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 כללי אצבע לבחירת נושאים לניתוח מגדרי של תקציבים

בורם יערך ניתוח מגדרי של התקציב. רשימת מנחים בתיעדוף ובחירת נושאים שעלהלן מספר כללים 

תהליך התקצוב המגדרי. הצוות המשרדי שמונה לצורך הובלת התחומים לניתוח תיקבע על ידי 

 אשת תוכן והיועצת למעמד האישה.ת יכלול את תקציבן/ית המשרד, איש/הצוו

  פוטנציאל גבוה לשוויון מגדרי .1

מבחירת תכניות שטמון בהן הפוטנציאל לקידום שוויון מגדרי, דהינו שעולות בקנה יש להתחיל 

 אחד עם המטרה לקדם שוויון בין נשים וגברים בכל תחומי החיים.

תמיכות, מענקים או פרסים שירותים,תכניות ותחומי פעילות ששני המינים נהנים מהם;  –כלומר 

עסוקה, התמודדות עם אלימות, הכשרה תעידוד לעודד שוויון למשל:  להם פוטנציאל ש

 טכנולוגית, נגישות לשירותים ולתשתיות.

 העשייה של המשרדליבת  .2

 יש לבחור בתכניות המצויות בלב ליבה של פעילות המשרד והולמות את מטרותיו ויעדיו.

  "ללכת על כל הקופה" .3

 להתמקד ולא הזוכים להקצאות תקציביות גדולות להתחיל עם ניתוח של תחומים גדולים רצוי

 בתכניות קטנות ומצומצמות שהיקפי התקציב שלהן קטנים.

 "ללכת עד הקצה"  .4

התוצאה הסופית של הקצאת הכספים. למשל: על חשיבה ה לעמודבבסיס הניתוח צריכה 

עתיד והאם הם בהם שימוש ב תיות או מבנים כדאי לחשוב מי יעשובהקצאת כספים לתכנון תש

 מענה הולם לצרכים שונים של המשתמשים/ות השונים. יספקו

  כל הנשים אותו הדבר לא .5

לאום, רמה  –ניתוח טוב צריך להביא בחשבון הצטלבויות של מגדר עם קטגוריות נוספות 

מומלץ לאסוף נתונים כאלו, בהקשרים שבהם המשרד פועל, באופן  ועוד. חברתית, גיל-כלכלית

 התקציב.שוטף ולא רק בעת עבודת ניתוח 

 לחשוב אל מעבר לנתונים הקיימים  .6

 לא תמידיש להתחיל מלחשוב על הרצוי ולאחר מכן לאתר את הנתונים הנדרשים לניתוח. 

 –מומלץ להיעזר בגופים שאוספים ומנתחים מידע כדוגמת  ולכן קיימים ברשות במשרד הנתונים

 מנת על עצמן המחשוב מערכות בשינוי צורך יש לעתים, בנוסףהלמ"ס והמוסד לביטוח לאומי. 

 .מגדרי ניתוח לערוך יהיה שניתן

פעילויות הליבה של המשרד והההקצאות המרכזיות שלו ומהן להתחיל את התמקד ביש ל לסיכום

  .של פעולות/הוצאות המשרד /ותהסופיים /ותמי הם הנהנים בהתאם, יש לזהותהניתוח המגדרי. 
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 טעויות נפוצות

 בניתוח ייצוג נשים וגברים בקרב עובדי מטה של המשרד.ניתוח מגדרי אינו מתמצה  .1

המתווה שלהלן מצביע על שורה של היבטים בעבודת הממשלה שיש לנתח מפרספקטיבה 

 ./מענקיםמגדרית כולל: תכניות ושירותים, עבודה עם ספקים ותקציבי תמיכות

 :נכונות הנחות לא .2

  התפלגות האוכלוסייה ובין  בין מלאה לא ניתן להניח שקיימת הלימה –כסף ≠ א/נשים

כלומר שאם נשים  יש לבדוק זאת. –התפלגות התקציב. במקרים רבים, זה לא המצב ולכן 

 30%מקבלות לא בהכרח הנהנות משירות מסוים הן אוכלוסיית מסוימת או ממ 30%מהוות 

 מהתקציב עבור אותו שירות. יש לבדוק את הקשר בין מספר הנהנים/ות וחלוקת התקציב. 

