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 2019לשנת תקציב הצעת התכנית מומלצת לניתוח מגדרי של 

  מטה וגופים – חון פניםלביטמשרד 

 מבוא

השנה יערך זו הפעם השלישית ניתוח מגדרי של תקציב המדינה. חובת ניתוח זו, כפועל יוצא 

 , חלה על כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך.2014מאוקטובר  2084של החלטת ממשלה 

הניתוח המגדרי של התקציב משמש כלי לחשיפת דפוסים של אי שוויון בחלוקת משאבים 

ובמדיניות, כאשר המטרה העיקרית היא לשפר את השירותים ואת חלוקת המשאבים, כך 

שיתאימו לצרכים ולאילוצים השונים של נשים וגברים מקבוצות חברתיות שונות. לפיכך, אחד 

הניסיון לתקן את אי השוויון ואת הפערים המגדריים, המרכיבים החשובים בתהליך הוא 

 במידה ונמצאו כאלו. 

אחד ההישגים של הניתוח המגדרי שנערך עבור התקציב הקודם )תקציב דו שנתי לשנים 

היה בכך שרבים מהמשרדים הציגו הסברים על אודות דפוסים של אי שוויון   2018-2017

רד לא הציג אילו פעולות בכוונתו לנקוט על שמצאו כל אחד בתחומו. ואולם, כמעט אף מש

 2019מנת להתמודד עם דפוסים אלו ולתקנם. אם כן, בניתוח של הצעת התקציב לשנת 

לתיקון הפערים שנמצאו בתחומי  פעולות שבכוונתם לנקוטיתבקשו המשרדים להציג 

  אחריותם.

ום הפערים. בנוסף, נבקשכם להעביר לאישור הרשות למעמד האישה תכנית סדורה לצמצ

, האגף לממשל ולתכנון על מנת לייצר ניטור של אש הממשלהמשרד רהרשות תפעל בשיתוף 

 .המשרדים בפעילותם לצמצום הפערים

התכנית המוצעת להלן בנויה על פי המתווה המומלץ שהוכן עבור משרדי הממשלה והופץ על 

ח שערך בשנת ידי המשרד לשוויון חברתי. התכנית מותאמת לכל משרד על פי הניתו

ציג את המלצותינו להשלמת הניתוח המגדרי בהתאם לחסרים נהתקציב הקודמת. תחילה 

לאחר מכן, יוזכרו עיקרי המתווה לניתוח מגדרי של  שנמצאו בעבודת הניתוח הקודמת.

 תקציבים.
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 לביטחון פניםמשרד מטה 

 המלצות לטיוב הניתוח המגדרי ותוצריו 

רוב תקציב המטה מיועד לשכר ולפיכך זהו הניתוח שהוצג.  – ניתוח מגדרי של שכר .1

ממוצעי שכר של גברים ונשים המועסקים/ות הוצגו  2018-2017בהצעת התקציב לשנים 

לצד אלו, לא הוצגו הסברים לפערים או פעולות מתקנות שבכוונת  בדרגים שונים.

 המשרד לנקוט לצמצומם.

לעיל,  המרכיבים המפורטים במתווה יש לערוך את הניתוח על פי 2019בהצעה לשנת 

במידה עבור כלל העובדים/ות ועבור העובדים/ות הבכירים.  כלומר הצגת השכר החציוני

 וימצאו פערים יש להסבירם ולהציע תכנית פעולה לתיקונם.

לא הוצג ניתוח שכזה עבור הצעת התקציב לשנים  –פעולות ותמיכות  ניתוח מגדרי של .2

ובאם ניתוח  2019זה של ניתוח בהצעת התקציב לשנת  . יש לקדם סוג2017-2018

 מגדרי לא רלוונטי עבור רכיבים תקציביים אלו יש לציין זאת ולהסביר מדוע.

 המשולמים לא ערך ניתוח של תקציבים הביטחוןמשרד  - ניתוח מגדרי של רכש .3

לקדם סוג זה של ניתוח בהצעת  יש. 2017-2018לשנים  הצעת התקציבעבור  לספקים

במידה וימצאו פערים יש להסבירם  , על פי המפורט במתווה.2019התקציב לשנת 

 ולהציע תכנית פעולה לתיקונם.

ניתוח מפורט של ייצוג נשים יש להציג – ניתוח ההרכב המגדרי של ועדות ממשלתיות .4

 .2019בהצעת התקציב לשנת וגברים בוועדות ממשלתיות 
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 ישראלמשטרת 

   2018הצעה לפרויקט לשנת 

לאופן שבו מושקעים משאבים להתמודדות עם אלימות מגדרית  מוצע כי המשטרה תתייחס

במהותה )למשל אלימות במשפחה( בפעילויות שונות כגון: הדרכה, הקצאות תקנים ייחודיות 

 המשטרה ציינה כי:  "נעשות פעולותבהצעת התקציב הקודמת, לנושאים שונים וכו'. 

ממוקדות המצריכות התייחסות ותקצוב מגדרי שונה בהתאם לאופי העבירה ומספר נפגעי 

 העבירה", אולם אין פירוט של אותן פעולות והתקציבים המוקצים להן. 

 .2019יש, אם כן, לקדם סוג זה של ניתוח בהצעת התקציב לשנת 

 משטרת ישראל –המלצות לטיוב הניתוח המגדרי ותוצריו 

שכר כנדרש ניתוח  הוצג 2018-2017בהצעת התקציב לשנים  – של שכרניתוח מגדרי  .1

במתווה ואף הוצגו הסברים לפער ופעולות לתיקונו. יש לערוך ניתוח זה גם עבור התקציב 

, לבחון האם הצטמצמו הפערים בהשוואה לשנים הקודמות והאם הפעולות 2019לשנת 

 המתקנות שננקטו היו אפקטיביות. 

ניתוח מגדרי הוצג עבור חלק מפעילויות  –פעולות ותמיכות תקציבי  ניתוח מגדרי של .2

זאת באמצעות הצגת פילוח מגדרי של  .2017-2018הצעת התקציב לשנים המשטרה ב

 תיקים שנפתחו על עבירות אלימות לפי רמת האלימות ומין הקרבן. 

 לספקים המשולמים ניתוח של תקציבים לא ערכה המשטרה - ניתוח מגדרי של רכש .3

לקדם סוג זה של ניתוח בהצעת התקציב  יש. 2017-2018לשנים  הצעת התקציבעבור 

במידה וימצאו פערים יש להסבירם ולהציע תכנית  , על פי המפורט במתווה.2019לשנת 

באם ניתוח מגדרי לא רלוונטי עבור רכיבים תקציביים אלו יש לציין זאת  פעולה לתיקונם.

 ולהסביר מדוע.
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 הרשירות בתי הסו

  2018הצעה לפרויקט לשנת 

יש להציג פילוח מגדרי של תקציבים לתכניות טיפול ושיקום בכלואים/ות. פילוח שכזה לא 

 הוצג קודם לכן. במידה וימצאו פערים יש להסבירם ולהציע תכנית פעולה לתיקונם.

כמו כן, על אף שהרוב הגדול של הכלואים הינם גברים, מצבו של מתקן הכליאה היחיד 

את , 2019בהצעת התקציב לשנת רע. לפיכך רלוונטי לבחון -נווה תרצה, בכי –לנשים 

 התקציבים המופנים לבינוי/ פיתוח/שיפוץ מבנים לכלואים/ות.

 שירות בתי הסוהר –המלצות לטיוב הניתוח המגדרי ותוצריו 

הציג שירות בתי הסוהר   2018-2017בהצעת התקציב לשנים  – ניתוח מגדרי של שכר .1

נתוני שכר ממוצע עבור קצינים/ות זוטרים ובכירים בשב"ס. לצד אלו, לא הוצגו הסברים 

 לפערים שנמצאו או פעולות מתקנות שבכוונת שב"ס לנקוט לצמצומם.

המרכיבים המפורטים במתווה לעיל, יש לערוך את הניתוח על פי  2019בהצעה לשנת 

כלומר הצגת השכר החציוני  עבור כלל העובדים/ות ועבור העובדים/ות הבכירים. במידה 

 וימצאו פערים יש להסבירם ולהציע תכנית פעולה לתיקונם.

שב"ס ערך ניתוח מגדרי של תקציב הקניות המהווה  – תקציבי פעולות ניתוח מגדרי של .2

 בעיקרו לבתי הסוהר. יש להמשיך לבחון תקציב זה גם ה מכלל תקציבו ומופנ 25%

 .2019-ב
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 הרשות הארצית לכיבוי והצלה

 המלצות לטיוב הניתוח המגדרי ותוצריו

לא הוצג ניתוח מגדרי של   2018-2017בהצעת התקציב לשנת  – ניתוח מגדרי של שכר

על פי המרכיבים  שכר ניתוחיש לערוך את  2019שכר עובדי/ות הרשות. בהצעה לשנת 

עבור כלל העובדים/ות ועבור  ה לעיל, כלומר הצגת השכר החציוניהמפורטים במתוו

 העובדים/ות הבכירים. במידה וימצאו פערים יש להסבירם ולהציע תכנית פעולה לתיקונם.
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 אגף מצילה

  2018הצעה לפרויקט לשנת 

נוער ברשויות מקומיות. בהצעת התקציב  אגף מצילה מפעיל תכניות רבות לילדים ולבני/ות

במידה וימצאו פערים יש יש להציג ניתוח מגדרי של משתתפי/ות התכניות.  2019לשנת 

 להסבירם ולהציע תכנית פעולה לתיקונם.

 צות לטיוב הניתוח המגדרי ותוצריוהמל

לא הוצג ניתוח מגדרי של   2018-2017בהצעת התקציב לשנת  –ניתוח מגדרי של שכר 

יש לערוך את ניתוח שכר על פי המרכיבים   2019מצילה. בהצעה לשנת אגף שכר עובדי/ות 

המפורטים במתווה לעיל, כלומר הצגת השכר החציוני  עבור כלל העובדים/ות ועבור 

 הציע תכנית פעולה לתיקונם.העובדים/ות הבכירים. במידה וימצאו פערים יש להסבירם ול
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 תכנית עיר ללא אלימות

  2018הצעה לפרויקט לשנת 

יש להציג ניתוח מגדרי של משתתפי/ות התכניות והפרויקטים  ,2019בהצעת התקציב לשנת 

שמפעילה תכנית "עיר ללא אלימות". במידה וימצאו פערים יש להסבירם ולהציע תכנית 

 פעולה לתיקונם.

