרם,  לגובה  הנוגע  בכל 
כי  נקבע  למדינה,  ביחס  שניתן  בוררות  בהסכם   ,1983 בשנת  שכר.  לצורכי  להם  מוכרת  מהבית" 
המדינה תכיר לפרקליטים בעבודה מהבית, זאת מתוך הנחה שיש בכך כדי לתרום לחזרות ולהכנות 
מהבית  בעבודה  ההכרה  המדינה,  שירות  נתוני  פי  על  המשפט.  לפני  בביתם  הפרקליטים  שעורכים 
נדרשות  אינן  נשים  שכן  הבית,  למטלות  במשרד  עבודתן  בין  לאזן  בפרקליטות  לנשים  מאפשרת 
"לשבת" במשרד שעות ארוכות, ויכולות לצאת להיות עם משפחתן, אך בשעות הערב חוזרות לעבודה 
וביניהן  זכויות עודפות,  יש להקנות לפרקליטים  כי  בוררות צדוק קבעה  כי  יצוין  זה  מהבית. בהקשר 
הזכות לפנסיה עדיפה ולעבודה מהבית, על רקע התייחסות לציבור הפרקליטים כאוכלוסיית עובדים 

ייחודית, הנבדלת במאפייניה מכלל עובדי שירות המדינה.

היתר  בין  המדינה.  בשירות  הבכירות  הניהול  לדרגות  נשים  לקידום  החסמים  את  גם  בחנה  הוועדה 
הופיעה בפני הוועדה הגב' גבריאלה אשכנזי, מנהלת האגף הבכיר לבחינות ומכרזים בשירות המדינה. 
מהנתונים שהוצגו בפני הוועדה, הסתבר כי החלטות ועדות המכרזים וועדות האיתור אינן מצליחות 
לקדם במידה הולמת שוויון הזדמנויות לנשים במשרות בכירות בשירות המדינה. הנתונים שיוצגו להלן 
מלמדים על תת ייצוג של נשים שמגישות מועמדות למשרות בכירות. סיבה אפשרית לכך היא שבוחני 
הוועדות אינם מוכשרים לבחון הטיות מגדריות. כמו כן נמצא כי בידי ועדות האיתור אין כלים לבחון 

האם יש צורך בהפעלת העדפה מתקנת וכיצד להפעילה.

ניגשות  יותר מגברים  2009 נשים  ניתן ללמוד באופן מובהק על כך שהחל משנת  מהגרפים שלהלן 
ובוועדות  בכירים  בתפקידים  זאת  עם  אלה.  במכרזים  יותר  זוכות  ואף  המדינה  בשירות  למכרזים 
איתור המגמה משתנה ומספר הגברים הזוכים בתפקידים אלה גבוה ממספר הנשים, למעט דירוג 
ועדות  בקרב  אפשריות  מגדריות  הטיות  על  להעיד  עשויים  אלה  נתונים  והפרקליטים.  המשפטנים 
הבוחנים וועדות המכרזים דווקא בכל הנוגע לתפקידים בכירים, על הצורך לבצע הכשרות מגדריות 
עבור חברי ועדות המכרזים וועדות האיתור בקרב ועדות המכרזים וועדות האיתור לביצוע הכשרות 
מגדריות, ועל הצורך לפעול בקרב הנשים כדי לעודד אותן להגיש מועמדויות לתפקידים בכירים יותר. 
עם זאת יש לשים לב כי גם היקף הגשת המועמדויות למכרזי הדרג הבכיר נמוך יותר בקרב נשים, נתון 

המלמד על כך כי אפשר ולידתן של הטיות מגדריות אלה קודמת למועד כינוסה של ועדת הבוחנים. 

מועמדים למכרז כ"א לפי מין ולפי שנהמועמדים למכרז כ"א לפי מין ולפי שנה
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בשנת 2011 למשל, כ-52% מכלל הניגשים למכרז כ"א היו נשים, ושיעור הזוכות עמד על כ-58%. 

לעומת זאת, במכרזים לדרגות הגבוהות  42 -44 בדירוג המח"ר ובדירוגים מקבילים, המגמה משתנה.  
אף על פי ששיעור הנשים בדירוג המנהלי בשירות המדינה עומד על 63% ניתן לראות כי שיעור הניגשות 
למכרזים לתפקידים בכירים עומד רק על 18%. כמו  ניתן לראות כי שיעור הנשים בדירוג המח"ר עומד 
40% בלבד.  -44 בדירוג המח"ר עומד  על   42 ואולם שיעור המגישות מועמדות למכרזים   ,52% על 
כמו כן שיעור הנשים בדירוג המשפטנים עומד על 71%,  ואילו שיעור המועמדות במכרזי המשפטנים 
עומד על כ-45% בלבד. שיעור הנשים המועמדות למכרז במשרות בכירות בדירוג המהנדסים עומד 
על כ- 20% בלבד, ושיעורן של נשים בקרב כלל המועמדים למכרז במשרות בכירות בדירוג רופאים 

עומד על כ-30%.

הדירוג היחיד שבו ניתן לזהות רוב נשי הוא דירוג הפרקליטים, שבו כ-66% מכלל המועמדים הן נשים, 
שיעור זה זהה לשיעורן של נשים בדירוג הפרקליטים. 

מועמדים למכרזי כ"א לפי מין : מכרזים 42 - 44 בדירוג המח"ר ובדירגים המקבילים
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מועמדים לועדות איתור לפי מין ושנה
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מועמדות  המגיש  הנשים  שיעור  האיתור  לוועדות  הנוגע  בכל  כי  לראות  ניתן  לעיל  לנתונים  בהמשך 
לתפקידים אלה יורד עוד במידה ניכרת. למרות ריבוי הנשים בשירות המדינה ניתן ללמוד מהטבלה 
לעיל כי שיעור המועמדות לוועדת איתור עמד בשנת 2011 על כ-15% בלבד. שיעור נמוך במיוחד ואף 

ירידה לעומת 29% נשים מועמדות בשנת 2010. 

הפערים העולים מהנתונים מלמדים שאף על פי שנשים הן רוב בשירות המדינה, הן בקרב העובדות 
הנשים  שיעור  הבכירות  למשרות  מגיעים  כאשר  המשרות,  לכלל  מועמדות  המגישות  בקרב  והן 
המגישות מועמדות יורד במידה ניכרת ככל שהדרגה עולה. בטבלה הבאה ניתן לראות כי נשים זוכות 

יותר מגברים בכלל המכרזים בשירות המדינה.
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שיעור זוכים: גברים מול נשים לפי סוג מכרז - שנת 2011
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וגברים  לעומת המצב בכלל המכרזים אפשר לראות כי בכל הנוגע לתפקידים בכירים המצב שונה 
זוכים יותר, למעט דירוג המשפטנים והמהנדסים. בשנת 2011 אף לא אישה אחת זכתה במכרז לדירוג 
2011 עמד על כ-26%  -44 בשנת   42 מנהלי בכיר.  בדירוג המח"ר שיעור הזוכות במכרזים בדירוג 
בלבד.  כ-30%  על  עמד  הזוכות  הנשים  שיעור  שבו  רופאים,  לדירוג  המכרזים  בקרב  גם  כך  בלבד, 

ובקרב הפרקליטים על כ-33%. 

זוכים לפי מין: מכרזים 42-44 בדירוג המח"ר ובדירוגים המקבילים )כולל ועדות איתור(
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  22  ,41 נתונים אלה מלמדים אותנו על הצורך לתת מענה לַתת הייצוג של נשים במכרזים במשרות הבכירות,  
על ידי הסברה בקרב הנשים מצד אחד והתאמת המערכת שתאפשר קידומן ועידודן של נשים להגיש 
במכרזים  הזוכות  לשיעור  המכרזים  בכלל  הזוכות  שיעור  בין  הפער  בנוסף,  אחר.  מצד  מועמדות 
בתפקידים הבכירים בשירות המדינה, מלמד על כך שיש צורך בהסברה ובבפעולות אקטיביות לעידוד 
שאינם  וכאלה  מודעים  חסמים  להסרת  מנהלים  בקרב  מגדרית  ולהסברה  מועמדות  להגיש  נשים 

מודעים. 

לתפקידים  מועמדות  מגישות  רבות  שנשים  בכך  מתאפיין  הפרקליטים  דירוג  כי  לראות  ניתן  בנוסף 
ארגוניים  תנאים  בהינתן  כי  כך  על  מלמד  הדבר  אלה.  בתפקידים  רבה  במידה  זוכות  ואף  בכירים 
הולמים, נשים אינן נופלות בכישוריהן ובהתאמתן למשרות בכירות מגברים ומשתלבות בהן בהצלחה.
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נתונים על פערי שכר בין גברים לנשים בשירות המדינה
מדי שנה מפרסם הממונה על השכר במשרד האוצר דוח על הוצאות השכר של הגופים המתוקצבים 
התקציב,  יסודות  לחוק  א   33 לסעיף  בהתאם  ציבוריים"(  "גופים  )להלן:  גופים  כ-750  והנתמכים, 
הוצאו  להלן  שיוצגו  הנתונים  ישראל.  לכנסת  שנה  מדי  מוגש  הדוח  לחוק  בהתאם  התשמ"ה-1985. 

מתוך נתונים שמפרסם הממונה על השכר בדוח השנתי ובאתר האינטרנט של משרד האוצר14.

יש לציין כי הודות לעבודה משותפת של הממונה על השכר עם ארגוני נשים מוצג בשני הדוחות האחרונים 
פילוח מגדרי של מקצת הנתונים המוצגים בדוח וכך ניתן  ללמוד טוב יותר על החסמים שעדיין קיימים והיכן 
יש להשתפר ולצמצם פערים. יצוין כי הפילוחים המגדריים בדוח עדיין אינם שלמים, וככל שהפילוח המגדרי 

יעמיק ביחס לכלל הנתונים, יהיה אפשר לנתח ביתר קלות את הפערים ואת האפשרויות לפתרון.15

בשנת 2012 עמד שכרן החציוני של נשים בשירות המדינה על 11,528 ₪, לעומת 14,450 ₪ שכרם 
החציוני של גברים. שכרן של נשים היווה כ79% משכרם של גברים בשירות המדינה, בדומה למצב 
בשנת 2011. שיעור המשרות שבהן משתכרים פחות מהשכר הממוצע במשק עמד על 16% ממשרות 

הנשים, לעומת 9.8% ממשרות הגברים. 

עוד עולה כי  שיעור השכר הפנסיוני הממוצע של הנשים המועסקות בשירות המדינה הוא 85% מהשכר 
מרוויחות  נשים  הברוטו  בשכר  מנגד,   המדינה.  בשירות  המועסקים  הגברים  של  הממוצע  הפנסיוני 
הברוטו  שכר  רכיבי  חישוב  שאופן  מכיוון  משמעותי,  הוא  זה  פער  גברים.  של  שכרם  לעומת   78.3%
כולל את השכר המשולב )שכר היסוד + תוספת הוותק(, תוספות שכר, עבודה נוספת, החזר הוצאות 
ותשלומים שונים. כך למשל, ממוצע החזר ההוצאות החודשי לנשים בשנת 2012 עמד על כ-1,051 ₪, 
לעומת 1,285 ₪ לחודש לגברים, פער של כ-19%. פער משמעותי נוסף בא לידי ביטוי ברכיבי השכר 
הנוספים ובפרט, בתשלום השעות הנוספות שמשולם במידה רבה יותר לגברים, מהדו"ח לשנת 2012 
עולה כי ממוצע השכר עבור העבודה החודשית הנוספת של נשים עמד על כ-1,819 ₪ לעומת 3,726 
₪ לגברים, שער של כ-1649%. פערים אלו הם הגורם לכך שבשנת 2012 עמד שכר הברוטו החודשי 

של אישה על 13,537 ₪ לעומת שכר הברוטו של גברים עמד על 17,480.

שכר חודשי ממוצע של נשים וגברים בשירות המדינה 2012

שכר חודשי ממוצע של נשים וגברים בשירות המדינה 2011

http://hsgs.mof.gov.il/Documents/2012-11.pdf 2012 14  דוח הממונה על השכר לשנת
15  ניתוח מגדרי של דוח הממונה על השכר במשרד האוצר לשנת 2012, נכתב על ידי מרכז אדווה במסגרת פרויקט "שוות ערך" לצמצום פער שכר מגדריים.

http://hsgs.mof.gov.il/Documents/2012-11.pdf 2012 16  דוח הממונה על השכר לשנת
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נשים מול גברים בשירות המדינה
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חלק ניכר מההסברים לפערי השכר נעוץ בכך שיש שוני יחסי בין הדירוגים שבהם מועסקים גברים 
כאשר  הדירוג,  באותו  ונשים  גברים  מועסקים  שבהן  הדרגות  מתחי  בין  וכן  המדינה,  בשירות  ונשים 
יותר במשרות בכירות )ראה פרק הייצוג ההולם(. כמו כן שיעור גבוה  גברים מועסקים בשיעור ניכר 
הממוצע  המשרה  שיעור   2012 בשנת  חלקית.  במשרה  מועסקות  המדינה  בשירות  נשים  של  יותר 
של נשים בשירות המדינה היה 90% לעומת ממוצע של 96% בקרב גברים. 92% מהגברים הועסקו 

במשרה מלאה לעומת 76.5% מהנשים. 

מבט על דירוגים נבחרים שנותחו בדוח הממונה מעלה כי:

יותר, למעט במרכיב החזר ההוצאות.  גדולים  יותר פערי השכר  גבוה  בדירוג משפטנים שבו השכר 
בדירוג האחיות פערי השכר קטנים יחסית ושכרן הפנסיוני של נשים גבוה יותר משל הגברים. מנגד יש 

פער לטובת הגברים בעבודה בשעות נוספות והחזר הוצאות. 

בחוזי הבכירים, דירוג שבו שיעור הנשים המועסקות הוא הנמוך ביותר, נמצא ששכרן של נשים גבוה 
יוצא דופן. לדברי הממונה על השכר, הסיבה לכך היא החזר הוצאות  יותר משכר הגברים. זהו נתון 

נסיעה גבוה יותר אצל נשים לעומת רכבים צמודים שנפוצים יותר אצל גברים. 

260 עובדים. גם בדירוג זה השכר הפנסיוני של  בדירוג הפארא-רפואי מספר העובדים קטן מאוד - 
נשים גבוה מזה של הגברים, אך בשאר המשתנים הפער לטובת הגברים נשמר. המשמעות היא כי 

שכר הברוטו של גברים בדירוג זה גבוה יותר בשל תוספות, בעוד ששכר הבסיס שלהם נמוך יותר. 

שיעור המועסקים בשירות המדינהשכר נטו גברים מול נשים – 2012

גבריםנשים

שכר ברוטו
גברים מול נשים – 2012
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שיעור הגברים והנשים בדירוגים נבחרים
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נתון נוסף שניתן ללמוד מהדוח הוא כי במגזר הציבורי קיים בידול תעסוקתי אופקי, ובמסגרתו נשים 
מתרכזות בענפים ובמשלחי יד שונים מגברים. מקצועות בענפים אלה מתוגמלים פחות מענפים שיש 
בהם רוב גברי מוחלט. כך למשל הדירוגים בעלי השכר הנמוך ביותר הם דירוג העובדות הסוציאליות 
ועובדות ההוראה, דירוגים שבהם שיעור הנשים הוא הגבוה ביותר. לשם השוואה, בקרב שלושת דירוגי 
השכר הגבוהים ביותר יש רוב גברי מוחלט17.  לעומת זאת בדירוג הפרקליטים, דירוג בעל שכר גבוה 
נציגות משמעותית לנשים, גם במשרות הבכירות. אף שהעדפות תעסוקתיות אינן כלולות  יש  יותר, 
הנתפסים  במקצועות  המועסקות  רבות  שנשים  מאחר  זה  נתון  להציג  בוחרת  היא  הוועדה,  במנדט 
דרך  ותשקול  כך  על  דעתה  את  תיתן  שהמדינה  הראוי  ומן  המדינה,  בשירות  מועסקות  כנשיים  

התמודדות עם מצב זה.

ניתן לראות כי גם בקרב מקצועות "נשיים" לכאורה, כמו עובדות סוציאליות ועובדות הוראה, יש פער 
כן שיעור הנשים המועסקות בדירוגים  בין נשים לגברים בשל הבדלים במתחי הדרגות. כמו  בשכר 

בעלי השכר הגבוה נמוך בהרבה משיעור הגברים בדירוגים אלה. 

יש לציין כי בידול תעסוקתי הוא תופעה המאפיינת את בחירת משלחי היד בכלל המשק, ולאו דווקא 
בשירות המדינה. כך:18 

שיעורן של הנשים המועס קות בקרב בעלי משלח יד אקדמי הגיע בשנת 2012 ל-48.6%. שיעורן   	£

של המנהלות מכלל המנהלים הגיע בשנת 2012 ל- 30.8%.

95.6 אלף נשים עבדו בתחום ההיי-טק ב-2012, והן מהוות 36.6% מכלל המועסקים בתחום זה. 	£

  .http://hsgs.mof.gov.il/Documents/2012-11.pdf :17  מצגת: ”הדוח השנתי של הממונה על השכר 2012”, זמין באתר
18  הנתונים לקוחים מלקט נתונים ליום האישה הבין-לאומי 2013, 6 במרס, למ”ס, ור‘ גם ’בידול תעסוקתי ופערי שכר בין גברים ונשים, יעל חסון ונוגה דגן-

בוזגלו, פברואר 2013, מתוך פרויקט ’שוות ערך‘ של מרכז אדווה.

עובדים
סוציאליים

מינהלי - עובדי אחים ואחיותעובדי הוראה
מדינה

עובדים חיוניים מח"רפרקליטים
אקדמאים ש.כ.חדש
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2012, כמו בשני העשורים האחרונים,  יותר מראה כי בשנת  בחינת משלחי היד ברמה מפורטת  	£

כ-41% מהנשים היו מועסקות בשישה משלחי יד נשיים מסורתיים, המאופיינים בשכר עבודה נמוך: 
"מטפלים", "עובדי הוראה בבתי ספר יסודיים ובגני ילדים ומדריכים חברתיים", "עובדי מזכירות", 
"מוכרים זבנים ודוגמנים", "פקידים אחרים", ו"עובדי ניקיון במבנים, עובדי מטבח ועובדי מכבסות".  
בכל אחד ממשלחי היד הללו, למעט "מוכרים זבנים ודוגמנים" ו"עובדי ניקיון במבנים, עובדי מטבח 

ועובדי מכבסות", הנשים מהוות כ- 70% או יותר מהמועסקים במשלח היד.

 ,₪  9,976 הייתה   2011 בשנת  גבר  של  שכירה  מעבודה  ברוטו  הממוצעת  החודשית  ההכנסה  	£

והכנסתה של אישה – 6,600 ₪. כלומר, הכנסת אישה היוותה 66% מהכנסת גבר. בעשרים השנים 
האחרונות הצטמצם הפער בהכנסה החודשית בין המינים. בתחילת שנות ה-90’ היוותה הכנסת 

אישה שכירה 57% מהכנסת גבר ומ-2002 גדל היחס והיווה יותר מ-60%. 

חלק מהפער בין המינים בהכנסה החודשית נובע מהבדל בין תשומות העבודה של נשים וגברים.  	£

36 שעות.   - 45 שעות עבודה בשבוע ונשים שכירות  2011 עבדו גברים שכירים בממוצע  בשנת 
ההכנסה  הייתה   2011 בשנת  המינים.  בין  הפער  הצטמצם  עבודה  לשעת  ההכנסה  בחישוב 
44 ₪, כלומר הכנסת  53.0 ₪ ושל אישה שכירה  הממוצעת ברוטו לשעת עבודה של גבר שכיר 

אישה לשעת עבודה היוותה 83% מהכנסת גבר. 

במדרג השכירים לפי גובה ההכנסה החודשית ברוטו היוו נשים 69% מהעשירון התחתון ורק 23%  	£

מהעשירון העליון.

בנוסף, נשים מועסקות יותר במשרות חלקיות בכלל המשק. כך 66.4% מכלל המועסקות בשנת  	£

2012 עבדו עבודה מלאה בדרך כלל )35 שעות ויותר בשבוע( ו-33.6% עבדו עבודה חלקית בדרך 
86.3% מהמועסקים עבדו עבודה  כלל )פחות מ-35 שעות בשבוע(. בקרב הגברים לעומת זאת, 
13.7% עבדו עבודה חלקית בדרך כלל. מבין הנשים שעבדו עבודה חלקית  מלאה בדרך כלל ו- 
בדרך כלל, 14.2% עבדו חלקית שלא מרצון, כלומר חיפשו עבודה במשרה מלאה או נוספת אך לא 

מצאו. מבין הגברים שעבדו חלקית בדרך כלל, 12.8% עשו זאת שלא מרצון.

יש לזכור כי השכר בשירות המדינה ובמגזר הציבורי נקבע בין היתר בשים לב לשאיפה לקבוע שכר 
תחרותי למול המגזר הפרטי. שכר תחרותי מאפשר את משיכתם של עובדים איכותיים למגזר הציבורי, 
תוך שמירה על יחס הולם בין השכר המשולם לעובדי המדינה ובין עובדי המגזר הפרטי, באופן העולה 
בקנה אחד עם ייעול ההקצאה הציבורית ועם השמירה על מגבלותיה. לפיכך, בכל הנוגע לבחינת גובה 
סולמות השכר, יש להביא בחשבון לא רק את גובה השכר, אלא גם את ההשוואה בין השכר בדירוג 
מסוים לשכר המקובל לעיסוק זה במגזר הפרטי )ככל שהוא קיים, למשל לגבי הדירוג המינהלי ודירוג 
המח"ר(. בנוסף יש להביא בחשבון לעניין זה הטבות נלוות לשכר, כגון זכאות לימי חופשה ואורך שבוע 

העבודה, המהווים רכיבים משמעותיים בכל הנוגע לאיזון בין משפחה לעבודה.

לסיכום הפרק יצוין כי הניתוח המגדרי הנכלל בדוחות הממונה על השכר באוצר בשנתיים האחרונות 
נתוני  אולם  הציבורי.  במגזר  המגדריים  הפערים  את  וללמוד  לאבחן  המאפשר  מבורך,  תהליך  הוא 
הדוח מראים שיש צורך בשינוי תפיסתי-ארגוני, המטיל על גופים ציבוריים חובה לפעול באופן אקטיבי 
לפעולותיהם  בנוגע  המשרדים  על  דיווח  חובת  הטלת  תוך  לגברים,  נשים  בין  השכר  פערי  לצמצום 

ולתוצאות הפעילות לצמצום הפערים.
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מה נעשה במדינות העולם כדי לקדם תעסוקת נשים
להגדלת  ככלי  המדינה,  שירות  לרבות  הכלכלה,  של  הכוח  מוקדי  בכל  נשים  של  שילובן  חשיבות 

הצמיחה והתמ"ג במדינה, קונה לה אחיזה במדינות רבות יותר בעולם. 

מחקרים של ה-19OECD מצאו כי אילו היה ההון האנושי הנשי מנוצל במלואו, הייתה משתפרת יכולתן 
של הממשלות לענות על צורכי האזרחים ובייחוד במדד צמצום העוני במדינות אלה. כמו כן הראה 
גבוהה  ביצועים  רמת  לידי  מביא  חברות  של  המנהל  בוועד  נשים  ריבוי  כי    201020  Catalyst מדד 
 )World Economic Forum( יותר ולהישגים גבוהים יותר של החברות21. הפורום הכלכלי העולמי
22קובע כי מדינות שבהן נשים וגברים נהנים מרמה גבוהה יותר של זכויות שוות )ובהן גישה לשירותי 

בריאות ורפואה, חינוך, גישה למשרות פוליטיות ולעמדות בכירות במשק והשתתפות שוויונית בשוק 
וחברתית, משום שהן משכילות  יותר מבחינה כלכלית  ומשגשגות  העבודה(, מדינות אלה מצליחות 

לטפל באתגרים ולגייס את האנשים בעלי הכישורים הטובים ביותר. 

בכל הנוגע למצבה של ישראל ניתן ללמוד מהדירוג, כי בהשוואה רב שנתית ישראל נמצאת במגמת 
במדד,  )בהתאמה(  וה-36  ה-35  המקומות  את  ישראל  איישה  ו-2007   2006 שבשנים  בזמן  הרעה. 
הרי בשנת 2011 היא דורגה במקום ה-54 ,בשנת 2012 – במקום ה-56, ובשנת 2013 במקום ה-53 
)בשלושת המקומות הראשונים נמצאות איסלנד, פינלנד ונורבגיה(. התחומים שבהם קיבלה ישראל 

ציונים נמוכים הם העצמה פוליטית )0.164( והשתתפות בשוק העבודה )0.691(.

נמצא כי יש קשר בין שיעור העוצמה הפוליטית של נשים ובין שיעור השתתפותן בשוק העבודה. זאת 
מכיוון שלהימצאותן של נשים בעמדות השפעה פוליטיות וכלכליות יש יכולת לסייע בשינוי מעמדן של 
נשים בשוק העבודה, הן מבחינת שיעור התעסוקה ורמת ההשתכרות שלהן, הן מבחינת המקצועות 

שבהם הן משתלבות והיכולת לאזן בין הבית לעבודה.

עם זאת יש לציין שמדינת ישראל קיבלה ב-2013 פרס מהפרלמנט האירופי על צמצום הפער המגדרי 
בחלוקת המשאבים בין נשים לגברים. בין הסיבות לזכייה - העלייה בשיעור הנשים הנושאות במשרות 
2013 ל-22.5%.  בכירות והעובדה שמספר חברות הכנסת עלה עם כינונה של הכנסת ה-19 בשנת 
זאת לאחר שבכנסת ה-18 )2009( היה שיעור הנשים 19% ובכנסת ה-17 )2006( היה שיעור הנשים 
14.2% מכלל חברי הכנסת. ישראל קיבלה את הפרס כראשונה בקבוצת מדינות המזרח התיכון וצפון 

אפריקה.

דירקטוריון  "בהרכב  כי  18א לחוק החברות הממשלתיות23, הקובע  בישראל, כתוצאה מתיקון סעיף 
של חברה ממשלתית יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים", עלה שיעור הנשים המשמשות 
ממרס   1362 מס'  ממשלה  החלטת  לפי  אולם,  ל-45%,  הממשלתיות  החברות  של  בדירקטוריונים 

2007, "ייצוג הולם" פירושו 50%. 

הסיבה לאי קידומה של ישראל במדד השוויון המגדרי נובעת מכך שמדינות רבות בעולם הכירו בצורך 
ליצור תוכנית פעולה אקטיבית לשינוי.

מחקר שנערך בקרב 14 מדינות החברות ב-OECD24 מראה כי קביעת מדיניות גיוון תעסוקתי ברורה, 
עקבית ומקיפה, הכוללת חזון, תוכנית, יעדים ובקרה, מביאה לידי קידום שוויון וגיוון תעסוקתי, לרבות 

בהקשר של קידום תעסוקת נשים.

מגדרי  שוויון  להטמעת  רב-שנתית  תוכנית  הפעלת  על  ללמוד  ניתן  שממנה  למדינה  בולטת  דוגמה 
גיבשה ופרסמה ב-2011  נורבגיה  נורבגיה. ממשלת  ושוויון מגדרי בשוק העבודה בפרט, היא  בכלל, 
תוכנית פעולה לקידום שוויון מגדרי25. התוכנית כיוונה את יעדיה לשנת 2014 והגדירה תשעה יעדים 

עיקריים:

   Gender and Sustainable Development: .Maximizing the Economic, Social and Environmental role of women. OECD, 2008  19
.Women Board Directors Catalyst Census: Fortune 500 2010  20
Women Board Directors Catalyst Census: Fortune 500 2010  21

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2013.pdf  22
חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה- 1975  23

Public servants as partners for growth”, OECD, 2011  24
.The Norwegian Government’s gender equality action plan  - Equality 2014  25 

http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Action_plan_2014.pdf :זמין באתר
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מאבק בסטריאוטיפים מגדריים;. 1
העלאת המודעות לסוגיות של מגדר ואי-שוויון מגדרי בבתי ספר ובגני ילדים;. 2
קידום איזון חיים-עבודה והשילוב בין הורות לקריירה;. 3
יצירת איזון מגדרי בכל חלקיו של שוק העבודה;. 4
יצירת חלוקה שווה יותר של המשאבים הכלכליים ושל הנגישות למוקדי הכוח והשליטה בשוק . 5

העבודה;
ייצוג שוויוני בממשלה ובמוסדותיה;. 6
שוויון הזדמנויות לגברים ולנשים במערכת הבריאות ובנגישות לשירותים רפואיים;. 7
חירות מאלימות מינית ומאלימות מסוגים אחרים המבוססת על מגדר;. 8
שוויון מגדרי בפוליטיקה הבין-לאומית.. 9

על מנת להשיג את היעדים המפורטים גובשו כמה יוזמות ותוכניות רוחביות, וכן תוכניות המופעלות 
נקודתית על ידי ארגונים וגופים העוסקים בתחום זה. להלן מקצת היוזמות הממשלתיות שגובשו:

הגנה מפני אפליה: חוק השוויון המגדרי מגן על נשים וגברים מפני אפליה מגדרית בכל תחומי החיים. 
ההגנות שמציע החוק רלוונטיות במיוחד לשוק העבודה, שכן מכוח החוק מועסקים/ות מוגנים מפני 

פיטורים, פגיעה בתנאי העבודה או מתן יחס שונה על רקע היריון, חופשת לידה או הורות.
מנת  על  היטב  ומתוכנן  פרו-אקטיבי  באופן  לפעול  מחויבים  מעסיקים  ודיווח:  פרו-אקטיבית  פעילות 
נתונים  ובו  דוח  שנה  בכל  מוגש  ההתקדמות  מידת  של  בחינה  לצורך  בארגון.  מגדרי  שוויון  לקדם 

העוסקים בתהליכי ההטמעה של שוויון מגדרי ובמצב בפועל.
הנחיות לשוויון מגדרי במגזר הציבורי: מעסיקים במגזר הציבורי מחויבים אף הם לדווח על הנעשה 

לקידום שוויון מגדרי, לפי פורמט קבוע מראש.
להתחשב  מחויבים  הממשלתיים  הגופים  מדיניות,  והתוויית  גיבוש  בעת  מדיניות:  להתוויית  הוראות 
בהשלכות שיהיו לכך על השוויון המגדרי. פעילות זו צריכה לבוא לידי ביטוי בכל דוח רשמי, תקנות, 

רפורמות וכל אמצעי אחר שמטרתו גיבוש מדיניות.
במסגרת יעדי התוכנית הוגדרו ארבעה יעדים המכוונים לשוויון מגדרי בשוק העבודה בכלל ולשוויון 

מגדרי במגזר הציבורי בפרט, תוך דגש על קידום נשים למשרות בכירות במגזר הציבורי.
יצירת איזון מגדרי בכל חלקיו של שוק העבודה:   .1

ממשלת נורבגיה מבקשת להבטיח את שילובן של נשים בתפקידי ניהול בכירים בשירות הציבורי, להפחית   
את שיעור ההעסקה במשרות חלקיות שלא מרצון, ולהקל את יכולת ההעסקה במשרות מלאות.