  שתקציבה של רצוי לא לפעול תחת ההנחה  –יחידת שירות אחת לא תמיד זהה לאחרת

ניתן  לא כלומר למשל מענק מחקר, שווה לאחרת. יש לבדוק זאת. –יחידית שירות אחת 

 ישאלא , זהההוא  המענקיםמחקר, הערך הכספי של  ילהניח שאם אישה וגבר מקבלים מענק

 את הנושא.  לבדוק

  למשל להניח שנשים וגברים נהנים מאותו השירות במידה זהה מבלי לבדוק זאת. נכון לא

 ת, הניח שביקורים בבתי הכנס2015-2016משרד הדתות, בניתוח המגדרי שהגיש לתקציב 

-מתחלקים חציתקציבי בתי הכנסת שמתחלקים שווה בשווה בין נשים וגברים ומכאן הסיק 

ף שיטתי של נתונים באמצעות כלי מדעי כגון סקר, על ידי איסוחצי. זוהי הנחה שיש לבדוק 

 המבקרים/ות בפועל.  וכו' בקרב קבוצות מיקוד

 המיועדים התקציבים ,לרוב: נשים עבור המשרד פעולות של סקירה אינו מגדרי ניתוח 

. ניתוח מגדרי של התקציב אינו מתמצה המשרד מתקציב יחסית קטן אחוז מהווים לנשים

אלא בניתוח של התקציבים עבור הפעולות  עבור נשיםמיוחדות פעולות  של התקציבבניתוח 

 המרכזיות של המשרד. 

 אופן הצגת הנתונים

על מנת שתהיה אחידות בספרי התקציב באופן הצגת הניתוח המגדרי, יש להציגו בהתאם למתווה 

 המוצע.

בכירים: נשים  כשמוצג משתנה אחד שיש לו שני ערכים, למשל מועסקים: נשים וגברים או שכר .1

 וגברים; יש להציגו בפאי;

 כשמוצגים למעלה משני משתנים יש להציגם בגרפים; .2

 יש צורך בהסבר מילולי עבור כל הנתונים המוצגים. .3
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 הנבחרותטרום ניתוח מגדרי: תהליך סקירת התכניות 

ות אשר לאחר בחירת התכניות וטרם מלאכת הניתוח המגדרי, יש לערוך סקירה של התכניות הנבחר

 הבאים: הסעיפיםתכלול את 

 שם התכנית .1

 מטרת התכנית .2

 קהל היעד לתכנית .3

  (תאריךו מספר, שםיש לציין ) ה / החלטת ממשלהחקיק -למשל  :מקור התכנית .4

 על איזה צורך היא עונה וכיצד?: מידת הרלוונטיות של התכנית .5

 ?ממה היא מורכבת :ניתוח מבנה העלויות של התכנית .6

  היקף התקציב .7

  :ניתוח אפקטיביות .8

 בשנים האחרונות? תפנימי הערכה כההאם נער  

 זום בתקציב בשנים האחרונות?יהאם נערך שינוי י  

 אם כן, אילו? – האם קיים סבסוד צולב בין התכנית ותכניות אחרות 

 ?האם קיימות עלויות פיקוח ובקרה 

  כוח אדם: .9

 מועסקים/ות? /ותכמה עובדים  

  (?, שינוי במבנה העסקה, שינוי היררכי)הסטת כ"א בתכניתהאם בוצע שינוי ארגוני  

 האם ישנם/ן מועסקים/ות במיקור חוץ?  

  צומצם כ"א בשנים האחרונותגויסהאם/? 

 : כלים ליישום התכנית  .10

 ?האם יש מערכת מקוונת לניהול פנימי  

  שימוש באמצעים מקוונים?האם נעשה  

  בדיגיטציה בתכנית? שימושהאם אפשר להגביר 

 ?ך אפשר למנוע אותםי? אוהיכן האם יש כאלהבתכנית:  "בקבוקניתוח "צווארי   .11

 תכנון מדידה ובקרה:   .12

 אם נערך משוב מול קהל היעדה ? 