 המלצות לטיוב הניתוח המגדרי ותוצריו 

לא הוצג ניתוח מגדרי של   2018-2017בהצעת התקציב לשנת  –ניתוח מגדרי של שכר 

יש לערוך את ניתוח שכר על פי  2019שכר עובדי/ות עיר ללא אלימות. בהצעה לשנת 

 המרכיבים המפורטים במתווה לעיל, כלומר הצגת השכר החציוני עבור כלל העובדים/ות

ועבור העובדים/ות הבכירים. במידה וימצאו פערים יש להסבירם ולהציע תכנית פעולה 

 לתיקונם.

  



8 
 

 הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול

 המלצות לטיוב הניתוח המגדרי ותוצריו 

יש לערוך את ניתוח שכר על פי  ,2019לשנת  בהצעת התקציב  –ניתוח מגדרי של שכר  .1

המרכיבים המפורטים במתווה לעיל, כלומר הצגת השכר החציוני עבור כלל העובדים/ות 

ועבור העובדים/ות הבכירים. במידה וימצאו פערים יש להסבירם ולהציע תכנית פעולה 

 לתיקונם.

י רק הוצג ניתוח מגדר 2018-2017בהצעת התקציב לשנים  -ניתוח מגדרי של פעולות  .2

עבור אגף קהילה. הניתוח שהוצג היה חלקי מפני שלצד ניתוח ההוצאה לא הוצגו שיעורי 

 הנשים והגברים הנהנים ממנה ומקבלים שירותים מהאגף.

 –יש לערוך ניתוח של תקציבי הפעולות כפי שמפורט במתווה  2019בתקציב לשנת 

שבאחריות הרשות. שיעורי ההוצאה לצד שיעורי הנהנים מכלל התכניות והשירותים 

 במידה וימצאו פערים יש להסבירם ולהציע תכנית פעולה לתיקונם.
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 מתווה לניתוח מגדרי

 את פרק הניתוח המגדרי יש לפתוח עם הצגת נתוני התקציב הבאים:

הצגת סך כל התקציב המתוכנן של המשרד לשנה נתונה והחלוקה העיקרית בין  .1

 המשרד.תקציב השכר ותקציב הפעולות של 

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

 המשרד.

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

המגדרי. השאיפה היא לנתח את כל התקציב, כולל שכר, תכניות ושירותים, תמיכות, 

 ספקים, והרכב הוועדות של המשרד.    

 :הבאיםהרכיבים אחר מכן יש להציג ניתוח של ל

 ניתוח מגדרי של שכר  .1

פילוח מגדרי של העובדים/ות בתקן ובתוך כך של בעלי/ות המשרות  הבכירות. במידה  .א

 וקיים פער יש להסביר ולפרט האם מתוכננות פעולות על מנת לצמצמו. 

עבור כלל העובדים ועבור בעלי/ות  מלאה למשרה החציוני השכרפילוח מגדרי של  .ב

משרות בכירות. במידה וקיימים פערים יש להסבירם ולפרט האם ובאילו פעולות בכוונת 

 המשרד לנקוט על מנת לצמצמם.

 

 ניתוח מגדרי של תקציבי פעולות  .2

. על פי המשרד שבאחריותסעיף זה מתייחס לניתוח מגדרי של פעולות, תכניות ושירותים 

 :בניתוח לכלול שיש יםהרכיבהמתווה, 

 השירות ות/מקבלי של מגדרי פילוח .א

 התכנית / השירות תקציב של מגדרי פילוח .ב

 לפער הסברים .ג

 מתקנות פעולות .ד

 

 ניתוח מגדרי של תקציבי תמיכות שמעניק המשרד .3

 :בניתוח לכלול שיש הרכיבים

 התמיכות ות/מקבלי של מגדרי פילוח .א

 התמיכות תקציב של מגדרי פילוח .ב

 לפער הסברים .ג

 מתקנות פעולות .ד
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 רכש: ניתוח מגדרי של תקציבים לספקי שירותים .4

המטרה של ניתוח מסוג זה היא לבחון את חלוקת המשאבים המועברים לספקים, יועצים, 

 . ליבת העשייה המקצועית של המשרדסוקרים ונותני שירותים אחרים בכל הקשור ל

 פי המפורט במתווה:, על 2019לקדם סוג זה של ניתוח בהצעת התקציב לשנת יש 

 ספקי השירות / רכש לפי מגדר הבעלים או המנכ"לים 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

 

 מגדרי של ועדות ממשלתיותהניתוח ההרכב  .5

 על פי המפורט במתווה: 2019לערוך סוג זה של ניתוח בהצעת התקציב לשנת  יש

 פילוח חברי/ות הוועדה לפי מגדר .א

 הסברים לפער .ב

 פעולות מתקנות .ג
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 2019תכנית מומלצת לניתוח מגדרי של הצעת התקציב לשנת 

 השכלה גבוהה

 מבוא

ל תקציב המדינה. חובת ניתוח זו, כפועל יוצא של השנה יערך זו הפעם השלישית ניתוח מגדרי ש

 , חלה על כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך.2014מאוקטובר  2084החלטת ממשלה 

הניתוח המגדרי של התקציב משמש כלי לחשיפת דפוסים של אי שוויון בחלוקת משאבים 

, כך ובמדיניות, כאשר המטרה העיקרית היא לשפר את השירותים ואת חלוקת המשאבים

שיתאימו לצרכים ולאילוצים השונים של נשים וגברים מקבוצות חברתיות שונות. לפיכך, אחד 

המרכיבים החשובים בתהליך הוא הניסיון לתקן את אי השוויון ואת הפערים המגדריים, במידה 

 ונמצאו כאלו. 

-2018אחד ההישגים של הניתוח המגדרי שנערך עבור התקציב הקודם )תקציב דו שנתי לשנים 

היה בכך שרבים מהמשרדים הציגו הסברים על אודות דפוסים של אי שוויון שמצאו כל   2017

אחד בתחומו. ואולם, כמעט אף משרד לא הציג אילו פעולות בכוונתו לנקוט על מנת להתמודד 

יתבקשו המשרדים  2019תקנם. אם כן, בניתוח של הצעת התקציב לשנת עם דפוסים אלו ול

 להציג פעולות שבכוונתם לנקוט לתיקון הפערים שנמצאו בתחומי אחריותם. 

בנוסף, נבקשכם להעביר לאישור הרשות למעמד האישה תכנית סדורה לצמצום הפערים. 

מנת לייצר ניטור של הרשות תפעל בשיתוף משרד ראש הממשלה, האגף לממשל ולתכנון על 

 המשרדים בפעילותם לצמצום הפערים.

התכנית המוצעת להלן בנויה על פי המתווה המומלץ שהוכן עבור משרדי הממשלה והופץ על ידי 

המשרד לשוויון חברתי. התכנית מותאמת לכל משרד על פי הניתוח שערך בשנת התקציב 

דרי בהתאם לחסרים שנמצאו הקודמת. תחילה נציג את המלצותינו להשלמת הניתוח המג

 בעבודת הניתוח הקודמת. לאחר מכן, יוזכרו עיקרי המתווה לניתוח מגדרי של תקציבים.

 

 

 

 

 

 השכלה גבוהה

 המלצות לטיוב הניתוח המגדרי ותוצריו

לא נערך ניתוח   2018-2017בהצעת התקציב לשנים  –ניתוח מגדרי של שכר עובדי המטה  .1

לומר מינהל המועצה להשכלה גבוהה )מל"ג( והוועדה לתכנון כ –של שכר עובדי/ות המטה 

 ותקצוב )ות"ת(. 

יש להציג את השכר החציוני לעובדי/ות ולבכירים/ות  2019לפיכך, בהצעת התקציב לשנת 

 במינהל של שני הגופים. 

 במידה ומתגלים פערים יש להסבירם ולהציג פעולות לתיקונם.
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 ניתוח מגדרי של פעולות ותמיכות  .2

 מרצים/ות במוסדות להשכלה גבוהה  א.

את של ההשתתפות הישירה של ות"ת  2018-2017בניתוח שנערך בהצעת התקציב לשנים 

באוניברסיטאות, שעיקרה משולם לשכר, עלה כי חלקן של הנשים עמד על כשליש מסך הוצאות 

 השכר של האוניברסיטאות. 

נשים בסגל האקדמי הבכיר והשני, בידול שני הסברים מרכזיים ניתנו לפערים: האחד, מיעוט ה

 מגדרי, כלומר ריכוז של נשים בתחומים שמאופיינים בתקציבים נמוכים לקליטת סגל. 

 ות"ת הציגה שורה של פעולות מתקנות על מנת לצמצם את הפערים.

 יש להציג:  2019לפיכך, בתקציב 

זו צריכה לכלול את  תמונת מצב עדכנית של שכר נשים וגברים באוניברסיטאות. תמונה •

שכרם/ן של נשים וגברים בדרגות אקדמיות שונות )כולל עמיתי הוראה ומרצים מן החוץ( לצד 

 ייצוגן/ם בדרגות אלו. 

יש לקדם ניתוח המביא בחשבון נשים וגברים מקבוצות שונות, המועסקים באקדמיה:  •

 ערבים/ות, מזרחים/ות וכו'.

ת שננקטו היו אפקטיביות בצמצום הפער ולהציג כיצד כמו כן, על ות"ת לבחון האם הפעולו •

 בכוונת הות"ת להמשיך ולפעול לצמצומו.

 יש להציג את הניתוח המגדרי גם עבור המכללות המתוקצבות. •

 תקציבי מלגות ב.