תהליך זה הוביל לידי כך שענפי תעסוקה בשירות הציבורי, שנחשבו עד לפני כמה עשורים לענפים   
"גבריים", נפתחו בפני נשים. כך למשל עלה שיעור העסקתן של נשים בשירותי הביטחון והמשטרה 
הנורבגיים עד כדי כך, שיותר מ-40% מכוח השיטור הנורבגי הן נשים! שינוי זה הושג בתוך שנים 

ספורות. כוח עבודה זה נעשה למשאב לשיפור תפקוד המשטרה. 
ענף תעסוקה ציבורי נוסף, שנשלט בעבר בידי גברים ובעקבות פעולותיה של ממשלת נורבגיה   
חלו בו תמורות נרחבות, הוא שיעור נשים באקדמיה. כך למשל  שיעור הנשים בקרב הסטודנטים 
עומד כיום על יותר מ-60%, בעוד שיעור הנשים בקרב הדוקטורנטים עמד בשנת 1980 על כ-10% 

בלבד. כיום שיעור הדוקטורנטיות עומד על כ-45% מכלל הדוקטורנטים.
על מנת שהממשלה הנורבגית תוכל לעמוד ביעדי התוכנית, הוגדרו כמה פעולות הכרחיות לביצוע   

והוטלו על משרדי הממשלה:  
יחד עם הרשויות המקומיות לגיבוש הסכם בדבר הסדרי העסקה גמישים  הממשלה תפעל  א 
ברשויות המקומיות, תוך עמידה ביעד של צמצום מספר המשרות החלקיות. תפקיד זה הוטל 

.)Regional Development( על משרד הפנים ועל המשרד לפיתוח אזורי
הגדלת מספר הנשים בחברות הממשלתיות, ע"י הגדלת התקינה המיועדת לנשים בלבד ומתן  ב 

הנחיות מפורשות לוועדות המינויים בחברות אלו. תפקיד זה הוטל על משרד הכלכלה.
על  מטילה  הממשלה  המדינה.  בבעלות  החברות  בקרב  המנהלות  הנשים  מספר  הגדלת  ג 

החברות את החובה לפתח אסטרטגיה לקידום נשים לתפקידי ניהול בכירים.
הממשלה תספק מימון למרכזים האזוריים לשוויון בין מינים וגיוון, כדי לפתח וליישם  תוכנית  ד 
למנהלים במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי. התוכנית  תעסוק בשאלה איך עסקים יכולים לפעול 

לשילוב מנקודת מבט של השוויון בין מינים כמעסיקים, ובמחקר רלוונטי.

את  ימפה  הניתוח  המינים.  בין  והפרדה  העבודה  שוק  של  וניתוח  מיפוי  תממן  הממשלה  ה 
ההתפלגות של גברים ונשים לפי מקצועות,  מיקום, תעשייה, שעות עבודה ומגזר.
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ייצוג שוויוני בממשלה ובמוסדותיה:   .2

בשלטון  נשים  של  הייצוג  שיעור  כ-40%,  על  העומד  הנורבגי,  בפרלמנט  הנשים  מייצוג  בשונה   
המקומי לוקה בחסר ואינו משקף את שיעורן באוכלוסייה. לצורך כך הציבה לה ממשלת נורבגיה 
שני יעדי שינוי עיקריים: א. עידוד האיזון המגדרי בכל הגופים הציבוריים. ב. דגש מיוחד על הגדלת 

חלקן של נשים בקרב ראשי הרשויות המקומיות ובמועצות המקומיות.

הפעולות שנקטה בין היתר ממשלת נורבגיה לצורך כך הן:  

לאחר בחירות 2011 לרשויות המקומיות, עשתה הממשלה הערכה של הצרכים להטמעת שוויון  א. 
מגדרי ברשויות המקומיות, ובעקבות זאת תיזום תוכנית להצגת נשים הפועלות בשלטון המקומי. 

בנוסף, במידת הצורך יישקלו צעדי חקיקה אם הקידום המגדרי לא ייטמע בפועל.

הממשלה תפרסם עלון מידע שיישלח לכל הסיעות המתמודדות בבחירות לשלטון המקומי, ובו  ב. 
פירוט המשמעויות של שילוב נשים במועצות המקומיות ובדבר הרצון בקידומן.

 - גבוהה  בעדיפות  משימה  לה  הציבה  נורבגיה  ממשלת  הבין-לאומית:  בפוליטיקה  מגדרי  שוויון   .3
לעקוב אחר ההתחייבויות הבין-לאומיות לזכויות אדם בכלל, והתחייבויות הנוגעות לשוויון מגדרי 

וזכויות נשים בפרט.
על מנת לעמוד ביעד זה נקבע כי ממשלת נורבגיה תפעל בכמה מישורים:  

  UN Millenniumתוכנית במסגרת  המגדרי,  השוויון  את  לקדם  כדי  אקטיבית  תפעל  א. 
Development Goals )MDGs(, עד שנת 2015.

באו"ם  בתהליכים  החוץ,  יחסי  במסגרת  שלה  המגדרית  המבט  בנקודת  תתמוך  הממשלה  ב. 
ובהליכים בין-לאומיים נוספים.

הממשלה תגדיל את שיעור השתתפותן של נשים בתהליכי פיתוח עולמיים ובתהליכי שלום  ג. 
בין-לאומיים.

מתוכנית זו אפשר ללמוד כי קידומן של נשים למשרות בכירות בשירות הציבורי מהווה נתח מרכזי 
במגזר  הנשים  של  קידומן  כי  מדגישה  הנורבגית  התוכנית  זאת  עם  מגדרי.  שוויון  לקידום  מתוכנית 
יכול להתרחש בלי התייחסות ליתר הפרמטרים של שוויון מגדרי, כמו: חינוך, הסברה,  הציבורי אינו 

ופעולות אקטיביות נוספות. 
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של  ניצבת בראש סדר העדיפויות  נשים בשירות המדינה  קידום תעסוקת  סוגיית  לנורבגיה,  בדומה 
מדינות מערביות נוספות, ומן הראוי להרחיב את הדיבור על שבדיה ופינלנד. בשבדיה הונהגה תוכנית 
נשים  של  הקריירה  לפיתוח  שנים  שלוש  של  ארוכה  תוכנית  זוהי  בכירות".  למשרות  נשים  ל"קידום 
הנשים  מספר  את  להגדיל  שכדי  אלה  ובין  לקחים,  כמה  זו  מתוכנית  להסיק  ניתן  המרכזי.  בממשל 
חלק  יהיה  המגדרי  שהשוויון  לוודא  כדי  מעורבת  להיות  צריכה  בכירה  הנהלה  בכירים,  בתפקידים 
ביותר  המוכשר  האדם  את  למשוך  כדי  יפותחו  עבודה  ותנאי  מבנים  אסטרטגיות,  היומי;  מהעיסוק 
לתפקיד וכדי לקשר את השוויון המגדרי לחדשנות ולצמיחה עסקית. על כך יש להוסיף את המנגנונים 
שנועדו להקל את השילוב והשמירה של מועמדים חדשים במקום העבודה ובייחוד של אלה מאוכלוסיית 
על  תשפיע  הציבורי  בשירות  עבודה  לסביבת  מוצלחת  קליטה  כי  מכרעת,  חשיבות  לכך  יש  היעד. 
ההסתגלות. נראה כי שימוש בתוכניות הדרכה לעובדים זוטרים הוא חלופה יעילה למטרה זו. הסדרים 
גמישים בעבודה, כמו עבודה במשרה חלקית ועבודה מהבית שימושיים בהחלט במשיכת מועמדים 
מרקעים שונים. על נושאי הגיוון להיות משולבים בתוכניות ההכשרה במגזר הציבורי לעובדים חדשים 
ולמנהלים, כדי לעודד ערכים של שוויון הזדמנויות. בנוסף, הכשרות מקצועיות צריכות לעבוד גם על 
כך שקבוצות מיעוט יהיו מודעות ליכולותיהן ויגישו מועמדויות, אפילו לרמות ניהוליות. בפינלנד, למשל, 
)2008 -2009(, שרואה חשיבות בכך  יושם פרויקט ושמו "קידום קריירה למנהלות במנהל המדינה" 
שמפקחים יכירו בנשים כבעלות יכולת ניהול ויעודדו נשים להשתתף בהכשרות ניהוליות. בפרויקט זה 
מעודדים מפקחים לתמוך בתכנון הקריירה של נשים בכך שיציעו להן יותר אחריות ומשימות מגוונות 
כדי לצבור ניסיון בניהול. גם במדינות אחרות ננקטו דרכי פעולה ליישום תוכנית להטמעת שוויון מגדרי: 
באוסטרליה ובניו-זילנד הוקם "גוף מתאם מרכזי" וגוף הממונה על היישום. זהו גוף מנחה ומפקח על 
בשירות  מומלצות  עבודה  שיטות  ויישום  קידום  לפיתוח,  משרדית  ואחריות  שוויון  להטמעת  תוכניות 
הציבורי; בבריטניה הוקם פורום רישות של מנהלים בכירים לצורך דיון בדרכים לקידום שוויון. במדינות 
אחרות שמו את הדגש על הסרת חסמים בהליכי גיוס לעבודה. כך למשל באירלנד נקבע כי תיאור 
ובוטלו דרישות מפלות. צרפת פעלה  יעיל,  ותכונות הנדרשות לביצוע  ישים דגש על איכויות  משרה 
התרבות  בנושא  בחינה  פרק  )הסרת  שונות  לאוכלוסיות  חסמים  ולהסרת  הקבלה  מבחני  להתאמת 
המקומית(. באוסטרליה, ביפן ובהולנד הדגישו את שיפור ההון האנושי בגיוס באמצעות חינוך, קורסי 
הכשרה, מלגות וכו'. באירלנד, בהולנד ובניו זילנד נעשתה הכשרה של חברי ועדת הבוחנים לנושאים 

של גיוון. 

לסיכום, ברחבי העולם מתבססת ההכרה בחשיבות שילובן של נשים בכל מוקדי הכוח של הכלכלה, 
ובכלל זה בשירות המדינה, ככלי להגדלת הצמיחה בת הקיימא במדינה. המבט ההשוואתי חושף כי 
רתימת המודעות של מקבלי ההחלטות במדינה ובמוקדי הכוח, והטמעה חוזרת של חשיבות הנושא, 

מסייעת בחשיבות הנושא. 
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נושאים בעלי השלכה מגדרית ברפורמה לשיפור מנגנוני
ניהול ההון האנושי בשירות המדינה

ב-30 ביוני 2013, כ"ב בתמוז התשע"ג, אימצה הממשלה את דוח ועדת הרפורמה בניהול ההון האנושי 
בשירות המדינה. בדוח הוועדה ניתן דגש מיוחד על קידום ושילוב נשים בשירות המדינה בכלל ובסגל 

הבכיר בפרט.

בבסיס הרפורמה עמדה התפיסה שיש לעבור מתהליכים תגובתיים לתהליכי תכנון ארוך טווח, תוך 
נשים  איתור  ולדרוש  קריירה  מסלולי  לבנות  הוחלט  זו  תפיסה  בעקבות  ובקרה.  פיקוח  על  הקפדה 

מתאימות. 

במסגרת הרפורמה הוכנסו כמה עוגנים מַשני מציאות למטרה זו:
אלו  "תוכניות  מהיר.  קידום  מסלול  וליצירת  מצטיינים  לאיתור   – המדינה  לשירות  מכינה  תוכניות   .1
נשים  ייצוג  ואסטרטגית על  יאפשרו, במסגרת בחירת המצטיינים, להשפיע בראייה ארוכת טווח 
בעמדות ניהול והשפעה. מתוך כך, כבר בעת הבחירה לתוכניות אלו תינתן העדפה מתקנת לנשים, 

ובשאיפה למספר זהה של נשים וגברים מקרב כל מחזור קליטה לתוכנית".

תהליך המיון והבחירה לתוכניות אלו יוגדר מענה על 'מכרזי מאגר/עתודה' – כך שיוכלו להתמודד   
במכרזים פנימיים.

נציב  יקבע  זה,  ניהולית בכירה. ביחס לשתי הקבוצות במאתר  ולעתודה  ניהולית  מאתר לעתודה   .2
והכלל  המשרדית  הניהולית  העתודה  בהגדרת  נשים  לייצוג  מחייב  כמותי  מדד  המדינה  שירות 

שירותית."

- איתור הנשים המתאימות ונקיטת פעילות יזומה לצורך עידודן להגיש  איתור מועמדים אקטיבי   .3
מתאימות  נשים  די  מצאו  לא  אם  אקטיבי,  פנייה  בתהליך  המדינה.  בשירות  למשרות  מועמדות 
למשרה המוצעת, על האחראי לתהליך לנמק זאת מפורשות בתהליך תיעוד עבודתה של ועדת 

הבחירה."

ושנתי,  רב-שנתי  תהליך  על  בהתבסס  ייעשה   - המדינה  בשירות  הבכירות  הניהול  משרות  איוש   .4
לקידום  פוטנציאל  ביניים שזוהו כבעלי  בדרגי  יכולות של מנהלים  ופיתוח  הכולל תכנון, הערכה 
יינתן דגש על  בתהליכי התכנון  ושל מנהלים מכהנים בדרג הניהול הבכיר.  ניהול אלה,  לעמדות 

הבחינה המגדרית, תוך מתן ביטוי להיבטי ההעדפה המתקנת." 

טיפול בחסמים מוכרים במסגרת הרפורמה:  .5

בהנחיות למשרדים – דגש על יעדים כמותיים. א. 

מעבר למדידת תפוקות ואיכות עבודה )ופחות מדד של שעות(. ב. 

שינוי בתהליכי המיון  - מותנה גם בבחינה בידי הממונה על מעמד האישה. ג. 

ניתוח ותיאור עיסוקים, לרבות דרישות סף, יהיה כפוף לבחינה מגדרית. ד. 

בוועדת בוחנים יינתן ייצוג לבני שני המינים, וככל הניתן בשיעור זהה.  ה. 

תגובש תורת הכשרה והסמכה מקצועית למרכזי ועדות המכרזים וכן לחברי הוועדות )בתחילה  ו. 
לנציגי המשרדים(. בהכשרה יינתן דגש ללימוד סוגיית הייצוג ההולם. 

ההנחיה למשרדים היא: "בנייה מיטבית של ההון האנושי היא כזאת המבטאת הקפדה לשילוב  ז. 
אוכלוסיות שונות זו מזו26, ובכך ליצור גיוון )Diversity(, המביא לידי גיוון יכולות, וביטוי לצרכים 

בראייה לאומית".

בשירות  ההנהגה  שכבת  ופיתוח  תכנון  תהליכי  זאת  ובכלל  האנושי,  להון  התכנון  "תהליכי  ח. 
המדינה, יאפשרו ליזום וליישם תהליכי העצמה וייצוג הולם באוכלוסיות אשר עד כה, בתהליכי 

ההתנהלות שבהם היה מרכיב הניהול חלקי בלבד, לא צלחו".

26  לעניין זה – ביטוי לגיוון מגדרי, דמוגרפי, ואף אוכלוסיות ייחודיות אשר נקבעו כהולמות להגדרה המזכה להעדפה מתקנת על פי חוק 
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ניהול ההון האנושי בשירות המדינה, בנושאים  יובאו ציטוטים מדוח הרפורמה לשיפור מנגנוני  להלן 
שפורטו לעיל:

אימוץ נתיבי כניסה חיצוניים למצוינות, כנתיבים המהווים חלק ממערכת הקליטה לשירות.

ההישג הנדרש עם השלמת יישום השינוי:

החברה  חיי  על  ולהשפיע  המדינה  בשירות  להשתלב  השואפים  לאלה  סדורים  כניסה  נתיבי  סלילת 
בישראל, בעלי רקע מקצועי, אישיותי וערכי ההולם את צורכי השירות.

המדינה  שירות  של  האתוס  עיקרי  על  השאר  בין  ישמרו  שיאומצו  התוכניות  לבחירת  הקריטריונים 
חסמים  בהסרת  הצורך  לרבות  ותושביה,  המדינה  אזרחי  לכלל  הפתוח  א-פוליטי,  מקצועי  כשירות 
ובייצוג הולם לנשים, לבני מיעוטים, ולאנשים עם מוגבלות )בהתאם לסעיף 15א לחוק המינויים(. זאת 
טווח  ארוכת  בראייה  להשפיע  המצטיינים,  בחירת  במסגרת  יאפשר,  אלו  תוכניות  של  אימוצן   – ועוד 
ואסטרטגית על ייצוג הולם לנשים בעמדות ניהול והשפעה. מתוך כך, כבר בעת הבחירה לתוכניות אלה 
ובשאיפה למספר זהה של  כי תינתן העדפה מתקנת לנשים,  נציבות שירות המדינה להבטיח  תפעל 

נשים וגברים מקרב כל מחזור קליטה לתוכנית.

אודות  על  מידע  מאגר  תקים  התוכניות  הנהלות  עם  בשיתוף  המדינה  שירות  נציבות  כי  מומלץ  עוד 
בוגרי תוכניות הכשרה חיצוניות המיועדות לדרגי ניהול ביניים)mid-level )management, כגון27: 
החונכים  של  המלצות  כולל  המשתתפים,  על  מלאים  פרטים  המכיל  ועוד,  מנדל  מעוז-סיל,  וקסנר, 
מתוך השירות, פירוט של הפרויקטים שלהם ועוד, כמאגר איכותי המתאים לאיוש משרות שפורסמו 

במכרז פומבי. 

תכנון רב-שנתי ומעגל התכנון השנתי

ההישג הנדרש עם השלמת יישום השינוי

תכנון ארוך טווח להון אנושי של שירות המדינה, המתקיים על-ידי מערכת לתכנון אסטרטגי בנציבות 
המרכזיים28  המטה  גורמי  עם  פעולה  שיתוף  וניתוח,  מחקר  יכולות  על  שמבוססת  המדינה,  שירות 

ופעילות משלימה במערך ההון האנושי של משרדי הממשלה המונחה על ידו.

"... בעיצוב ההנחיות למשרדים יושם דגש, בין השאר, על הגשמת יעדים לאומיים כלליים ובהם: הגשמת 
יעדים בנושא ייצוג הולם לנשים בתפקידים הבכירים, ייצוג הולם לבני מיעוטים, בני העדה האתיופית 

ולאוכלוסיות נוספות במיקוד. 

"...איוש משרות הניהול הבכירות בשירות המדינה ייעשה בהתבסס על תהליך רב-שנתי ושנתי, הכולל 
תכנון, הערכה ופיתוח יכולות של מנהלים בדרגי ביניים שזוהו כבעלי פוטנציאל לקידום לעמדות ניהול 
אלה, ושל מנהלים מכהנים בדרג הניהול הבכיר לצורך המשך העסקתם ותנועתם במסגרת מסלול 
הקריירה )לרוחב או לאורך רובדי הניהול הבכיר(. בתהליכי תכנון אלה יינתן דגש על הבחינה המגדרית, 

תוך מתן ביטוי להיבטי ההעדפה המתקנת." 

".....על בסיס תהליך ניתוח עיסוקים סדור29 אשר ייבחן בין השאר בראייה מגדרית, תחדד נציבות שירות 
המדינה את תנאי הסף למשרות הסגל הבכיר, באופן שיבטיחו את מינויים של המנהלים המוכשרים, 

המנוסים והמתאימים ביותר למשרות אלה."
הקפדה לשילוב אוכלוסיות שונות30,  בנייה מיטבית של ההון האנושי היא כזאת המבטאת  "...בנוסף, 

ובכך ליצור גיוון )Diversity(, המביא לידי גיוון יכולות, וביטוי לצרכים בראייה לאומית."

המדינה,  בשירות  ההנהגה  שכבת  ופיתוח  תכנון  תהליכי  זאת  ובכלל  האנושי,  ההון  תכנון  "...תהליכי 
ההתנהלות  בתהליכי  כה,  עד  אשר  באוכלוסיות  הולם  וייצוג  העצמה  תהליכי  וליישם  ליזום  יאפשרו 

שמרכיב הניהול בהם היה חלקי בלבד, לא צלחו."

27 אזכור של תוכניות אלה נועד לצורך המחשה, ואין בכך הבעת עמדה כי ההמלצה תהיה תקפה לגבי בוגרי תוכניות אלה   דווקא. כמו כן יוב הר כי המאגר 
יוקם בכפוף לכל ה וראות הדין המחייבות

28  משרד ראש הממשלה, משרד האוצר
29 ראה הרחבה לעניין זה בפרק העוסק במיצוי פוטנציאל ההון האנושי 

30 לעניין זה – ביטוי לגיוון מגדרי, דמוגרפי, ואף אוכלוסיות ייחודיות אשר נקבעו כהולמות להגדרה המזכה להעדפה מתקנת על פי חוק 
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ניתוח עיסוקים
ניתוח העיסוקים הוא אמצעי להשגת יעדים רבים העומדים במוקד הרפורמה, ובמרכזם  יצירת מסלולי 

קריירה, אשכולות מקצועיים ואצילת סמכויות תקינה למשרדים, ועל כן החשיבות הרבה ביצירתו. 
בדבר  תורתית  לקביעה  תהליך  להוביל  נדרשת  האנושי,  ההון  לעניין  המוביל  המטה  כגוף  הנציבות, 
תקינה, תהליכי גזירת היכולות והכישורים האנושיים בצד היכולות המקצועיות מתוך ניתוח עיסוקים 

למשרות בשירות ועוד. 
עם השלמת התפיסה התורתית הגנרית יש ליישמה ביצירת אשכולות העיסוקים המקצועיים, וביצירת 
יהיה ניתוח עיסוקים שנדרשת  ספר משרות ממשלתי. לעניין זה, תפקיד הנציבות בראש ובראשונה 
בו ראיית רוחב, לרבות אשכולות מקצועיים, מפתחות תקינה אחידים למבנים ארגוניים בגופים דומים 

)יחידות או יחידות משנה(, וספר משרות ממשלתי.
על נציב שירות המדינה למנות ועדות עדכון לכל אחת מהסדרות המקצועיות, שמשימתן לא תהיה 
רק חד-פעמית ליישום התפישה התורתית החדשה, אלא תוגדר משימה מתמשכת, המחייבת עדכון 
שוטף וקבוע למשרות ולעיסוקים המוגדרים בסדרה. בתהליך זה תשולב כחלק בלתי נפרד מאישור 

ומעדכון ניתוח העיסוקים, בחינה מגדרית."
מערך האבחון והמיון

"... השינוי במערך המיון יתאפיין בכמה תחומים: מבחני מיון באמצעות גורמי חוץ, ומכאן נגזר הצורך 
זימונים  הפצת  המיון;  למכוני  המדינה  שירות  נציבות  בין  מובנה  ופיקוח  התקשרות  מערך  ליצירת 
מקוונים למועמדים לאחר אישורם במערכת הקדם מיון; קטלוג כלל המקצועות והעיסוקים בשירות 
המדינה למטריצת אשכולות מיון, ובניית הליך מיון מותאם תפקיד ודרגת המשרה אל מול מכוני המיון 

החיצוניים; שימור מידע על מועמדים שעמדו בהצלחה בהליך אבחון תעסוקתי31.

איתור מועמדים אקטיבי: 

"... לצורך מקרים ייחודיים, שבהם יתעורר צורך לגיוס שלא ניתן לענות עליו באמצעות פרסום פומבי כנהוג 
כיום )לדוגמה – משרות הדורשות הצבתם של בעלי כישורים ייחודיים, אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם או 
מתקשות בהגשת מועמדויות וכדומה(, תתקין נציבות שירות המדינה ותקבע דרכי איתור אקטיביות וייחודיות 
לאיתור האוכלוסיות המתאימות, הגעה אליהן ונקיטת פעילות יזומה לצורך עידודן להגיש מועמדות למשרות 
בשירות המדינה. יש להדגיש כי פעילות זו לא תעמוד בסתירה לעקרון ההזדמנות השווה או לצורך במעבר 
הולם של תהליך המיון והבחירה. לעניין זה, דווקא בשל היוזמה והפעולה האקטיבית )הדומה במידת מה 
לוועדת איתור(, יש חשיבות רבה לפנות לנשים המתאימות לדרישות הייחודיות ולהציע להן להתמודד על 
התפקידים הנדרשים לאיוש. בתהליך פנייה אקטיבי, אם לא מצאו די נשים מתאימות למשרה המוצעת, על 

האחראי לתהליך לנמק זאת מפורשות בתהליך התיעוד של עבודת ועדת הבחירה. "

"...מימוש הכללים התומכים באובייקטיביות הבחירה - בראש ובראשונה יש לפעול וליישם את הכללים 
שנועדו להטיה משיקולים זרים. לפי חוק המינויים וכללי המכרזים, הסמכות למנות את חברי ועדת 
הבוחנים מצויה בידי נציב שירות המדינה32. ההחלטה בדבר הוספת נציגים נוספים מטעם נש"מ או 
בעלי  אובייקטיבים  גורמים  מהיותם  נובעת  בוועדה,  המשרד  נציגי  על  נוסף  בוועדה,  הציבור  מטעם 
נקודת מבט שונה מזו של נציגי המשרד, ומהצורך לממש בקרה על ההליך. מינוי נציגים אלה על ידי 
המשרד הנוגע בדבר בעצמו, עלול לאיין את תפקידם כאמור לעיל.......נציבות שירות המדינה נדרשת 

לוודא כי בוועדה יינתן ייצוג לבני שני המינים, וככל הניתן בשיעור זהה." 

זה  )ובכלל  המשרדים  לנציגי  מקצועית  והסמכה  הכשרה  תורת  נש"מ  תגבש  הראשון  "...בשלב 
ללימוד  יינתן  דגש  הדעת.  את  עליהם  לתת  שנדרש  והמשפטיים  הארגוניים, המקצועיים  התהליכים 
ההכשרה  תהליכי  להטמעת  תוכנית  הנציבות  תגבש  השני  בשלב  כי  יומלץ  ההולם(.  הייצוג  סוגיית 
ופגישות   ,)e-learning( מרחוק  ממוחשב  לימוד  לשלב  יכול  ההסמכה  תהליך  לנציגים.  וההסמכה 

פרונטליות שיכללו היבטים נוספים."

"....נציבות שירות המדינה תקבע כללים המבטיחים ומבססים בתוך המשרד הממשלתי, את השיתוף 
בין גורם משאבי אנוש לממונה הישיר למשרה בתהליך בניית תיאור התפקיד, וכן בקביעת המבחנים 
המקצועיים הנדרשים לאיוש המשרה, וכל זאת בכפוף לאישור נש"מ. בתהליך זה יינתן ביטוי לבחינה 
ייחודית,  למשרה  למיון  מותאם  הליך  נדרש  אם  במשרד.  האישה  מעמד  על  הממונה  של  מגדרית 

לבקשת המשרד, יציע אגף בכיר בחינות ומכרזים, ככל הניתן, הליך מיון מותאם למשרה זו."
31 בתהליך תוגדר בחינה מגדרית של המועמ דים כדי למנוע א פליה

32  סעיף 26 לחוק המינויים, וסעיף 36)א( לכללי המכרזים. כמו כן, פסקאות 11.456)ה(, 11.457)א(2 ו- 12.363)ג(
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תקציר סקירת דיוני הוועדה
הוועדה החלה את עבודתה ביום 7.10.13, ג' בחשוון התשע"ד, וקיימה תשע ישיבות מן המניין.

בפני הוועדה הוצגו נתונים על ידי גורמים שונים בנושאים שיפורטו להלן. כמו כן נפגשה יו"ר הוועדה, 
גב' דלית שטאובר, עם הגורמים האלה:

פרופ' רבקה כרמי – בנושא קידום נשים במקצועות הרפואה 	£

פרופ' שלמה מור יוסף – מנכ"ל הביטוח הלאומי, בעבר מנהל בי"ח הדסה הר הצופים ירושלים 	£

פרופ' עמי פישמן – מנהל האגף לגניקולוגיה ומיילדות במרכז הרפואי מאיר כפר סבא 	£

מר משה דיין – נציב שירות המדינה 	£

הגב' יעל מבורך – סגנית אגף מקרו במשרד האוצר 	£

מר קובי אמסלם – הממונה על השכר במשרד האוצר 	£

מר הראל לוקר – מנכ"ל משרד ראש הממשלה 	£

ח"כ עליזה לביא - ראשת הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי בכנסת. 	£

השרה ח"כ לימור לבנת – שרת התרבות והספורט ויו"ר ועדת השרים למעמד האישה 	£

הנושאים שבהם דנה הוועדה:

גיבוש דרכי העבודה של הוועדה והנושאים שבהם תדון. . 1

בחינה עובדתית של נתוני העסקה של נשים בשירות המדינה. . 2

ניתוח שכרן של נשים בשירות המדינה לעומת גברים.. 3

ניתוח הרכבי ועדות מכרזים ואיתור ודרכי פעולתן, ניתוח נתוני ניגשים וזוכים.. 4

ניתוח החסמים שמוצבים בפני קידום נשים בשירות המדינה מנקודת מבטן של העובדות וכפי . 5
שניתן ללמוד עליהם מניתוח נתונים. 

לימוד וניתוח החסמים לקידום נשים בספרות המקצועית. . 6

לימוד הרפורמה בשירות המדינה ובחינת השלכותיה על קידום נשים.. 7

בחינת ההשלכות של תוכנית הסגל הבכיר ברפורמה של שירות המדינה על קידום נשים.. 8

סקירת המדינות שבוצעו בהן  רפורמות לקידום נשים.. 9

לימוד על דרכי פעולה ומנגנונים שמצויים בעולם לקידום נשים בשירות המדינה.. 10

בחינת ההמלצות של ועדות קודמות בכל הנוגע לקידום נשים.. 11

בחינת דרכים לקידום שירות המדינה כמקום עבודה תומך משפחה בעבור עובדיו ועובדותיו.. 12

בחינת המנגנון לטיפול בהטרדות מיניות. 13

קביעת יעדים ומודלים להסרת החסמים והטמעת השוויון המגדרי בשירות המדינה. 14

חקיקה ופסיקה רלוונטית בישראל. 15

דוח מבקר המדינה – ייצוג נשים בתפקידים הבכירים בשירות הציבורי מרס 2014. 16

ניסוח המלצות הוועדה לקידום נשים בשירות המדינה.. 17

בפני הוועדה הוצגו נתונים ומידע בנושאים הרלוונטיים, כמפורט להלן:

נשים . 1 ייצוג  על  המדינה  שירות  בנציבות  האישה  מעמד  לקידום  האגף  של  סטטיסטיים  נתונים 
בדרגות הבכירות בשירות המדינה, לפי פילוחים שונים )נספח א(, והצגת פעילות האגף לקידום 
נשים בשירות המדינה ופעילות הממונות על קידום מעמד האישה )נספח ב ונספח ב1( - עו"ד 

טלילה שחל–רוזנפלד, מנהלת האגף לקידום נשים, נציבות שירות המדינה.
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הצגת הרפורמה בשירות המדינה והשלכותיה על קידום נשים )נספח ג( וקידום אפשרות עבודה . 2
מהבית )נספח ד( - מר רונן שפירא, מנהל אגף בכיר לתכנון אסטרטגי ומדיניות בנציבות שירות 

המדינה.