 השוואה בינלאומית לתכניות דומות האם נערכה ? 

  ?האם יש בקרה על עמידה בהם? באיזה מידה התכנית משיגה והאם מוגדרים מדדי הצלחה

 את יעדיה?

 כלליותהערות   .13

 

[Y1 ]דעת צוות מרכז אדוה: כל החלק הזה : הערות עם
מסית את תשומת הלב מעיקר העבודה שהיא ניתוח מגדרי. 

זה יגזול זמן רב מהצוותים ובסופו של דבר מדובר 
לניתוח המגדרי. לכן לדעתנו יש בבירוקרטיה שאין לה קשר 

 לצמצם זאת למינימום ההכרחי.
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 והצגתו מתווה מומלץ לניתוח מגדרי של תקציב המשרד

הדוגמאות לקוחות מ להלן הרכיבים שיש לכלול בניתוח המגדרי של תקציבי משרדי הממשלה. רבות

 , לפעמים עם שינויים לשם האחידות2015-2016מספרי התקציב של משרדי הממשלה לשנים 

 . וההשלמה

רד לשנה נתונה והחלוקה העיקרית בין תקציב הצגת סך כל התקציב המתוכנן של המש .1

 השכר ותקציב הפעולות של המשרד.

 הצגת הנתח התקציבי אליו מתייחס הניתוח המגדרי ומה משקלו בכלל תקציב המשרד. .2

 51% - ₪מיליון  29; ₪מיליון  57.724יעמוד על  2016תקציב בית הנשיא לשנת דוגמא: 

 הם תקציב השכר. על תקציב זה בוצע הניתוח המגדרי. –מסך הכל 

פירוט התקציבים, התכניות או השירותים שבאחריות המשרד שיש לכלול בניתוח המגדרי.  .3

השאיפה היא לנתח את כל התקציב, כולל שכר, תכניות ושירותים, תמיכות, ספקים, והרכב 

 הוועדות של המשרד.    

 

 המשרד  פעולותניתוח מגדרי של  .1

 המשרד שבאחריות ושירותים ניותתכ
 

 :בניתוח לכלול שיש הרכיבים
 

 השירות ות/מקבלי של מגדרי פילוח .א

 התכנית / השירות תקציב של מגדרי פילוח .ב

 לפער הסברים .ג

 מתקנות פעולות .ד
 

 תכניות כלליות

 דוגמא: המשרד לקליטת עליה

במרכז תפיסת עולמו של המשרד כלפי אוכלוסיית היעד באחריותו בכל היבטי החיים של העולים, עומדת 

רגישות תרבותית המתחשבת באפיונים המיוחדים של כל קהילת עולים ולצדם מתחזקת גם רגישות מגדרית, 

 המתחשבת בצרכים המיוחדים של נשים וגברים בקרב העולים. 

בחינה מגדרית. משרד הקליטה הציג הן את הנהנים/ות מהתכניות השונות והן להלן ניתוח תקציב המשרד מ

 עבור כל התכנית בפילוח מגדרי. 2015את ההוצאות התקציביות לשנת 

 כך רצוי לבחון תקציבים מנקודת ראות מגדרית: להציג חלוקה הן של הנהנים והן של הכספים.
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 פילוח מגדרי של הנהנים/ות .א

 

 2015, שיעור הנהנים מתכניות לפי מגדר, משרד העלייה והקליטה

 לפי סדר עולה של שיעור הנהנים )גברים(, באחוזים

 
 

 פילוח מגדרי של תקציבי התכניות .ב

 

 2015תכניות של משרד העלייה והקליטה, הוצאה תקציבית לפי מגדר, 

 לפי סדר עולה של ההוצאה התקציבית לגברים, באחוזים
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 הסברים לפער .ג

במקרים רבים חלוקת הכספים שונה מחלוקת הנהנים. למשל, במקרה של המשרד לקליטת העלייה, 

הכרוכה במימון חלק מהוצאת המעביד עבור עולים, מתוקצבת לשנת  –תכנית סטאז' והתמחות מקצועית 