 ברוב המלגות עבורן הוצגה חלוקה מגדרית של התקציב בהצעת התקציב לשנים

 , שיעורי התמיכה בגברים היו גבוהים בהרבה בהשוואה לשיעורי התמיכה בנשים. 2018-2017

לצד חלוקת התקציבים, אופן ההצגה לא אפשר להבין מה היה שיעורי הנשים והגברים מקבלי 

 המלגות השונות וכן, לא ניתן היה להבין מה היקף המלגות במונחים כספיים.

תכנית המלגות וההלוואות לסטודנטים/יות חרדים/ות ומלגות  הדברים האמורים נכונים גם לגבי

 לסטודנטים/ות ערבים/ות.

 יש להציג: 2019לפיכך, בהצעת התקציב לשנת 

 פילוח של שיעור הנשים וגברים מקבלי המלגות השונות.  •

 כיצד מתחלקים תקציבי התמיכה במספרים מוחלטים ובאחוזים. •

ש להתייחס אליהם אל מול הנתונים שהוצגו בתקציב במידה ומתגלים פערים גם השנה, י •

 להסבירם. –באם צומצמו או התרחבו וכן  –הקודם 

 פעולות מתוכננות לצמצום הפערים בעתיד. •

  

 

 

  

 מתווה לניתוח מגדרי

 את פרק הניתוח המגדרי יש לפתוח עם הצגת נתוני התקציב הבאים:
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ונה והחלוקה העיקרית בין תקציב הצגת סך כל התקציב המתוכנן של המשרד לשנה נת .1

 השכר ותקציב הפעולות של המשרד.

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

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

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

 הוועדות של המשרד.    

 לאחר מכן יש להציג ניתוח של הרכיבים הבאים:

 ניתוח מגדרי של שכר  .1

פילוח מגדרי של העובדים/ות בתקן ובתוך כך של בעלי/ות המשרות  הבכירות. במידה וקיים  א.

 צמו. פער יש להסביר ולפרט האם מתוכננות פעולות על מנת לצמ

פילוח מגדרי של השכר החציוני למשרה מלאה עבור כלל העובדים ועבור בעלי/ות משרות  ב.

בכירות. במידה וקיימים פערים יש להסבירם ולפרט האם ובאילו פעולות בכוונת המשרד לנקוט 

 על מנת לצמצמם.

 

 ניתוח מגדרי של תקציבי פעולות  .2

כניות ושירותים שבאחריות המשרד. על פי סעיף זה מתייחס לניתוח מגדרי של פעולות, ת

 המתווה, הרכיבים שיש לכלול בניתוח:

 פילוח מגדרי של מקבלי/ות השירות א.

 פילוח מגדרי של תקציב השירות / התכנית ב.

 הסברים לפער ג.

 פעולות מתקנות ד.

 

 ניתוח מגדרי של תקציבי תמיכות שמעניק המשרד .3

 הרכיבים שיש לכלול בניתוח:

 פילוח מגדרי של מקבלי/ות התמיכות א.

 פילוח מגדרי של תקציב התמיכות ב.

 הסברים לפער ג.

 פעולות מתקנות ד.

 

 רכש: ניתוח מגדרי של תקציבים לספקי שירותים .4

המטרה של ניתוח מסוג זה היא לבחון את חלוקת המשאבים המועברים לספקים, יועצים, סוקרים 

 ליבת העשייה המקצועית של המשרד. ונותני שירותים אחרים בכל הקשור ל

 , על פי המפורט במתווה:2019יש לקדם סוג זה של ניתוח בהצעת התקציב לשנת 

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

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

 ותקציבי השכר לפי מגדרפילוח העובדים/ות של ספקי השירות / רכש  ג.
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 פילוח הנהנים מהשירות לפי מגדר ד.

 הסברים לפער ה.

 פעולות מתקנות ו.

 

 ניתוח ההרכב המגדרי של ועדות ממשלתיות .5

 על פי המפורט במתווה: 2019יש לערוך סוג זה של ניתוח בהצעת התקציב לשנת 

 פילוח חברי/ות הוועדה לפי מגדר א.

 הסברים לפער ב.

 תקנותפעולות מ ג.
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 2019תכנית מומלצת לניתוח מגדרי של הצעת התקציב לשנת 

 משרד החינוך

 מבוא

השנה יערך זו הפעם השלישית ניתוח מגדרי של תקציב המדינה. חובת ניתוח זו, כפועל יוצא של 

 , חלה על כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך.2014מאוקטובר  2084החלטת ממשלה 

הניתוח המגדרי של התקציב משמש כלי לחשיפת דפוסים של אי שוויון בחלוקת משאבים 

ובמדיניות, כאשר המטרה העיקרית היא לשפר את השירותים ואת חלוקת המשאבים, כך 

שיתאימו לצרכים ולאילוצים השונים של נשים וגברים מקבוצות חברתיות שונות. לפיכך, אחד 

הניסיון לתקן את אי השוויון ואת הפערים המגדריים, במידה המרכיבים החשובים בתהליך הוא 

 ונמצאו כאלו. 

-2018אחד ההישגים של הניתוח המגדרי שנערך עבור התקציב הקודם )תקציב דו שנתי לשנים 

היה בכך שרבים מהמשרדים הציגו הסברים על אודות דפוסים של אי שוויון שמצאו כל   2017

אחד בתחומו. ואולם, כמעט אף משרד לא הציג אילו פעולות בכוונתו לנקוט על מנת להתמודד 

יתבקשו המשרדים  2019תקנם. אם כן, בניתוח של הצעת התקציב לשנת עם דפוסים אלו ול

 להציג פעולות שבכוונתם לנקוט לתיקון הפערים שנמצאו בתחומי אחריותם. 

בנוסף, נבקשכם להעביר לאישור הרשות למעמד האישה תכנית סדורה לצמצום הפערים. 

מנת לייצר ניטור של הרשות תפעל בשיתוף משרד ראש הממשלה, האגף לממשל ולתכנון על 

 המשרדים בפעילותם לצמצום הפערים.

התכנית המוצעת להלן בנויה על פי המתווה המומלץ שהוכן עבור משרדי הממשלה והופץ על ידי 

המשרד לשוויון חברתי. התכנית מותאמת לכל משרד על פי הניתוח שערך בשנת התקציב 

דרי בהתאם לחסרים שנמצאו הקודמת. תחילה נציג את המלצותינו להשלמת הניתוח המג

 בעבודת הניתוח הקודמת. לאחר מכן, יוזכרו עיקרי המתווה לניתוח מגדרי של תקציבים.

 

 

 

 

 

 משרד החינוך

  2018הצעה לפרויקט לשנת 

בהיותו של המשרד הגוף הציבורי העיקרי האחראי על חינוכם של ילדי ישראל החל מגן הילדים 

נית מחייבת להטמעת חשיבה מגדרית בתכני ההכשרה, ועד לסיום התיכון, יש לחשוב על תכ

 בתכניות הלימודים ובפרויקטים השונים שמוביל המשרד.

 המלצות לטיוב הניתוח המגדרי ותוצריו 

לא ערך משרד החינוך ניתוח  2018-2017בהצעת התקציב לשנים  –ניתוח מגדרי של שכר  .1

 רד הציג נתון כללי שכר כפי שנדרש במתווה לניתוח מגדרי של התקציב. המש

מסך עלויות  80% - ₪מיליארדי  23.4המציין שתקציב השכר הכולל המשולם למורות עומד על 
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 66%משולמים למורות בחינוך העצמאי והתורני והם מהווים  ₪מיליארדי  1.5-השכר. כן צוין שכ

ן מורים מעלות השכר במוסדות אלו. אין בנתונים אלו בכדי להבין האם קיימים פערי שכר בי

 ומורות ובין מנהלים ומנהלות במערכת.

על המשרד להציג ניתוח מגדרי של שכר על פי המפורט  2019לפיכך, בהצעת התקציב לשנת 

של מורים/ות בבתי  -שכר חציוני של עובדי/ות המשרד ושל בעלי משרות בכירות. וכן –במתווה 

 לי/ות משרות בכירות. הספר היסודיים ובתיכונים בזרמי החינוך השונים וכן של בע

 במידה וימצאו פערים, יש להסבירם ולהציע פעולות לצמצומם.

המשרד לא הציג ניתוח מגדרי של פעולות ותכניות  –ניתוח מגדרי של פעולות המשרד  .2

 –שבתחומי אחריותו והרי יש רבות כאלו. כך למשל לא הוצגו נתונים על תכניות הלימוד הנוספות 

להציג את שיעורי הבנים/בנות הלומדים/ות בהן, את שיעורי הסבסוד שלהן אודותיהן ניתן היה 

 ואת עלויות ההעסקה של המורות.

משרד החינוך לא ערך ניתוח של תקציבים המשולמים לספקים  –ניתוח מגדרי של רכש  .3

, 2019. יש לקדם סוג זה של ניתוח בהצעת התקציב לשנת 2017-2018בהצעת התקציב לשנים 

 פורט במתווה. במידה וימצאו פערים יש להסבירם ולהציע תכנית פעולה לתיקונם.על פי המ

יש להציג ניתוח מפורט של ייצוג נשים וגברים –ניתוח ההרכב המגדרי של ועדות ממשלתיות  .4

 .2019בכל הוועדות ממשלתיות בהצעת התקציב לשנת 

  

 מתווה לניתוח מגדרי

 ת נתוני התקציב הבאים:את פרק הניתוח המגדרי יש לפתוח עם הצג

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

 השכר ותקציב הפעולות של המשרד.

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

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

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

 הוועדות של המשרד.    

 לאחר מכן יש להציג ניתוח של הרכיבים הבאים:

 ניתוח מגדרי של שכר  .1

המשרות  הבכירות. במידה וקיים  פילוח מגדרי של העובדים/ות בתקן ובתוך כך של בעלי/ות א.

 פער יש להסביר ולפרט האם מתוכננות פעולות על מנת לצמצמו. 

פילוח מגדרי של השכר החציוני למשרה מלאה עבור כלל העובדים ועבור בעלי/ות משרות  ב.