הצגת נתוני הממונה על השכר במשרד האוצר בנוגע לפערי שכר בין נשים לגברים בפילוחים . 3
שונים )נספח ה( - הגב' חמוטל בן-דור, סגנית הממונה על השכר, משרד האוצר.

י( עו"ד טלילה שחל–. 4 ונספח  )נספח ח, נספח  ט   – סקירת חסמים העומדים בפני קידום נשים 
רוזנפלד, מנהלת האגף לקידום נשים, נציבות שירות המדינה.

פעילות . 5 והצגת  בפרט,  הציבורי  ובשירות  בכלל  נשים  לקידום  בעולם  הנעשית  הפעילות  הצגת 
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה במשרד הכלכלה )נספח ו( - עו"ד אינה סולטנוביץ'-דוד, נציבה 

אזורית בנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, משרד הכלכלה.

הצגת הרפורמה במערך הגיוס והמיון בשירות המדינה שמנוהלת על ידי האגף למכרזים ובחינות . 6
נציבות  ומכרזים,  בחינות  בכיר  אגף  גבריאלה אשכנזי, מנהלת  הגב'   - בנציבות שירות המדינה 

שירות המדינה.

בשירות . 7 למשמעת  באגף  המדינה  בשירות  מיניות  הטרדות  על  בתלונות  הטיפול  מנגנון  הצגת 
רווית  ועו"ד  המדינה,  בשירות  המשמעת  על  הממונה  רוזנברג,  אסף  עו"ד   – ז(  )נספח  המדינה 

קודינסקי, ממונה )תובעת בכירה ואחראית על תחום הטרדות מיניות(.

הצגת מידע הנוגע לאופן החלת נושא העבודה מהבית על ידי האגף לממשל וחברה, משרד ראש . 8
הממשלה - מר רועי דרור, מרכז בכיר )תוכניות ממשלה של משרדי הממשלה(, האגף לממשל 

וחברה, משרד ראש הממשלה.

נייר עמדה של פרויקט "שוות ערך" בכל הנוגע לשכר שווה בין נשים לגברים.. 9

ניתוח מגדרי של דוח הממונה על השכר לשנת 2011 של מרכז אדווה.. 10

סקר ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים 2011,  המוסד לביטוח לאומי, . 11
מינהל המחקר והתכנון.

דוח הוועדה לבחינת מקום עבודה תומך משפחה.. 12

חקיקה ופסיקה רלוונטיות.. 13

14 .2014 מרס  הציבורי  בשירות  הבכירים  בתפקידים  נשים  ייצוג   - המדינה  מבקר  דוח   מסקנות 
)נספח י"ב(.

את  תפיסתן  על  ללמוד  במטרה  המדינה  שירות  עובדות  בקרב  מיקוד  קבוצות  שתי  כינסה  הוועדה 
החסמים העומדים בפני נשים לקידום לעמדות בכירות. 

העובדות מלמדות כי נשים בשירות המדינה הן משכילות יותר, ותיקות יותר, מאיישות דרגים בשירות 
המדינה, אבל הן מאיישות פחות תפקידים בכירים. קיים קושי ניכר במעבר של נשים מניהול דרג ביניים 
לעמדות הבכירות. בנוסף, בדירוג המח"ר, עלה פער בולט במיוחד בין ייצוג של נשים בדרגות נמוכות 
יותר לייצוגן בדרגות הגבוהות יותר.  בנוסף, על אף שיעורן הניכר של רופאות בבתי חולים, יש תת ייצוג 
בולט של נשים במשרות בכירות בבתי חולים – הבא לידי ביטוי במספר מנהלות מחלקות ומנהלות בתי 

חולים. נשים אף מגישות פחות מועמדות לתפקידים בכירים.

עובדות  ושל   ביניים בשירות המדינה  דרג  מיקוד של מנהלות  לקיים קבוצות  הוועדה  לפיכך בחרה 
בדירוג המח"ר בקרב עובדות המדינה, וזאת כדי לבחון את החסמים כפי שהם נתפסים על ידי עובדות 

המדינה.
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הדיונים בקבוצות המיקוד העלו את הדברים האלה:

החסמים כפי שהם נתפסים על ידי עובדות המדינה

חשש מהתמודדות על מכרזים - התחושה שהם מובטחים מראש לאחד המועמדים, גיוס מבחוץ   £
של מנהלים במקום לקדם עובדות מבפנים. 

נשים  שיש  פי  על  שאף  תחושה  קיימת  קידום,  פוטנציאל  קיים   – לקידום  מצומצמות  אפשרויות   £
מתאימות, כאשר נפתחים מכרזים, נבחרים אנשים מחוץ לשירות המדינה.

סביבת עבודה -  מערכת שמעריכה שיטות של גברים, סביבת עבודה גברית בתפקידים הבכירים   £
באופן שמרתיעה ומקשה על נשים להשתלב בתוכה, העדר רישות חברתי של נשים.  

רב מכישלון,  וחשש  על תפקידים  גברים  מול  ביטחון בהתמודדות  חוסר   – חסמים בקרב הנשים   £
מחסור במודלים נשיים בתפקידים בכירים שיהיה ניתן ללמוד מהן ולשאוף להגיע להישגים כמו 
קבלת  לאחר  ולתמיכה  לקראת,  לעידוד  זקוקות  עצמי.  בשיווק  נוספים  לכלים  זקוקות  שלהן, 

התפקיד.

בין המחויבות של התפקיד הבכיר למחויבות ההורית  - חשש מהתנגשות  איזון משפחה-עבודה   £
והמשפחתית. 

חסם גיאוגרפי – הקידום מחייב לעתים ניידות ועבודה )בד"כ( בירושלים. נשים מעדיפות להישאר   £
בתפקידים נמוכים יותר במחוזות כדי להיות קרובות לבית ולילדים. 

ומינוי מקורבים, דרישות  - חוסר מידע לגבי אפשרויות קידום, פוליטיקה פנימית  ההליך המכרזי   £
מפלות לכאורה בתיאורי התפקיד. 

הטרדות מיניות.  £

פתרונות שהוצעו על ידי הנשים בקבוצות המיקוד:

גמישות בשעות העבודה ותשלום עבור עבודה שמתבצעת בבית  £

מתן האפשרות לעבוד יום בשבוע ברחבי הארץ, בקרבת מקום המגורים )במשרדי ממשלה  שבהם   £
אין כיום אפשרות כזאת(.

קורסים להעצמה ועידוד נשים להתקדם.  £

חניכה - מנטורינג.   £

מדיניות הנהלה המחויבת לקידום נשים.  £

עידוד נשים להתמודד ולשקול תפקידים בכירים על ידי הממונים עליהן.   £

פורום מנהלות – מרבית המנהלים כיום הם גברים וחשוב עד מאוד להקים פורום של רישות חברתי   £
ויצירת מודלים של מנהיגות נשית בקרב עובדות המדינה.

בין  הזדמנויות  שוויון  לעודד  כדי  פניות,  ונטולי  אובייקטיביים  מכרז  הליכי  קיום  על  ופיקוח  בקרה   £
המועמדים. 

יצירת נגישות גבוהה יותר לשלוש קריות הממשלה בירושלים.  £

סיוע בפתרונות לילדים צעירים במהלך שעות העבודה ובחופשות.  £

בין הסוגיות שנבחנו ונדונו: 

האם יש השפעות מגדריות על הערכה של עובדים וכיצד ניתן לנטרל זאת.   £

האם מעבר לבחינת תפוקות בניגוד לתשומות יסייע לקדם את השוויון המגדרי .  £

הצורך בנקיטת פעולות יזומות על מנת לוודא שנשים יגישו מועמדות לתפקידים בכירים בשיעור   £
מספיק, ושתהליכי הבחירה יקדמו ייצוג הולם לנשים. 

כחלק מהצעדים לקידום נשים למשרות בכירות בחנה הוועדה אפשרויות לקביעת מכסות לייצוג   £
מקצועיים,  מאגר  מכרזי  ממשל,  עמיתי  תוכנית   - המדינה  לשירות  העתודה  בתוכניות  נשים  של 

סטודנטים מצטיינים. 
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נבחנה האפשרות של קביעת מכסות של נשים בתפקידים מסוימים ולחלופין פתיחת תפקידים   £
בכירים בפרק זמן מסוים לנשים בלבד.

דרכים לשינוי תפיסות ועמדות חברתיות ובכלל זה הסברה בקרב מנהלים בשירות המדינה.   £

שעובדים  הנוספות  בשעות  מהפער  בעיקר  נובעים  המדינה  בשירות  השכר  פערי  כי  למדה  הוועדה 
כגון אחזקת רכב. בנוסף נמצא פער בהקצאת  וכן מפערים בהחזרי ההוצאות,  גברים לעומת נשים 
כוננויות בין גברים לנשים. גברים עובדים יותר שעות נוספות וגם נוסעים בתפקיד מחוץ לעיר, ומקבלים 

תשלום בעבור שעות נוספות והחזר הוצאות אשל יותר מנשים.  

פערי שכר – הוועדה ביקשה לתת מענה לפערי השכר בגין שעות נוספות והוצאות אש"ל על ידי בחינת 
בגין  תשלום  לאשר  אפשר  יהיה  שבהם  התנאים  ושל  מהבית  עבודה  שעות  ביצוע  של  האפשרויות 

עבודה מהבית.

ואחידים,   שקופים  קריטריונים  לגיבוש  ממנו  שעלה  והצורך  אלחנני  שרה  בפס"ד  גם  דנה  הוועדה 
והגדרת תיאורי העיסוק והתנאים הנדרשים למשרות. זאת כדי להימנע מהטיות מגדריות. הוועדה דנה 
עוד בפערי השכר הנוצרים מהשוני בהגדרת התפקיד, אף שייתכן מצב שבו התפקיד הוא למעשה 
זהה )ראה למשל פס"ד בעניין שרה אלחנני(. הוועדה ראתה מקום להגדיר קריטריונים ברורים ואחידים 

למתן חוזה בכירים.

חוזה  להענקת  תפקידים  לפי  ברורים  קריטריונים  ליצירת  האפשרות  את  גם  לבחון  ביקשה  הוועדה 
בכירים.

דוחות קודמים
כבר בשנת 1978 הוגשו לממשלה המלצותיה של ועדת נמיר בנושא עבודת נשים. בשנת 1989 פעלה 
בנושא זה ועדת קוברסקי, ובשנת 1998 הוגש הדוח של ועדת פלור בעניין שכר נשים בשירות המדינה.

נושא קידום שירות המדינה כמקום עבודה תומך משפחה נדון בשתי ועדות קודמות:

נציב שירות  ע"י  נושא מקום עבודה תומך משפחה  הוועדה לבחינת  2008 מונתה  6 באוקטובר  ביום 
רוב  כי  על רקע ההכרה  וביוזמת הרשות לקידום מעמד האישה,  הולנדר,  דאז, מר שמואל  המדינה 
הנשים יוצאות כיום לעבוד מחוץ לבית, אך עדיין נושאות בנטל העיקרי של גידול הילדים וטיפול במשק 
הבית – דבר המקשה על שילובן בעולם העבודה ומהווה את אחד החסמים העיקריים לקידומן במקום 

העבודה.

ולהגיש  הורים  של  לצורכיהם  העבודה  סביבת  להתאמת  הדרכים  את  לבחון  היה  הוועדה  תפקיד 
המלצות ליישום העקרונות בשירות המדינה. 

לנציב שירות  הוגש   2010 ובאוקטובר  הוועדה עמדה מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה  בראש 
המדינה הדוח המסכם של עבודתה. להלן עיקרי המלצותיה:

הנהגת יום בשבוע של יציאה מוקדמת לכל העובדים/ות.. 1

שעות עבודה גמישות.. 2

מעבר למדד תפוקות ואיכות במקום מדד של שעות.. 3

קביעת ישיבות לאחר השעה שלוש תחייב הודעה מראש של 72 שעות.. 4

הכרה חלקית ומתואמת של הסדר עבודה מהבית.. 5

אפשרות לחזרה מדורגת מחופשת לידה.. 6

הטמעת נוהל של תיאום ציפיות עם הממונה הישיר.. 7

הרחבת רשת המעונות והגנים.. 8

הפעלת קייטנות לילדי העובדים/ות.. 9

הדרכת הממונים והדרכת העובדים בנושא עקרונות תומכי משפחה.. 10

קביעת יעד של ייצוג נשים בהנהלת הארגון.. 11
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בעקבות הדוח האמור התקבלה החלטת ממשלה מס' 2838, מיום 10.2.2011, ולפיה יוקם צוות בין-
משרדי לבחינת המלצות הדוח.  

החלטת ממשלה זו קבעה כי בראש הצוות יעמוד נציב שירות המדינה, וכי בצוות יהיו חברים מנהלת 
במשרדי  סמנכ"לים  ושני  האוצר  במשרד  השכר  על  הממונה  נציג  האישה,  מעמד  לקידום  הרשות 

הממשלה, שייבחרו על ידי נציב שירות המדינה. 

במסגרת עבודתו בחן הצוות את הדרכים להתאמת סביבת העבודה לצורכיהם של הורים המועסקים 
בשירות המדינה, ועל-סמך זאת גיבש המלצות ליישום דרכי הפעולה בשירות המדינה.

המצב בעולם:
בפני הוועדה הוצג המצב בעולם, שממנו היה ניתן ללמוד על החשיבות של נקיטת פעולות אקטיביות 
שקבעו  אלה  הן  המדינה  בשירות  נשים  קידום  בתחום  ביותר  המתקדמות  המדינות  נשים.  לקידום 
הביצוע  חובות  על הביצועים.  גם מפקחת  והיא  הממשלה,  באחריות  מדיניות ממשלתית, המבוצעת 
ההתקדמות  על  ולדווח  לפקח  שמחויבים  במשרדים  הבכירים  הגורמים  על  בהתאם  הוטלו  והדיווח 
היום-יומי של  כי השינוי מתרחש כאשר השוויון המגדרי מהווה חלק מהעיסוק  בארגון שלהם. עלה 
ההנהלה, לרבות תכנון מראש וסיוע לעובדות המועמדות לקידום )לדוגמה במקומות מסוימים בעולם 

מקפידים לתת לעובדות משימות ניהול, כדי שיצברו ניסיון ניהולי(. 

וגורם אחראי  בזמן  מוגדרים  יעדים  של קביעת מדיניות ממשלתית בקביעת  דנה בחשיבות  הוועדה 
לביצועם, כמו גם בצורך בקיום מנגנון שיפקח על התקדמות ועל עמידה ביעדים.

רפורמה – מכרזים וועדות בוחנים   
הוועדה דנה בנושא ההשלכות המגדריות של הרפורמה בשירות המדינה. בעקבות דיונים אלה נמצא 

כי בסגל הבכיר הכולל דרגות 42 -44 קיימות כ-700 משרות וכ-100 מכרזים בשנה. 

שמבנה  חשש  עלה    44-  42 בדרגות  לנשים  זכוכית  תקרת  על  מלמדים  שהנתונים  העובדה  בשל 
הפירמידה המוצע במסגרת הרפורמה יהיה חסם לנשים, ולכן ביקשה הוועדה לאפשר לנשים לגשת 

לכל המכרזים. 

המדינה  לשירות  המכינות  המצוינות  מסגרות  בקרב  נשים  של  השווה  ייצוגן  חשיבות  נדונה  כן  כמו 
)אלכא, צוערים לשירות המדינה( והוסכם שחשוב להקפיד על ייצוג נשים גם במסגרות אלה.

הוועדה דנה בחשיבות הטמעת חשיבה מגדרית בוועדות המכרזים והבוחנים. עלה הצורך בהכשרות 
מסודרות בנושא מגדר לחברי הוועדות. 

בשל  והאיתור.  המכרזים  ועדות  חברי  בקרב  לנשים  שווה  ייצוג  לקיים  הכרח  הוועדה  ראתה  כן  כמו 
תת הייצוג הניכר של נשים בתחום הרפואה בתפקידים של מנהלי מחלקות בבתי חולים, יש חשיבות 

להחיל שוויון מגדרי גם בקרב חברי הוועדה לבחירת מנהלי בתי חולים. 

נסקרו מחקרים בעולם על הערכה בחסר של עבודת נשים והוצע לערוך תצפיות ובקרה על עבודת 
ועדות הבוחנים, כדי לבחון את קיומן של הטיות מגדריות בבחינת המועמדים/ות. 

נדון הצורך בהקמת מאגר ממוחשב של מועמדות לתפקידים בכירים, אשר ינוהל ע"י גוף חיצוני שיבצע 
התאמה בין דרישות התפקיד למועמדות ודרכים לאיתור אקטיבי.

המדינה  בשירות  לתפקידים  בקליטה  צה"ל  לפורשי  שניתנת  העדיפות  האם  בשאלה  דנה  הוועדה 
)שמשמעותה בפועל פטור ממכרז פומבי( יש בה כדי ליצור אפליה. 

קריטריונים  הכללת?  ולמנוע  התפקיד  תיאורי  ואת  התפקיד  הגדרות  את  לבחון  הצורך  עלה  כן  כמו 
שאינם נדרשים לביצוע התפקיד.

פעילות בקרב הנשים 
וקריאת תלוש  והבנת רכיבי השכר  נדונה החשיבות שבהעלאת המודעות אצל העובדות לזכויותיהן 
השכר. לשם כך ולשם עידוד נשים להתמודד על מכרזים עלה הצורך לקיים הסברה, הכשרות העצמה 
גמול  לצורך  אלה  בקורסים  להכרה  תמיכה  שתינתן  כך  על  דובר  והעובדים.  העובדות  בקרב  וידע 

השתלמות.
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מענה נוסף שביקשה הוועדה להתייחס אליו הוא יצירת רישות חברתי של נשים ומנהלות באמצעות 
פורום מנהלות.

בנוסף נבחן מנגנון המנטורינג ככזה שיכול לסייע לקידום נשים. הוועדה דנה ביתרון של מנטורינג של 
מנהלות ממשרד אחד למנהלות במשרד אחר והכשרת מנהלים מתאימים להיות מנטורים, שיסייעו 

לאמן עובדות בצורה מקצועית ושיטתית. 

יכלול תכנים שיש  הוועדה מצאה לנכון להציע שיום האישה הבין-לאומי הנחגג במשרדי הממשלה 
בהם העצמה מקצועית או היבטים מגדריים בהיקף של 80% לפחות מתוכני היום.

איזון משפחה-עבודה 
להיות  לגברים  וגם  נוספות  שעות  לעבוד  לנשים  לסייע  יכול  מהבית  עבודה  בעבור  לתשלום  אישור 
פעילים יותר מבחינת האחריות ההורית. הוועדה ביקשה לבחון כיצד ניתן לממש את הפיקוח והתשלום 
בעבור עבודה מהבית. דובר גם על בחינת מאפייני עבודת נשים שלא מתוגמלים כלכלית. בנוגע לדיון 
עבודה  המאפשרים  עיסוקים  בוועדה  הוצגו  מהבית  עבודה  בעבור  תשלום  לקבל  אפשרות  למתן 
החלטה  ביישום  הסיכויים  בצד  הקשיים  נדונו  בורר(.  )פסק  לפרקליטים  לאישור  הבסיס  וכן  מהבית, 

כזאת והחלופה של הסכם גלובלי.

הוצע לבצע פיילוט של היתר עבודה מהבית להורים עובדי מדינה, וזאת למשך שנתיים. לאחר שנתיים 
ייבדק ניצול השעות הנוספות מהבית ו/או העלייה בהיקף השכר, וכן תיבדק ההשפעה על קידום נשים. 
התקציבים  ואגף  השכר  על  הממונה  נציגי  של  החולקת  דעתן  מול  דעות  ברוב  התקבלה  ההמלצה 
באוצר. אלה הביעו חשש מכך שמתווה זה חורג מהמגמה לפיקוח הדוק יותר על שעות עבודתם של 
עובדי המדינה, ובכלל זאת המגמה למעבר להסכמי עבודה הכוללים דיווח נוכחות במשרד, וכן בשל 
לניצול  חשש  ולפיכך  ברורות,  תפוקות  של  מדידתן  את  המקשים  הציבורי,  במגזר  העבודה  מאפייני 
לרעה של מנגנון זה גידול בהיקף הניצול של השעות הנוספות ללא תוספת תפוקה יעמיס על תקציב 
ויפגע באיכות השירות לאזרח. הוועדה בחנה את המלצות הוועדות הקודמות שדנו בנושא  המדינה 

קידום נשים וקידום מקום עבודה תומך משפחה.

הוועדה דנה באפשרות לקבוע ישיבות בעלות חשיבות אסטרטגית במהלך יום העבודה )ולא בשעות 
הנוספות( ובאפשרות לקבוע יום בשבוע שבו לא ייערכו ישיבות אחה"צ.

הטרדות מיניות 
בקבוצות  הדיון  לאחר  ואולם  המיניות,  ההטרדות  בנושא  לדון  שלא  דרכה  בתחילת  החליטה  הוועדה 
עלה  המדינה,  בשירות  נשים  של  לקידום  החסמים  כאחד  המיניות  ההטרדות  נושא  הוצג  שבו  המיקוד, 

הנושא לדיון בוועדה.

בוועדה נסקרו דרכי המניעה וההסברה של שירות המדינה, שנעשות לאחר בניית מערך מותאם לשירות 
המדינה ע"י האגף לקידום נשים והגורמים המדריכים, הן במשרדים - ע"י הממונות על מעמד האישה, הן 

בכל הקורסים של נציבות שירות המדינה.

ולעדות בבית הדין, מניעת  ליווי לחקירה  )לרבות  והתמיכה במתלוננים/ות  בדיון אף פורט מנגנון הליווי 
התנכלויות ונקיטת אמצעים מנהליים לביצוע הפרדה בין הנילון והמתלוננת, במידת הצורך(.

ובין הממונה מטעם החוק  בוועדה התעורר הצורך לבחון הפרדה בין תפקיד הממונות על קידום נשים 
למניעת הטרדות מיניות, וכן הצורך בהגדרה מדויקת של תפקידים אלה והבחנה ביניהם.  

בנוסף הוצג בפני הוועדה כי אגף המשמעת פועל במקרים של הטרדה מינית בהתאם לנטלי ההוכחה 
או  עבירות המשמעת,  ככל  מיניות  יש להתייחס להטרדות  בדין הפלילי. עלתה השאלה האם  הקיימים 

שמא יש לתת לכך מענה נפרד של שירות המדינה. 

את  תואם  ואינו  מורכב  הוא  מיניות  בהטרדות  הטיפול  שנושא  מסקנה  לידי  הוועדה  באה  הדיון  לאחר 
המטרות שלשמן הוקמה הוועדה. עם זאת, לנוכח הצורך שהתעורר בקרב עובדות המדינה עצמן, הוחלט 
להמליץ על בחינה מחודשת של תפקיד הממונות על מעמד האישה והפרדתו מתפקיד הממונה על  נושא 

הטיפול בתלונות על הטרדות מיניות, כמו גם על הגדרה מדויקת של התפקיד והסמכויות. 
הנתונים שהוצגו בפני הוועדה מוצגים בפרק הנספחים.

כמו כן יוחדו שתי ישיבות מן המניין לגיבוש ההמלצות.
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רקע להמלצות הוועדה
מפורטות להלן המלצות הוועדה לקידום נשים בשירות המדינה. 

לפתחה של הוועדה עמד האתגר של בחינת המצב הקיים בהתייחס לנעשה בנושא בעבר, ומציאת 
שבילים פורצי דרך לקידום השוויון בין המינים בשירות המדינה, באופן העולה בקנה אחד עם הנעשה 
במדינות אחרות. בצד זאת ביקשה הוועדה לעמוד באתגר של הצגת המלצות בעלת ישימות גבוהה 

לטווח הקרוב ולטווח הרחוק.

יישומיות שמתבססות על משאבי מדינה  בטווח הזמן הקרוב הייתה מטרת הוועדה להציג המלצות 
המדינה  בשירות  יוטמע  זה  שינוי  ארגוני.  תרבותי  שינוי  של  תהליך  ויתניעו  המכריע,  ברובם  קיימים 
וישמש קרקע פורייה להמשך השינוי עד השגת שוויון מלא בין המינים. בטווח הזמן הרחוק הובא בפני 
הוועדה כי פערי שכר מגדריים בשוק העבודה נובעים במידה רבה מבידול תעסוקתי בין המינים, שיש 

לתת עליו את הדעת בתהליכים אסטרטגיים של תכנון כוח אדם ושל הכשרת ההון האנושי.33

הבסיס החוקי להמלצות
עקרון השוויון המגדרי: כבר עם הקמתה של המדינה היא חרתה על דגלה את עקרון השוויון לכל   £
יהיה לאשה  אזרחיה. חוק שוויון הזכויות נתן ביטוי חקיקתי לשוויון זכויות גמור לנשים: "דין אחד 
ולאיש לכל פעולה משפטית; וכל הוראת חוק המפלה לרעה את האשה, באשר היא אשה, לכל 
את  המעגנים  יסוד  חוקי  נחקקו  בטרם  עוד  נתפס,  זה  חוק  לפיה".  נוהגים  אין  משפטית,  פעולה 
עקרונות כבוד האדם וחירותו, כחוק בעל "ייחוס מיוחד" ומעמד בכיר, שעל בסיסו יושמה ונאכפה 
זכות האישה ליטול חלק שווה בתחומי הפעילות הציבורית והחברתית, שנחשבו לפנים לנחלתם 

של גברים בלבד. 

סעיף 15א לחוק שירות המדינה מינויים תשי"ט–1959 קובע כי על הממשלה לפעול לקידום ייצוג   £
הולם בקרב עובדי שירות המדינה בהתאם ליעדים שתקבע, ולשם כך, בין היתר: משרד ויחידת 
סמך הנוגעים בדבר וכן נציב שירות המדינה ינקטו אמצעים נדרשים; )סעיף 15א)ב((. כמו כן החוק 
נציב שירות המדינה נדרש להגיש לממשלה אחת לשנה המלצות בדבר היעדים שעל  כי  קובע 

הממשלה לקבוע )סעיף 15א)ג((.

החלטת הממשלה מס' 548 מיום 28.4.1985 קובעת כי משרדי הממשלה והרשויות הכפופות להם   £
יאמצו מדיניות פעולה החותרת ליתר איזון בייצוגן של נשים בתפקידים בכירים, בוועדות ממשלתיות 
ובגופים מייעצים, ומטילה את האחריות על חברי הממשלה ליישום מדיניות זו במשרדים, בחברות 

וברשויות )ראה נספח יא(. 

פעולות  לנקוט  יש  אפליה  מניעת  על  נוסף  כי  קובעת   1.1503 לממשלה  המשפטי  היועץ  הנחיית   £
במקרה  לנקוט  חובה  מטיל  אלא  אפליה  באיסור  מתמצה  אינו  השוויון...  "עקרון  השוויון:  להשגת 
הצורך פעולה אקטיבית להשגת שוויון מהותי. ההעדפה המתקנת אינה חריג לעקרון השוויון, אלא 

נגזרת הכרחית ממנו ואחת הערובות המרכזיות להגשמתו".

נשים  אפליית  ביטול  בדבר  האו"ם  אמנת  את  ישראל  אשררה   1991 בשנת  בין-לאומיות:  אמנות   £
לצורותיה )1979(. המדינות החתומות על אמנה זו מגנות את אפלייתן של נשים ומתחייבות, בין השאר, 
לגלם את עקרון השוויון של גברים ונשים בחוקותיהן או בתחיקה מתאימה אחרת, להימנע ממעשה או 

מנוהג של אפליית נשים ולהבטיח כי הרשויות ומוסדות הציבור יפעלו על פי התחייבות זו. 

33  בכל הנוגע לשירות המדינה, שני הדירוגים הגדולים הם הדירוג המינהלי )44%( ודירוג האחים )והאחיות, ליתר דיוק(, כולל אחים/אחיות בריאות הציבור 
מיוצגות  ופחות  ומינהלי  פרקליטות  משפטניות,  אחיות,  סוציאליות,  עובדות  ומיקרוביולוגים(,  )ביוכימאים  בכ"מ  בדירוגי  מוחלט  רוב  מהוות  נשים   .)22%(

בדירוגים רופאים, מהנדסים וטכנאים. הנתונים לקוחים מדוח פעילות שנתי, האגף לקידום נשים ושילובן, עו"ד טלילה שחל-רוזנפלד )דצמבר 2013(.
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ידי  נ' ממשלת ישראל קבע כי יש להגדיר את הייצוג ההולם הנדרש על  5755/08 יעל ארן  בג"צ   £
המעסיק, כדלקמן: "יש לבדוק את הייצוג לעומקו ולרוחבו של השירות. יש לבצע הן חיתוך אנכי 
)בדיקת שיעורי הייצוג בין המינים בכל הדרגות במשרד או ביחידה( והן חיתוך אופקי )בדיקת שיעור 
יש לבחון  ובמילים אחרות,  והמשרדים(".  היחידות  ובדירוג מקצועי מסוימים בכל  הנשים בדרגה 
קיומו של ייצוג הולם בכלל הדרגות והמשרות ולא להסתפק בבדיקה מספרית כללית של כמות 

העובדים בתוך הארגון מתוך האוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם. 