 . שיעור הגברים שקיבלו מימון של קידום העסקה, סטאז' או התמחות מקצועית₪מיליון  9.618-ב 2015

(. באשר לחלוקה כספית, 2014)כנראה מדובר בשנת  54%ואילו שיעור הנשים עומד על  46%עומד על 

מסך התשלומים. בעוד מספר  68%מסך התשלומים לעומת נשים שמקבלות  32%גברים מקבלים 

שמעותית מזה התקציב אותו מקבלות הנשים גבוה מ נתחלמדי,  דומההנשים והגברים הנהנים מהתכנית 

 גבוהות שכר ברמות המזכים במקצועות מועסקות שנשים מכך נובע שהפער מסביר המשרדהגברים.  של

 .עולים גברים מועסקים שבהם מהמקצועות (רפואה כגון( יותר

 פעולות מתקנות .ד

ת סבירה על פי דעתו המקצועית של צוות המשרד, יש לציין זאת. במידה ועולה יבמידה והחלוקה נרא

 נמצאו, יש לציין אילו פעולות ינקטו על מנת לבדוק אותם ו/או לתקנם.שאלה באשר לפערים ש

 

 תכניות המיועדות לנשים: מספר משתתפות ועלות
 

 דוגמא: משרד המדע, תכנית מדעניות העתיד

מפעילות התכנית מוקצית להעצמת  100%, כאשר ₪מיליון  4על  2015תקציב התכנית עומד בשנת 

 ובחטיבות העליונות בפריפריה.תלמידות בחטיבות הביניים 

רצוי להציג פילוחים נוספים: למשל כמה תלמידות יהודיות וכמה במקרה של תקציבים המיועדים לנשים 

 ערביות נהנו מהתכנית.

 מענקים לעסקים
 

 דוגמא: משרד התיירות: מענקים למלונאות לפי בעלי שליטה

 מגדר הבעלים פילוח מגדרי של מקבלי המענקים ושל כספי המענקים על פי .א

 הינם בתחום והיזמים השליטה בעלי של המוחלט רובם כי עולה 2013 בשנת המענקים מקבלי מניתוח

 והמענקגבר(  עם משותפת בעלות( אישה בבעלות היה בלבד אחד פרויקט ,המענקים מקבלי בקרב .גברים

 .המענקים מכלל 0.5%  [₪ מיליון 100 מתוך]  ₪ מיליון -0.5 כ על עמד

 לפער הסברים .ב

 לצפות ניתן לא ,כך אם .גברים הם בתחום והיזמים השליטה רוב ,כאמור ,התיירות משרד מענקי של במקרה

 .שוויונית לחלוקה

 פעולות מתקנות .ג

 המגדר לנושא רגישות יגלה שהמשרד רצוי ,לעיל הניתוח בעקבות .מתקנות פעולות הוצגו לא זה במקרה

 .בתחום יזמיות ולעודד לזהות ויפעל
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 2013לפי סוג הפרויקט,  ,התפלגות מגדרית של מענקים למלונאותמשרד התיירות, 

 במספרים מוחלטים

 

 

  

10

3 3

1

הרחבה/הקמה אטרקציות ותוספות הסבה/השבה

גברים נשים
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57%

גברים  43%

נשים

69%

31%
גברים

נשים  

 שכרניתוח מגדרי של  .2

   :בניתוח לכלול שיש הרכיבים
                                                                                                                                                                                                                                                          

 מגדרי של העובדים/ות בתקן ובתוך כך של בעלי/ות המשרותפילוח  .א

 הבכירות         

 פילוח מגדרי של השכר החציוני למשרה מלאה עבור כלל העובדים ועבור .ב

 בעלי/ות משרות בכירות        

 הסברים לפער .ג

 פעולות מתקנות .ד

 דוגמא: רשות המים והביוב 

 פילוח מגדרי של העובדים/ות .א

גברים.  57%-נשים ו 43%עובדים, מהם  201 2014וביוב הועסקו בשנת  ברשות הממשלתית למים