בכירות. במידה וקיימים פערים יש להסבירם ולפרט האם ובאילו פעולות בכוונת המשרד לנקוט 

 מצמם.על מנת לצ

 

 ניתוח מגדרי של תקציבי פעולות  .2

סעיף זה מתייחס לניתוח מגדרי של פעולות, תכניות ושירותים שבאחריות המשרד. על פי 

 המתווה, הרכיבים שיש לכלול בניתוח:

 פילוח מגדרי של מקבלי/ות השירות א.



17 
 

 פילוח מגדרי של תקציב השירות / התכנית ב.

 הסברים לפער ג.

 פעולות מתקנות ד.

 

 ניתוח מגדרי של תקציבי תמיכות שמעניק המשרד .3

 הרכיבים שיש לכלול בניתוח:

 פילוח מגדרי של מקבלי/ות התמיכות א.

 פילוח מגדרי של תקציב התמיכות ב.

 הסברים לפער ג.

 פעולות מתקנות ד.

 

 רכש: ניתוח מגדרי של תקציבים לספקי שירותים .4

וקת המשאבים המועברים לספקים, יועצים, סוקרים המטרה של ניתוח מסוג זה היא לבחון את חל

 ונותני שירותים אחרים בכל הקשור לליבת העשייה המקצועית של המשרד. 

 , על פי המפורט במתווה:2019יש לקדם סוג זה של ניתוח בהצעת התקציב לשנת 

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

 לספקי השירות / רכש לפי מגדר הזוכיםפילוח הכספים הניתנים  ב.

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

 פילוח הנהנים מהשירות לפי מגדר ד.

 הסברים לפער ה.

 פעולות מתקנות ו.

 

 ניתוח ההרכב המגדרי של ועדות ממשלתיות .5

 פי המפורט במתווה:על  2019יש לערוך סוג זה של ניתוח בהצעת התקציב לשנת 

 פילוח חברי/ות הוועדה לפי מגדר א.

 הסברים לפער ב.

 פעולות מתקנות ג.
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 2019תכנית מומלצת לניתוח מגדרי של הצעת התקציב לשנת 

 משרד האוצר 

 מבוא

השנה יערך זו הפעם השלישית ניתוח מגדרי של תקציב המדינה. חובת ניתוח זו, כפועל יוצא של 

 , חלה על כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך.2014טובר מאוק 2084החלטת ממשלה 

הניתוח המגדרי של התקציב משמש כלי לחשיפת דפוסים של אי שוויון בחלוקת משאבים 

ובמדיניות, כאשר המטרה העיקרית היא לשפר את השירותים ואת חלוקת המשאבים, כך 

ת שונות. לפיכך, אחד שיתאימו לצרכים ולאילוצים השונים של נשים וגברים מקבוצות חברתיו

המרכיבים החשובים בתהליך הוא הניסיון לתקן את אי השוויון ואת הפערים המגדריים, במידה 

 ונמצאו כאלו. 

-2018אחד ההישגים של הניתוח המגדרי שנערך עבור התקציב הקודם )תקציב דו שנתי לשנים 

אי שוויון שמצאו כל היה בכך שרבים מהמשרדים הציגו הסברים על אודות דפוסים של   2017

אחד בתחומו. ואולם, כמעט אף משרד לא הציג אילו פעולות בכוונתו לנקוט על מנת להתמודד 

יתבקשו המשרדים  2019עם דפוסים אלו ולתקנם. אם כן, בניתוח של הצעת התקציב לשנת 

 להציג פעולות שבכוונתם לנקוט לתיקון הפערים שנמצאו בתחומי אחריותם. 

להעביר לאישור הרשות למעמד האישה תכנית סדורה לצמצום הפערים. בנוסף, נבקשכם 

הרשות תפעל בשיתוף משרד ראש הממשלה, האגף לממשל ולתכנון על מנת לייצר ניטור של 

 המשרדים בפעילותם לצמצום הפערים.

התכנית המוצעת להלן בנויה על פי המתווה המומלץ שהוכן עבור משרדי הממשלה והופץ על ידי 

שוויון חברתי. התכנית מותאמת לכל משרד על פי הניתוח שערך בשנת התקציב המשרד ל

הקודמת. תחילה נציג את המלצותינו להשלמת הניתוח המגדרי בהתאם לחסרים שנמצאו 

 בעבודת הניתוח הקודמת. לאחר מכן, יוזכרו עיקרי המתווה לניתוח מגדרי של תקציבים.

 

 

 משרד האוצר

 2018הצעה לפרויקט לשנת 

מוצע לקדם שילוב חשיבה מגדרית בעבודה השוטפת של המשרד כולל עבודת המחקר )הכלכלן 

הראשי(, עבודת הכנת התקציב וחוק ההסדרים ולעבודה מול משרדי הממשלה השונים בהכנת 

 תקציביהם.

כצעד ראשון מומלץ לקיים הכשרות לעובדים הרלוונטיים במשרד בנושא הטמעת חשיבה 

 מגדרית.

 ב הניתוח המגדרי ותוצריו המלצות לטיו

הציג משרד האוצר פילוח של  2018-2017בהצעת התקציב לשנים  -ניתוח מגדרי של שכר  .1

מכלל תקציב המשרד הראשי. הוצג הפער בשכר הממוצע בין נשים  70%תקציב השכר המהווה 

 .2016בשנת  17%וגברים המועסקים/ות במשרד. פער זה עמד על 

ערוך את הניתוח על פי המרכיבים המפורטים במתווה לעיל, כלומר , יש ל2019בהצעה לשנת 
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הצגת השכר החציוני עבור כלל העובדים/ות ועבור העובדים/ות הבכירים/ות. במידה וימצאו 

 פערים יש להסבירם ולהציע תכנית פעולה לתיקונם.

 

ם מתקציבה הציגה פערים בשכרם הממוצע של גברים ונשי 77%רשות המסים ששכר מהווה 

 המועסקים בדפוסי העסקה שונים )הסכמים קיבוציים, חוזים אישיים(. 

יש לערוך את הניתוח על פי המרכיבים המפורטים במתווה לעיל, כלומר  2019בהצעה לשנת 

הבכירים. במידה וימצאו פערים  הצגת השכר החציוני  עבור כלל העובדים/ות ועבור העובדים/ות

 יש להסבירם ולהציע תכנית פעולה לתיקונם.

 

משרד האוצר לא ערך ניתוח של תקציבים המשולמים לספקים עבור  -ניתוח מגדרי של רכש  .2

, 2019. יש לקדם סוג זה של ניתוח בהצעת התקציב לשנת 2017-2018הצעת התקציב לשנים 

 צאו פערים יש להסבירם ולהציע תכנית פעולה לתיקונם.על פי המפורט במתווה. במידה וימ

 

יש להציג ניתוח מפורט של ייצוג נשים וגברים –ניתוח ההרכב המגדרי של ועדות ממשלתיות  .3

 .2019בוועדות ממשלתיות בהצעת התקציב לשנת 

  

 מינהל הכנסות המדינה והכלכלן הראשי

 המלצות לטיוב הניתוח המגדרי ותוצריו 

( 2014ות הוועדה לבחינה מגדרית של תקציב המדינה )ועדת מבורך, אוגוסט על פי המלצ

שאומצו על ידי ממשלת ישראל, במסגרת פרסום הדו"ח השנתי של מינהל הכנסות המדינה 

תורחב ההתייחסות הקיימת להיבטים המגדריים של מערכת המס. הוועדה המליצה כי  יש להציג 

ם )מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות( בפילוח מגדרי. נתוני גביית המסים הישירים על יחידי

בנוסף יוצג ניתוח של הטבות המס הבאות: עובדים במשמרות, נקודות זיכוי של נשים וגברים, 

הפקדה לקרנות השתלמות והטבות מס לעולים. בנוסף, יש לבחון ההכנסות ממסים בתחומים 

בות אזוריות, תרומות, הטבות למשפחות דוגמת מס על טבק ואלכוהול, הטבות מס על נכים, הט

הוריות, חיילים משוחררים, סטודנטים ופנסיה. בכל התחומים הנ"ל יבוצע ניתוח בפילוח -חד

מגדרי ובמקרים בהם חסר נתונים המאפשרים את ביצוע הניתוח יוצג אילו נתונים סטטיסטיים יש 

 לאסוף על מנת לאפשר ביצוע של הניתוח. 

-296קיימת התייחסות לתקצוב מגדרי בחלק על המיסוי )ע'  2018-2017בספר עיקרי התקציב 

(. הוצגה התפלגות מגדרית של עלויותיהן של מספר הטבות מס: קרנות השתלמות בעת 298

ההפקדה, זיכוי לשכר באזורי פיתוח, חצי נקודת זיכוי לנשים עובדות )שבהגדרה נהנות ממנה רק 

סף הוכנסו כחלק מהניתוח הטבות מס נוספות: פטור ממס נשים( וזיכוי להורים בגין ילדים. בנו

 לנכים, לקצבאות זקנה ולקצבאות הילדים.

לפיכך, מוצע להמשיך ולערוך ניתוח מגדרי של הטבות המס ואף להרחיב אותו בהתאם להמלצות 

 הוועדה שהוזכרו לעיל, זאת תוך השוואה לנתונים שהוצגו בהצעת התקציב הקודמת.
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 מגדרימתווה לניתוח 

 את פרק הניתוח המגדרי יש לפתוח עם הצגת נתוני התקציב הבאים:

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

 השכר ותקציב הפעולות של המשרד.

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

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

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

 הוועדות של המשרד.    

 לאחר מכן יש להציג ניתוח של הרכיבים הבאים:

 ניתוח מגדרי של שכר  .1

ם/ות בתקן ובתוך כך של בעלי/ות המשרות  הבכירות. במידה וקיים פילוח מגדרי של העובדי א.

 פער יש להסביר ולפרט האם מתוכננות פעולות על מנת לצמצמו. 

פילוח מגדרי של השכר החציוני למשרה מלאה עבור כלל העובדים ועבור בעלי/ות משרות  ב.