שייחשב  השיעור  מהו  לשאלה  התייחס  ישראל  ממשלת  נ'  הנשים  שדולת   453/454/94 בג"צ   £
"ביטוי הולם" לנשים בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות וקבע כך: "בהיעדר נסיבות מוכחות 
שווה  ייצוג  מתן  כמחייב  הולם"  "ביטוי  לפרש  יש  המינים,  אחד  לבני  יתר  משקל  מתן  המצדיקות 
לגברים ולנשים. יש להיזהר מפני השתרשותה של התפיסה הגורסת כי מתן ייצוג כלשהו לנשים 
עשוי להיחשב למתן ביטוי הולם לייצוגן." )מתוך דברי כבוד השופט א. מצא(. אין צורך במשפט הזה 
לדעתי. הוא לא מוסיף דבר לדיון והוא מכניס בלבול. יש פה בסך הכל אזכור של פסק דין רלבנטי 

לייצוג הולם

בג"צ 2671/98 שדולת הנשים נ' שר העבודה ורווחה פסק כי יש לעשות מאמצים ולערוך חיפוש   £
לנשים.  הולם  ייצוג  בנושא  בחוק  החובה  את  למלא  כדי  מתאימות,  מועמדות  לאיתור  אקטיבי 
המשמעות המעשית היא שעל החייבים בייצוג הולם על פי חוק לפעול בדרך אקטיבית להשגתו, 

בין היתר על ידי ייצוג לאוכלוסיות היעד. 

בע"ע ארצי 621/07 שמואל גונן נ' רות זוארץ קבע כי הייצוג ההולם יופעל אך ורק כלפי מועמד/ת   £
הזכאי/ת להעדפה מתקנת בהתאם לקבוע בסעיף 15 לחוק שירות המדינה )מינויים( תשי"ט – 1959 
ובאופן הזה: ייצוג הולם והעדפה מתקנת יכולים להיבחן ולהישקל רק בנוגע לקבוצת שוויון מסוימת 
ובמקום שבו מתקיימים "כישורים דומים" בין המועמדים הרלוונטיים. את קבוצת השוויון בית הדין 
מגדיר קבוצה הכוללת את המועמדים שנמצאו מועמדים מובילים בעיני חברי הוועדה. בנוסף בית 
הדין קובע כי ועדת הבוחנים היא זו שבוחרת את הקבוצה שבה תישקל הפעלת הכלל של העדפה 
מתקנת, על מנת להשיג ייצוג הולם. קבוצה זו אינה חייבת לכלול את כל המועמדים העונים על 
תנאי הסף הקבועים למשרה. חובה נוספת שחלה על ועדת הבוחנים היא קיום פרוטוקול מובנה 
וברור בנושא: "הדיון בחובת הייצוג ההולם צריך להיעשות באופן מובנה, תוך בדיקה השוואתית 

סדורה של נתוני המועמדים וכישוריהם, ולזכות לתיעוד המאפשר ביקורת".

ציבוריות  בוועדות  ההולם  הייצוג  חובת  במסגרת  כי  קבע  רה"מ  נ'  איתך  עמותת   5660/10 בג"ץ   £
חלה חובה על הגוף לתור באופן אקטיבי אחר מועמדות ולנקוט פעולות פוזיטיביות לאיתור ומינוי 
מועמדות מתאימות, לרבות הסתייעות בגופים ציבוריים חיצונים ומקצועיים. על המשרד הממנה 
חלה חובה לפעול בשקידה ראויה לייצוג הולם של נשים בוועדה. דבר נוסף שקבע היא לגבש נוהל 

ליישום החובה לשלב נשים בוועדות ציבוריות. 
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המלצות הוועדה
קביעת מדיניות שוויון מגדרי  .1

)להלן: הנציבות( תבוא בדברים עם הרשות לקידום מעמד האישה  נציבות שירות המדינה   1.1
2014 הצעת החלטה  ותגיש לממשלה עד אוקטובר  ועם נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, 
הכוללת תוכנית חומש לייצוג הולם של נשים בתפקידים בכירים )להלן: התוכנית(. התוכנית 
תכלול יעדים ואבני דרך וכן יעדים דיפרנציאליים לייצוג הולם של נשים בתפקידים בכירים,  
הינן  ומטרתה  זו  תוכנית  שאיפת  סמך.  ויחידת  משרד  כל  של  ומאפייניו  לצרכיו  המותאמים 

התקדמות ליעד ממשלתי של 50% ייצוג נשים בתפקידים בכירים בשירות המדינה. 

במסגרת חובתו של נציב שירות המדינה )להלן: הנציב( לפי סעיף 15א לחוק שירות המדינה 
)מינויים(, תשי"ט-1959, להגיש המלצות בדבר היעדים שעל הממשלה לקבוע, כדי לעמוד 
ויחידות  יציג הנציב בפני הממשלה מדי שנה את עמידת המשרדים  בחובת הייצוג ההולם, 

־הסמך והממשלה ככלל ביעדי התוכנית באותה שנה. עדכון זה נועד להביא להתקדמות שי
טתית ליעד שיעמיד את שיעור הנשים בסגל הבכיר בשירות המדינה על  50% לפחות. 

בהתאם להחלטת ממשלה מס' 548 מיום 28.4.1985 בנושא "שוויון הזדמנויות לנשים בשירות   1.2
המדינה וברשויות הכפופות למשרדי הממשלה", יודגש כי השרים יהיו אמונים על יישום היעדים 
ייצוג הולם במשרדיהם וביחידות הסמך  הקבועים בהחלטות הממשלה ובהוראות הנציב בדבר 
הכפופות להם. בישיבת הממשלה הסמוכה ליום האישה הבין-לאומי,  ידווח כל שר בתיאום עם 

הנציב על עמידת משרדו ביעדים ועל הפעולות שננקטו לקידום נשים במשרד.

דיון בפורום מנכ"לים בנושאים הקשורים לקידום נשים בשירות המדינה,  יהיה  אחת לשנה   1.3
ובכלל זה דיון בחסמים לקידום נשים ובדרכים להתמודדות עמם, הצגת הצלחות בקביעת 
תוכנית פעולה ובהשגת יעדים במשרדים. אחת לשנה ינהל כל מנכ"ל דיון בהנהלת המשרד 
באופן  ידווחו  המשרד  של  ההולם  הייצוג  יעדי  במשרד.  מגדרי  ושוויון  נשים  קידום  נושא  על 
הממשלה  להחלטת  )בהתאם  הממשלה  משרדי  של  השנתיות  העבודה  בתוכניות  שוטף 

מספר 4028 מיום 25.12.2011(. 

נציבות שירות המדינה תקבע תכנית עבודה בנושא ייצוג הולם של נשים בתפקידים בכירים,   1.4
ותפעל מול הסמנכ"לים למינהל ומשאבי אנוש ליישום היעדים המשרדיים. בכל משרד תוכן 
הסמנכ"לים  המשרד.  מנכ"ל  בחתימת  ותאושר  הנציבות,  ליעדי  בהלימה  עבודה  תוכנית 
למינהל ומשאבי אנוש ידווחו לנציבות שירות המדינה בתום חצי שנה ממועד הגשת תוכנית 
העבודה. בתום כל שנת עבודה יתקיים תהליך מעקב ובקרה סדור של הנציבות על העמידה 

ביעדים.

יהיו  הסמך  וביחידות  הממשלה  במשרדי  אנוש  ומשאבי  למינהל  הבכירים  הסמנכ"לים   1.5
החלטות  ליישום  במשרד,  האישה  מעמד  על  הממונה  עם  בשיתוף  האחראיים  המנהלים 
הממשלה והתוכנית ויחויבו בדיווח חצי-שנתי למנכ"ל המשרד. הממונות על מעמד האישה 
החלטות  יישום  לצורך  תהליכים  וביצוע  ייזום  על  אחראיות  יהיו  הסמך  וביחידות  במשרדים 
נציבות  אנוש.  ולמשאבי  למינהל  הבכירים  הסמנכ"לים  עם  בשיתוף  והתוכנית  הממשלה 
שירות המדינה תקיים אחת לשנה, בסמוך ליום האישה הבין-לאומי, דיון בנושא שוויון מגדרי 

בפורום סמנכ"לים למינהל ומשאבי אנוש.

לכלל  הזדמנויות  שוויון  בנושא  הכשרה  המדינה  שירות  נציבות  תקיים  לשנתיים  אחת   1.6
כחלק  הסמך,  וביחידות  הממשלה  במשרדי  אנוש  ומשאבי  למינהל  הבכירים  הסמנכ"לים 
עם  בהתייעצות  תתבצע  זו  הכשרה  הבכיר.  לסגל  הכלל-ממשלתית  ההכשרות  מתכנית 

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה ועם הרשות לקידום מעמד האישה. 

הוועדה ממליצה לנציבות לבחון בחינה מגדרית את התקשי"ר ואת הנחיות הנציב. בחינה זו   1.7
תיעשה לגבי כל ההוראות הרלוונטיות ותימשך עד 3 שנים.

הוועדה ממליצה להעניק את "אות המעסיק המתקדם" אשר מוענק מדי שנה ע"י הנציבות   1.8
למנהל משרד או יחידת סמך, שקידם את הארגון להשגת היעדים שנקבעו לו בהתאם לסעיף 
יעניק ראש  נציב שירות המדינה. את האות  נוספים על פי החלטת  ועל פי קריטריונים   ,1.1

הממשלה במסגרת ישיבת הממשלה הסמוכה ליום האישה הבין-לאומי.
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סגל בכיר  .2
סגל  בכיר,  סגל   – ניהוליות  נשים בעתודות  לייצוג   50% של  יעד  יקבע  שירות המדינה  נציב   2.1
בו  יהיה  לא  זה  יעד  כניסה לשירות המדינה.  תוכניות המצטיינים שמאפשרות  ובכל  ביניים, 
כדי לפגוע בעקרון "הכשירות" העומד בבסיס תפיסת הקידום לפי כישורים והפגנת ביצועים 

מוכחת.

הנציב יקבע דרכי איתור אקטיביות לאיתור נשים המתאימות להיכלל בסגל הבכיר המתמנה   2.2
ונקיטת פעילות   )reaching out( באמצעות ועדות איתור, ובכלל זה פעולות הגעה אליהן
ובכירות  בכירים  של  רשת  תגבש  הנציבות  זה:  ובכלל  מועמדות.  להגשת  לעידודן  יזומה 
בשירות המדינה ובכלל החברה והמשק, והם יתבקשו להמליץ לוועדות איתור על מועמדות 
מתאימות לדרישות התפקידים הרלוונטיים. מהלך זה יכול להתקיים באמצעות הפצת קול 
קורא בדבר התפקיד המוצע לרשת בכירים ובכירות, כדי לעורר את המודעות ולעודד יותר 

נשים לגשת למכרזים. 

בין חברי ועדות איתור יינתן ייצוג שווה לבני שני המינים, תוך אפשרות לסטייה של חבר אחד   2.3
חייב  הממנה  יהיה  יתאפשר  לא  הדבר  בהם  במקרים  אי-זוגי.  הוא  הוועדה  חברי  כשמספר 
בנימוק. לשם כך תגבש הנציבות מאגר של נשים בכירות בשירות המדינה בכל מיני תחומים, 
ועדת  נשים שסיימו את תפקידן בהצלחה בשירות המדינה. במקרים שבהם הרכב  לרבות 

האיתור נגזר מתפקידים מאוישים )ex officio( ניתן לאשר הרכב עם אישה אחת.

מועמדות  הגישו  לא  הולם  בשיעור  נשים  שאם  כך  האיתור  ועדות  נוהל  את  יעדכן  הנציב   2.4
נוספות  ראויות  נשים  לעידוד  יזומות  פעולות  לנקוט  האיתור  ועדת  חברי  על  יהיה  לתפקיד, 
החלטה  ולקבל  המועמדים  רשימת  את  לבחון  אחראית  תהיה  הנציבות  מועמדותן.  להגיש 
לפעול  האיתור  ועדת  לחברי  לאפשר  מנת  על  המועמדויות,  הגשת  מועד  הארכת  בדבר 
יו"ר ועדת האיתור, ובכלל זה  כנדרש. תהליכים אלה יתועדו כחלק מפרוטוקול הוועדה ע"י 

הצעדים שננקטו כדי להעלות את מספר המועמדות לתפקיד ומה היו תוצאותיהם. 

נציבות שירות המדינה תקים פורום למנהלות בדרגות הביניים ולמנהלות בדרג הבכיר מכלל   2.5
המדינה  בשירות  נשים  של   )network( חברתי  לרישות  ישמש  הפורום  הממשלה.  משרדי 

ולקידום דיון בסוגיות הנוגעות לקידומן של נשים בשירות המדינה.

ע"י  הרפורמה  במתווה  שהוצעה  הבכיר  הסגל  לפירמידת  תיקון  לגבש  ממליצה  הוועדה   2.6
והעתודה  המדינה  בשירות  הבכיר  הניהול  שכבת  בעניין  יסוד  "עקרונות  בפרק  הנציבות 
44-42( יפוצל   ,45-43 הניהולית הבכירה". לפי המתווה המוצע סגל בכיר ב' )במתח דרגות 
לשלושה רבדים על פי היקף האחריות המקצועית והשונות המקצועית. הקידום בין הרבדים 
של סגל זה, כך נקבע במתווה הרפורמה, יהיה במהותו הדרגתי ובהתאם למהלך של רוטציות/

קדנציות. 

הנציב ינחה את ראש מינהל הסגל הבכיר לאשר לנשים, אשר עומדות בשאר הקריטריונים,    
היעדים  השגת  לשם  ב',  בכיר  סגל  של  במשרות  איתור  המכרזים/ועדות  לכלל  לגשת 

הממשלתיים והמשרדיים בהתאם לסעיף 1.1 לעיל. 

הוועדה  הממשלתיים,  החולים  בבתי  הבכיר  בסגל  נשים  של  יחסית  הנמוך  השיעור  לאור   2.7
מקצועי  לקידום  הדרישות  את  מגדרי  באופן  לבחון  הבריאות  ולמשרד  לנציבות  ממליצה 
הדעת  את  לתת  יש  בעיקר  הבחינה.  למסקנות  בהתאם  כלים  ולהציע  הרפואה,  בתחום 
לדרישות האקדמיות לקידום ובהן השתלמויות בחו"ל ופרסום מחקרים, שהם החסם העיקרי 

לקידום נשים.
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מכרזים  .3
ומפרשת  כפי שמורה החוק  הייצוג ההולם  חובת  ויישום  לשם הטמעת החשיבה המגדרית   3.1

הפסיקה, ינחה הנציב לפעול בין היתר באמצעות: 

קביעת דרכי הפצה ייעודיות ליידוע על פרסום מכרזים מתוך מטרה להגיע לקהלי יעד   .1
פוטנציאלים של מועמדות איכותיות.

יצירת מאגר של נשים היכולות לשמש כחברות בוועדות מכרזים, שינוהל בידי מנהלת   .2
אגף המכרזים בשירות המדינה.

אחד  חבר  של  לסטייה  אפשרות  )תוך  המינים  שני  לבני  שווה  ייצוג  יינתן  בוחנים  בוועדות   3.2
כשמספר חברי הוועדה הוא אי-זוגי(. במקרים בהם הדבר לא יתאפשר, יהיה הממנה חייב 

בנימוק ובתיעוד. הנהלים הרלוונטיים ישונו בהתאם להמלצה זו.

הערכה  ומרכזי  בוחנים  ועדות  איתור,  ועדות  וחברות  לחברי  שתינתן  ההכשרה  במסגרת   3.3
ישתתפו  וכן  מגדרי  ושוויון  הולם  ייצוג  בנושא  הכשרה  תשולב  המדינה,  בשירות  ברפורמה 
בהרצאות ריענון בנושאים אלה תוכן ההרצאות וההכשרות יעשה בהתיעצות עם נציבות שיויון 

הזדמנויות בעבודה והרשות לקידום מעמד האישה.

מרכזי  ושל  המבחנים  של  מגדרית  בחינה  תיכלל  והמיון  האבחון  מערך  שינוי  במסגרת   3.4
ההערכה  במרכזי  מדגמיות  תצפיות  לערוך  מוצע  למיניהן.  הסימולציות  כולל  ההערכה, 

ובוועדות הבוחנים ולהטמיע השינויים הנדרשים, כדי לאתר הטיות מגדריות בתהליכי המיון.

בוחנים,  לוועדות  מתקנת  העדפה  ליישום  נוספות  הנחיות  תפרסם  המדינה  שירות  נציבות   3.5
יגובשו  אלו  הנחיות  דומים.  כישורים  של  בהקשר  לבחינה  פרמטרים  היתר  בין  המפרטות 

בהתייעצות עם נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה. 

הוועדה תומכת בהחלטה שנקבעה בדוח הרפורמה שעניינה מעבר ממכרז פנימי למכרז בין-  3.6
משרדי, כדי להרחיב את אפשרויות הקידום לכלל עובדי שירות המדינה, לייצר תחרות הוגנת 

יותר על משרות בכלל וכאמצעי לקידום נשים בפרט.
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תקינה ומשרות  .4
לשם הגברת השקיפות של הקצאת רכיבי שכר משתנים, המנהל הכללי בכל משרד או יחידת   4.1
סמך יקבע ויפרסם הנחיות להקצאת רכיבי שכר משתנים )כגון: כוננויות, שעות נוספות, תקני 
על  מסוימות  לקבוצות  הקצאות  בהיעדר  או  בהקצאות  מובנית  אפליה  ולביטול  ועוד(  רכב 
בסיס גורף. יובהר כי אין בקביעת הנחיות כאמור כדי לפגוע בעצמאות שיקול דעתו המקצועי 
של מנהל יחידה בניהול משימות יחידתו והקצאת המשאבים לקיום תעדוף זה. הנציב יבחן 
בכל שנה את הקצאתם של רכיבי שכר אלו בחתכים שונים ובכלל זה בחלוקה מגדרית, בכל 
משרד ויחידת סמך. נתונים אלה יוצגו בדוח ההשוואה בין שכר נשים לשכר גברים המתפרסם 

על ידי הממונה על השכר.

לקביעת  משרדית  ועדה  המנכ"ל  ימנה  סמך  ויחידת  ממשלתי  משרד  בכל  כי  ינחה  הנציב   4.2
אנוש,  ומשאבי  למינהל  הסמנכ"ל  בראשות  משתנים,  שכר  רכיבי  של  השנתית  ההקצאה 
והממונה המשרדית  ובהשתתפות הממונה המשרדית על מעמד האישה. מלבד הסמנכ"ל 
על מעמד האישה, תמנה הוועדה שלושה חברים נוספים – מנהל משאבי אנוש ושני מנהלים 
מקצועיים בכירים במשרד. הוועדה תקבל לידיה את כלל רכיבי השכר המשתנים המוקצים 
למשרד ותמליץ למנכ"ל על חלוקתם לשנה הקרובה על פי ההנחיות שקבע המנכ"ל. הוועדה 
השונות  היחידות  לצרכי  בהתאם  המשתנים  השכר  רכיבי  כלל  הקצאת  את  למנכ"ל  תציג 
תהיה  המשתנים  השכר  רכיבי  שהקצאת  כך  לפעול  ותידרש  מגדרית,  לחלוקה  לב  ובשים 
יאשר  המנכ"ל  מגדריים.  שכר  פערי  צמצום  של  היעד  זה  ובכלל  המשרד,  ליעדי  בהלימה 

בחתימת ידו את הקצאת רכיבי השכר המשתנים מדי שנה. 

ולנציבות  המשרד  למנכ"ל  להגיש  אנוש  ומשאבי  למינהל  הסמנכ"לים  את  תנחה  הנציבות   4.3
הקצאה  נוספות,   שעות  וניצול  להקצאה  המתייחס  מגדרית,  מפולח  דוח  המדינה  שירות 
יקבע  זה  דוח  סמך  על  לתפקידים.  בחלוקה  רכב  תקני  וניצול  להקצאה  וכן  כוננויות,  וניצול 
מנכ"ל המשרד בשיתוף הממונה על מעמד האישה במשרד, יעד משרדי לצמצום פערי שכר 
בהתאם  שתוקם  משרדית  ועדה  לעבודת  יועבר  זה  יעד  אלה.  מרכיבים  הנובעים  מגדריים 
לאמור בסעיף 4.2 להלן ויפורסם בתוכנית העבודה המשרדית )בהתאם להחלטת הממשלה 

מספר 4028 מיום 25 בדצמבר 2011(. 

נציבות שירות המדינה תבחן את תיאורי התפקידים בשירות המדינה על בסיס ניתוח עיסוקים   4.4
לתפקיד,  דרגות  )מתח  משרות  לתקני  אחידים  קריטריונים  ותקבע  שקופים  פרמטרים  לפי 
ישולב  זה  הליך  השכר.  רכיבי  של  שוויונית  חלוקה  שיאפשר  באופן  ולקידום(,  תקן  לשינוי 
ולגבי  המדינה,  בשירות  הרפורמה  במסגרת  המתבצעת  הכללית  התפקיד  תיאורי  בבחינת 

התיאורים שיגובשו במסגרת זו.
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איזון חיים-עבודה  .5
שעות עבודה גמישות )"שעון גמיש"(: נציב שירות המדינה והממונה על השכר יפעלו להמשך   5.1
ביסוס הסדרי עבודה, אשר יאפשרו גמישות בשעות העבודה התקניות במהלך חודש עבודה, 

לצורך הגברת האיזון בין חיים לעבודה של העובדות והעובדים. 

מתן אפשרות לעבודה מחוץ למשרד לבעלי תפקידים עתירי  שעות עבודה נוספות מהבית:   5.2
)המוגדר  להורה  מקבילות(  )ובדרגות  המח"ר  בדירוג  ומעלה   42-40 מדרגה  וכתיבה  הכנה 
חלק  תהיה  מהבית  העבודה  שעות  שמכסת  הרי  מהבית,  עבודה  לגבי  הורה"(.  ב"משרת 
ממכסת השעות הנוספות המוקצית לעובד. עובד יוכל לממש שעות עבודה מהבית רק לאחר 

שסיים יום עבודה כפי שהוחל עליו. שעות עבודה מהבית יובחנו מביצוע כוננויות. 

לגבי  פיילוט  לביצוע  נציבות שירות המדינה הצעה מפורטת  זו תגיש  יישום החלטה  לצורך 
ומשרד  תקציבים  אגף  השכר,  על  הממונה  בשיתוף  לעיל,  כאמור  מהבית  עבודה  שעות 
ראש הממשלה. ההצעה תכלול את אוכלוסיית הזכאים בכפוף לרשימת תפקידים ודירוגים 
מקצועיים, ואת דרכי יישומה, ובכלל זה מתן היתר לניצול שעות עבודה מהבית או להעסקה 
במסגרת חוזה גלובאלי )לגבי העסקה במסגרת חוזה גלובאלי בכפוף לתיקון חקיקה שיסדיר 
את הנושא ובחינת ההשלכות הכלל משקיות(. ההצעה תכלול פתרונות לדרכי דיווח ובכלל 
זה בניית מערכות טכנולוגיות של שעון נוכחות ועבודה, המאפשרות כתיבת מסמכים ועבודה 
הנעשית  העבודה  על  הולמים  ובקרה  פיקוח  שיאפשרו  בלבד,  משרדי  אלקטרוני  דואר  על 
לאישור  תובא  ההצעה  הצלחתו.  לבחינת  ואיכותיים  כמותיים  מדדים  יכלול  הפיילוט  בבית. 

ועדת ההיגוי לרפורמה )כאמור בסעיף 8.3( עד 1.3.2015.

חופשת לידה: הנציבות תפעל לפרסום האפשרות לחזרה מדורגת מחופשת לידה.  5.3

קייטנות לילדי עובדים: הנציבות והחשבת הכללית ייבחנו את הדרך היעילה למתן מסגרות   5.4
אוגוסט   – יולי  חודשי  של  הקיץ  חופשת  ימי  במהלך   3-10 בגילאי  העובדים  לילדי  פעילות 
)ייבחנו אפשרויות של הפעלת קייטנות באזורים בהם יש ריכוז של עובדי מדינה ו/או הרחבת 

הסבסוד לקייטנות קיץ לילדי העובדים(. 

אגף  עם  בשיתוף  הכלכלה  במשרד  ומשפחתונים  יום  מעונות  אגף  ילדים:  וגני  יום  מעונות   5.5
תקציבים, הממונה על השכר, והדיור הממשלתי יקיימו בדיקת היתכנות לקיום מעונות ילדים 
במתחמים של ריכוזי ממשלה, עבור ילדי עובדים מסיום חופשת הלידה ועד לגיל גן חובה. 
הרשמיות  העבודה  שעות  לאחר  ילדים  להשאיר  מראש  בתיאום  יהיה  ניתן  אלה  במעונות 
של  ההיגוי  לוועדת  חודשים  שישה  תוך  יובאו  הבדיקה  תוצאות  מצומצם.  צוות  בנוכחות 

הרפורמה.
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הכשרה והסברה  .6
תוכניות הכשרה לנשים:   6.1

קורס מנהיגות נשית לדרגי ביניים -  הקורסים יבוצעו על ידי המשרדים ויחידות הסמך  א. 
בשיתוף עם הממונות על מעמד האישה במשרדים אלו,  ילוו ברשימת סילבוס שתכניה 
מפגשים  ייערכו  הקורס  בתום  המדינה.  שירות  בנציבות  מקצועי  גורם  בידי  יאושרו 
קבוצתיים. תיבחן האפשרות להכיר בקורס זה לצורך זכאות לגמול השתלמות בתחום 

הרחב.

הביניים  בדרגי  מנהלות  ליווי  שמטרתה  תוכנית   - לנשים  נשים  של  )מנטורינג(  חניכה  ב. 
וקידומן למשרות ניהול בכירות יותר, באמצעות חניכה אישית מותאמת לצורכי החניכה. 
תפעל  האישה  מעמד  לקידום  הרשות  מנהלת  עם  בשיתוף  המדינה  שירות  נציבות 
כך  לצורך  הביניים.  בדרגי  מנהלות  לחניכת  שיוכשרו  בכירות  מנהלות  קבוצת  להקמת 
תוגדר ועדת היגוי וקבוצת עבודה, שיגדירו את יעדי תכנית החונכות, אשר תהיה אחראית 

לפיתוח הערכת הצרכים, גיוס ומעקב אחר עבודת החונכות והחניכות. 

העובדים  כלל  והזמנת  המגדרי"  השוויון  ל"יום  האישה"  "יום  הפיכת   - שוויוני  מינוח  ג. 
מעמד  על  הממונה  דעת  שיקול  פי  על  זאת,  עם  המגדרי.  בנושא  בפעילות  להשתתף 
האישה והנמקה שתועבר לאגף לקידום ושילוב נשים – ניתן לבצע את היום לנשים בלבד 

)למשל אם מדובר ביום שתכליתו העצמה או לשם התאמה לאוכלוסיית המשרד(.

העצמה  של  תכנים  יכללו  המגדרי"  השוויון  ב"יום  שייקבעו  הפעילויות  הפעילות:  תכני  ד. 
ויש  נשית"  "התעניינות  להן  לייחס  שניתן  ובידור  בילוי  של  פעילויות  ולא  מגדרי,  ושוויון 
בהן כדי לבסס סטריאוטיפים נשיים. פעילויות חווייתיות כגון אלה יוכלו להתקיים בהיקף 

מצומצם, שאינו עולה על 20% מכלל תוכני "יום השוויון המגדרי".

תוכניות הכשרה והסברה למנהלים )מקצועיים ומנהלי משאבי אנוש(: הדרכת מנהלים בנושאי   6.2
מגדר – מנהלים בשירות המדינה יקבלו הדרכה בנושא שוויון מגדרי, בנושאי הטיות אפשריות 
ועידוד מוטיבציה בקידום נשים, בנושא איזון  במתן הערכת עובד, בהערכת חסר של נשים 
על  מנהלים  הדרכת  בטוחה.  עבודה  סביבה  וביצירת  מינית  הטרדה  במניעת  חיים-עבודה, 
הטיה מגדרית תשולב גם בנוגע להערכות עובד. כן יקבלו המנהלים הרצאות רענון בנושא 
שוויון מגדרי אחת לשנה. ההדרכות יערכו בהתיעצות עם נציבות שיוויון הזדמנויות בעבודה 

והרשות לקידום מעמד האישה. 

יישום ההמלצות האמורות בפרק זה יתבצע בד בבד עם יישום ההמלצות האמורות בדו"ח 
ההדרכה,  לעניין  המדינה  בשירות  האנושי   ההון  ניהול  מנגנוני  לשיפור  הרפורמה  ועדת 

ובכלל זאת בכל הנוגע למדיניות ההכשרות המשרדיות.



48

הממונות על מעמד האישה במשרדי הממשלה  .7
לשם יישום מדיניות השוויון המגדרי, יוגדר תפקיד הממונות על קידום ושילוב נשים, תחומי   7.1
אחריותן, סמכויותיהן והכלים העומדים לרשותן. בכלל זה בהגדרת התפקיד ייכללו בין היתר 

שני מרכיבים עיקריים:

בין היתר באמצעות: מיפוי חסמים, שותפות  נשים,  ושילוב  סיוע לסמנכ"ל לשם קידום  א. 
בתכנון כוח אדם, איתור עובדות מתאימות למכרזים ולעתודות ניהוליות.

קורסי  כגון:  רלוונטיים,  בנושאים  המשרד  ולעובדות  לעובדי  וסדנאות  קורסים  ארגון  ב. 
העצמה, ניהול קריירה, חניכה )מנטורינג(, מנהיגות והכנה למכרזים לנשים וכן קורסים 

בנושא שוויון בין המינים לבני שני המינים. 

הוועדה לא ראתה עצמה מוסמכת לבחון את נושא ההטרדות המיניות בשירות המדינה. עם   7.2
זאת הנושא הועלה בידי השרה לימור לבנת ובשיחות חתך עם נשים בשירות, כחסם לקידום. 
לדעת רוב חברי הוועדה, המצב הקיים, שבו תפקיד הממונות לקידום נשים לתפקידים בכירים 
והטיפול בהטרדה מינית כרוכים זה בזה, עשוי להיות חרב פיפיות. אי לכך הוועדה ממליצה 
וההשלכות של  ייבחן את המשמעויות  גורם מקצועי בכיר, חוץ משרדי, אשר  לנציב למנות 
שירות  לנציב  המלצותיו  את  ויגיש  נשים,  קידום  על  הממונות  מתפקיד  זה  תפקיד  הפרדת 

המדינה עד סוף שנת 2014. 

יישום ההמלצות  .8
לניהול  לרפורמה  הוועדה  המלצות  מימוש  עם  בבד  בד  ייעשה  זו  וועדה  המלצות  מימוש   8.1 
מנגנוני ההון האנושי בשירות המדינה. לצורך כך נציבות שירות המדינה תערוך אינטגרציה בין 
המלצות שתי הוועדות, ותגבש תפיסת הפעלה לצורך מימושן. תפיסת הפעלה זו תוצג לוועדת 

ההיגוי לרפורמה לניהול מנגנון ההון האנושי בשירות המדינה, כפי שמפורט להלן. 