 .נשים 31%-מבעלי המשרות הבכירות ברשות המים והביוב הם גברים ו 69%

 
                התפלגות מגדרית של המועסקים             

 2014ברשות הממשלתית למים וביוב, 

 באחוזים  2014
                                                                 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 המועסקיםהתפלגות מגדרית של 

 במשרות בכירות ברשות המים והביוב
 באחוזים, 2014 
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 פילוח מגדרי של השכר .ב

 רשות המים והביוב הציגה ניתוח מגדרי של עלות ההעסקה הממוצעת. עלות ההעסקה      

 לחודש: ₪אלפי  16-לחודש ואילו עלות ממוצעת לאישה על כ ₪אלפי  26-הממוצעת לגבר כ      

 מעלות העסקתו של גבר. בניתוח התקציב לשנים הבאות 61%-עלות העסקה של אישה היא כ      

 לפי מגדר עבור כלל השכר החציוניועל מנת שתהיה אחידות בין המשרדים, יש לערוך ניתוח של       

 העובדים/ות ובנפרד עבור עובדים/ות בכירים.      

יש לערוך ניתוח מגדרי של השכר החציוני למשרה מלאה. ניתוח שכזה לא הוצג בתקציב המדינה לשנים 

2015-2016. 

 

 מועסקים ועלות העסקה ברשות המים והביוב

 נשים  גברים 

 88 116 סך המועסקים ברשות הממשלתית למים וביוב

 16,000 26,000 ממוצעת )לחודש, בש"ח(עלות העסקה 

 61%  שכר נשים כאחוז משכר גברים 

 

 הסברים לפער .ג

ההבדל בעלות ההעסקה נובע בין השאר מהתפלגות של דירוגי השכר השונים, כאשר גברים מהווים רוב 

 בקרב המהנדסים ואילו נשים בדירוג המנהלי.

 פעולות מתקנות .ד

 :הקיימים הפערים את לצמצם מנת על והביוב המים ברשות הננקטות פעולות מספר צוינו

 טרם הוועדה .ימגדר שוויון לקידום קריטריונים ולקבוע לבחון שתפקידה ועדה מונתה 2014 שנת במהלך

  .בהקדם מסקנותיה את ותציג הנתונים את לבחון סיימה

 :כגון ,ולקידומו המגדרי השוויון לנושא המודעות להעלאת הדרכה פעילויות מספר התקיימו 2014 במהלך

 .א"כ במכרזי להתמודדות הכנה בנושא הדרכה

 להתמודדות מועמדות של אקטיבי חיפוש יאפשר אשר ,במשרד ארגוני שינוי מיושם להיות צפוי 2015 בשנת

 .בארגון חדשים במכרזים

 משרד החוץ  דוגמא:

מסך תקציב  50%-, ויהווה כ₪מיליוני  798.4-על כ 2015תקציב השכר של משרד החוץ יעמוד בשנת 

 המשרד. 

 פילוח מגדרי של העובדים/ות .א

 .גברים -65% ו נשים 35% מתוכם ,עובדים 740 על עומד בארץ המשרד של המטה עובדי מספר •

 .בריםג -76% ו נשים 24% מתוכם 419 על עומד ל"בחו השליחים מספר •

 .גברים-39% ו נשים 61% מתוכם 1,692 על עומד )ל"בחו( המקומיים העובדים מספר •
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 פילוח מגדרי של השכר .ב

 .תעסוקה קטגוריות לפי והנשים הגברים של בשכר חלקם את הציג החוץ משרד

 של ניתוח לערוך יש המשרדים בין אחידות שתהיה מנת ועל הבאות לשנים התקציב בניתוח

 .הבכירים ות/העובדים עבור ובנפרד ות/העובדים כלל עבור מגדר לפי החציוני השכר

 התקציב לשנים בספרי הוצג לא שכזה ניתוח מלאה. למשרה החציוני השכר של מגדרי ניתוח לערוך יש

2016-2015. 