בכוונת המשרד לנקוט  בכירות. במידה וקיימים פערים יש להסבירם ולפרט האם ובאילו פעולות

 על מנת לצמצמם.

 

 ניתוח מגדרי של תקציבי פעולות  .2

סעיף זה מתייחס לניתוח מגדרי של פעולות, תכניות ושירותים שבאחריות המשרד. על פי 

 המתווה, הרכיבים שיש לכלול בניתוח:

 פילוח מגדרי של מקבלי/ות השירות א.

 פילוח מגדרי של תקציב השירות / התכנית ב.

 הסברים לפער ג.

 פעולות מתקנות ד.

 

 ניתוח מגדרי של תקציבי תמיכות שמעניק המשרד .3

 הרכיבים שיש לכלול בניתוח:

 פילוח מגדרי של מקבלי/ות התמיכות א.

 פילוח מגדרי של תקציב התמיכות ב.

 הסברים לפער ג.

 פעולות מתקנות ד.

 

 רכש: ניתוח מגדרי של תקציבים לספקי שירותים .4

ניתוח מסוג זה היא לבחון את חלוקת המשאבים המועברים לספקים, יועצים, סוקרים המטרה של 

 ונותני שירותים אחרים בכל הקשור לליבת העשייה המקצועית של המשרד. 

 , על פי המפורט במתווה:2019יש לקדם סוג זה של ניתוח בהצעת התקציב לשנת 

 "ליםפילוח ספקי השירות / רכש לפי מגדר הבעלים או המנכ א.
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 פילוח הכספים הניתנים לספקי השירות / רכש לפי מגדר הזוכים ב.

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

 פילוח הנהנים מהשירות לפי מגדר ד.

 הסברים לפער ה.

 פעולות מתקנות ו.

 

 ניתוח ההרכב המגדרי של ועדות ממשלתיות .5

 על פי המפורט במתווה: 2019ח בהצעת התקציב לשנת יש לערוך סוג זה של ניתו

 פילוח חברי/ות הוועדה לפי מגדר א.

 הסברים לפער ב.

 פעולות מתקנות ג.
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 2019תכנית מומלצת לניתוח מגדרי של הצעת התקציב לשנת 

 משרד הבינוי והשיכון

 מבוא

כפועל יוצא של  השנה יערך זו הפעם השלישית ניתוח מגדרי של תקציב המדינה. חובת ניתוח זו,

 , חלה על כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך.2014מאוקטובר  2084החלטת ממשלה 

הניתוח המגדרי של התקציב משמש כלי לחשיפת דפוסים של אי שוויון בחלוקת משאבים 

ובמדיניות, כאשר המטרה העיקרית היא לשפר את השירותים ואת חלוקת המשאבים, כך 

השונים של נשים וגברים מקבוצות חברתיות שונות. לפיכך, אחד שיתאימו לצרכים ולאילוצים 

המרכיבים החשובים בתהליך הוא הניסיון לתקן את אי השוויון ואת הפערים המגדריים, במידה 

 ונמצאו כאלו. 

-2018אחד ההישגים של הניתוח המגדרי שנערך עבור התקציב הקודם )תקציב דו שנתי לשנים 

דים הציגו הסברים על אודות דפוסים של אי שוויון שמצאו כל היה בכך שרבים מהמשר  2017

אחד בתחומו. ואולם, כמעט אף משרד לא הציג אילו פעולות בכוונתו לנקוט על מנת להתמודד 

יתבקשו המשרדים  2019עם דפוסים אלו ולתקנם. אם כן, בניתוח של הצעת התקציב לשנת 

 מצאו בתחומי אחריותם. להציג פעולות שבכוונתם לנקוט לתיקון הפערים שנ

בנוסף, נבקשכם להעביר לאישור הרשות למעמד האישה תכנית סדורה לצמצום הפערים. 

הרשות תפעל בשיתוף משרד ראש הממשלה, האגף לממשל ולתכנון על מנת לייצר ניטור של 

 המשרדים בפעילותם לצמצום הפערים.

ור משרדי הממשלה והופץ על ידי התכנית המוצעת להלן בנויה על פי המתווה המומלץ שהוכן עב

המשרד לשוויון חברתי. התכנית מותאמת לכל משרד על פי הניתוח שערך בשנת התקציב 

הקודמת. תחילה נציג את המלצותינו להשלמת הניתוח המגדרי בהתאם לחסרים שנמצאו 

 בעבודת הניתוח הקודמת. לאחר מכן, יוזכרו עיקרי המתווה לניתוח מגדרי של תקציבים.

 

 

 משרד הבינוי והשיכון

 2018הצעה לפרויקט לשנת 

מוצע למשרד לבדוק לעומק את כספי הסיוע בדיור: סיוע בשכר דירה ומשכנתאות, שבה בוחנים 

לא רק את ההתפלגות המגדרית של מקבלי הסיוע ושל כספי הסיוע, אלא גם התפלגות לפי לאום 

מוצע להציג פילוח לפי מוצא. אזי מוצע  )יהודים וערבים( ולפי וותק בארץ. עבור עולים חדשים,

 לעמוד את התוצאות מול הצרכים של קבוצות האוכלוסייה השונות.

 המלצות לטיוב הניתוח המגדרי ותוצריו 

המהווה שיפור של  2016בשנת  26%הוצג פער מגדרי בשכר של  –ניתוח מגדרי של שכר .1

ר, צוין כמיקוד של מיזם משותף של . הפער, המוסבר כנובע מדרגים ודרגות שכ2015לעומת  4%

המשרד ונציבות שירות המדינה שמטרתו הסרת חסמים הנוגעים לקידום נשים ושילובן 

 בתפקידים מובילים. יש לפרט את עיקרי התוכנית כדי שתוכל לשמש השראה למשרדים אחרים.

ג התפלגות סיוע כספי בשכר דירה והלוואות לרכישת דירה: הוצ –ניתוח מגדרי של פעולות  .2
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של מקבלי הסיוע ללא התפלגות כספי הסיוע. יש להציג התפלגות כספי הסיוע ואם יימצא פערים 

 יש לתת להם הסבר ולציין צעדים שינקטו לשינוי אם דרושים כאלה.

 ניתוח מגדרי של תקציבי פיתוח  .3

הציג הוצג התפלגות מקבלי סיוע במסגרת "המחיר למשתכן" ללא התפלגות הכספים. יש ל •

 התפלגות מגדרי של כספי הסיוע.

 יש להציג התפלגויות מגדריות גם של תכנית "דירה להשכרה". •

מבעלי/ות החברות  22%הוצג כי נשים מהוות  –ניתוח מגדרי של תקציבים לספקים  .4

וראשי/ות הצוותים הרשומים במאגר המתכננים של המשרד. הצעד הבא הוא להציג את 

. צוין שהמשרד הקים צוות לצמצום 2017/ות הצוותים בפועל לשנת התפלגות החברות וראשי

 ידי צוות לשם צמצום הפערים.-הפערים. יש להציג את הצעדים שננקטו על

לא הוצגה התפלגות הרכב ועדות המשרד  –ניתוח ההרכב המגדרי של ועדות ממשלתיות  .5

 ויש לעשות את זה בהצעת התקציב הבאה.

 

 

 מתווה לניתוח מגדרי

 את פרק הניתוח המגדרי יש לפתוח עם הצגת נתוני התקציב הבאים:

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

 השכר ותקציב הפעולות של המשרד.

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

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

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

 הוועדות של המשרד.    

 לאחר מכן יש להציג ניתוח של הרכיבים הבאים:

 ניתוח מגדרי של שכר  .1

בתקן ובתוך כך של בעלי/ות המשרות  הבכירות. במידה וקיים  פילוח מגדרי של העובדים/ות א.

 פער יש להסביר ולפרט האם מתוכננות פעולות על מנת לצמצמו. 

פילוח מגדרי של השכר החציוני למשרה מלאה עבור כלל העובדים ועבור בעלי/ות משרות  ב.

ונת המשרד לנקוט בכירות. במידה וקיימים פערים יש להסבירם ולפרט האם ובאילו פעולות בכו

 על מנת לצמצמם.

 

 ניתוח מגדרי של תקציבי פעולות  .2

סעיף זה מתייחס לניתוח מגדרי של פעולות, תכניות ושירותים שבאחריות המשרד. על פי 

 המתווה, הרכיבים שיש לכלול בניתוח:

 פילוח מגדרי של מקבלי/ות השירות א.

 פילוח מגדרי של תקציב השירות / התכנית ב.

 רים לפערהסב ג.

 פעולות מתקנות ד.
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 ניתוח מגדרי של תקציבי תמיכות שמעניק המשרד .3

 הרכיבים שיש לכלול בניתוח:

 פילוח מגדרי של מקבלי/ות התמיכות א.

 פילוח מגדרי של תקציב התמיכות ב.

 הסברים לפער ג.

 פעולות מתקנות ד.

 

 

 רכש: ניתוח מגדרי של תקציבים לספקי שירותים .4

וח מסוג זה היא לבחון את חלוקת המשאבים המועברים לספקים, יועצים, סוקרים המטרה של נית

 ונותני שירותים אחרים בכל הקשור לליבת העשייה המקצועית של המשרד. 

 , על פי המפורט במתווה:2019יש לקדם סוג זה של ניתוח בהצעת התקציב לשנת 

 המנכ"ליםפילוח ספקי השירות / רכש לפי מגדר הבעלים או  א.

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

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

 פילוח הנהנים מהשירות לפי מגדר ד.

 הסברים לפער ה.

 פעולות מתקנות ו.

 

 ניתוח ההרכב המגדרי של ועדות ממשלתיות .5

 על פי המפורט במתווה: 2019ניתוח בהצעת התקציב לשנת יש לערוך סוג זה של 

 פילוח חברי/ות הוועדה לפי מגדר א.

 הסברים לפער ב.