8.1, מצורפת להלן טבלה המפרטת את המשימות הנגזרת מדוח זה,  בכפוף לאמור בסעיף   8.2
בהתאם לגורם האחראי ליישומן ומועד הסיום הנדרש. 

ליווי תהליכי יישום ההמלצות והמעקב אחריהם ייעשה בהתאם לטבלה המצורפת לפי סעיף   8.3
8.2 במסגרת ועדת ההיגוי ליישום הרפורמה בניהול ההון האנושי בשירות המדינה, שחבריה 
הם: נציב שירות המדינה, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מנכ"לית משרד האוצר, הממונה על 
התקציבים, הממונה על השכר והסכמי עבודה, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, סמנכ"ל 
בידי  תסייע  הוועדה  הרפורמה.  יישום  מטה  וראש  הממשלה  ראש  במשרד  וחברה  לממשל 

הנציב, במידת הצורך, בפתרונות לבעיות שיתעוררו ותבחן שינויים שיידרשו. 

לאור הערות מבקר המדינה על היעדר כלי בקרה ואכיפה לנושא קידום וייצוג נשים, הוועדה   8.4
ממליצה שוועדת ההיגוי תמלא תפקיד חשוב ומרכזי במעקב אחר יישום ההמלצות, בדרישה 
וביצירת מדיניות לאומית ברורה ברמה ההצהרתית  ונתונים, בהסרת חסמים  לקבלת מידע 
וברמה הביצועית, המבטאת שינוי בנוגע לשילוב נשים. כמו כן ידרש הנציב לדווח חצי שנתי 

בפני  וועדת השרים לקדום מעמד האשה וזאת עד ליישומן המלא של ההמלצות.
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טבלת סיכום ההמלצות וניהול תהליך יישומן
ככל שיידרשו שינויים בטבלה זו, יובאו אלו בפני ועדת ההיגוי כאמור בסעיף 8.2.

המלצה 
מס'

מועד סיוםגורם אחראיהמלצה

הגשת הצעת מחליטים לממשלה 1.1
הכוללת תוכנית חומש לייצוג הולם של 

נשים בתפקידים בכירים. 

אוקטובר 2014נציב שירות המדינה 

הגשת המלצות לעדכון היעדים של 1.1
משרדי הממשלה ויחידות הסמך 

לצורך עמידה בחובת הייצוג ההולם. 

אחת לשנה בסמוך נציב שירות המדינה 
ליום האישה הבין-

לאומי )8/3(
קיום ישיבת ממשלה בסמוך ליום 1.2

האישה הבין-לאומי ובה ידווח כל שר 
בתיאום עם הנציב על עמידת משרדו 
ביעדים ועל הפעולות שננקטו לקידום 

נשים במשרדו

נציב שירות המדינה 

ומזכיר הממשלה

אחת לשנה בסמוך 
ליום האישה הבין-

לאומי )8/3(

דיון בפורום מנכ"לים בנושאים 1.3
הקשורים לקידום נשים בשירות 

המדינה, בחסמים ובדרכים להתמודד 
עמם.

אחת לשנה בסמוך מנכ"ל משרד רה"מ 
ליום האישה הבין-

לאומי )8/3(

יעדי הייצוג ההולם של המשרד ידווחו 1.3
באופן שוטף בתוכניות העבודה 
השנתיות של משרדי הממשלה 

)בהתאם להחלטת הממשלה מספר 
4028 מיום 25.12.2011(. 

אחת לשנה מנכ"ל משרד רה"מ
במסגרת ספר 

תוכניות העבודה 
הממשלתי

קביעת תוכנית העבודה של הנציבות 1.4
בנושא ייצוג הולם של נשים בתפקידים 

בכירים. 

בכל שנה בחודש נציב שירות המדינה 
ינואר

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

ולנציבות

סמנכ"לים למינהל ומשאבי 
אנוש

נציב שירות המדינה

פעמיים בשנה – 
בחודש יולי ובחודש 

פברואר

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

אחת לשנה בסמוך נציב שירות המדינה
ליום האישה הבין-

לאומי )8/3(
הכשרה בנושא שוויון הזדמנויות 1.6

לכלל הסמנכ"לים במשרדי הממשלה 
וביחידות הסמך

נציב שירות המדינה

נציבות שיוויון הזדמנויות 
בעבודה

הרשות לקידום מעמד 
האישה

אחת לשנתיים,  
במסגרת ההכשרה 

לסמנכ"לים 
במסגרת 

הרפורמה, החל 
בשנת 2015

בחינה מגדרית של התקשי”ר ושל 1.7
הנחיות הנציב. בחינה זו תיעשה לגבי 
כל ההוראות הרלוונטיות ותימשך עד 

3 שנים.

עד סוף 2017נציב שירות המדינה 

הענקת "אות המעסיק המתקדם" 1.8
בישיבת הממשלה הסמוכה ליום האישה 

הבין-לאומי )8/3(, למנהל משרד או 
יחידת סמך אשר קידם את הארגון שעליו 

הוא ממונה להשגת היעדים שנקבעו לו 
בהתאם לסעיף 1.1.

נציב שירות המדינה 

ומזכירות הממשלה

אחת לשנה בסמוך 
ליום האישה הבין-

לאומי )8/3(
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פרסום הנחיית נציב הקובעת יעד של 2.1
50% נשים בעתודות ניהוליות

יוני 2014נציב שירות המדינה 

תיקון התקש"יר באופן שיקבע דרכי 2.2
איתור אקטיביות לאיתור נשים 

המתימות להיכלל בסגל הבכיר 
המתמנה באמצעות וועדת איתור, 

ובכלל זה: גיבוש רשת בכירים 
שתמליץ על מועמדות מתאימות 

לתפקידים בכירים.

יוני 2015נציב שירות המדינה

יצירת מאגר של נשים בכירות בשירות 2.3
המדינה בתחומים שונים ומגוונים, 
לרבות נשים שסיימו את תפקידן 

בהצלחה בשירות המדינה, וישמשו 
מועמדות לתפקיד חברת ועדת איתור.

יוני 2015 נציב שירות המדינה

תיקון נוהל ועדות איתור כך שאם נשים 2.4
ראויות לא הגישו מועמדות לתפקיד, 

יהיה על חברי ועדת האיתור לבחון 
נקיטת פעולות יזומות לעידוד נשים 

ראויות נוספות להגיש מועמדותן.

ינואר 2015 נציב שירות המדינה

הקמת פורום למנהלות בדרגות 2.5
הביניים ולמנהלות בדרג הבכיר. 
הפורום וישמש לרישות חברתי 

)network( של נשים בשירות המדינה 
ולקידום דיון בסוגיות הנוגעות לקידומן 

של נשים בשירות המדינה.

ראש מינהל סגל בכיר 
ומנהלת האגף לקידום 
נשים בשירות המדינה

מפגש ראשון ביוני 
2015, ומפגשים 

עתיים אחת 
לתקופה

אישור תיקון פירמידת הסגל הבכיר 2.6
באופן שיאשר לנשים לגשת לכלל 

מכרזים/ועדות איתור במשרות של 
סגל בכיר ב', לשם השגת היעדים 
הממשלתיים והמשרדיים בהתאם 

לסעיף 1.1 לעיל. 

ועדת ההיגוי לניהול ההון 
האנושי בשירות המדינה

יולי 2014

קביעת דרכי הפצה ייעודיות ליידוע על 3.1
פרסום מכרזים מתוך מטרה להגיע 

לקהלי יעד פוטנציאלים של מועמדות 
איכותיות.

ספטמבר 2014נציב שרות המדינה

יצירת מאגר של נשים היכולות לשמש 3.1
כחברות בוועדות מכרזים

מרץ 2015נציב שרות המדינה

פרסום הנחיית נציב ולפיה בוועדות 3.2
מינויים ומכרזים וכן במרכזי הערכה 

ישקף הרכב חברי הוועדה ייצוג 
שווה לבני שני המינים )תוך אפשרות 

לסטייה של חבר אחד כשמספר חברי 
הוועדה הוא אי-זוגי(.

נובמבר 2014נציב שירות המדינה

ההכשרה לחברי וחברות ועדות איתור, 3.3
ועדות בוחנים ומרכזי הערכה לשם 

לימוד סוגיית הייצוג ההולם.

מנהלת אגף מכרזים 
בנציבות שירות המדינה

מנהלת האגף לקידום נשים 
בנציבות שירות המדינה

מנהל אגף ההדרכה 
בנציבות שירות המדינה

יולי 2015 – 
במסגרת הכשרת 

חברי ועדות 
אלה במסגרת 

הרפורמה
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בחינה מגדרית של המבחנים ומרכזי 3.4
ההערכה.

מנהלת האגף למכרזים 
ומנהלת האגף לקידום 

נשים בנציבות שירות 
המדינה

דצמבר 2015 

פרסום הנחיות נוספות ליישום העדפה 3.5
מתקנת לוועדות בוחנים, המפרטות בין 

היתר פרמטרים לבחינה בהקשר של 
כישורים דומים.

מרץ 2015נציב שירות המדינה

פרסום קריטריונים להקצאת רכיבי 4.1
שכר משתנים )כגון: כוננויות, שעות 
נוספות, רכב ועוד( ולביטול אפליה 

מובנית בהקצאות או בהיעדר הקצאות 
לקבוצות מסוימות על בסיס גורף.

המנהלים הכלליים של 
משרדי הממשלה 

ספטמבר 2014

בחינה שנתית של חלוקת רכיבי שכר 4.1
משתנים בחתכים שונים ובכלל זה 

בחלוקה מגדרית, בכל משרד ויחידת 
סמך.

מדי שנה בחודש נציב שירות המדינה 
נובמבר 

פרסום הנחיה של הנציב למנכ"לי 4.2
משרדים ויחידות סמך, המורה על 

הקמת ועדה משרדית לקביעת 
החלוקה השנתית של רכיבי שכר 

משתנים.

יולי 2014נציב שירות המדינה   

אישור מנכ"לי המשרדים ויחידות 4.2
הסמך בחתימת ידם של חלוקת השכר 

והנלוות מדי שנה בשנה.

מנכ"לי המשרדים ויחידות 
הסמך 

מדי שנה בחודש 
דצמבר בעבור 
השנה העוקבת

הוצאת הנחיה לכלל הסמנכ”לים 4.3
למינהל במשרדי הממשלה וביחידות 

הסמך להגשת דוח שנתי מפולח 
מגדרית המתייחס לניצול שעות 

נוספות, לכוננויות ולאחזקת רכב 

הוצאת הנחיה עד נציב שירות המדינה
ספטמבר 2014

הדוח יוגש מדי 
שנה בחודש 

אוקטובר
קביעת יעדים משרדיים לצמצום פערי 4.3

שכר מגדריים הנובעים מרכיבי שכר 
נוספים: שעות נוספות, כוננויות ורכב.

מנכ"לי המשרדים ומנהלי 
יחידות הסמך

מדי שנה בחודש 
אוקטובר

בחינת תיאורי התפקידים בשירות 4.4
המדינה על בסיס ניתוח עיסוקים לפי 

פרמטרים שקופים ותקבע קריטריונים 
אחידים לתקני משרות )מתח דרגות 
לתפקיד, לשינוי תקן ולקידום(, באופן 

שיאפשר לבחון חלוקה שוויונית של שכר 
והטבות.

נובמבר  2015נציב שירות המדינה

ביסוס הסדרי עבודה אשר יאפשרו 5.1
לעובד/ת גמישות בביצוע שעות 
העבודה התקניות במהלך חודש 

עבודה, לצורך הגברת האיזון בין חיים 
לעבודה של העובדות והעובדים. 

נציב שירות המדינה 
והממונה על השכר

 אפריל 2015

הגשת הצעה לביצוע פיילוט לגבי 5.2
שעות עבודה מהבית.

נציב שירות המדינה
הממונה על השכר

אגף תקציבים
משרד ראש הממשלה

אוקטובר 2014
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פרסום  האפשרות לחזרה מדורגת 5.3
מחופשת לידה.

מנהלת האגף לקידום נשים 
בשירות המדינה

יולי 2014

פרסום החלטת נציב שירות המדינה 5.4
והחשבת הכללית בדבר פעילות לילדי 

העובדים בימי חופשת הקיץ

נציבות שירות המדינה 
והחשבת הכללית

מרץ 2015

סיום בדיקת היתכנות להקמת מעונות 5.5
יום לילדי העובדים 

אגף מעונות יום 
ומשפחתונים במשרד 

הכלכלה, אגף תקציבים 
ומנהל הדיור הממשלתי 

הממונה על השכר

דצמבר 2014

אישור תכנים-מנהלת גיבוש קורס מנהגות נשית לדרגי ביניים6.1
האגף לקידום נשים 

בשירות המדינה

ביצוע קורסים-המשרדים 
והממונות על מעמד 

האישה במשרדי הממשלה 
וביחידות הסמך

דצמבר 2015

גיבוש תוכנית מנטורינג של נשים 6.1
לנשים - תוך-משרדי ובין-משרדי, בין 

עובדות בכירות לעובדות זוטרות. 

מנהלת האגף לקידום נשים 
בשירות המדינה בשיתוף 

ראש מינהל סגל בכיר 
בנציבות

דצמבר 2015

גיבוש תוכנית הדרכת מנהלים בנושאי 6.2
מגדר.

מנהלת האגף לקידום נשים 
בשירות המדינה בשיתוף 

ראש מינהל סגל בכיר 
בנציבות

דצמבר 2015

הגדרת תפקיד הממונה על קידום 7.1
ושילוב נשים, סמכויותיהן והכלים 

העומדים לרשותן.

פברואר 2015נציב שירות המדינה

מעקב ובקרה שנתי של מנהלת האגף 7.1
לקידום נשים בשירות המדינה על 

תכני הפעילויות שמובילות הממונות 
במשרדים.

מנהלת האגף לקידום נשים 
בשירות המדינה

מדי שנה בחודשים 
פברואר

הגשת מסקנות והמלצות הגורם 7.2
המקצועי החיצוני, אשר יבחן את 

הפרדת הממונות על הטרדות מיניות 
במשרד מתפקיד הממונות לקידום 

מעמד האישה.

דצמבר 2014נציב שירות המדינה

מעקב אחר יישום המלצות ועדה זו, ע"י 8.3
וועדת ההיגוי ליישום הרפורמה בניהול 

ההון האנושי

אחת לשלושה מנכ"ל משרד רה"מ
חודשים החל ביולי 

2014
דיווח חצי שנתי בפני וועדת השרים 8.4

לקידום מעמד האישה
אחת לששה נציב שירות המדינה

חודשים החל 
מנובמבר 2014



53

נספחים
נספח א' – מצגת: נתונים סטטיסטיים על ייצוג נשים בדרגות הבכירות בשירות המדינה.

נספח ב'  - מצגת: פעילות האגף לקידום נשים והממונות על מעמד האישה

נספח ב'1 – פירוט פעילות נציבות שירות המדינה בנושא קידום נשים

נספח ג' – מצגת: סגל בכיר ברפורמה בשירות המדינה

נספח ד' – מצגת: האפשרות להחיל עבודה מהבית

נספח ה' – מצגת: נתונים על פערי השכר בין גברים לנשים בשירות המדינה

נספח ו' – מצגת: שוויון מגדרי בעולם

נספח ז' - נתונים על אופן הטיפול בהטרדות מיניות בשירות המדינה

נספח ח' - סיכום דיוני קבוצת המיקוד של מנהלות בדרג הביניים

נספח ט' – סיכום דיוני קבוצת  המיקוד של מנהלות בדירוג המח"ר.

נספח י' – סקירה ספרותית של חסמים לקדום נשים 

נספח י"א-החלטת הממשלה מס' 548 מיום  28/4/1985

נספח י"ב - עיקרי דוח מבקר המדינה – ייצוג נשים בתפקידים הבכירים בשירות הציבורי – מרס 2014



 
 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח א

 

מצגת : נתונים סטטיסטיים לגבי ייצוג נשים בדרגות 

 הבכירות בשירות המדינה



כל הזכויות שמורות לאגף לקידום ושילוב  

 נשים בשירות המדינה
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 הרפורמה בשירות המדינה  •

 

 החלטת הממשלה •

 

 ועדת מקום עבודה תומך משפחה•

 

בראשות נציב  , צוות מקום עבודה תומך משפחה•

 שירות המדינה

כל הזכויות שמורות לאגף לקידום ושילוב  

 נשים בשירות המדינה



 
המדינה בשירות הרפורמה של המגדריות ההשלכות בחינת -  

 .נדרשים שינויים בדבר המלצות וגיבוש

 

המדינה בשירות ונשים גברים בין השכר פערי נושא בחינת.  

  

של ייצוגן הגברת להבטחת וכללים מודלים בקביעת הצורך בחינת  

 .מסוימים במשרדים או בכלל בכיר ניהול בתפקידי נשים

 

בכירים רפואיים ניהול בתפקידי ונשים גברים בין הפערים בחינת  

 .המלצות וגיבוש - חולים בבתי

 

משפחה תומך עבודה למקום המדינה שירות הפיכת קידום. 

 
כל הזכויות שמורות לאגף לקידום ושילוב  

 נשים בשירות המדינה



 
 לפי דרגה•

 לפי היררכיה•

 לפי חוזה בכירים•

 בבתי חולים•

 לפי דירוגים•

 לפי משרדים•

 תכנית הצוערים•

 נתונים מחוץ לשירות המדינה•

 

 

כל הזכויות שמורות לאגף לקידום ושילוב  

 נשים בשירות המדינה



 

כל הזכויות שמורות לאגף לקידום ושילוב  

 נשים בשירות המדינה

 



כל הזכויות שמורות לאגף לקידום ושילוב  

 נשים בשירות המדינה



כל הזכויות שמורות לאגף לקידום ושילוב  

 נשים בשירות המדינה



כל הזכויות שמורות לאגף לקידום ושילוב  

 נשים בשירות המדינה
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כל הזכויות שמורות לאגף לקידום ושילוב  
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 נשים בשירות המדינה
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כל הזכויות שמורות לאגף לקידום ושילוב  

 נשים בשירות המדינה

2, 8% 

23, 92% 

 גברים נשים
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 נשים בשירות המדינה

201020112012201020112012201020112012

76%76%77%67%69%69%58%59%57%רווחה

69%69%69%65%65%65%66%66%66%משפטים

83%84%84%64%66%66%57%57%58%בריאות

78%78%78%56%57%62%38%41%44%קליטה

79%78%78%48%50%51%43%45%50%חינוך

58%58%57%44%51%53%43%48%48%הגנת הסביבה

63%64%63%44%44%48%37%35%48%תעשיה מסחר ותעסוקה

64%61%61%40%37%33%43%39%38%בינוי ושיכון

66%64%64%36%38%33%31%29%20%מדע תרבות וספורט

50%49%49%37%38%34%43%33%36%תקשורת

51%52%51%38%40%41%29%32%31%אוצר

53%54%54%38%38%37%38%36%40%משרד האנרגיה והמים

46%46%46%38%31%33%38%28%39%חקלאות

39%37%37%39%50%51%34%49%50%פנים

51%46%46%31%36%31%22%28%32%ראש הממשלה

49%51%47%25%17%20%0%0%0%המשרד לשירותי דת

53%56%46%25%18%20%20%13%18%בטחון פנים

51%49%50%13%11%10%33%25%17%משרד ההסברה והתפוצות

51%49%49%26%22%25%15%17%21%תחבורה

64%65%65%22%37%47%0%0%22%תיירות

                                                                                                       מקרא

נשים בקבוצת 3 

הדרגות העליונות

אחוז נשים הנמוך מ- 33% בארבעת הדרגות העליונות

אחוז נשים הנמוך מ- 25% בשלוש הדרגות העליונות

המשרד

נשים בקבוצת 4 הדרגות סך כל הנשים במשרד

העליונות
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 נשים בשירות המדינה

201020112012201020112012201020112012

80%81%80%68%76%72%64%73%69%רשות אכיפה והגביה

68%68%69%56%54%57%52%46%48%הנהלת בתי המשפט

63%68%68%51%61%60%33%41%38%רשות אוכלוסין הגירה ומעברי הגבול

66%61%60%48%45%47%58%62%54%הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

70%70%69%48%48%50%44%48%48%מנהל מקרקעי ישראל

58%58%57%36%35%33%25%25%20%שע"מ

49%50%50%36%33%37%30%28%30%מנהל המחקר החקלאי

49%49%51%27%29%31%25%25%26%אגף מס הכנסה

43%42%44%26%25%25%18%21%20%אגף המכס והמע"מ

41%41%42%21%27%27%20%31%31%רשות המים

42%43%40%25%29%25%17%19%15%שירותים וטרינרים

55%55%56%16%15%22%17%17%14%המרכז למיפוי ישראל

מקרא

אחוז נשים הנמוך מ- 33% בארבעת הדרגות העליונות

61%62%63%56%60%55%100%80%החינוך ההתישבותי

27%26%25%10%9%9%0%0%בתי הדין הרבניים

7%7%0%0%0%0%מנהלת להקמת מערך הכבאות

אחוז נשים הנמוך מ- 25% בשלוש הדרגות העליונות

נשים בקבוצת 3 

הדרגות העליונות

המשרדים

סך כל הנשים ביח' 

הסמך

נשים בקבוצת 4 

הדרגות העליונות
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 נשים בשירות המדינה

60%, 18, נשים  

40%, 12, גברים  
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 נשים בשירות המדינה

 



 

  בכירים בתפקידים נשים 31% :מקומיות רשויות•
 .(המדינה משירות שונה הגדרה)

 

  הסגל בקרב נשים 26.3% :אוניברסיטאות•

   .הבכיר האקדמי

 

      ניהול בתפקידי נשים 20% :מסחריות חברות•

 .100 א"ת במדד הנסחרות החברות 100-ב
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 נשים בשירות המדינה

 

10 

24 

15 

26 

40 

26 

17 

28 

36 
40 40 

32 
35 

0

10

20

30

40

50

60

70

Top management 
% 



כל הזכויות שמורות לאגף לקידום ושילוב  

 נשים בשירות המדינה



כל הזכויות שמורות לאגף לקידום ושילוב  

 נשים בשירות המדינה



כל הזכויות שמורות לאגף לקידום ושילוב  

 נשים בשירות המדינה



ביחס סביר לשיעורן הכולל , שיפור ייצוגן של נשים בכל הדרגים• 
 (.'ח שנתי וכו"דו, מאגר עובדות, מעקב מכרזים, פעילות ממונות)דירוג / באותו משרד 

מ "המתקבלות בנש, הטמעת חשיבה מגדרית בהחלטות מערכתיות•
השתתפות  , בחינה מגדרית של תיאורי תפקיד)ובראי הרפורמה בפרט , בכלל

 (.'פעילות הממונות במשרדים וכו, שינוי מעמד הממונה, בהחלטות מערכתיות

שינויי  )הסרת חסמים המקשים על נשים להתקדם למשרות בכירות •

 (.'טיפול בפניות עובדים ועובדות וכו, פעילות ממונות, הסברה, הנחיית משרדים, ר"תקשי

וכן לבעייתיות , חיזוק המודעות לחשיבות ולכדאיות בקידום נשים•
 (.'הסברה והדרכה וכו, תחרות אות המעסיק המתקדם)שבמצב הנוכחי המפלה 

והאפליה  ההתנכלויות , העמקת התשתית לצמצום ההטרדות המיניות•

 (.'ועדת סיוע  לנשים במקלטים וכו, טיפול בפניות, פרסומים, הנחיית משרדים, גיבוש נהלים)
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 נשים בשירות המדינה



 

  סף תנאי על בדגש) מגדרית בבחינה יותנה עיסוקים וניתוח אישור•

 .(בכירים לתפקידים

  ,משרות לאיוש המבחנים ובקביעת תפקיד תיאור בניית בתהליך•

 .האישה מעמד על הממונה י"ע מגדרית לבחינה ביטוי יינתן

  הבכירות הניהול משרדות איוש לצורך אדם כוח תכנון בתהליכי•

  היבטי לרבות המגדרי הנושא על דגש יינתן המדינה בשירות

 .מתקנת העדפה

  על הקפדה המבטאת כזו היא האנושי ההון של מיטבית בנייה"•

  ,יכולות לגיוון המביא גיוון ליצור ובכך ,שונות אוכלוסיות שילוב

 .(מגדרי גיוון על בדגש) "לאומית בראייה לצרכים וביטוי
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 נשים בשירות המדינה



 

  של מגדרית בחינה תיכלל והמיון האבחון מערך שינוי במסגרת•

 .אפליה למנוע בכדי המועמדים

  הזכאיות אוכלוסיות לאיתור אקטיביות איתור דרכי תקבע מ"נש•

  עידודן לצורך יזומה פעילות ונקיטת אליהן הגעה ,הולם לייצוג

  לנשים לפנייה גדולה חשיבות קיימת" .מועמדות להגשת

  למשרה מתאימות נשים מספיק מצאו לא אם...המתאימות

  תיעוד במסגרת מפורשות זאת לנמק האחראי על ,המוצעת

 "הבחירה ועדת עבודת

  כמותיים יעדים קביעת על דגש יושם למשרדים ההנחיות בעיצוב•

 הבכירים בתפקידים לנשים הולם ייצוג בנושא
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 נשים בשירות המדינה



 

  לקליטת הכשרה כזרוע ,המדינה לשירות מכינה תכניות במסגרת•

 העדפה מתן וכן ,הולם וייצוג חסמים הסרת על דגש יושם ,מצטיינים

  אלה תכניות" .משתתפות 50%-ל בשאיפה ,לנשים מתקנת

  ארוכת בראייה להשפיע המצטיינים בחירת במסגרת יאפשרו

   ."והשפעה ניהול בעמדות נשים ייצוג על ואסטרטגית טווח

  בהגדרת נשים לייצוג מחייב כמותי מדד יקבע המדינה שירות נציב•

 .שירותית והכלל המשרדית הניהולית העתודה

  הניתן ככל ,המינים שני לבני ייצוג יינתן ומכרזים מינויים בוועדות•

  לנציגי וההסמכה ההכשרה במסגרת ,בנוסף .זהה בשיעור

 .ההולם הייצוג סוגיית ללימוד דגש יינתן המשרדים
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 נשים בשירות המדינה

הנהגת יום בשבוע של יציאה מוקדמת לכל  •
 ות/העובדים

 שעון גמיש•

 מעבר למדד תפוקות ואיכות במקום מדד של שעות•

קביעת ישיבות לאחר השעה שלוש תחייב הודעה  •
 שעות 72מראש של 

 חזרה מדורגת מחופשת לידה•
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 נשים בשירות המדינה

 הטמעת נוהל של תיאום ציפיות עם הממונה הישיר•

 הרחבת רשת המעונות והגנים•

 הכרה חלקית ומתואמת בעבודה מהבית•

 ות/הפעלת קייטנות לילדי העובדים•

הדרכת ממונים ועובדים בנושא מקום עבודה תומך  •

 משפחה



 
 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח ב' 

 פעילות האגף לקידום נשים מצגת: 

  שהיוהממונות על מעמד הא
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 נשים בשירות המדינה

http://www.pmo.gov.il/ts.exe?tsurl=0.17.0.0.0&tsstmplt=flag
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 נשים בשירות המדינה

 

 הניהול לדרגי קידום על בדגש ,לנשים שוות הזדמנויות הבטחת 

  ביכולתן והכרה ,לנושא המודעות הטמעת תוך - הבכיר

 בשירות האנושי מההון מרכזי כחלק ,בהן הגלום ובפוטנציאל

  .המדינה

 
  



 הכולל לשיעורן סביר ביחס ,הדרגים בכל נשים של ייצוגן שיפור
 דירוג / משרד באותו

  המתקבלות ,מערכתיות בהחלטות מגדרית חשיבה הטמעת
 בפרט הרפורמה ובראי ,בכלל מ"בנש

 בכירות למשרות להתקדם נשים על המקשים חסמים הסרת

 לבעייתיות וכן ,נשים בקידום ולכדאיות לחשיבות המודעות חיזוק
 המפלה הנוכחי שבמצב

 ההתנכלויות ,המיניות ההטרדות לצמצום התשתית העמקת
 והאפליה

 
כל הזכויות שמורות לאגף לקידום ושילוב  

 נשים בשירות המדינה



כל הזכויות שמורות לאגף לקידום ושילוב  

 נשים בשירות המדינה

 הממונה על  
 קידום ושילוב נשים

 מזכירות

 ממונות על מעמד האישה 
 במערכת הבריאות

 מרכזת קידום 

  ושילוב נשים

 

 ממונות על מעמד האישה 
 במשרדי הממשלה 

 וביחידות הסמך

 ממונות על מעמד האישה
 במערכת הביטחון

      

 

 (כפיפות  מקצועית)  
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 נשים בשירות המדינה

 :  ר"תיקוני תקשי•
 ד"חלאיסור פיטורין לאחר 

שינוי תיאור מסלולי הקידום 

יום בחירה בפתיחת שנת הלימודים 

חדרים לשאיבת חלב 

חלוקת זכויות הורות 

שמירת הריון 

מאמצים ומשפחות אומנה, זכויות הורים מיועדים 

תוספת מעונות 

דמי כלכלה 
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 נשים בשירות המדינה

 :  המשך -ר "תיקוני תקשי•
זכויות בחופשת לידה ללא תשלום 

דיווח על בדיקות בהריון 

משרת הורה 

טיפולי פוריות 

ת לאחר לידה"חל 

משרת הורה במשפחה בה יש ילד אחד   
 השגות והגשת ,השגות הגשת תהליך ליווי ,מכרזים ביצוע אחר מעקב•

 .האגף י"ע עצמאית

 .בניית מאגר עובדות לוועדות מכרזים•
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 נשים בשירות המדינה

 .  הגברת מודעות לשיקולים מגדריים בתיאורי תפקיד•

 .ועדה לקידום נשים בשירות המדינה•

 .ממונות 75הנחייה וניהול , הכשרה, מינוי, איתור•

 ".מקום עבודה תומך משפחה"ועדת •

 .חיוב עריכת קורסים בתנאי יום•

 הנחיית המשרדים בנושאים רלוונטיים•

 .טיפול בזכויות נשים וזכויות הורים•

,  איתור מועמדות, תכנון כוח אדם)פעילות ממונות במשרדים •
 (. 'עריכת קורסים וסדנאות וכו, עידודן לגשת למכרזים

 

 



  .המדינה בשירות ברפורמה מגדרית חשיבה הטמעת•

 ,לבכירים בתכניות ,הנציבות בקורסי והסברה הדרכה•
 .חיצוניים ובגופים ,באוניברסיטאות ,במשרדים

 .המשרדים להנהלות הרצאות / פגישות•

 .ח שנתי של האגף לקידום ושילוב נשים"דו•

 .חיזוק מעמד הממונה בפרט והנושא בכלל•

 .חוות דעת לגבי הצעות חוק ונושאים רלוונטיים אחרים•

 הטמעת חשיבה מגדרית בתהליכים מערכתיים בשירות המדינה•
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 נשים בשירות המדינה
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 נשים בשירות המדינה

,  העלאת  הנושא על סדר היום –הסברה וחינוך •
 .קורס למרכזי ועדות מכרזים, הדרכות בגופים שונים

 (.י הממונות"ע)פעילות במשרדים •

 ".אות המעסיק המתקדם"תחרות •

 .ח שנתי של האגף לקידום ושילוב נשים"דו•

ח בליווי משרות מתפנות להנהלות "הפצת הדו•
 .המשרדים

 



 .ובמשרדים הנציבות בקורסי בנושא והסברה הדרכה•

 .מינית הטרדה מניעת בנושא הדרכה גורמי אישור•

 .הסמך ויחידות הממשלה למשרדי נהלים פרסום•

 .בתלונות בטיפול ,וממונות למשרדים וליווי הנחייה•

בשיתוף עם  –הכנת עלון הסברה וצירופו לתלושי המשכורת •
 .הרשות לקידום מעמד האישה

הפקת כרזות למניעת הטרדה מינית בעברית ותרגומן לשפות •
 .זרות בשיתוף עם המשרד לקליטת העלייה

 

. 