 

 הסברים לפער .ג

 .לא ניתן הסבר לפער על ידי משרד החוץ

 

 פעולות מתקנות .ד

 .ערים שנמצאולא צוינו פעולות מתקנות לפ

 

 2014לפי מגדר ולפי קטגוריות תעסוקה,  מועסקים וחלקם בשכר,משרד החוץ, 

 באחוזים מכל קטגוריה

 

 
 

עובדים מקומיים  
 בנציגויות

 עובדים במטה שליחים בחו"ל

 18% 13% 31% העובדים לשיעור הנשים מכל

 12% 5% 13% חלק הנשים בשכר

שיעור הגברים מכלל 
 העובדים

69% 87% 82% 

 88% 95% 87% חלק הגברים בשכר
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חלק הגברים בשכר
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79%

21%

נשים

גברים

 שמעניק המשרד תמיכותניתוח מגדרי של תקציבי  .3

 :בניתוח לכלול שיש הרכיבים
 

 התמיכות ות/מקבלי של מגדרי פילוח .א

 התמיכות תקציב של מגדרי פילוח .ב

 לפער הסברים .ג

 מתקנות פעולות .ד

 

 לא כוללת דוגמאות של תמיכות.  2015-2016הצעת התקציב לשנים 

 דוגמא של מענקי מחקר של משרד החקלאות המראה כיצד להציג תמיכות.להלן 

 דוגמא: משרד החקלאות

 פילוח הנהנים מהתמיכות לפי מגדר )של החוקרים, הבעלים או המנכ"לים( .א

 

 2014התפלגות מגדרית של מענקים שניתנו לחוקרים במשרד החקלאות, 

 באחוזים

 

 

 

 

 

 

 .המחקר כספי התפלגות את מציג לא אך מענקים שקיבלו החוקרים של המגדרית ההתפלגות את מציג התרשים

 תקציבי של מגדרי ניתוח והן התמיכות או המענקים ות/מקבלי של מגדרית חלוקה הן לכלול צריך מגדרי ניתוח 

 .התמיכות או המחקר

 פילוח מגדרי של תקציב התמיכות .ב

 .מגדר לפי להציגם ויש בגודלם שונים הם התמיכות/שהמענקים להניח יש .זה במקרה צוין לא

 

 הסברים לפער .ג

ממקבלי המענקים היו נשים. יתכן  21%במקרה של מענקי משרד החקלאות, קיימות כמה אפשרויות. רק 

שרוב החוקרים בתחום הם גברים ויתכן שרוב הפונים למענקים היו גברים. על המשרד לבדוק את המצב 

 לקבלת מענקים.מנת לעודד נשים לפנות -ולנקוט בצעדים על

 

 פעולות מתקנות .ד

 ,לתיקונם צעדים בגיבוש צורך יש לפערים הסיבות שהובנו לאחר .מתקנות פעולות הוצגו לא זה במקרה

 .מענקים לקבלת לפנות נשים יותר שיעודדו צעדים: למשל
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 ספקי שירותרכש: ניתוח מגדרי של תקציבים ל .4

 :בניתוח לכלול שיש הרכיבים
 

 לפי מגדר הבעלים או המנכ"ליםרכש ספקי השירות /  פילוח .א

 הכספים הניתנים לספקי השירות / רכש לפי מגדר הזוכים פילוח .ב

 פילוח העובדים/ות של ספקי השירות / רכש ותקציבי השכר לפי מגדר .ג

 פילוח הנהנים מהשירות לפי מגדר .ד

 לפער הסברים .ה

 מתקנות פעולות .ו

 

 מידע להציג יש לים."המנכ או הבעלים מגדר לפי הרכש/השירות ספקי מספר על מידע הציג לא משרד אף

 .מגדר לפי הרכש/השירותים תקציבי חלוקת עם יחד ,כזה

 דוגמא פיקטיבית עבור שירות אחד, להמחשה:

 ארגוני ידי על־ מופעלים יום מעונות.  3לגיל מתחת לילדים ומשפחתונים יום מעונות מסבסד הכלכלה משרד

 המטפלות שכר .קטנים כעסקים וגברים נשים ידי-על מופעלים ומשפחתונים ו"וויצ ת"נעמ כמו נשים