 פעולות מתקנות ג.
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 2019תכנית מומלצת לניתוח מגדרי של הצעת התקציב לשנת 

 משרד הבריאות

 מבוא

ועל יוצא של השנה יערך זו הפעם השלישית ניתוח מגדרי של תקציב המדינה. חובת ניתוח זו, כפ

 , חלה על כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך.2014מאוקטובר  2084החלטת ממשלה 

הניתוח המגדרי של התקציב משמש כלי לחשיפת דפוסים של אי שוויון בחלוקת משאבים 

ובמדיניות, כאשר המטרה העיקרית היא לשפר את השירותים ואת חלוקת המשאבים, כך 

נים של נשים וגברים מקבוצות חברתיות שונות. לפיכך, אחד שיתאימו לצרכים ולאילוצים השו

המרכיבים החשובים בתהליך הוא הניסיון לתקן את אי השוויון ואת הפערים המגדריים, במידה 

 ונמצאו כאלו. 

-2018אחד ההישגים של הניתוח המגדרי שנערך עבור התקציב הקודם )תקציב דו שנתי לשנים 

הציגו הסברים על אודות דפוסים של אי שוויון שמצאו כל  היה בכך שרבים מהמשרדים  2017

אחד בתחומו. ואולם, כמעט אף משרד לא הציג אילו פעולות בכוונתו לנקוט על מנת להתמודד 

יתבקשו המשרדים  2019עם דפוסים אלו ולתקנם. אם כן, בניתוח של הצעת התקציב לשנת 

 ו בתחומי אחריותם. להציג פעולות שבכוונתם לנקוט לתיקון הפערים שנמצא

בנוסף, נבקשכם להעביר לאישור הרשות למעמד האישה תכנית סדורה לצמצום הפערים. 

הרשות תפעל בשיתוף משרד ראש הממשלה, האגף לממשל ולתכנון על מנת לייצר ניטור של 

 המשרדים בפעילותם לצמצום הפערים.

משרדי הממשלה והופץ על ידי התכנית המוצעת להלן בנויה על פי המתווה המומלץ שהוכן עבור 

המשרד לשוויון חברתי. התכנית מותאמת לכל משרד על פי הניתוח שערך בשנת התקציב 

הקודמת. תחילה נציג את המלצותינו להשלמת הניתוח המגדרי בהתאם לחסרים שנמצאו 

 בעבודת הניתוח הקודמת. לאחר מכן, יוזכרו עיקרי המתווה לניתוח מגדרי של תקציבים.

 

 

 

 

 

 שרד הבריאותמ

 2018הצעה לפרויקט לשנת 

פרויקט שמטרתו לבדוק את הייעוד )לפי מגדר( של  2018מוצע למשרד הבריאות ליזום בשנת 

. אזי על המשרד לתת את 2017התרופות והפרוצדורות החדשות שנכנסו לסל הטכנולוגי בשנת 

של החידוש( של התרופות  הדעת האם ההתפלגות המגדרית )לפי משתמשים/ות פוטנציאליים/ות

והפרוצדורות, סבירה. הבדיקה תהווה בסיס לבדיקות שייערכו בשנים הבאות כדי שתיוצר מסה 

של נתונים שניתן לנתח מגדרית. את תוצאות הניתוח אפשר להביא לדיונים עתידיים של ועדת 

 הסל.

 המלצות לטיוב הניתוח המגדרי ותוצריו 
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בשכר חציוני  11%הוצג פער מגדרי של  –גדרי של השכר ניתוח מ –ניתוח מגדרי של שכר .1

ידי -למשרה מלאה לטובת הגברים. ההסבר שניתן הוא שמרבית המשרות הבכירות מאוישות על

גברים ושהגברים עובדים יותר שעות נוספות. בהצעת התקציב הבאה יש לכלול תכנית המפרטת 

 את הצעדים שנוקט המשרד לקידום נשים למשרות בכירות.

 –ניתוח מגדרי של פעולות  .2

הוצאות קופות החולים: יש לבדוק האם אכן קיימת הלימה בין הקצאת המשאבים והשימוש  •

 ידי בניית תכנית לדיווח מגדרי של קופות החולים של הוצאותיהן.-בהם, על

שנים התחילה ולא הסתיימה עבודת מחקר על הפילוח המגדרי  10-הסל הטכנולוגי: לפני כ •

עוד התרופות והפרוצדורות החדשות הנכנסות לסל הטכנולוגי בעשרת השנים שקדמו של יי

 להתחלת המחקר. יש לחדש את המחקר על התרופות/פרוצדורות הנכנסות לסל הטכנולוגי.  

ידי משרד הבריאות -שירותי בריאות התלמיד: יש לערוך השוואות בין השירותים הניתנים על •

ורמים פרטיים הן בנוגע להתפלגות מגדרית של החיסונים והפעולות ידי ג-והשירותים הניתנים על

 האחרות והן בנוגע להיקפי המשרות והשכר של האחיות.

ידי המשרד -שירותי בריאות הציבור: יש לערוך השוואות בין השירותים הניתנים ישירות על •

צות והן בנוגע להיקפי ידי קופות החולים הן בנוגע לשיעור ביצוע הפעולות הנחו-ואלה הניתנים על

 המשרות והשכר של האחיות.

אשפוז סעודי: יש לבדוק את ההנחה שהתפלגות מקבלי השירותים משקפת את התפלגות  •

ההוצאות, כי שיעור השתתפות המשרד בפועל משתנה מאדם לאדם כיוון שהוא מותנה 

 בהשתתפות עצמית התלויה בהכנסות.

פער מגדרי בין מקבלי השירותים ללא הסבר לפער. יש חוק שיקום נכי נפש בקהילה: נמצא  •

לתת הסבר לפער ויש לפרט את עבודת המטה שהובילה למסקנה שהתפלגות ההוצאה משקפת 

 את התפלגות מקבלי השירותים.

המשרד לא הציג ניתוח מגדרי של עלויות ליועצים/ות ולרכישה של  –ניתוח מגדרי של רכש  .3

 לערוך ניתוח מגדרי של רכש.שירותים ותשומות אחרות. יש 

ניתוח ההרכב המגדרי של ועדות ממשלתיות לא נערך בהצעת התקציב האחרונה. יש להציג  .4

 את הרכב המגדרי של ועדות המשרד בהצעת התקציב הבאה.

 

  

 מתווה לניתוח מגדרי

 את פרק הניתוח המגדרי יש לפתוח עם הצגת נתוני התקציב הבאים:

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

 השכר ותקציב הפעולות של המשרד.

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

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.    

 לאחר מכן יש להציג ניתוח של הרכיבים הבאים:
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 ניתוח מגדרי של שכר  .1

של העובדים/ות בתקן ובתוך כך של בעלי/ות המשרות  הבכירות. במידה וקיים פילוח מגדרי  א.

 פער יש להסביר ולפרט האם מתוכננות פעולות על מנת לצמצמו. 

פילוח מגדרי של השכר החציוני למשרה מלאה עבור כלל העובדים ועבור בעלי/ות משרות  ב.

לו פעולות בכוונת המשרד לנקוט בכירות. במידה וקיימים פערים יש להסבירם ולפרט האם ובאי

 על מנת לצמצמם.

 

 ניתוח מגדרי של תקציבי פעולות  .2

סעיף זה מתייחס לניתוח מגדרי של פעולות, תכניות ושירותים שבאחריות המשרד. על פי 

 המתווה, הרכיבים שיש לכלול בניתוח:

 פילוח מגדרי של מקבלי/ות השירות א.

 התכניתפילוח מגדרי של תקציב השירות /  ב.

 הסברים לפער ג.

 פעולות מתקנות ד.

 

 ניתוח מגדרי של תקציבי תמיכות שמעניק המשרד .3

 הרכיבים שיש לכלול בניתוח:

 פילוח מגדרי של מקבלי/ות התמיכות א.

 פילוח מגדרי של תקציב התמיכות ב.

 הסברים לפער ג.

 פעולות מתקנות ד.

 

 

 רכש: ניתוח מגדרי של תקציבים לספקי שירותים .4

המטרה של ניתוח מסוג זה היא לבחון את חלוקת המשאבים המועברים לספקים, יועצים, סוקרים 

 ונותני שירותים אחרים בכל הקשור לליבת העשייה המקצועית של המשרד. 

 , על פי המפורט במתווה:2019יש לקדם סוג זה של ניתוח בהצעת התקציב לשנת 

 ים או המנכ"ליםפילוח ספקי השירות / רכש לפי מגדר הבעל א.

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

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

 פילוח הנהנים מהשירות לפי מגדר ד.

 הסברים לפער ה.

 פעולות מתקנות ו.

 

 ניתוח ההרכב המגדרי של ועדות ממשלתיות .5

 על פי המפורט במתווה: 2019זה של ניתוח בהצעת התקציב לשנת יש לערוך סוג 

 פילוח חברי/ות הוועדה לפי מגדר א.
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 הסברים לפער ב.

 פעולות מתקנות ג.
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 2019תכנית מומלצת לניתוח מגדרי של הצעת התקציב לשנת 

 משרד הכלכלה

 מבוא

ו, כפועל יוצא של השנה יערך זו הפעם השלישית ניתוח מגדרי של תקציב המדינה. חובת ניתוח ז

 , חלה על כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך.2014מאוקטובר  2084החלטת ממשלה 

הניתוח המגדרי של התקציב משמש כלי לחשיפת דפוסים של אי שוויון בחלוקת משאבים 

ובמדיניות, כאשר המטרה העיקרית היא לשפר את השירותים ואת חלוקת המשאבים, כך 

ם השונים של נשים וגברים מקבוצות חברתיות שונות. לפיכך, אחד שיתאימו לצרכים ולאילוצי

המרכיבים החשובים בתהליך הוא הניסיון לתקן את אי השוויון ואת הפערים המגדריים, במידה 

 ונמצאו כאלו. 