 

 

 

 

כל הזכויות שמורות לאגף לקידום ושילוב  

 נשים בשירות המדינה



 בנושא בפניות טיפול .מוכות לנשים כלכלי לסיוע ועדה הקמת•
  והתנכלות מינית הטרדה

 מינית הטרדה בנושא ות/עובדים בפניות שוטף טיפול•
 .והתנכלות

 זכויות וניצול אפליה בנושא ות/עובדים בפניות שוטף טיפול•
 .הורות

 .המוגנת התקופה פדיון בבקשות טיפול•

 

 

 

 

 

כל הזכויות שמורות לאגף לקידום ושילוב  

 נשים בשירות המדינה



כל הזכויות שמורות לאגף לקידום ושילוב  

 נשים בשירות המדינה

 :כגון –נשים אקטיבית לשם קידום ולשם שילוב פעילות •

איתור עובדות  , שותפות בתכנון כוח אדם, מיפוי חסמים

 .לתפקידים המתפניםועידודן להגיש מועמדות מתאימות 

קורסים וסדנאות לעובדי ולעובדות המשרד בנושאים  ארגון •

,  מנטורינג, ניהול קריירה, העצמהקורסי : כגון –רלוונטיים 

 וכן. מנהיגות והכנה למכרזים לנשים

 .בנושא שוויון בין המינים לבני שני המיניםקורסים      

המודעות בנושא הטרדה מינית  פעילויות הדרכה להגברת •

 .והתנכלות

פעילויות להגברת המודעות בנושא אלימות נגד עריכת •

 .נשים
 



 .רפואה מגדרית/ עריכת פעילות בנושא בריאות האישה • 

 .פעילות בעלת מסר בנושא מגדר –ציון יום האישה הבינלאומי •

 .ציון היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים•

 ".אות המעסיק המתקדם"תחרות •

תפקוד כאחראית מכוח החוק למניעת הטרדה מינית לרבות מתן  •

 .תמיכה וסיוע למתלוננות

 .טיפול בפניות עובדות בנושאים הקשורים במעמד האישה•

 .עידוד עובדות לצאת ללימודים ולהגיש מועמדות למכרזים•

 .עבודה על חיזוק התמיכה ההדדית בין נשות המשרד•

 

כל הזכויות שמורות לאגף לקידום ושילוב  

 נשים בשירות המדינה



 
עבודה פנים משרדית בדרכים שונות לשם הובלת נושא שילוב  •

ולשם העלאת נושא מעמד האישה על סדר היום , וקידום נשים

 .המשרדי

מילוי חובות שוטפות מול האגף לקידום ושילוב נשים בנציבות שירות  •

הפצת  , מסירת עדכונים שוטפים, ח שנתי"הגשת דו: כגון, המדינה

,  חומר שיועבר אליה מתוקף תפקידה כממונה על מעמד האישה

 .השתתפות בכנסים ובימי עיון של האגף לקידום ושילוב נשים

 

כל הזכויות שמורות לאגף לקידום ושילוב  

 נשים בשירות המדינה



כל הזכויות שמורות לאגף לקידום ושילוב  

 נשים בשירות המדינה



כל הזכויות שמורות לאגף לקידום ושילוב  

 נשים בשירות המדינה



כל הזכויות שמורות לאגף לקידום ושילוב  

 נשים בשירות המדינה

  ?גרביים סורג גבר פעם ראית את ,מיידלע" 

  על מנצחת או כירורגית אישה פעם ראית

  בלחצים לעמוד מסוגלות לא נשים ?תזמורת

 ,השביעי הנשיא ,וייצמן עזר) ."קרב מטייסי הדרושים

 (טייסת להיות תוכל לא מדוע ,[.מיל] ן"רס כיום ,מילר לאליס מסביר

 



 
 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ' 1נספח ב

 פירוט פעילות נציבות שירות המדינה בנושא קידום נשים

 

 



 פעילות נציבות שירות המדינה בנושא קידום נשים:

 

הגורם האמון על הטיפול בנושא בנציבות שירות המדינה הוא האגף לקידום ושילוב נשים, 

 .1991אשר הוקם בשנת 

 

 :מבנה האגף

 מנהלת האגף, מרכזת ומזכירה.

 

ממונות על מעמד האישה, בכל משרדי הממשלה  17מקצועית על מנהלת האגף ממונה 

מדובר בנשים בכירות שמבצעות תפקיד זה בנוסף לתפקידן הרגיל במשרד.  ויחידות הסמך.

והנחייה שעות, וכן מקבלות הדרכה  300-לשם כך, הן משתתפות בקורס מקצועי בן כ

 מהאגף לקידום נשים.  שוטפות

ע"י פעילות שוטפת מול הנהלת  – יעדי האגףשם הגשמת הממונות עובדות בתוך המשרד ל

עידודן להתמודד במכרזים, מעקב אחר מכרזי כוח יתור עובדות מתאימות והמשרד, א

אדם בסיוע האגף לקידום נשים בשירות המדינה, ביצוע פעילות הדרכה בנושאים 

בפניות  טיפולקבלת תלונות על הטרדות מיניות ומתן תמיכה למתלוננות,  רלוונטיים,

 , פסיקה וחקיקה, הפצת מידע לגבי תיקוני תקשי"רעובדים ועובדות בנושאים מגדריים, 

 וכו'.

 

 

, עם כניסת מנהלת האגף הנוכחית לתפקידה, נקבעו לאגף חזון ויעדים, ובשנת 2001בשנת 

 הם עודכנו כמפורט להלן: 2013

 

 :ייעוד האגף

תוך הטמעת  -רגי הניהול הבכיר הבטחת הזדמנויות שוות לנשים, בדגש על קידום לד

המודעות לנושא, והכרה ביכולתן ובפוטנציאל הגלום בהן, כחלק מרכזי מההון האנושי 

  בשירות המדינה.

 

 

 יעדי האגף:

שיפור הייצוג ההולם לנשים בכל הדרגים, ביחס סביר  לשיעורן הכולל באותו משרד  .א

יר על קידום נשים, כגון פעילות מיעד זה נגזרות בעיקר פעולות המשפיעות יש -  / דירוג

האגף בנושא מכרזי כוח אדם, פעילות הממונות באיתור אקטיבי של עובדות וכו'. עם 

זאת, מכיוון שמדובר ביעד מרכזי, הרי שהגשמת היעדים הנוספים תסייע גם 

 להגשמתו.



 

הטמעת חשיבה מגדרית בהחלטות מערכתיות שמתקבלות בנש"מ בכלל ובראי  .ב

מיעד זה נגזרות בעיקר פעולות המשפיעות על החלטות המתקבלות  – הרפורמה בפרט

, כגון נושא הבחינה המגדרית של תיאורי תפקיד, השתתפות ציבות שירות המדינהבנ

בתהליכים מערכתיים ובניסוח נהלים בנושאים שונים )כגון: העדפה מתקנת, משרות 

חינה מגדרית של אמון בעת חילופי שרים וכו'(, השתתפות בוועדת הרפורמה וב

 הרפורמה המתוכננת בשירות המדינה.

 

חיזוק המודעות לחשיבות ולכדאיות בקידום נשים, וכן לבעייתיות שבמצב הנוכחי  .ג

מיעד זה נגזרות פעולות המתייחסות לביצוע הסברה והדרכה בנושא קידום  – המפלה

, בקורסי נשים ושוויון הזדמנויות לנשים בפורומים שונים, לרבות בהנהלות משרדים

 הנציבות ובפעולות ההדרכה המבוצעות ע"י הממונות על מעמד האישה.

 

במסגרת יעד זה  – הסרת חסמים המקשים על נשים להתקדם למשרות בכירות .ד

מטופלים החסמים השונים המוכרים מן הספרות המקצועית, וכן כאלה העולים מן 

קת התפקידים השטח. בין היתר ניתן לציין את החסמים בנושאים הבאים: חלו

במשפחה והסטריאוטיפים הרלוונטיים, היעדר שיווק עצמי ורישות אצל נשים, תפיסת 

"המנהל האידיאלי", ייחוס סיבתי של כישלונות והצלחות, וכו'. ממגוון החסמים 

נגזרת תכנית העבודה הכוללת תיקוני תקשי"ר ותיקוני חקיקה, פעילות בנושא זכויות 

מך משפחה", פעולות הדרכה שנועדו לתת כלים לנשים נשים, צוות "מקום עבודה תו

 לשם התגברות על החסמים וכו'.

 

מיעד זה נגזרות פעולות הדרכה  – צמצום ההטרדות המיניות, ההתנכלויות והאפליה .ה

 בנושא, לרבות פרסום חומר כתוב, כתיבת נהלים, ומענה לפניות עובדות.

 

רים מאמצי האגף להגדיל את כוח מיעד זה נגז – שיפור יכולות האגף לעמוד ביעדיו .ו

 האדם המקצועי, ולשפר את מעמד האגף.

 

 

ילות האגף פעפירוט עיקרי להלן  –כאמור, דרכי הפעולה של האגף נגזרות מיעדים אלה 

 :לקידום נשים

 

)ע"י מובאים לידיעת האגף מעקב אחר ביצוע מכרזים לתפקידים בכירים, אשר  .א

סייע להגשת השגות אם סבר שהייתה בעיה בעלת מהממונות וע"י עובדות(. האגף 

השלכה מגדרית )כגון: אי מתן העדפה מתקנת, כלילת קריטריונים שעלולים להיות 



מפלים בתיאור התפקיד, היעדר ייצוג לנשים בוועדה, השמעת הערות שעלולות 

עביר חוות דעת על פי דרישת הנציב בנושאים אלה מלהתפרש כמפלות וכו'(. האגף אף 

 לגבי השגות אשר הוגשו ללא מעורבותו.גם 

במספר מקרים החליט נציב שירות המדינה כי יש מקום להתערב במכרזים ולנקוט 

הבוחנים או קיום  תבאמצעים המתאימים )כגון: החזרת הנושא לדיון מחודש בוועד

 מכרז חוזר(.

 

, לא גיבוש מאגר נשים מתאימות כחברות ועדות מכרזים. לפי המידע העולה מן השטח .ב

די בייצוג נשי בוועדה, אלא נדרש ייצוג של נשים אסרטיביות ובעלות תודעה מגדרית. 

 .מתאימות לשילוב בוועדות אלהמאגר נשים הקים האגף לפיכך, 

 

במסגרת זו פועל האגף להגברת  –הגברת מודעות לשיקולים מגדריים בתיאורי תפקיד  .ג

המודעות של הגורמים הרלוונטיים בנציבות שירות המדינה לצורך לבחון את תיאורי 

התפקיד מבחינה מגדרית, למניעת הכללת קריטריונים מפלים. במסגרת הרפורמה 

 תפקידים כחלק מאישורם.תיאורי בחינה מגדרית של בשירות המדינה הוכללה חובת 

 

ייזום והובלת שינויי תקשי"ר בנושאים שונים, ברובם לשם הסרת חסמים העומדים  .ד

בפני קידום נשים, ולשם השמירה על זכויות הנשים. בין תיקוני התקשי"ר שיזם 

 האגף:

 תיקון המחייב להחזיר את העובדת לעבודה  – ופשת לידהאיסור פיטורין לאחר ח

 הזדמנות אמתית לחזור ולהשתלב בעבודה.ולאפשר לה 

 .קביעת יום פתיחת הלימודים במערכת החינוך כיום בחירה 

 .חיוב קיום חדרים לשאיבת חלב בכל מבנה שיש בו משרדים ממשלתיים 

  בכדי להילחם  –מתן אפשרות לחלוקת זכויות ההורות בין שני בני הזוג

לדים. בפועל תיקון זה גם בסטריאוטיפ לפיו נשים הן אלה שאחראיות לגידול הי

מאפשר להן להישאר שעות ארוכות יותר בעבודה, להשתתף בדיונים, לבצע רישות, 

 ולשקול הגשת מועמדות לתפקידים בכירים יותר.

  במסגרת זו הוארכה הזכות ליום עבודה  –זכויות הורות במשפחה עם ילד יחיד

 .12מקוצר במשפחות אלה עד לגיל 

  ו התאפשר לעובדות המדינה לבחור אם לנצל את גמלת במסגרת ז –שמירת הריון

הביטוח הלאומי או את ימי המחלה )בעבר נדרשו לנצל קודם את כל ימי המחלה(, 

 וכן הן הוכרו כעובדות בתקופה זו לצורך כל זכויותיהן.

  במסגרת זו התאפשר להורים לקבל  –הרחבת הזכות לקבלת השתתפות בקייטנות

 נן מופעלות ע"י החברה למפעלי כלכלה.השתתפות גם בקייטנות שאי



  במסגרת זו ניתנו זכויות ליווי לאם פונדקאית במהלך  –זכויות הורים מיועדים

 שהיא מבצעת. ןההיריובדיקות 

  במסגרת זו הוענקו זכויות לעובדות השוהות  –זכויות בחופשת לידה ללא תשלום

 בחופשת לידה ללא תשלום.

  ,במסגרת זו הושוו זכויותיהם של  –משפחות אומנה זכויות הורות הורים מאמצים

 הורים אלה לזכויות הורים ביולוגיים, בשינויים המחויבים.

  במסגרת זו התאפשר מתן תוספת מעונות גם לגברים )דבר  –תוספת מעונות

 שמסייע במלחמה בסטריאוטיפ שתואר לעיל(.

  לאם עובדת  במסגרת זו ניתנת קצובת הכלכלה –מתן קצובת כלכלה לאם עובדת

 כפי שהיה בעבר.  10.1שעות, ולא לאחר  10לאחר ביצוע 

  שינוי המונח "משרת אם" ל"משרת הורה", לשם יצירת שינוי  –משרת הורה

 תודעתי ועידוד חלוקה שוויונית של התפקידים במשפחה. 

 תיקון המאפשר לעובדת, לדווח על כך שהבדיקות  – דיווח על בדיקות בהריון

 רק לאחר שהיא מחויבת לדווח על הריונה על פי חוק.קשורות להריון 

 במסגרת זו נקבע כי כל תיאורי התפקיד בשירות   – שינוי תיאור מסלולי הקידום

 המדינה ייכתבו בלשון אחידה )בלשון זכר( 

 

בהתאם לתיקון התקשי"ר בנושא.  –מעקב וטיפול ביישום הרפורמה ב"משרת הורה"  .ה

תיקון התקשי"ר נועד לשם ניתוק הקשר הסטריאוטיפי בין מינו של עובד ובין אחריותו 

לטיפול בילדים. במסגרת זו חויבו כל עובדי ועובדות המדינה שלהם ילדים בגילאים 

הרלוונטיים, למלא טפסים בנושא זכויות ההורות שלהם, ולקבל החלטה מודעת 

 בי חלוקת התפקידים במשפחתם.ומושכלת לג

 

האגף בשיתוף עם הרשות לקידום מעמד האישה  –ועדת "מקום עבודה תומך משפחה"  .ו

הוביל את נושא מקום עבודה תומך משפחה, בכדי להסיר חסמים העומדים בפני נשים, 

ולשם הסרת הסטריאוטיפ בדבר גידול הילדים. בעקבות ועדה זו הוקם צוות בראשות 

 .וכאמור מסקנותיו נדונו גם במסגרת הוועדה הנוכחיתדינה, נציב שירות המ

 

בשיתוף עם האגף הבכיר להדרכה השכלה ורווחה,  –חיוב עריכת קורסים בתנאי יום  .ז

חויבו משרדים לערכית קורסים כאמור בנוסף או במקום לעריכת קורסים בתנאי 

 פנימייה. זאת בכדי להסיר חסם העומד בפני נשים.

 

ם נשים ושוויון הזדמנויות בעבודה, וכן נושא מניעת הטרדה מינית נושא קידו ילובש .ח

בשיתוף עם האגף הבכיר להדרכה , בכל הקורסים שעורכת נציבות שירות המדינה

 השכלה ורווחה.



 

בנוסף לכך, עורכת מנהלת האגף הרצאות רבות בגופים שונים )בהנהלות משרדים, בפני  .ט

 הדין וכו'( בנושאים אלה.עובדי משרדים, באקדמיה, בלשכת עורכי 

 

פעילות לשם חיזוק מעמד הממונה בפרט והנושא בכלל. במסגרת זו שונה הדו"ח  .י

השנתי המוגש על ידי המשרדים, כך שיוגש הן ע"י הממונה והן ע"י הסמנכ"ל הבכיר 

למינהל. בדו"ח זה פורטו הדרישות מן המשרד, וכן הועבר המסר כי האחריות לנושא 

 אלא של הנהלת המשרד. אינה רק של הממונה

 

תיאור תפקיד ממונה, הכולל סמכויות  בימים אלה עומד בפני אישור סופיבנוסף לכך,  .יא

לצורך גיבוש תיאור התפקיד הוקם צוות ממונות על מעמד האישה, ותחומי אחריות. 

אשר מסקנותיו הובאו בפני וועדה מקצועית. חברי הוועדה מנו את שלושת סגני נציב 

האחראיים על משרדי הממשלה ויחידות הסמך, על מערכת הבריאות  שירות המדינה,

ועל משרד הביטחון, שתי רפרנטיות המתמחות בנושא, סמנכ"לית למינהל ומשאבי 

אנוש של משרד ממשלתי, ומנהלת האגף לקידום נשים. לאחר דיון מקצועי לגבי 

יד המוצע ההיבטים השונים בעבודת הממונה, הועברו מסקנות הוועדה ותיאור התפק

 לנציב שירות המדינה, וממתינות לאישורו.

 

מדי שנה עורך האגף תחרות בין המשרדים בנושא קידום נשים. למשרד המצטיין בנושא  .יב

 מוענק "אות המעסיק המתקדם" ע"י נציב שירות המדינה.

 

הכולל האגף דו"ח שנתי המפרט את ייצוגן של נשים בדרגות הבכירות, מכין מדי שנה  .יג

הדו"ח כולל  נים, המבליטים ייצוגן של נשים לפי יחידות, דרגות ודירוגים.חתכים מגוו

ייצוג הנשים התייחסות ממוקדת למצבם של המשרדים ויחידות הסמך בכל הנוגע ל

 בשלוש ובארבע הדרגות העליונות.

, ונערך חוקה חוק ומשפט בכנסת תלקידום מעמד האישה ולוועד הלוועדהדו"ח מוגש 

 תוך דגש למשרדים טעוני השיפור.  –דיון בנושא, אליו מוזמנים נציגי כל המשרדים 

 

בנוסף מופץ הדו"ח לכל המנכ"לים והסמנכ"לים למינהל בשירות המדינה, בצירוף מכתב 

ספציפי המפרט את מצבו של המשרד ואת הפעילות הנדרשת ממנו. הדו"ח מועבר גם 

 , לבעלי תפקידים ולמוסדות מחקר שונים. לותן במשרדלממונות, לשימושן במסגרת פעי

 

ידע לעובדים/ות בנושאים רלוונטיים גם באמצעות הממונות מהאגף מפיץ באופן שוטף  .יד

 על מעמד האישה וכן ע"י פרסומים בתקשורת, בניוזלטר ובפייסבוק.

 



ממונות על מעמד האישה.  17 לשהאגף אחראי על גיוס, מינוי, הכשרה, והנחייה שוטפת  .טו

האגף עוקב אחר תפקוד הממונות, מנחה את הנהלות המשרדים בדבר מינוין, ופועל 

בתיאום איתן לבחירת המועמדת המתאימה לתפקיד. מינוי ממונה מאושר רק לאחר 

 ראיון באגף, ועם הכניסה לתפקיד מקבלת הממונה החדשה הנחייה והדרכה באגף.

 

הממונות מתבצעת באופן שוטף, הן באמצעות פעולות הדרכה, האגף מנחה ומכוון את  .טז

הן באמצעות מפגשים והתייעצויות שוטפים. התחומים הבולטים בנושא זה הם עדכון 

והעברת מידע רלבנטי, הנחייה לתכנון פעולות הדרכה, הנחיות לגבי החוק למניעת 

 הטרדה מינית, הנחיות לגבי פעילות מול הנהלות המשרדים.

 

על מעמד האישה נדרשות להעביר לאגף לקידום ושילוב נשים דו"ח שנתי,  הממונות .יז

כמתחייב מהוראות התקשי"ר. הדו"ח כולל נתונים רלבנטיים וכן פירוט ותיאור של 

הפעילות אשר בוצעה במשרד. כן נדרשות הממונות להגיש לאגף תכנית עבודה שנתית, 

חינה יסודית של הדו"ח ומוזמנות מעת לעת למפגש אישי עם מנהלת האגף לשם ב

  השנתי ותכנית העבודה, עדכון ומתן סיוע ויעוץ לממונה.

 

מתוך כוונה לשמור על רמתן המקצועית של הממונות על מעמד האישה, ולהעשיר את  .יח

הידע שלהן בנושא המתחדש לעיתים קרובות, מקיים האגף מידי שנה ימי עיון וכנסים  

וסף לאמור מבצע האגף קורס הסמכה נ  ישה.המאורגנים על ידו, לממונות על מעמד הא

 שעות לממונות על מעמד האישה.  300-בן כ

 

כמו כן, נפגשת מנהלת האגף עם הנהלות המשרדים מעת לעת בכדי להסביר את חשיבות 

 הנושא, ולהעמיק את שיתוף הפעולה ואת מחויבותם של המשרדים לעניין.

 

)כגון: שינויי חקיקה, ועדות שרים מתן עמדות והתייחסות האגף בנושאים מגדריים  .יט

 וכו'( להם הוא נדרש.

 

גיבוש נוהל בנושא העדפה מתקנת וייצוג הולם, בשיתוף הלשכה המשפטית בנציבות  .כ

 שירות המדינה.

 

והעברת המלצות האגף בנושאים  –בחינה מגדרית של הרפורמה בשירות המדינה  .כא

 שונים. 

 

 .בחברות הממשלתיות הקמת מאגר עובדות מדינה לתפקיד דירקטוריות .כב



 

באופן שוטף  –ביצוע מעקב ופיקוח אחר יישום הוראות החוק למניעת הטרדה מינית  .כג

 וכולל מעקב במשרדי הממשלה וביחידות השונות; 

 

הנחית הממונות על מעמד האישה באופן כללי ובהתייחס לתלונות הספציפיות, וכן  .כד

 בנציבות שירות המדינה.מעקב אחר הטיפול על ידי הגורמים הנוגעים בדבר 

 

ביצוע פעולות הכשרה שוטפות של הממונות על מעמד האישה, המכהנות גם   .כה

כאחראיות על פי החוק, לטיפול בתלונות על הטרדה מינית. ההכשרה נעשית באופן 

יומי  –פרטני, בימי עיון, בקורס ההסמכה ובאמצעות חוזרים, וכן מתן מענה יום 

  לפניות ולהתייעצות. 

 

, בשיתוף עם אגף המשמעת בנציבות שירות כתיבת נהלים בנושא הטרדה מינית .כו

 .המדינה ועם המשרדים הרלוונטיים

 

, ובניית מערכי הדרכה מותאמים אישור גורמי הדרכה בנושא הטרדה מינית .כז

 .ומאושרים לצורך הדרכות בשירות המדינה בשיתוף עם גורמים אלה

 

מעמד האישה, הוכן ע"י האגף לקידום  במסגרת פרויקט משותף עם הרשות לקידום .כח

נוסח מקוצר של התקנון  2010ושילוב נשים בשיתוף עם אגף המשמעת במהלך שנת 

המותאם לשירות המדינה לשם צירוף לתלושי המשכורת של עובדי המדינה.  בשנת 

הופק עלון המכיל את הנוסח האמור ע"י הרשות לקידום מעמד האישה וצורף  2011

בוצעה הפצה חוזרת של  2012בשנת  של עובדי ועובדות המדינה. לתלושי המשכורת

 העלון לתלושי המשכורת, בצירוף לתלושי המשכורת

 

הוועדה בוחנת כל מקרה  הקמת ועדה לסיוע כלכלי לנשים מוכות עובדות מדינה. .כט

 לגופו ומנסה לסייע בדרכים שונות לעובדות הפונות.

 

ככלל תלונות אלה מטופלות  - והתנכלותטיפול שוטף בפניות בנושא הטרדה מינית  .ל

כאשר במידת הצורך מסייע  –ע"י הממונות על מעמד האישה במשרדים השונים 

ומנחה האגף לקידום נשים בנושא. עם זאת, עובדות המעוניינות בכך יכולות לפנות 

 ישירות לאגף לקידום נשים.

 



תלוננות בנוסף לאמור, מלווה האגף ו/או הממונות על מעמד האישה את המ .לא

 על פי רצונן. –לחקירה, לדיונים בבית הדין או בבית המשפט )תלוי בסוג ההליך( 

 

 -, לרבות זכויות הורים. טיפול שוטף בפניות בנושא אפליה ופגיעה בזכויות נשים .לב

 –ככלל תלונות אלה מטופלות ע"י הממונות על מעמד האישה במשרדים השונים 

לקידום נשים בנושא. עם זאת, גם כאשר במידת הצורך מסייע ומנחה האגף 

במקרה זה, עובדים ועובדות המעוניינים/ות בכך יכולים/ות לפנות ישירות לאגף 

 לקידום נשים.

 

הנחיית משרדי הממשלה בנושאים רלוונטיים )קידום נשים, זכויות נשים, הטרדה  .לג

 מינית וכו'(.

 

עם גופים  פעולההאגף לקידום ושילוב נשים מקיים דרך קבע יחסים של שיתוף  .לד

שונים העוסקים בתחום קידום מעמד האישה, בהם ארגוני הנשים, הרשות  וארגונים

לקידום מעמד האישה במשרד ראש הממשלה, היועצות למעמד האישה בשלטון 

המקומי, גורמים שונים באקדמיה, יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים, מרכזי סיוע 

 לנפגעות תקיפה מינית, מרכזים לטיפול באלימות במשפחה ואחרים.