 של מגדרית התפלגות להלן .המשרד ידי-על מסובסד והוא מסוימים קריטריונים לפי נקבע במשפחתונים

 .נשים הן המשפחתונים מבעלי -83% כ ,לראות שאפשר כפי .התקציב ושל המשפחתונים על הבעלות

 2014עלות הסבסוד, ספקי משפחתונים, לפי מגדר ולפי 

 ₪במספרים מוחלטים ובאלפי 

 דוגמא פיקטיבית

 

 (₪עלות הסבסוד )אלפי  מספר משפחתונים בעלות

 6,000 100 בעלות נשים

 1,200 20 בעלות גברים

 

 פילוח הנהנים מהשירות      

 . 50%-50% -ל קרובה המגדרית החלוקה ,המקרים בשני .וילדים הורים הם הנהנים ,שלנו הפיקטיבי במקרה

 

 הסברים לפער ופעולות מתקנות

 מקומות מהיעדר סובל הערבי המגזר  .היהודי במגזר מאשר יותר הערבי במגזר נפוצים משפחתונים

 שמרבית סביר כן ועל ערביות לנשים תעסוקה פתרון להוות יכולה משפחתון הפעלת .לנשים תעסוקה

 מדווחות מהשטח עדויות .נשים לידי מועברים הסבסוד כספי ושמרבית נשים על־ידי מופעלים המשפחתונים

 ושל הספקים של המגדרית החלוקה עם בעיה אין אך ,הכספים הזרמת ובדרך הסבסוד בגובה בעיה על

 .הכספים

 

 

 



15 
 

 דוגמא: חברת דואר ישראל

החברה(. בחברה  –חברת דואר ישראל הינה חברה ממשלתית המספקת שירותי דואר ובנקאות )להלן 

 עובדים. להלן פירוט עובדי החברה בחלוקה לעובדים ארעיים, ובחלוקה למגדר: 5,999מועסקים 

 2014דואר ישראל, התפלגות מגדרית של המועסקים, לפי תחום עיסוק ולפי שכר ממוצע, 

 באחוזים ובש"ח

 

 

 

 הסברים לפער 

, ממוצע השעות הנוספות 2014חודשיות. בשנת הסבר לפער ניתן למצוא, בין היתר, בניצול שעות נוספות 

בעוד זה של  33שעות, כאשר ממוצע השעות הנוספות של הגברים עמד על  28החודשי בחברה עמד על 

 שעות. 21הנשים עמד על 

 פעולות מתקנות

 לא הוצגו במקרה זה.
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 תיותלהרכב מגדרי של ועדות ממשניתוח ה .5

 :בניתוח לכלול שיש הרכיבים
 

 חברי/ות הוועדה לפי מגדר פילוח .א

 הסברים לפער .ב

 פעולות מתקנות .ג

. מקצועיות וועדות תמיכות ועדות ,מכרזים ועדות ,מינויים ועדות : שונות ועדות פועלות הממשלה במשרדי

 .ועדות של הרכבים הוצגו לא -2016 ו 2015 לשנים התקציב בהצעת

 :להמחשה פיקטיבית דוגמא להלן

 מגדרפילוח חברי הוועדה לפי  .א

חברים, רובם גברים. הרכב הוועדה הוא בעצמו מדד של כוח.  6למשרד הבריאות ועדת תמיכות בת 

בנוסף על כן, יתכן שההרכב המגדרי של הוועדה משפיע גם על זהות הזוכים בתמיכות שמעניק 

 המשרד. 

 

 2015ועדת התמיכות,  חברי/ותהתפלגות מגדרית של , משרד הבריאות

 דוגמא פיקטיבית

 
 

 

 הסברים לפער ופעולות מתקנות .ב

המשרד ימנה מאגר עשיר של אנשי מקצוע משני המינים.  יש. בהרכב הוועדה אין סיבה לפער המגדרי

כלול מספר שווה של נשים וגברים ותיטיב לייצג את מגוון הקבוצות תש החדשתמיכות  תועד

 החברתיות באוכלוסייה.

 

  

5

1

גברים

נשים