-2018אחד ההישגים של הניתוח המגדרי שנערך עבור התקציב הקודם )תקציב דו שנתי לשנים 

שרדים הציגו הסברים על אודות דפוסים של אי שוויון שמצאו כל היה בכך שרבים מהמ  2017

אחד בתחומו. ואולם, כמעט אף משרד לא הציג אילו פעולות בכוונתו לנקוט על מנת להתמודד 

יתבקשו המשרדים  2019עם דפוסים אלו ולתקנם. אם כן, בניתוח של הצעת התקציב לשנת 

 שנמצאו בתחומי אחריותם. להציג פעולות שבכוונתם לנקוט לתיקון הפערים 

בנוסף, נבקשכם להעביר לאישור הרשות למעמד האישה תכנית סדורה לצמצום הפערים. 

הרשות תפעל בשיתוף משרד ראש הממשלה, האגף לממשל ולתכנון על מנת לייצר ניטור של 

 המשרדים בפעילותם לצמצום הפערים.

עבור משרדי הממשלה והופץ על ידי התכנית המוצעת להלן בנויה על פי המתווה המומלץ שהוכן 

המשרד לשוויון חברתי. התכנית מותאמת לכל משרד על פי הניתוח שערך בשנת התקציב 

הקודמת. תחילה נציג את המלצותינו להשלמת הניתוח המגדרי בהתאם לחסרים שנמצאו 

 בעבודת הניתוח הקודמת. לאחר מכן, יוזכרו עיקרי המתווה לניתוח מגדרי של תקציבים.

 

 

 

 משרד הכלכלה

 2018הצעה לפרויקט לשנת 

מוצע לבחון לעומק, מנקודת מבט מגדרית, את תכנית מעגלי תעסוקה, תכנית הדגל של שירות 

נשים ואת התקציב המושקע בה. על הבחינה לכלול נתונים  -ממשתתפיה  57%התעסוקה, אשר 

ידה שהם נותנים מענה אודות תוצרי התכנית, סוגי ההכשרות שהיא מציעה למשתתפות/יה והמ

 על צרכי התעסוקה והשכר שלהם/ן.

 המלצות לטיוב הניתוח המגדרי ותוצריו 

המשרד ערך ניתוח מקיף של רוב רובו של תקציבו. חלק  2018-2017בהצעת התקציב לשנים 

בעיקר בהתייחס לתקציבי הסיוע  –מהניתוח נעשה על בסיס נתוני אמת ובמקרים אחרים 

 ך באופן עקיף על בסיס שיעורי הנשים והגברים הענפי התעשייה השונים.לחברות, הניתוח נער

נערך הניתוח של תקציב   2018-2017בהצעת התקציב לשנים  –ניתוח מגדרי של שכר .1
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כולל  1,420) 2015השכר של המשרד שהתבסס על מספר העובדים שהועסקו במשרד בשנת 

החציוני של עובדי/ות המשרד ושל בעלי/ות מתמחים וסטודנטים(. כפי שנדרש הוצג השכר 

 המשרות הבכירות. לפערים שנמצאו בקרב העובדים/ות לא הוצעו הסברים או פעולות מתקנות.

להציג את השכר  –יש לערוך ניתוח עדכני של תקציב השכר  2019בהצעת התקציב לשנת 

נוי בהשוואה לנתוני החציוני לעובדים ולעובדות ולבעלי/ות משרות בכירות ולבחון האם חל שי

2015. 

 במידה ונמצאים פערים יש להסבירם ולהציע פעולות שבכוונת המשרד לנקוט על מנת לצמצמם.

 –ניתוח מגדרי של פעולות ותמיכות  .2

 ניתוח מגדרי של תקציבי סיוע לפרטים

מהוצאות  41%-נערך ניתוח של הוצאות המשרד שהופנו לתמיכות בפרטים. תקציבים אלו היוו כ

( נותחו באופן ישיר. הוצאות אלו כוללות את תקצוב השירותים הבאים: 85%משרד ורובם )ה

מעונות יום, הכשרות מקצועיות, שירות התעסוקה, עידוד אוכלוסיות מיוחדות, מסלולי תעסוקה 

 ורישום מהנדסים/ות ואדריכלים/ות.

ו שיחידת תקצוב הערה מרכזית לטיוב הניתוח מתייחסת לאותם סעיפים שבהם לא מובן מאלי

אחת זהה לאחרת. ניתוח של תקציביה הכשרה מקצועית מעלה כי חלקן של הנשים בתקציב 

. לצד זאת לא מוצגים שיעורי הנשים והגברים שהשתתפו בקורסי הכשרה. ככל 27%עומד על 

הידוע לנו, בהתבסס על פגישות עם גורמים מקצועיים במשרד, נשים משתתפות יותר מגברים 

הכשרה מקצועית, אולם ההכשרות שלהן זולות יותר. הצגת נתונים כאלו ובדיקתם בתכניות ל

יכולה לסייע בתכנון מחדש של מערך ההכשרות ותכנון תקצובו בצורה טובה יותר עבור נשים 

 שיוכשרו למקצועות נדרשים ובשכר גבוה בשוק העבודה. 

מהתקציב, זאת בחישוב  57%-נתונים שהוצגו לגבי שירות התעסוקה העלו כי נשים נהנות מ

שנעשה על פי שיעור המשתתפות בתכנית "מעגלי תעסוקה". כאן הונחה הנחה ששיעור התקציב 

 הולם את שיעורי ההשתתפות. זו הנחה שדורשת בדיקה. 

כמו כן, ראוי לחשוב על מסלולי תעסוקה לאור הממצאים שעלו מהניתוח המגדרי בהצעת 

ם לקליטת עובדים/ות בעסקים באמצעות השתתפות התקציב הקודמת. מסלולים אלו מיועדי

המשרד בעלויות השכר של העובדים/ות. מסלול תעסוקה כללי המיועד לקליטת עובדים/ות 

שהוקצו לתמיכה בהעסקת  ₪מיליון  48–מאוכלוסיות עם שיעורי תעסוקה נמוכים תוקצב ב

חרדיות. לעומת  500-וכ היו ערביות 280, נשים. מכלל הנשים, 810  -עובדים/ות, רובן  1,257

 28-זאת במסלול התעסוקה המסבסד בעלי/ות משרות בשכר גבוה באזורי עדיפות לאומיים ב

 (. 11% -רק מיעוט הן נשים )על פי הערכת המשרד ₪מיליון 

מומלץ לבחון בהקשר זה כיצד ניתן לעשות שימוש בתקציבים אלו ולתכננם טוב יותר כך שיתרמו 

 וג התעסוקתי ומעמדן הכלכלי של נשים.לצמצום פערי שכר ולשדר

 ניתוח מגדרי של תקציבי סיוע לחברות

נערך ניתוח של הוצאות המשרד המיועדות לתמיכות בענפי המשק ובפעילות עסקית. הוצאות אלו 

מכלל הוצאות המשרד ועבורה נערך ניתוח עקיף המבוסס על שיעורי הנשים  48%עומדות על 

 שונות.והגברים המועסקים בתעשיוות ה

ניתוח תקציבי הרשות לחדשנות טכנולוגית, העלה בין  –ניתוח של תקציבי המחקר והפיתוח 
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(. 8%-5%היתר שיעורים קטנים מאוד של נשים הנהנות מתכניות לעידוד יזמות טכנולוגית )

יש לבדוק האם חל שיפור בשיעורי  2019הסכומים הכספיים לא צוינו. בהצעת התקציב לשנת 

חון את התקציבים מהם נהנו יזמיות ויזמים. זאת גם על רקע הצהרת הרשות הנשים וכן לב

לחדשנות טכנולוגית כי תפעל עם לשכת הממונה על התעסוקה להגברת השתתפות נשים 

 בהייטק.

 מהסכום ניתנו לנשים.   8% 2012העלה כי בשנת  –ניתוח תקציב הקרן להלוואת בערבות מדינה 

הציג נתונים עדכניים לבחון האם חל שינוי בסכומים מהם יש ל 2019בהצעת התקציב לשנת 

נהנות בעלות עסקים. זהו תקציב שניתן לעשות בו שימוש על מנת לעודד עסקי נשים ויש לבחון 

 האם יש חסמי גישה לנשים הזקוקות לאשראי.

ת (. מכיוון שלא קיים רישום במערכ₪מיליון  285הוצג ניתוח עקיף של מענקים למפעלי תעשייה )

המשרד לגבי מגדר המועסקים או בעלי החברות הנתמכים במסגרת מסלולים אלה, הפילוח 

המגדרי התבסס על ההנחה ששיעור המועסקות בחברות המקבלות מענק דומה לשיעורן הכללי 

 (. 28%של הנשים המועסקות בתעשייה הישראלית )

העסקה לפי מגדר, מוצא יש לפעול לקבלת נתונים על אודות היקף  2019בהצעת התקציב לשנת 

ולאום במפעלים המקבלים מענקים מהמדינה, בעיקר מענקים שנועדו לשפר את שיעורי 

התעסוקה וצמצם פערים חברתיים )למשל מסלול המענקים לפי החוק לעידוד השקעות הון 

 ומסלול למפעלים מחוללי שינוי בפריפריה(.

יג ניתוח מפורט של ייצוג נשים יש להצ –ניתוח ההרכב המגדרי של ועדות ממשלתיות  .3

 .2019וגברים בוועדות ממשלתיות בהצעת התקציב לשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 מתווה לניתוח מגדרי

 את פרק הניתוח המגדרי יש לפתוח עם הצגת נתוני התקציב הבאים:

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

 הפעולות של המשרד.השכר ותקציב 

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

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 

 ת של המשרד.    הוועדו
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 לאחר מכן יש להציג ניתוח של הרכיבים הבאים:

 ניתוח מגדרי של שכר  .1

פילוח מגדרי של העובדים/ות בתקן ובתוך כך של בעלי/ות המשרות  הבכירות. במידה וקיים  א.

 פער יש להסביר ולפרט האם מתוכננות פעולות על מנת לצמצמו. 

מלאה עבור כלל העובדים ועבור בעלי/ות משרות  פילוח מגדרי של השכר החציוני למשרה ב.

בכירות. במידה וקיימים פערים יש להסבירם ולפרט האם ובאילו פעולות בכוונת המשרד לנקוט 

 על מנת לצמצמם.