 .כן, מנהלת האגף משתתפת בישיבות וועדות הכנסת וועדות השרים הרלוונטיות כמו

 

 פרסום מידע רלוונטי לעובדי ולעובדות המדינה, באמצעות הממונות על מעמד האישה. .לה

 

 

 

 



 
 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ג' נספח 

 מצגת: סגל בכיר ברפורמה בשירות המדינה 

 

 

 



   -' נספח ג

 סגל בכיר ברפורמה בשירות המדינה



 סיכום

 המלצה

 לתנועות

 ופרט

 ועדות

 פוטנציאל

 משרדיות

 ועדת

 פוטנציאל

 מערכתית

 סיכום

 משרות

 מתפנות

 פרסום

 מכרזי

 משרות

 1-ב

 פרסום

 מכרזי

 משרות

 2-ב

 פרסום

 מכרזי

 משרות

 3-ב

 פתרונות

 פרטניים

 לבלתי

 משובצים

 תחקיר

 והפקת

 לקחים

 

 הפעילות בניהול הסגל הבכיר גאנט

 מטה יישום הרפורמה בניהול ההון האנושי

 אגף לתכנון אסטרטגי להון אנושי בשירות המדינה                                                                                      



 מטה יישום הרפורמה בניהול ההון האנושי

 אגף לתכנון אסטרטגי להון אנושי בשירות המדינה                                                                                      

 בניית שדרת ניהול בשירות המדינה

5 

 עתודה בסיסית
תכניות צוערים , צוערים לשירות המדינה

 ייעודיות ומקצועיות

 עתודה לסגל בכיר

 מקרב שכבת ניהול בדרג תיכון

 סגל בכיר

 קדנציה/ רוטציה 

 תכניות  

 עמיתי ממשל

 מכרזי מאגר

 מקצועיים

 סטודנטים

 מצטיינים



 
 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ד' נספח 

 מצגת : האפשרויות להחיל עבודה מהבית

 

 

 





 :ככלל  כולם יכולים לעבוד מהבית למעט   

 צוות רפואי«

 קבלת קהל -נותני שרות«

 נהגים«

 עובדי ביטחון«

 ארכיב«

 משק, אפסנאות, נכסים, בינוי-מ"בנא«

 עבודה על מכונות  «

 מגבלות בטחון מידע«



 למי תינתן האפשרות לעבוד מהבית

 :לבעלי תפקידים «

 עתירי הכנה וכתיבה«

 (  ולמקביליו)למעלה בלבד  40-42מרמה «

 בשלב הראשוני להורה שמנצל יום עבודה מקוצר«

 



 :הארות והערות

 טכנולוגיה תומכת«

 ביטוח העובדים«

 הוצאות חשמל ותשתית«

 מתוך מכסת שעות נוספות  -מגבלת שעות«

 מחייב עבודה מלאה באותו יום«

 הבדלה בין שעות כוננות לבין שעות עבודה מהבית  «



 
 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ' הנספח 

 נתונים על פערי השכר מצגת: 

  בין גברים לנשים בשירות המדינה

 

 

 



 אגף שכר והסכמי עבודה

   פערי שכר בין גברים ונשים

 המועסקים בשירות המדינה 

 באותה דרגה ותפקיד



 אגף שכר והסכמי עבודה

ערכנו השוואה של רכיבי השכר של הנשים והגברים בשירות  •
 .בתפקידים זהים ובדרגות זהותהמדינה 

 

מהנתונים שנבדקו עולה כי פערי השכר בין גברים ונשים בשירות  •
 :המדינה נובעים בעיקרם מהתשלומים הבאים

 

עולה כי גברים מבצעים כמות רבה יותר של   – עבודה נוספת◄
 .מסוגים שונים, עבודה נוספת

 

,  גברים מקבלים החזר הוצאות גבוה יותר – החזרי הוצאות◄
ל  "כלכלה ואש, בעיקר תשלום החזר עבור נסיעות בתפקיד

 .והחזר דמי נסיעה למקום העבודה
 

של נשים וגברים באותו תפקיד ודרגה  השכר הפנסיונינמצא כי •
קיימים הבדלים קטנים בשכר . בשירות המדינה הוא לרוב זהה

אשר רובם נובעים מהשוני   –הפנסיוני הממוצע בין גברים ונשים 
 .  בוותק

 



 אגף שכר והסכמי עבודה

לתפקיד העובד ולדרגתו השפעה משמעותית על •
שכרן הנמוך של הנשים ביחס לגברים  . השכר

בשירות המדינה נובע מכך שמרבית הנשים  
מועסקות בתפקידים מנהלתיים ובדרגות נמוכות  

 .  יחסית לגברים -יותר 

 

מהתוצאות עולה כי כאשר משווים בין גברים  •
באותה דרגה ובאותו  , ונשים בשירות המדינה

עדיין ניתן לראות הבדלים משמעותיים   -תפקיד 
אשר נובעים מביצוע עבודה נוספת רב בשכר 
י הגברים וכן מהחזרי הוצאות גבוהים  "יותר ע

 .יותר המשולמים לגברים

 



 אגף שכר והסכמי עבודה
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 אגף שכר והסכמי עבודה

 השירות המשפטי

 (ח"בש)ממוצע שכר פנסיוני 

אחוז נשים   נשים גברים דרגה

 מגברים

 99.94% 6,845 6,849 א

 96.81% 8,727 9,015 2א

 102.41% 11,877 11,598 4א



 אגף שכר והסכמי עבודה

 השירות המשפטי

 (ח"בש)ממוצע עבודה נוספת 

אחוז נשים   נשים גברים דרגה

 מגברים

 52.14% 659 1,264 א

 51.58% 1,058 2,051 2א

 83.49% 2,028 2,429 4א



 אגף שכר והסכמי עבודה

 השירות המשפטי

 (ח"בש)ממוצע החזר הוצאות 

אחוז נשים   נשים גברים דרגה

 מגברים

 65.77% 1,399 2,127 א

 87.02% 1,468 1,687 2א

 116.83% 1,874 1,604 4א



 אגף שכר והסכמי עבודה

 השירות המשפטי

 (ח"בש)ממוצע שכר ברוטו 

אחוז נשים   נשים גברים דרגה

 מגברים

 81.95% 10,049 12,262 א

 88.22% 12,186 13,813 2א

 100.78% 17,278 17,144 4א



 אגף שכר והסכמי עבודה

 תלוש שכר לדוגמא השירות המשפטי

 אישה גבר 

 א א דרגה

 7.25 7.25 ותק 

 4,000 4,000 (ח"בש)שכר משולב 

 3,985 3,948 (ח"בש)תוספות שכר 

 1,072 1,568 (ח"בשהחזר הוצאות 

 1,452 1,336 (ח"בש)עבודה נוספת

 10,509 10,852 (ח"בש)כ "סה



 אגף שכר והסכמי עבודה
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 אגף שכר והסכמי עבודה

 כלכלנים נבחרים

 (ח"בש)ממוצע שכר פנסיוני 

אחוז נשים   נשים גברים דרגה

 מגברים

39 8,314 8,229 98.98% 

40 9,653 9,606 99.51% 

42 12,380 12,439 100.48% 



 אגף שכר והסכמי עבודה

 כלכלנים נבחרים

 (ח"בש)ממוצע החזר הוצאות 

אחוז נשים   נשים גברים דרגה

 מגברים

39 2,074 1,913 92.24% 

40 2,035 1,725 84.77% 

42 2,112 1,591 75.33% 



 אגף שכר והסכמי עבודה

 כלכלנים נבחרים

 (ח"בש)ממוצע שכר ברוטו 

אחוז נשים   נשים גברים דרגה

 מגברים

39 11,309 11,212 99.14% 

40 12,640 12,217 96.65% 

42 15,643 15,156 96.89% 



 אגף שכר והסכמי עבודה

 תלוש שכר לדוגמא כלכלנים נבחרים

 אישה גבר 

 40 40 דרגה

 0 0 ותק 

 9,345 9,345 (ח"בש)שכר משולב 

 0 0 (ח"בש)תוספות שכר 

 1,302 1,302 (ח"בש)החזר הוצאות

 0 0   (ח"בשעבודה נוספת 

 10,647 10,647 (ח"בש)כ "סה



 אגף שכר והסכמי עבודה

 עובדים סוציאליים
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 אגף שכר והסכמי עבודה

 עובדים סוציאליים

 (ח"בש)ממוצע שכר פנסיוני 

אחוז נשים   נשים גברים דרגה

 מגברים

 103.92% 5,619 5,407 ט

 102.50% 8,251 8,050 ה

 98.21% 11,920 12,137 א



 אגף שכר והסכמי עבודה

 עובדים סוציאליים

 (ח"בש)ממוצע עבודה נוספת 

אחוז נשים   נשים גברים דרגה

 מגברים

 100.48% 211 210 ט

 61.63% 432 701 ה

 114.32% 2,595 2,270 א



 אגף שכר והסכמי עבודה

 עובדים סוציאליים

 (ח"בש)ממוצע החזר הוצאות 

אחוז נשים   נשים גברים דרגה

 מגברים

 78.76% 812 1,031 ט

 76.85% 1,411 1,836 ה

 98.93% 2,304 2,329 א



 אגף שכר והסכמי עבודה

 עובדים סוציאליים

 (ח"בש)ממוצע שכר ברוטו 

אחוז נשים   נשים גברים דרגה

 מגברים

 100.07% 6,799 6,794 ט

 92.78% 10,934 11,785 ה

 99.27% 18,856 18,994 א



 אגף שכר והסכמי עבודה

 תלוש שכר לדוגמא עובדים סוציאליים

 אישה גבר 

 ה ה דרגה

 40 40 ותק 

 6,451 6,451 (ח"בש)שכר משולב 

 2,793 2,090 (ח"בש)תוספות שכר 

 1,287 1,344   (ח"בשהחזר הוצאות 

 261 1,261 (ח"בש)עבודה נוספת

 10,792 11,146 (ח"בש)כ "סה



 אגף שכר והסכמי עבודה
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 אגף שכר והסכמי עבודה

 פרקליטים

 (ח"בש)ממוצע שכר פנסיוני 

אחוז נשים   נשים גברים דרגה

 מגברים

 99.77% 5,678 5,700 ב

 97.61% 10,021 10,266 3א

 101.66% 18,142 17,845 +6א



 אגף שכר והסכמי עבודה

 פרקליטים

 (ח"בש)ממוצע עבודה נוספת 

אחוז נשים   נשים גברים דרגה

 מגברים

 91.27% 1,945 2,131 ב

 85.23% 2,921 3,427 3א

 88.35% 5,871 6,645 +6א



 אגף שכר והסכמי עבודה

 פרקליטים

 (ח"בש)ממוצע החזר הוצאות 

אחוז נשים   נשים גברים דרגה

 מגברים

 79.49% 841 1,058 ב

 86.75% 1,303 1,502 3א

 99.48% 1,346 1,353 +6א



 אגף שכר והסכמי עבודה

 פרקליטים

 (ח"בש)ממוצע שכר ברוטו 

אחוז נשים   נשים גברים דרגה

 מגברים

 94.31% 8,769 9,298 ב

 93.47% 15,653 16,746 3א

 99.23% 27,640 27,854 +6א



 אגף שכר והסכמי עבודה

 תלוש שכר לדוגמא פרקליטים

 אישה גבר 

 ב60 ב60 דרגה

 3.75 3.75 ותק 

 3,011 3,011 (ח"בש)שכר משולב 

 2,433 2,433 (ח"בש)תוספות שכר 

 1,087 612 (ח"בשהחזר הוצאות 

 2,968 2,598 (ח"בש)עבודה נוספת

 9,499 8,654 (ח"בש)כ "סה



 אגף שכר והסכמי עבודה

 טכנאי רנטגן
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 אגף שכר והסכמי עבודה

 טכנאי רנטגן

 (ח"בש)ממוצע שכר פנסיוני 

אחוז נשים   נשים גברים דרגה

 מגברים

5 4,502 4,604 102.27% 

11 5,739 5,794 100.96% 

13+ 7,620 7,883 103.45% 



 אגף שכר והסכמי עבודה

 טכנאי רנטגן

 (ח"בש)ממוצע עבודה נוספת 

אחוז נשים   נשים גברים דרגה

 מגברים

5 2,905 2,572 88.54% 

11 5,131 3,172 61.82% 

13+ 5,908 4,585 77.61% 



 אגף שכר והסכמי עבודה

 טכנאי רנטגן

 (ח"בש)ממוצע החזר הוצאות 

אחוז נשים   נשים גברים דרגה

 מגברים

5 768 590 76.82% 

11 742 348 46.90% 

13+ 850 720 84.71% 



 אגף שכר והסכמי עבודה

 טכנאי רנטגן

 (ח"בש)ממוצע שכר ברוטו 

אחוז נשים   נשים גברים דרגה

 מגברים

5 9,020 8,137 90.21% 

11 12,470 9,735 78.07% 

13+ 15,778 14,011 88.80% 



 אגף שכר והסכמי עבודה

 תלוש שכר לדוגמא טכנאי רנטגן

 אישה גבר 

 11 11 דרגה

 19.5 18.75 ותק 

 3,994 3,959 (ח"בש)שכר משולב 

 1,109 1,270 (ח"בש)תוספות שכר 

 244 244 (ח"בש)החזר הוצאות

 2,844 3,094 (ח"בש)עבודה נוספת

 8,191 8,567 (ח"בש)כ "סה



 אגף שכר והסכמי עבודה

 מפקחי מס הכנסה בכירים
 ר"דירוג מח
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 אגף שכר והסכמי עבודה

 (ר"דירוג מח)מפקחי מס הכנסה בכירים 

 (ח"בש)ממוצע שכר פנסיוני 

אחוז נשים   נשים גברים דרגה

 מגברים

40 5,853 6,012 102.72% 



 אגף שכר והסכמי עבודה

 (ר"דירוג מח)מפקחי מס הכנסה בכירים 

 (ח"בש)ממוצע עבודה נוספת 

אחוז נשים   נשים גברים דרגה

 מגברים

40 492 195 39.63% 



 אגף שכר והסכמי עבודה

 (ר"דירוג מח)מפקחי מס הכנסה בכירים 

 (ח"בש)ממוצע החזר הוצאות 

אחוז נשים   נשים גברים דרגה

 מגברים

40 1,688 1,838 108.89% 



 אגף שכר והסכמי עבודה

 (ר"דירוג מח)מפקחי מס הכנסה בכירים 

 (ח"בש)ממוצע שכר ברוטו 

אחוז נשים   נשים גברים דרגה

 מגברים

40 9,985 9,673 96.88% 



 אגף שכר והסכמי עבודה

 מפקחי מס בכירים  : תלוש שכר לדוגמא

 אישה גבר 

 40 40 דרגה

 7.5 6.5 ותק 

 3,389 3,356 (ח"בש)שכר משולב 

 2,275 2,297 (ח"בש)תוספות שכר 

 1,991 2,362 (ח"בש)החזר הוצאות

 399 1,214 (ח"בש)עבודה נוספת

 8,054 9,229 (ח"בש)כ "סה



 
 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח ו' 

 מצגת : שוויון מגדרי בעולם

 



  
 

 שוויון מגדרי
 מבט על הנעשה בעולם

 ועדה לקידום נשים בשירות המדינה  
 

   2013דצמבר                                                    
 

 ד  "עו, דוד-'אינה  סולטנוביץ                                                  

 ם והדרום-נציבה אזורית מחוז י                                                                        

 
                 



 כוחו של ההון הנשי

 .  רמת הביצועים גבוהה יותר –ריבוי נשים בוועד המנהל Catalyst (2010 :)מדד 
יותר בתשואה על ההון 53% -בממוצע ב. 
 יותר בתשואה על המכירות 42% –ב. 
המושקע ההון על בתשואה יותר 66% -ב. 

 
 2010 קטליסטמדד : מקור

 
 :אם ההון האנושי הנשי היה מנוצל במלואו -  OECD-מחקרים של ה

מדיניות של ממשלות הייתה עונה טובה יותר על צרכי האזרחים. 
מספר האנשים החיים בעוני היה מצטמצם בכל המדינות. 
 

 .Gender and Sustainable Development: Maximizing the Economic, Social and Environmental role of women: מקור
OECD, 2008 

 

חברות שמנוהלות על ידי נשים מגיעות להישגים  : מסקנה
 .  גבוהים יותר



 .2005-ו 1995י נשים בין השנים "באיוש משרות ע 3%-עם עלייה של כ, ישראל
 

 :מקור
Public Servants as Partners for Growth: Toward a Stronger, Leaner and More Equitable Workforce, 
OECD 2012 

אחוז הנשים המועסקות בשירות  
 2005-ו 1995המדינה 



   

: Representation of Employment Equity (EE) Designated Groups 11Figure 
, with 2011and 2001 among Core Public Administration Executives in 

Census2006 Estimated Workforce Availability (WFA) Based on the  

From : Demographic Snapshot of the Federal Public Service, 2011 

Treasury Board of Canada Secretariat 

 נשים במשרות בכירות  
 בשירות הציבורי בקנדה

 



ממוצע שעות עבודה בשנה בשירות המדינה  
(2010) 

 .שעות עבודה בשנה בממוצע 2000עם כמעט ( ילה'אחרי צ)במקום השני , ישראל
 

 :מקור
Public Servants as Partners for Growth: Toward a Stronger, Leaner and More Equitable Workforce, 
OECD 2012 



 
עבודה-עידוד מדיניות של איזון חיים. 

 
 של נשים מנהלות וחברות פרלמנט ליצוגהצבת יעדים ומטרות. 

 
תוך  , פיתוח תכניות להעצמת תפקידן של נשים במשק המקומי

   ":נשיים"שדרוג המעמד והשכר של מקצועות הנחשבים 
 .עידוד נשים לפתח קריירות בתחומי המדע והטכנולוגיה -      
 .שיפור הגישה של נשים יזמות לשירותי תמיכה ופיננסיים -      

     
 
 

 Gender and Sustainable Development: Maximizing the Economic, Social and Environmental role: מקור
of women. OECD, 2008 

 

 OECD -יעדים שהציב ה



 

 

 

 חסמים לקידום נשים שעלו עד כה בוועדה     

 

 
בקידום ואחידות השקיפות הגברת ,רבות עבודה שעות -מבניים חסמים  

  ,ל"אש ,רכב -שכר פערי ,להפלות שעלולות קבלה דרישות הצבת ,ותקנון
  .גיאוגרפי מרחק ,נוספות שעות

 
נשים עבודת של חסר והערכת מגדרית הטיה - ועובדים המנהלים בצד,  

  ,רכב -שכר פערי ,התנכלויות ,מיניות הטרדות – מקבלת לא עבודה סביבת
 .נוספות שעות ,ל"אש

 
חשש ,בכירים לתפקידים למכרזים ניגשות לא נשים – העובדות בצד  

  ושיווק ומתן משא ניהול של רכים בכישורים צורך ,מכרזים על מהתמודדות
 .עצמי

 
 





 OECD -מדינות החברות ב 14מחקר בקרב 

 ?איך מקדמים שוויון וגיוון 
 

 יעדים ובקרה, תכנית, עקבית ומקיפה הכוללת חזון, מדיניות גיוון ברורה
 : החזון הבריטי לקידום שוויון והערכת גיוון

החוויות והצרכים של הציבור  , על ידי שיקוף טוב יותר של השאיפות, דרך הבנת גיוונה של חברה"
כדי  . אנחנו יכולים לספק את השירותים שהציבור רוצה מאתנו, ועל ידי כיבוד והערכת הבדלים

 ."אנחנו צריכים כוח אדם עם התמהיל הטוב ביותר של כשרון הקיים והעתידי, לעשות זאת ביעילות
 

 יישום תכנית להטמעת שוויון   
 ".מנהיגים מקומיים"הטלת אחריות על מנהלים בכירים ליישום הגיוון ויצירת : שבדיה

   תכניות על ומפקח מנחה גוף - היישום על האחראי וגוף "מרכזי מתאם גוף" :זילנד-ניו ,אוסטרליה
 .הציבורי בשירות מומלצות עבודה שיטות ויישום קידום ,לפיתוח משרדית ואחריות שוויון להטמעת
 .(נטוורקינג) בכירים מנהלים פורום :בריטניה

 
 

 Public servants as partners for growth”, OECD, 2011": מקור 



 הסרת חסמים בהליכי גיוס
 .וביטול דרישות מפלות, תיאור משרה בדגש על איכויות ותכונות הנדרשות לביצוע יעיל: אירלנד

  -מנגנוני פרסום שונים 
אנו מעסיק המקנה הזדמנות שווה ואנו מעודדים את כל המועמדים  :"OECD-מודעה של ה

 (www.oecd.org: מקור". )המתאימים להגיש מועמדות
הסרת פרק בחינה בנושא  )התאמת מבחני הקבלה והסרת חסמים לאוכלוסיות שונות : צרפת

 (.התרבות המקומית
 .  'מלגות וכו, קורסי הכשרה, שיפור ההון האנושי בגיוס באמצעות חינוך: הולנד, יפן, אוסטרליה

 .הכשרת חברי ועדת הבוחנים לנושאים של גיוון –וועדת קבלה : הולנד וניו זילנד, אירלנד
 

 קידום נשים למשרות בכירות
 .שנים 3בת , "קידום נשים למשרות בכירות"תכנית : שבדיה
 (.2008-2009" )קידום קריירה למנהלות במינהל המדינה"פרויקט : פינלנד

 

 

 
 Public servants as partners for growth”, OECD, 2011": מקור 

 OECD -מדינות חברות ב 14מחקר בקרב 

http://www.oecd.org/


                            
 איזון חיים עבודה

 .ופרטיים ציבוריים ארגונים בין פ"שת בסיס על ,עבודה-חיים לאיזון האסטרטגיה ביסוס :נורבגיה
 

  מטרות להשגת כלי שהוא ,(IA הסכם) עבודה-חיים איזון הסכם מטרות את להמשיך :הרציונל
  חלק ייקח השונים מהמעסיקים אחד כל ,זה פ"שת באמצעות .העבודה ובסביבת בתעסוקה כלליות
   .IA בהסכם ביטוי לידי באו אשר משותפות מטרות להשגת המשותף במאמץ
  העבודה מעגל בתוך ולהישאר ,להיכנס אנשים ליותר לסייע היא ההסכם של הבסיסית המטרה

 .התפקיד לביצוע הדרושים וכלים מתאימה הכשרה סיפוק ,חייהם לאופי המתאים ארגון באמצעות
 

 
 
 
 
 
 

 Public Employment and Management Working Party”, OECD, 2009": מקור 



 צפון אירלנד -' מקרה לדוג

 

   :המגזרים מכל נשים בקרב אירלנד 'בצפ סקר נערך 2002 בשנת

 

   :מגדרית מבחינה מאוזנת מועצה - הסקר ממצאי

מהווה תנאי הכרחי לסביבת עבודה נעימה לנשים בעמדות בכירות. 

 תיצור יחסים טובים יותר בין הארגון לגופים ציבוריים שמייצגים
 .נשים

משפיעה באופן מיטיב על המדיניות הכללית והחברה כולה. 

 

 
 

 Carol foster “Women in local councils: making a difference in Northern Ireland”, 2009: מקור



 אירלנד' בשיתוף עם נציבות השוויון בצפ( LGSC)מרכז השלטון המקומי 

 (2006)תכנית לעידוד קידומן של נשים ברשויות המקומיות 

 :  המניע

אירלנד פיגרה אחרי בריטניה בכל מה שקשור לייצוג נשים  ' צפ
 (.מחברי המועצות הנבחרים נשים 21.5%רק )בפוליטיקה 

 

 הרשויות המקומיות הגיבו לאט לתפיסה החברתית החדשה של
, מערכת החינוך)בהשוואה למגזרים ציבוריים אחרים , שוויון

 (.'הבריאות וכו

 צפון אירלנד -' מקרה לדוג



 :חזון
 להוביל למצב בו הרשויות המקומיות יזהו ויגיבו לכל מצב של תת ייצוג

 .מתן שירות ושותפויות, סדרי תעסוקה, של נשים בקבלת החלטות
 

 

 :מטרות
 ליצור שינוי משמעותי ויציב אשר ישפר את ייצוגן של נשים ברשויות  

 .מקומיות באופן המשקף את ייצוגן באוכלוסייה

 

 צפון אירלנד -' מקרה לדוג



 :החסמים שהתגלו

 

 תרבות בעלת אוריינטציה גברית במקום העבודה. 

  (.לעיתים גם בערבים)שעות עבודה ארוכות 

 העדר גמישות בשעות העבודה. 

  ילדונת)"מצד העובדים ( אף שלא במודע)הבעות זלזול"  ,
 (.'וכד" בובה"

 צפון אירלנד -' מקרה לדוג



המפלגות הגדולות וכמה מהחברות  5, הרשויות המקומיות 26שיתוף 
 :    הגדולות במשק המקומי

 מינויGender Champion  מטעם כל גוף ויצירת רשת של ממונים על מעמד
 .האישה

הקמת ועדה מייעצת לקידום נשים ברשויות בשיתוף גופים חברתיים וכלכליים. 

הצהרת עקרונות של שוויון בתעסוקה: 

מחויבות של הרשויות ליצירת תרבות המאפשרת ומעודדת נשים להשתלב בכל  
 .הידע והכישורים, הדרגים בהתאם לניסיון שלהן

אימוץ הצהרת כוונות על ידי כל הרשויות המחוזיות. 

 רשויות בשיתוף נציבות השוויון ערכו תכניות עבודה לקידום שוויון מגדרי
 .בתעסוקה

 צפון אירלנד -' מקרה לדוג



 :המשך

שינוי התרבות וקידום נשים, תכניות ואירועים להעלאת מודעות ,
 ". שבוע נשים", אתר אינטרנט

 ניסוי מודל שלwork-life balance במספר רשויות. 

 

 רשויות מיישמות תכנית שוויון 26מתוך  16 - 2011שנת 

 :המטרות

להבטיח שהמדיניות והפרקטיקה תואמות את דרישת חקיקת השוויון. 

 לקדם פרקטיקה של שוויון מגדרי(gender mainstreaming.) 

לטפל באי ייצוג הולם ובסגרגציה מגדרית ברשויות. 
 

 .אירלנד' צפ, המודל להעסקה שוויונית של נציבות השוויון: מקור

     

 צפון אירלנד -' מקרה לדוג



 צפון אירלנד -' מקרה לדוג
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שיעור הרשויות עם  
נשים במשרות הניהול  

 הבכירות

שיעור משרות הניהול המוחזקות  
 בידי נשים

 
שיעור הרשויות המקומיות  

 שבראשן נשים

 

2011 2006 2011 2006 2011 2006 

 !הצלחה: תוצאה



                                         
 

 

 חברת BT(חברת תקשורת גדולה )-   אפשרות לעבודה מהבית חסכה עבור כל
 .יורו 6.000 -עובד כ

 
מחקר של ה-British chamber of commerce (BCC)  -58%   מהחברות

בעקבות הגמשת  ( (productivityהקטנות והבינוניות דיווחו על שיפור ביצרנות 
 .השעות

 
במחקר של ה-  BCC70%   מהנשאלים ציינו כי הגמשת שעות העבודה שלהם

 .  הביאה לשיפור ניכר ביחסים החברתיים שלהם בארגון
 
מחקר של ה-CIPD    מצא כי עובדים שמרגישים כי קיים אצלם איזון טוב בין

 .הם הרבה יותר מחויבים לעבודה, עבודה או שחתומים על חוזים גמישים-חיים
 

 
 Reinventing the workplace "Flexible work benefits business and society, but its future hangs in the: מקור

balance…” Dan Leighton, Thomas Gregory. 2011 

 איזון בית חיים עבודה -מגזר פרטי בבריטניה 



 מול מעסיקים עבודה -נציבות השוויון 

י צוות הנציבות"ייעוץ והכוונה משפטית ע. 
 
ייעוץ בנושא שוויון והעסקה רב גונית. 

 
בפיתוח תכניות להעסקה רב גונית ות/סיוע למעסיקים. 

 
והטמעת שוויון , הכשרות בנושא גיוס והעסקה רב גונית

 . הזדמנויות
 



 תודה רבה
 
 

 

 -חפשו אותנו ב

 
WWW.ECONOMY.GOV.IL/SHIVION 



 
 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח ז' 

 המדינהנתונים לגבי אופן הטיפול בהטרדות מיניות בשירות 

 

 















 
 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ' חנספח 

 סיכום דיוני קבוצת המיקוד 

  של מנהלות בדרג הביניים

 

 

 



 31.11.13מיום של מנהלות דרג ביניים קבוצת מיקוד 
 במסגרת הועדה לקידום נשים בשירות המדינה בראשות גב דלית שטראובר

 
מטרת קבוצת המיקוד: לבחון קיומם של חסמים במעבר של עובדות מניהול דרג ביניים לניהול 

 בכיר.
 

 : משתתפות
  – 'אינה דוד סולטנוביץעו"ד , ראש הרשות לקידום מעמד האשה -ורד סויד גב'  –מטעם הועדה 

 -טלילה שחל רוזנפלד עו"ד , במשרד הכלכלה נציבות שוויון הזדמנויות בעבודהנציבה איזורית, 
דנה אלוש מתמחה בנציבות שוויון הזדמנויות  ,מנהלת האגף לקידום נשים בשירות המדינה

 בעבודה
ציגה ממשרד הבריאות, נציגה ממשרד הגנת הסביבה, נ נציגות ממשרד 2  -קבוצת המיקוד 

   הרווחה, נציגה מהלמ"ס. 
 

 :תוצאות קבוצת המיקוד
 

הקידום לעיתים מחייב ניידות ועבודה )בד"כ( בירושלים. נשים מעדיפות  – חסם גיאוגרפי .א
 כדי להיות קרובות לבית. במחוזות להשאר בתפקידים נמוכים יותר 

 : מוצעיםפתרונות 
  קריות הממשלה בירושלים 3 -יותר לנגישות גבוהה יצירת  -
 להכיר בעבודה מהבית -
 לאפשר לעבוד במשרדי המשרד ברחבי הארץ יום בשבוע )במשרדים בהם לא קיים(. -

קידום, יש המון נשים סגניות ומנהלות פוטנציאל קיים  – קידוםמצומצמות לאפשרויות  .ב
 . הלאה, מביאים אנשים מהשוק הפרטי אבל נשים לא מקודמות

  :פתרונות מוצעים
 . פניה אישית עם הצעה למשרה מסייע לנשים להתמודד ולשקול תפקידים -
 לפתוח פורום בו מנהלות יוכלו לתקשר אחת עם השנייה. –מנהלות  פורום -

גיוס התחושה שהם מובטחים מראש לאחד המועמדים,  -חשש מהתמודדות על מכרזים .ג
  של מנהלים במקום לקדם עובדות מבפנים.מבחוץ 

 פתרונות מוצעים: 
כדי  לראות כיצד לגרום לכך שהליך המכרז יהיה אובייקטיבי ככל הניתן ונטול פניות -

לפעמים קיימת תחושה שהוועדה כלל עלה ש .לעודד שוויון הזדמנויות בין המועמדים
 לא מקשיבה למועמדת.

  לתפקידים. להגיש מועמדותלעודד מנהלות דרג ביניים  -יישוג  -
 
 
 
 



 
 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ' טנספח 

 סיכום דיוני קבוצת המיקוד 

  דירוג המח"רשל מנהלות ב

 

 

 



 חסמים העומדים בפני קידום נשים:

 

 , אשר עלו בפני חברי הוועדה:1קיימים חסמים רבים המוכרים מהשטח ומהספרות

 

 חלוקת התפקידים במשפחה: .א

כאחראיות מבחינה חברתית ותרבותית נשים עדיין נתפסות )פעמים רבות גם בעיני עצמן( 

בן מאליו שהן האחראיות לגידול לטיפול בילדים. המשמעות היא שנשים רבות רואות כמו

הילדים, ולכן הן אלה שמנצלות את הזכות ליום עבודה מקוצר. הדבר משפיע במגוון 

 מישורים, כמפורט להלן:

   אחד השיקולים העיקריים של נשים הוא  -בעת בחירת מקצוע, מקום עבודה ותפקיד

על הגשמה עצמית , תוך ויתור על סיכויי קידום וילדיםשעות עבודה שיאפשרו טיפול ב

 בעבודה.

  ונתפסות )גם שעות נוספות במשרד נשים רבות מתקשות להישאר –במהלך העבודה ,

דבר פוגע בשכרן של ה בעיני עצמן( כאחראיות הבלעדיות למציאת "סידור" לילדים/ות.

בה הן מוערכות ונחשבות "מחויבות" למשרד. כמו כן שהנשים ולעתים גם במידה 

 שתתף בדיונים שונים וליצור רישות שהיה עשוי לסייע לקידומן.במצב זה נבצר מהן לה

  נשים רבות  –אפשרות לקידום, שעשוי להיות כרוך בעבודה בשעות נוספות  ישכאשר

לבצע את התפקיד, בשל אחריותן לגידול הילדים, יוכלו מאמינות מראש שלא 

  מועמדות לתפקיד.כלל אינן מגישות ו -המחייבת עבודה ב"משרת הורה" 

  לפיה נשים הן האחראיות לטיפול בילדים אף עלולה להשפיע על קבלה שהתפיסה

אם בפועל הן מוכנות  גםוקידום בעבודה של נשים שהן אימהות לילדים קטנים )

מעסיקים שערך מינהל חברה ומסוגלות לעבוד בשעות ארוכות(. כך למשל, סקר 

מהמעסיקים  22%-א שמצ 2012וכלכלה במשרד התמ"ת )היום משרד הכלכלה( בשנת 

תפקידים, כגון כל מיני הציבורי טענו שאימהות לילדים קטנים יתקשו למלא  במגזר

תפקידי ניהול ותפקידים הדורשים שעות עבודה ארוכות או עבודה בשעות הערב 

 והלילה. 

