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קול קורא להגשת בקשה להיכלל במאגר נשים לקידום 
מועמדות לתפקידים בכירים או לשמש כמומחיות

הרשות לקידום מעמד האישה )להלן – הרשות( מעוניינת להקים מאגר נשים שמטרתו קידום מועמדות לתפקידים בכירים 
או לשמש כמומחיות במטרה לקדם ייצוג הולם ולהגדיל את שיעורן של נשים, בעלות כישורים רלוונטיים באיוש תפקידים של 
משרות בכירות, בוועדות ציבוריות, בפורומים שונים )לרבות באמצעי התקשורת( וכו' )להלן – הגורמים הממנים(. זאת, לצורך 

הגדלת היקף ההשתתפות של נשים במעגלים אלו. 
הרשות תהא רשאית בין היתר להעביר  נתוני מועמדת לידי גורם ממנה לרבות לאמצעי תקשורת, למעט סוגי גופים שציינה 
המועמדת כי לא ניתן להעביר אליהם נתונים, וכן לפרסם את המאגר באתר האינטרנט שלה, הכולל את הפרטים שמסרה 

המועמדת למעט מידע לגביו נרשם בטופס הגשת המועמדות המקוון כי הוא לא יפורסם.
מועמדת רשאית בכל עת לפנות לרשות ולבקש כי תוסר מהמאגר או לעדכן את הפרטים שמסרה במסגרת הבקשה להיכלל 

במאגר.
תנאי סף מצטברים הנדרשים מהמועמדת המעוניינת להיכלל במאגר תחת אחד או יותר מתחומי המאגר:

המועמדת בעלת ניסיון של לפחות 7 שנים בתחום המומחיות. ( ))
או

והייתה  המומחיות  בתחום  לכך(  מקביל  בתפקיד  או  ומעלה  )סמנכ"ל  בכיר  תפקיד  שנים   5 במשך  מילאה  המועמדת 
אחראית על מספר גדול של עובדים )לפחות 50 עובדים( או ניהלה פעילות בהיקף כספי משמעותי )לפחות 30 מיליון ₪(.

או
המועמדת בעלת תואר שלישי רלוונטי, למעט בתחום הרפואה.

בתחום ( )) המומחיות.  לתחום  הרלוונטי  לפחות,  אחר(  מוכר  שקול  תואר  בעל  )או  ראשון  תואר  בעלת  המועמדת 
המומחיות של ביטחון – ניתן להציג חלף זאת ניסיון של 0) שנים לפחות בתחום המומחיות או למועמדת הוענקה 
דרגה של סגן אלוף לפחות או דרגה מקבילה.  בתחום הספורט - ניתן להציג חלף זאת ניסיון של 0) שנים לפחות 

בתחום המומחיות. בתחום הרפואה – נדרש להציג תואר שלישי. 
06.02.2020 טופס מקוון באתר הרשות לקידום מעמד האישה   ליום  עד  נשים המעוניינות להיכלל במאגר מתבקשות למלא 
ולצרף העתק תעודת זהות, קורות חיים, תעודות השכלה / הכשרה מקצועית / תעודת רישוי וכל מסמך אחר התומכים בעמידתן 

בתנאי הסף. 
כל המעוניין/ת להשיג, להעיר או להציע הצעות מועילות בקשר לקול קורא זה מוזמן/ת לעשות זאת בפניה בכתב אל הרשות 
כי  לבדוק  החובה  חלה  הפונה  על   .14.01.2020 ליום  עד   ExpertWomen@mse.gov.il בדוא"ל  האישה  מעמד  לקידום 
הדוא"ל התקבל בטלפון שמספרו: 072-3909504. לאחר התאריך הנ"ל הרשות תחליט לפי שיקול דעתה באם יש מקום לתקן 

את נוסח הקול הקורא לאחר עיון בפניות שנתקבלו עד למועד האמור. ככל שיוחלט לתקן כאמור, תפורסם הודעה מתאימה.
לתמיכה טכנית במילוי הטופס המקוון ולבירורים אחרים ניתן לפנות ל-072-3389738.

לקידום  הרשות  של  האינטרנט  באתר  מפורסם  המלא  הקורא  הקול  ונוסח  בלבד  כללית  תמצית  הנו  זו  במודעה  האמור 
בדוא"ל  האישה  מעמד  לקידום  לרשות  לפנות  ניתן  הקורא  הקול  של  המלא  הנוסח  של  עותק  לקבלת  האישה.   מעמד 

 .ExpertWomen@mse.gov.il
כל מקרה של סתירה בין מודעה זו לבין הנוסח המלא של הקול הקורא, יגבר האמור בנוסח המלא של הקול הקורא.

הרשות לקידום מעמד האישה
המשרד לשיוויון חברתי