 מי שאינן מחויבות לכך שנשים נחשבות פעמים רבות ידי המצב הנוכחי אף מביא ל

קים רבים נוטים לקשר בין הימצאות במקום העבודה בשעות שמעסי מאחר ,לעבודה

                                                           
 .2002, יוני 11, על מה: כתב עת לקידום מעמד האישה, גיליון , מי תשבור את תקרת הזכוכיתזמיר לילי –הלפרט  1

 .1991ניפוץ תקרת הזכוכית, ת"א: הפועלים,  –, קידום הנשים בעבודה נשים הכוח העולה מאור ענת,

 , אתר "רוח נשית"הזכוכית, ניסיון ייחודי לשבור את תקרת קרק רונית

 (133) 12 משאבי אנוש, כרך  התפתחות ארגונית, תקרת הזכוכית כבולמת קרק רונית,

Kantar, R.M., Men and Women of the Corporation, New York: Basic Books, 1977 

 



המאוחרות ובין מידת המחויבות של העובדים. זאת על אף מחקרים המעידים על כך 

 שעות רבות יותר. שעובדיםשהתפוקה השולית פוחתת ככל 

נציבות שירות המדינה לאחרונה תיקון  תיקנהעם חסם זה  כדי להתמודדיצוין כי 

 ולנתק אתשינוי תודעתי וחברתי,  לחוללנועד  . התיקוןמשרת הורה"תקשי"ר בנושא "

 הקשר ה"טבעי" בין מינו/ת של עובד/ת ובין מידת אחריותו לטיפול בילדים/ות. 

 

תפיסה זו מייחסת תכונות "גבריות" למנהל טוב.  -תפיסת העובד/המנהל האידיאלי   .ב

בד טוב בהיררכיה. זאת כך למשל נהוג לחפש מנהל אסרטיבי, ממוקד מטרה וכזה שעו

אף שכיום ידוע שניהול טוב הוא ניהול "נשי", בידי מנהל אמפטי, שיודע ליצור שיתופי 

 פעולה עם העובדים ולבצע כמה פעולות במקביל.

  

בכירים שמחפשים עובדים נוהגים להעדיף אנשים דומים להם ובעלי  –העדפת הדומה  .ג

 רים, הם נוטים להעדיף גברים."שפה משותפת". מכיוון שמרבית הבכירים הם גב

 

לנשים אין בדרך כלל רשת קשרים במקום  –היעדר רישות ופוליטיקה ארגונית  .ד

העבודה, כפי שיש לגברים. כשמחפשים אדם לתפקיד מסוים נוטים לחשוב תחילה על 

  -וכן בשל העדפת הדומה  –אנשים מתאימים שמכירים. בשל היעדר הרישות האמור 

 נטייה לחשוב על גברים שמכירים, ולא לחפש נשים מתאימות.יש 

 

לגורמים  -נשים נוטות לייחס את הכישלונות לעצמן, ואת ההצלחות  –ייחוס סיבתי  .ה

לגורמים  -חיצוניים. גברים נוהגים לייחס את ההצלחות לעצמם, ואת הכישלונות 

ידים מחשש חיצוניים. עקב כך נשים נמנעות פעמים רבות מהגשת מועמדות לתפק

 לכישלון, ולאחר שחוו כישלון הן נמנעות מהגשת מועמדות לתפקידים נוספים.

 

הסוציאליזציה הנשית מחייבת נשים להצטנע. בשל כך וגם בשל  -היעדר שיווק עצמי   .ו

היעדר זמן )בגלל חלוקת התפקידים במשפחה(, נשים בדרך כלל פחות משווקות את 

 פעילותן מגברים.

 

נשים מרוכזות בדרך כלל בתפקידים  –הפרדת עיסוקים מגדרית  -בידול תעסוקתי  .ז

פחות ואף מתוגמלים פחות )כגון: עובדות סוציאליות,  משפיעים פחות, מוערכים

 מורות, אחיות(.

הנתונים שהובאו בפני הוועדה מדגימים היטב את הבידול האופקי בתפקידים. נשים 

מדירוגים אחרים ה ניכרת במידמתרכזות במקצועות בדירוגים המתוגמלים פחות 



וה, אין מדובר בצירוף ועל פי מחקר עדכני של מרכז אד [1]שבהם יש רוב לגברים.

מקרים או במתאם המתקיים בשירות המדינה בלבד, ויש קשר בין היותו של מקצוע 

 רמות השכר בו וזאת בכלל המשק. ל"נשי" 

ה מעמיקה כלכלית במהלך השנים בדיק לבדוקהוועדה סבורה כי נכון וראוי יהיה  -

כדי לבחון האם יש  ומגדרית של סולמות השכר בדירוגים השונים בשירות המדינה,

 [2]הצדקה עניינית לפערים האמורים בין הדירוגים.

יש נטייה )בקרב גברים ונשים גם יחד( להעריך עבודה  –הערכה בחסר של תפקוד נשי  .ח

 רים.הנעשית בידי נשים כטובה פחות מעבודה הנעשית בידי גב

 

שמדובר בתופעות פסולות ומזיקות, הן גם  מלבד העובדה –הטרדה מינית והתנכלות  .ט

 מהוות חסם לקידום נשים, מכיוון שמרבית הנפגעים מעבירות אלה הם נשים.

 

ולפיו נשים נוהגות בדרך כלל לעבוד סמוך  –בקבוצות המיקוד עלה גם חסם גיאוגרפי  .י

 מצריכים נסיעה ממושכת. למקום מגוריהן, ומוותרות על תפקידים ש

 

 

                                                           
ש"ח,  12,793ל מראה כי המשכורת הממוצעת בדירוג המנהלי עמדה ע 2012כך, דוח הממונה על השכר לשנת  [1]

ש"ח; זאת לעומת משכורת  14,141ש"ח, בדירוג העובדים הסוציאליים על  13,738בדירוג אחיות בריאות הציבור על 

ש"ח למהנדסים. אחד החריגים לכך הוא דירוג הפרקליטים שבו המשכורת  18,776ש"ח לרופאים,  31,560של 

שהוגש לעדה מטעם פרויקט "שוות ערך לקידום שכר  הדברים לקוחים מנייר עמדה₪.  25,170הממוצעת עמדה על 

 שווה" ובהתבסס על מחקר שערך מרכז אדווה על בידול תעסוקתי בין נשים לגברים.

 חסרניתן ללמוד עוד על בחינה קבוצתית של פערי שכר, כפי שנעשה בדין הקנדי במאמרה של ד"ר רויטל טרנר ) [2]

 _______________________ ..(האזכור



 
 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ' ינספח 

 סקירה ספרותית של חסמים

 לקידום נשים

 

 

 



 "ו בחשון התשע"דכ 
 2013באוקטובר  30

 2013-95017שכ. 
 
 
 
 

 קבוצת מיקוד -חסמים בקידום נשים אקדמאיות איתור הנדון:
  

, התכנסה בשירות המדינה בים נשים אקדמאיות בדרכן לקידוםולבחון מהם הגורמים המקדמים והמעכבמסגרת הניסיון לאתר 
 בנושא.קבוצת מיקוד בה כל משתתפת התבקשה לחוות את דעתה 

 
רוזנפלד, מנהלת אגף א', שילוב נשים וקידומן, נציבות שירות המדינה וגב' -כמנחות: טלילה שחל בקבוצת המיקוד השתתפו

 חמוטל בן דור, סגנית הממונה על השכר.
 

  ממונות או ממונות לשעבר על מעמד האשה במשרדים:  -המשתתפות בקבוצת המיקוד 
 משרד הבינוי והשיכון –סימה טרם 
 משרד האוצר –סופי עופר 

 משרד התחבורה –דורית חובב 
 

 הנקודות שעלו בדיון:להלן 
 

 גורמים מעכבי קידום גורמים תומכי קידום

 .: יצירת מודעותקורס העצמת נשים -

 .ולנסיעות)ולשעות נוספות( נכונות לעבודה רבה יותר  -

 .חברית "קבוצת תמיכה", ע"י תמיכה לא רשמית -

 .)מעבר לגיל ביה"ס היסודי( ילדים גדולים יותר -

 .תואר שני –לימודים נוספים  -

 פים.של מנהלים ישירים ועקי*  :תמיכה -

 .גורם בכיר מעודד* של "מנטור"/            

 .ותעוזהלהצליח רצון  -

 .אמונה שאפשר להתקדם ולהצליח אם עובדים קשה -

 .משרדיים/פומביים-מכרזים ביןלגשת ל -

למידה מסייעת מאד. אבל לנשים לעתים יותר קשה  -

בגלל הילדים. בנוסף קיימת תופעה של שליחה 

 לקורסים כבונוס ולא כצורך.

 הצעה: להגדיר שכבת נשים שמלמדים ומקדמים אותן.

לקידום נשים, מאד  לובי משרדי והנהלה מחויבת -

 מסייעים.

אישה מצוינת שמונתה, מעודד לקדם נשים נוספות.  -

משליכה על התפיסה לגבי  -מישהי פחות מוצלחת  

 מינוי נשים אחרות. 

מוצע לאפשר קבלה של לימודים בקורסי ניהול שונים 

 ובחינת יכולת ניהולית במרכזי הערכה כתחליף לניסיון 

 

 .קמרח - נסיעות -

ות בסניפים עובד: רוב הנשים לאפשרויות הקידום חשיפה -
חוסר מידע קבלת מידע,  מרוחקים, שאינם מהווים "צומת"

 .המידע את גילהשבכדי וחוסר ידע למי לפנות 

 .ילדים קטנים -

 .)עבודה +בית( מטלותהרבה  -לא "פנויה"הרגשה  -

ומינויים של במשרד פוליטיקה פנימית  ע"יסימה ח -

 .מקורבים

 .רתיעה מכישלון -

 . "יציאה מ"איזור הנוחות -

קידום דורש  .אין אופק קידום בתפקיד ספציפילעיתים  -
 אל הלא נודע. –יציאה מתפקיד שאוהבים לבצע 

 .מצריך תעצומות נפש - מעבר לתפקיד חדששינוי גדול ו -

 השכלה רלוונטית. -

לרוב גברים מקבלים יותר משימות  -ניסיון ניהולי  -
יותר הזדמנויות, גם בצבא, והמעסיקים ניהוליות, יש להם 

 מחפשים ניסיון בפועל )אין מבחני התאמה לניהול(.

עובדים "פול" של יצירת  :אין חשיבה מערכתית לקידום -
  אשר מועמדות לקידום. בדרגות ביניים,

 חסמים בהגדרות המכרזים )"סעיפי עיזים"(. -

 לנשים יש בעיה ברישות וכן בשיווק עצמי, הסוציאליציה -

 הנשית מלמדת להיות צנועות ולהתקדם בזכות הכישורים.

נשים בונות לעצמן "דו"ח רווח והפסד" ומגבילות את  -

 עצמן כששוקלות להתמודד על תפקידים בכירים.



 ניהולי.

 .fake it 'til you make itהצעה: מכסות לנשים 

מנגד: חשש מהשלכות של מינוי נשים פחות טובות 

 במסגרת מכסות כאלה.

 גמישות בשעות העבודה, מאד יכולה לסייע. -

 

 לגבי דירוג המח"ר:

, כאשר מתהפך היחס בין 40-42החסם מתחיל מדרגות 

 גברים(. 54%נשים וגברים )

סברה לפיה למי שמועסקת בחוזה יש יותר מוטיבציה 

להתקדם, כי אין קביעות. )הקביעות מקבעת(. בדירוג 

 המח"ר יש אוכלוסיה גדולה בדירוג דרגה.

 

בנוסף בדירוג המח"ר יש אוכלוסייה גדולה שלמדו 

לאחרונה והצטרפו לדירוג זה. מדובר באוכלוסייה 

 אחרת, שמצריכה פתרון אחר.

 המערכת מעריכה שיטות ניהול גבריות. -

 מסלול של מומחה מקצועי שאינו מנהל, מצוין לנשים. -

את ההטיות  צורך במבחנים אובייקטיביים, אשר ינטרלו -

 המגדריות.

 הטרדות מיניות והתנכלויות.  -

 
 

 סיכום המלצות קבוצת המיקוד:
 

 קורסים למודעות ומתן כלים לנשים )כגון קורס העצמה, קורס ניהול קריירה וכו'(. .א

 חשיפת מידע רלוונטי )בדבר זכויות ואפשרויות קידום( לנשים. .ב

 תמיכה )ע"י קבוצת תמיכה וכן ע"י מנטור(. .ג

 של הנהלת המשרד לקידום הנשים.מחויבות  .ד

 הגדרת קבוצת נשים שמלמדים ומקדמים אותן. .ה

 מינוי נשים מצוינות. .ו

 מכסות לנשים )דעת מיעוט: עלול להזיק(. .ז

 מציאת חלופות לדרישה של "ניסיון ניהולי". .ח

 מציאת פתרונות לחסם הגיאוגרפי )למשל, אפשרות לעבוד חלק מהימים מאזור אחר(. .ט

 ות בדרגות ביניים אשר מועמדות לקידום )בכל שירות המדינה(.יצירת "פול" של עובד .י

 מתן גמישות בשעות העבודה וכן תשלום עבור עבודה מהבית. .יא

 העדפת מבחנים אובייקטיביים על פני ועדות בוחנים, בכדי לנטרל את ההטיות המגדריות.  .יב
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  . 28.04.1985מיו�  הממשלהשל  548 מספר  החלטה

  

  

  שוויו�  הזדמנויות  לנשי� בשירות  המדינה  וברשויות  .548

  הכפופות  למשרדי  הממשלה

 

  הממשלה למעמד האשה  פותחת.!יועצת ראש  
  

  בדיו� משתתפי� :     מר א. נת�;    והשרי� י. בורג, 
  י. מודעי,  מ. שחל  ומ. קצב.

  
  הממשלה   מסכ�.!ראש
  

  

  מניי� קולות  

  

  מ  ח  ל  י  ט  י  �  :  
  

  )  לדחות  את  הצעת שר האוצר 8קולות נגד  -11א)   (ב
  )  שלהל�.4לשינוי  נוסח  סעי(  ב(

  
  

  הממשלה והרשויות הכפופות לה� יאמצו !.   משרדי1ב)   
 �  מדיניות פעולה החותרת ליתר איזו� בייצוג
  של   נשי�   בתפקידי�  בכירי�,   בוועדות 

  ממשלתיות  ובגופי�  מייעצי�;
  

  .   יוקפד   על  מת�  הזדמנות  שווה  לעובדות 2
  המדינה  בכל  הדרגות,  תו* שימת  דגש  על 

  שתתפות�  בתכניות קידומ�   בתפקיד  ועל  ה
  הסבה   מקצועית  הפותחות  בפניה�  מסלולי 

  קידו�;
  
  .   יוגדל   שיעור   הנשי�   בכלל   המינויי� 3

  מנהלי�   של   חברות   ממשלתיות, !למועצות
  הוק למיניה�;!מועצות  ציבוריות וועדות אד

  
  מכרזי� או ועדה מקצועית ישתתפו !.   בכל  ועדת4

  כ�   נבצר  הדבר   מטעמי� !א�! נשי�,   אלא
  שיפורטו   בכתב;
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  הממשלה יישמו החלטה זו במסגרת משרד� !.   חברי5
  ובמערכת  של  החברות הממשלתיות  והרשויות 

;�  האחרות  שה�  מופקדי�  עליה
  
  .   כל  משרד ממשלתי יגיש דיווח שנתי על מספר 6

  הנשי� והגברי� ברמות המקצועיות השונות של 
  התפקידי� במשרדו ועל שיעור הגידול במינוי 
  נשי� לתפקידי� בכירי�.     הדיווח  ייעשה 

  ידי   הממונה  לטיפול  במעמד  העובדות !על
  במשרד,    באמצעות    הסמנכ"ל    למינהל;

  
  
  הממשלה !.   הדיווח של משרדי הממשלה יוגש לראש7

  ולשר  האוצר  שיעקבו אחר ביצוע החלטה  זו 
  עות  ועדה.        חברי הוועדה יהיו: באמצ

  הממשלה  למעמד האשה,     נציב !יועצת  ראש
  שירות  המדינה,       מנהל  רשות  החברות 
  הממשלתיות      ומנהלת האג( לתעסוקת נשי� 

  והרווחה;!ומעמד האשה  במשרד העבודה
  
  הממשלה  ושר האוצר ידווחו לממשלה  על !.   ראש8

  ע  החלטה  זו.ההתקדמות  בביצו
  
  

  

    

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 נספח י"ב

 

 

 –עיקרי דוח מבקר המדינה 

 ייצוג נשים בתפקידים בכירים בשירות הציבורי

 4102מרס 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1הציבורי בשירות בכיריםבתפקידים  נשים ייצוג -המדינה  מבקר דוחעיקרי 

 בדרגי הניהול נשים של הייצוג את המדינה מבקר משרד בדק 2102 דצמבר-פברואר בחודשים
 הגופים הפעולות שנוקטים ואת ,הציבורי השירות במוסדות אחרים בכירים ובתפקידים הבכירים

 .האל בתפקידים ההולם ייצוגן לשם הללו
 2ממצאים

 
, שיעורן בדרג הבכיר ביותר 46%היה  בכלל השירות הציבורישיעור הנשים  2100אף שבשנת  .1

. בניכוי העובדים בדירוג 43%-66% -ובדרג השלישי  44%, בדרג השני 42%-46%היה 
בדרג הבכיר ביותר שיעורן למשל  -המשפטנים שיעור הנשים בדרגים הבכירים קטן עוד יותר 

ין בכירות בו. נתונים אלה מלמדים גם על יחס הפוך בין שיעור הנשים בלבד 00%-01%היה 
 ככל שהדרג בכיר יותר, שיעור הנשים בו קטן יותר.  -הדרג הניהולי 

ייצוג בולט של נשים. -באיוש משרת המנכ"ל במשרדי הממשלה היה במשך כל השנים תת .2
המנכ"לים של משרדי הממשלה היו רק ארבע נשים.  22במועד סיום הביקורת בקרב 

 שש נשים.  היו רק ממשלההמנכ"לים של משרדי ה 41מבין  2104באוקטובר 

התקיימה בהם הגמוניה  2100-2112שנבדקו בביקורת, בשנים  משרדי הממשלה 04-אשר ל .3
המנכ"לים שכיהנו באותן שנים הייתה  46בקרב  -מוחלטת כמעט של גברים בתפקיד המנכ"ל 

 . אלה משרדיםברק אישה אחת. במועד הבדיקה לא כיהנה שום אישה בתפקיד זה  

עים על היעדר ייצוג הולם של נשים גם בהנהלות משרדי הממשלה ובדרג השני, הנתונים מצבי .4
שיעורן הוא כשליש בלבד, והוא נופל תמיד משיעורן בקרב עובדי  .הכפוף במישרין למנכ"ל

לרוב במידה ניכרת. בדרגים השלישי והרביעי אמנם הנשים הן מחצית, אולם חלקן  -המשרד 
 רד )למעט במשרד האוצר(. קטן משיעורן בקרב כלל עובדי המש

-בהם כורופאים,  4,011-כלליים הועסקו במועד הביקורת כה בבתי החולים הממשלתיים .5
רופאות. הנתונים מצביעים על נפקדותן המוחלטת של נשים בתפקיד מנהל בית חולים  0,511

 20 מתוך -בבתי החולים שנסקרו בביקורת, ועל נוכחותן הדלה גם בקרב סגני המנהלים 
רוב גברי מוחץ, ורוב הנשים  ישרק חמש נשים. גם בהנהלות בתי החולים יש ים סגנ

המשולבות בהנהלות אינן נמנות עם הסגל הרפואי המקצועי, אלא ממלאות תפקידים 
גם בסגל הניהול  ישייצוג בולט של נשים -בצוותים הסיעודיים או בתפקידי מינהלה. תת

וחלקן של  -מערכים ותחומים, חטיבות ומחלקות  בתפקידי ניהול בכירים של -הרפואי הבכיר 
 בלבד.  3%הנשים הוא 

 

 היעדר הסדרה מפורטת, בקרה ואכיפה

נהלים  ולאמשרדית -הנהלות משרדי הממשלה ויחידות הסמך לא קבעו מדיניות פנים .1
ייצוג של נשים במשרדיהם; ראש הממשלה, הממונה על ביצוע חוק למחייבים בנוגע לקידום ו

מקביעת הוראות  םהמדינה )מינויים(, לא התקין תקנות לביצועו; כך גם נמנעה נש"שירות 
 מינהל אפקטיביות בדבר יישום הוראות החוק והדרכים לאכיפתו. 

                                                           
1
 http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_239/6bda2942-5e0d-4c61-ad96-ce8a347ddca3/2014-

הציבורי.%22בשירות%22הבכירים%22בתפקידים%22נשים%22ייצוג pdf 
 ,ממשלה משרדי 04 רק בחשבון הביא המבקר: מדויקים אינם מהנתונים חלק כי להעיר מבקשת בוועדה ם"נש נציגת 2

 חולים בתי שני בראשח, בדו לאמור בניגוד, כן כמו. הנשים ייצוג נושא מבחינת ביותר הנמוך ברף מצאיםנ רובם אשר

 02% ישניהול בכירים בבתי חולים  בתפקידיו(, 01%)ולא  לנשים ייצוג 26% יש החולים בתי מנהלי סגני בקרב, נשים עומדות

נציבות שירות המדינה יעדים לייצוג נשים )ולא רק רף  קבעה בנוסף, בניגוד למשתמע מן הדוח (.9%)ולא  לנשיםייצוג 

 . תחתון(, וכן מתבצעות סדנאות הכשרה לנשים ע"י  הממונות במשרדים

 

 



הכלי היחיד לבקרה הוא דוח פעילות שנתית שמגישה נש"ם לוועדת החוקה חוק ומשפט של  .2
ים בתפקידים בכירים במשרדים נועד להציג תמונת מצב בדבר ייצוג נשוהכנסת ולממשלה, 

 וביחידות הסמך. 

 

 

 

 

 

 פעולות נש"ם לקידום נשים בשירות המדינה

בבדיקה עלה כי נש"ם קיימה את החלטות הממשלה באופן חלקי בלבד, לכאורה כדי לצאת  .1
מנגנוני מעקב  הנהיגהידי חובה; היא ביצעה פעולות מועטות וסמליות, טכניות במהותן, ולא 

סדנאות הכשרה למועמדות לתפקידים בכירים בשירות המדינה ולא  ערכהא ואכיפה: היא ל
המליצה לממשלה על יעדים שנתיים לייצוג הולם של נשים במשרדי הממשלה; נש"ם קבעה 
סף תחתון לייצוג הולם של נשים בדרגות עליונות, אלא שהיא לא קבעה מתי יהיה צורך 

 לעדכנו ובפועל לא עדכנה אותו. 

 

 ליישום העדפה מתקנת במכרזים  פעולות נש"ם

נקבע כי העדפה מתקנת היא מותרת ואינה בגדר אפליה אסורה ופגיעה  הזכויות שוויוןבחוק  .1
בשוויון, שכן מטרתה "לתקן אפליה קודמת או קיימת של נשים" ולקדם את שוויונן; השימוש 

 בכלי הוא זמני, עד להשגת הייצוג ההולם.

, על יו"ר הוועדה לבקש שחבריה יתייחסו לצורך הבוחניםועדת על פי הנחיות נש"ם לחברי  .2
 בהעדפה מתקנת ולחובת הייצוג ההולם, ויש לתעד בפרוטוקול תמצית של הדיון בנושא. 

, בהרכב של ועדת על פי הנחיות נש"םגם ההרכב המגדרי של הוועדות לא היה שוויוני.  .3
מהמינימום ההכרחי מותיר את . ייצוג שהוא לא יותר חייב להיות ייצוג לנשיםבוחנים 

ידי יחידה בהרכב הבוחנים, מקשה עליה לפעול בין היתר כדי להביא ל-החברה בוועדה אישה
 העדפה מתקנת ומקטין את יכולתה להשפיע על החלטת הוועדה. 

קיום -פיקוח ובקרה על עבודת ועדות הבוחנים ולא העירה להן על אי ניהלהנש"ם לא  .4
 כך דפוס פעולתן לא השתנה. ההוראות המתחייבות, ולפי

 איוש משרות באמצעות ועדות איתור 

בני אדם  313-ועדות איתור, ו 61פעלו  2100-2113החלוקה המגדרית של המועמדים: בשנים  .1
שוועדת איתור רשאית ליזום פנייה נשים בלבד. אף  200הגישו להן את מועמדותם, בהם 

, בדרך כלל לא פנו הוועדות לתפקידמועמדותם את למועמדים פוטנציאליים שלא הגישו 
לקדם את הייצוג ו ,למועמדות פוטנציאליות כדי להגדיל את שיעור הנשים בקרב המועמדים

 ההולם של נשים בקרב בעלי התפקידים שייבחרו. 

נוהל ועדות האיתור קובע כי על הוועדה לתת דעתה לחובת הייצוג ההולם העדפה מתקנת:  .2
  .נתובכלל זה לנושא ההעדפה המתק

 מינוי הממונה, סמכויותיה ותפקידיה

. נש"ם לא פירטה מחייב למנות בכל משרד ויחידת סמך ממוָנה על מעמד האישההתקשי"ר  .1
לא הכלים שיעמדו לרשותה לשם ביצוע תפקידה, ואת סמכויותיה ואת את תפקידי הממונה, 

  ניהול.  את הפעולות שעליה לנקוט לצורך קידומן של נשים וייצוגן ההולם בתפקידי



 

 חסמים המונעים ייצוג הולם של נשים

רוב הממונות על מעמד האישה ציינו בשאלון הביקורת כי קיימים חסמים משמעותיים  .1
המקשים את קידומן של נשים לתפקידים בכירים בארגון. חסמים אלה נעוצים לדעתן בראש 

שליטה גברית בהנהלות הארגונים, בתרבות הארגונית וברצון הארגון לשמר ראשונה בו
; בעובדה שרוב חברי הנהלת הארגון הם גברים והם נוטים לקדם גברים לתפקידים בצמרתו

בכירים; "הצנחה" חיצונית של עובדים גברים לתפקידים בכירים ובמסורת ארגונית שלפיה 
ממונים בדרך כלל גברים לתפקידים הבכירים. חסם משמעותי נוסף שעליו הצביעו הממונות 

ראוטיפיות ותפיסה שלפיה "מקומה" של האישה עם המשפחה, ושתנאי דעות סטהוא 
 . העבודה מתאימים לגברים בלבד

 -נשיאי האוניברסיטאות ומפכ"ל המשטרה )להלן  ,אשר למנכ"לים, מנהלי בתי החולים .2
על אף הייצוג הנמוך של הנשים בתפקידים בכירים בארגוניהם רובם המכריע של  -המנהלים( 

 הייצוג. קיומם של חסמים המחוללים את תתהמנהלים מתכחש ל

בין המתרחש במציאות, שכן היא ועמדה זו מבליטה את הפער בין הנחות היסוד של המנהלים  .3
אם אין חסמים ארגוניים בכל זאת ייצוג נשים בתפקידים מדוע  מעוררת בהכרח את השאלה

  .אלה ארגוניםברחוק מלייצג את שיעור הנשים והבכירים אינו שוויוני 

 

 סיכום והמלצות

נשתרשו וניזונים מקיומה של מעין ש, אלא בהרגלים חברתיים אין מדובר באפליה מכוונת .1
מודעת, הרווחת גם בקרב הנשים עצמן והופכת את האפליה למציאות  הסכמה כללית לא

 חברתית נמשכת. 

שם  ,תמונת המצב המשופרת העולה מייצוג נשים בדירקטוריונים של החברות הממשלתיות .2
קיימת חובת ייצוג שווה לנשים ולגברים ונקבע מנגנון לאכיפתה, מוכיחה את החיוניות של 

ככל שנוכחות נשים  .קביעת יעדים כמותיים וברורים לייצוג הנשים בתפקידים הבכירים
תגבר ההכרה שנשים מסוגלות ומתאימות לשמש בתפקידי  ,בקרב מקבלי ההחלטות תתרחב

בכירים בארגונים הציבוריים אכן ימונו נשים לתפקידי ניהול ניהול ויגדלו הסיכויים ש
 .למיניהןולחברות בוועדות 

משרדי הממשלה, בתי החולים, המשטרה,  - על המנכ"לים וההנהלות של הגופים הציבוריים .3
להטמיע ועל נשיאי האוניברסיטאות  -החברות הממשלתיות והתאגידים הסטטוטוריים 

בקרב כל חתכי המדרגים  לחשוף את המבנה המגדריליהם ; עבארגוניהם "חשיבה מגדרית"
 ולחוללהמונעים מינוי של נשים לתפקידים בכירים  לזהות את החסמיםוהתפקידים בארגון, 

 . שינוי בתרבות הארגונית

על הממשלה ושריה לפעול באופן יזום לקידום השוויון המגדרי בקרב נושאי התפקידים  .4
החסמים המונעים  לבחון אתעליהם ו בהשגתו של יעד זה. ולהימנע ממינויים שיפגע הבכירים

 ,כנית סדורה להסרתםולגבש תבתפקידים הבכירים בארגוניהם, ו ייצוג הולם של נשים
כנית יש לקבוע יעדים כמותיים ולוח זמנים ובתייצוג הנשים עד להשגת שוויון. שתשפר את 

  להשגתם, וכן לקבוע מנגנון בקרה ומעקב על יישומה.

דיחוי למילוי הוראות החוקים בנושא, והחלטות הממשלה  ובליעל נש"ם לפעול בנחרצות  .5
כנית ווהוראותיה של נש"ם עצמה בנושא. עליה לקיים עבודת מטה סדורה לשם הכנת ת

שתכלול יעדים כמותיים לייצוג נשים בכל משרד ויחידת סמך וכלים לאיתור עתודה ניהולית 
להשתלב בדרג הניהולי מלאיתור החסמים המונעים נשים נשית. עליה לכלול גם פעולות 

מעקב ובקרה על עבודת ועדות  לנהלהבכיר ולתת בידי ההנהלות כלים להסרתם. על נש"ם גם 
הבוחנים וועדות האיתור הפועלות מטעמה, להנחותן בדבר הצורך בהעדפה מתקנת של נשים 

 למינויים לתפקידים הבכירים.ולבחון את עבודתן באופן שוטף ועקבי, בייחוד בכל הנוגע 



 בייחוד- נמוך בהם ייצוג הנשיםשעל המופקדים על הכשרת עתודה ניהולית בכירה במקצועות  .6
כנית ולגבש ת -בתחומים המזוהים כ"גבריים", ובראשם תחומי הטכנולוגיה וההנדסה 

 מקצועותבלאומית ארוכת טווח, מלווה בקביעת יעדים ובהקצאת משאבים, לשילוב נשים 
 . להא

על היועץ המשפטי לממשלה לוודא כי הנחיותיו בנוגע לייצוג הולם בשירות המדינה, בחברות  .7
 ,. כמו כן עליו לשוב ולשקול את הנחייתומקוימותהממשלתיות ובתאגידים הסטטוטוריים 

ולתת  ,שמעקרת את עצמאותה של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה כלפי השירות הציבורי
שרו לה להפעיל את סמכויות האכיפה המוקנות לה בחוק שוויון הזדמנויות בידיה כלים שיאפ

 המדינה.  -בעבודה כנגד המעסיק הגדול במשק 
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