 

 ניתוח מגדרי של תקציבי פעולות  .2

סעיף זה מתייחס לניתוח מגדרי של פעולות, תכניות ושירותים שבאחריות המשרד. על פי 

 ה, הרכיבים שיש לכלול בניתוח:המתוו

 פילוח מגדרי של מקבלי/ות השירות א.

 פילוח מגדרי של תקציב השירות / התכנית ב.

 הסברים לפער ג.

 פעולות מתקנות ד.

 

 ניתוח מגדרי של תקציבי תמיכות שמעניק המשרד .3

 הרכיבים שיש לכלול בניתוח:

 פילוח מגדרי של מקבלי/ות התמיכות א.

 של תקציב התמיכות פילוח מגדרי ב.

 הסברים לפער ג.

 פעולות מתקנות ד.

 

 

 רכש: ניתוח מגדרי של תקציבים לספקי שירותים .4

המטרה של ניתוח מסוג זה היא לבחון את חלוקת המשאבים המועברים לספקים, יועצים, סוקרים 

 ונותני שירותים אחרים בכל הקשור לליבת העשייה המקצועית של המשרד. 

 , על פי המפורט במתווה:2019זה של ניתוח בהצעת התקציב לשנת יש לקדם סוג 

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

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

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

 ת לפי מגדרפילוח הנהנים מהשירו ד.

 הסברים לפער ה.

 פעולות מתקנות ו.

 

 ניתוח ההרכב המגדרי של ועדות ממשלתיות .5

 על פי המפורט במתווה: 2019יש לערוך סוג זה של ניתוח בהצעת התקציב לשנת 
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 פילוח חברי/ות הוועדה לפי מגדר א.

 הסברים לפער ב.

 פעולות מתקנות ג.
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 2019יב לשנת תכנית מומלצת לניתוח מגדרי של הצעת התקצ

 משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל 

 מבוא

השנה יערך זו הפעם השלישית ניתוח מגדרי של תקציב המדינה. חובת ניתוח זו, כפועל יוצא של 

 , חלה על כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך.2014מאוקטובר  2084החלטת ממשלה 

יון בחלוקת משאבים הניתוח המגדרי של התקציב משמש כלי לחשיפת דפוסים של אי שוו

ובמדיניות, כאשר המטרה העיקרית היא לשפר את השירותים ואת חלוקת המשאבים, כך 

שיתאימו לצרכים ולאילוצים השונים של נשים וגברים מקבוצות חברתיות שונות. לפיכך, אחד 

המרכיבים החשובים בתהליך הוא הניסיון לתקן את אי השוויון ואת הפערים המגדריים, במידה 

 מצאו כאלו. ונ

-2018אחד ההישגים של הניתוח המגדרי שנערך עבור התקציב הקודם )תקציב דו שנתי לשנים 

היה בכך שרבים מהמשרדים הציגו הסברים על אודות דפוסים של אי שוויון שמצאו כל   2017

אחד בתחומו. ואולם, כמעט אף משרד לא הציג אילו פעולות בכוונתו לנקוט על מנת להתמודד 

יתבקשו המשרדים  2019פוסים אלו ולתקנם. אם כן, בניתוח של הצעת התקציב לשנת עם ד

 להציג פעולות שבכוונתם לנקוט לתיקון הפערים שנמצאו בתחומי אחריותם. 

בנוסף, נבקשכם להעביר לאישור הרשות למעמד האישה תכנית סדורה לצמצום הפערים. 

ולתכנון על מנת לייצר ניטור של  הרשות תפעל בשיתוף משרד ראש הממשלה, האגף לממשל

 המשרדים בפעילותם לצמצום הפערים.

התכנית המוצעת להלן בנויה על פי המתווה המומלץ שהוכן עבור משרדי הממשלה והופץ על ידי 

המשרד לשוויון חברתי. התכנית מותאמת לכל משרד על פי הניתוח שערך בשנת התקציב 

ת הניתוח המגדרי בהתאם לחסרים שנמצאו הקודמת. תחילה נציג את המלצותינו להשלמ

 בעבודת הניתוח הקודמת. לאחר מכן, יוזכרו עיקרי המתווה לניתוח מגדרי של תקציבים.

 

 

 

 

 

 משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

 2018הצעה לפרויקט לשנת 

מוצע כי המשרד יפתח תכניות לצמצום הפערים בנגישות למשאבים בין מדענים ומדעניות. 

וקיימות תכניות שכאלו יש להציגן תוך בחינת מידת האפקטיביות שלהן בצמצום הפערים במידה 

 שהתגלו.

 המלצות לטיוב הניתוח המגדרי ותוצריו

התמקד    2017-2018ניתוח השכר שהוצג בהצעת התקציב לשנים  -ניתוח מגדרי של שכר  .1
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והחלל ולמשרד במטה המשותף של עובדי/ות המטה המשותף למשרד המדע, הטכנולוגיה 

התרבות וספורט. הניתוח הראה את שיעורי הנשים והגברים בקרב כלל המועסקים ובדירוגים 

 בכירים כמו גם שיעורי הקצאת רכב ושעות כוננות. 

הינו הכסף המשולם לנשים ולגברים. בהצעה  –יחד עם זאת לא נערך ניתוח של השכר עצמו 

בים המפורטים במתווה לעיל. במידה וימצאו יש לערוך את הניתוח על פי המרכי 2019לשנת 

 פערים יש להסבירם ולהציע תכנית פעולה לתיקונם.

משרד המדע ערך ניתוח מגדרי מפורט של פעולותיו.  –ניתוח מגדרי של פעולות ותמיכות  .2

בכל אחת מפעילויות הליבה של המשרד: מדע בקהילה, פעילות בינלאומית ומימון מחקרים 

ערים מגדריים. לדוגמא בתחום המחקרים והמלגות, שיעור הנשים הנהנות ומלגלות נמצאו פ

 12%-ו 23%לאומיים עומדים על -מתקציבי הקרנות למחקר מדעי ויישומי ולמחקרים דו

 בהתאמה.

לצד הניתוח המפורט, הסברים לפערים לא הוצגו עבור כל הפעולות והתכניות שבהן נמצאו 

 צומם. פערים ולא הוצגו פעולות מתקנות לצמ

יש לבחון, עבור כל התקציבים שנותחו, האם הפערים נותרו  2019בהצעת התקציב לשנת 

יש לציין האם נערכו פעולות כלשהן לצורך כך. במידה ואין  –בעינם. במידה והפערים הצטמצמו 

 שינוי או שהפערים התרחבו, יש לתת על כך את הדעת ולהציע תכנית פעולה לצמצומם.

המשרד הציג ניתוח מגדרי של עלויות ליועצי המועצה הלאומית  –ל רכש ניתוח מגדרי ש .3

. לא הוצג הסבר לפער או פעולות 41%מהם נשים אשר חלקן בתקציב עומד על  50% –למדע 

 לתקנו. 

-2017מעבר לכך, לא הוצג ניתוח של תקציבים המשולמים לספקים עבור הצעת התקציב לשנים 

, על פי המפורט במתווה. 2019בהצעת התקציב לשנת  . יש לקדם סוג זה של ניתוח2018

 במידה וימצאו פערים יש להסבירם ולהציע תכנית פעולה לתיקונם.

המשרד הציג את ייצוג הנשים והגברים  –ניתוח ההרכב המגדרי של ועדות ממשלתיות  .4

ג יהיה גברים. אין הסבר לפער והצעה לשינוי כך שהייצו 10-נשים ו 5במועצה לאומית למחקר: 

מאוזן יותר בעתיד. מעבר לכך לא הוצג ניתוח מפורט של ייצוג נשים וגברים בוועדות ממשלתיות. 

 .2019יש להציג ניתוח כזה בהצעת התקציב לשנת 

 

  

 מתווה לניתוח מגדרי

 את פרק הניתוח המגדרי יש לפתוח עם הצגת נתוני התקציב הבאים:

נה נתונה והחלוקה העיקרית בין תקציב הצגת סך כל התקציב המתוכנן של המשרד לש .1

 השכר ותקציב הפעולות של המשרד.

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

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

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

 הוועדות של המשרד.    

 לאחר מכן יש להציג ניתוח של הרכיבים הבאים:
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 ניתוח מגדרי של שכר  .1

פילוח מגדרי של העובדים/ות בתקן ובתוך כך של בעלי/ות המשרות  הבכירות. במידה וקיים  א.

 ת לצמצמו. פער יש להסביר ולפרט האם מתוכננות פעולות על מנ

פילוח מגדרי של השכר החציוני למשרה מלאה עבור כלל העובדים ועבור בעלי/ות משרות  ב.

בכירות. במידה וקיימים פערים יש להסבירם ולפרט האם ובאילו פעולות בכוונת המשרד לנקוט 

 על מנת לצמצמם.

 

 ניתוח מגדרי של תקציבי פעולות  .2

פעולות, תכניות ושירותים שבאחריות המשרד. על פי סעיף זה מתייחס לניתוח מגדרי של 

 המתווה, הרכיבים שיש לכלול בניתוח:

 פילוח מגדרי של מקבלי/ות השירות א.

 פילוח מגדרי של תקציב השירות / התכנית ב.

 הסברים לפער ג.

 פעולות מתקנות ד.

 

 ניתוח מגדרי של תקציבי תמיכות שמעניק המשרד .3

 בניתוח:הרכיבים שיש לכלול 

 פילוח מגדרי של מקבלי/ות התמיכות א.

 פילוח מגדרי של תקציב התמיכות ב.

 הסברים לפער ג.

 פעולות מתקנות ד.

 

 רכש: ניתוח מגדרי של תקציבים לספקי שירותים .4

המטרה של ניתוח מסוג זה היא לבחון את חלוקת המשאבים המועברים לספקים, יועצים, סוקרים 

בכל הקשור לליבת העשייה המקצועית של המשרד. יש לקדם סוג זה של ונותני שירותים אחרים 

 , על פי המפורט במתווה:2019ניתוח בהצעת התקציב לשנת 

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

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

 רות / רכש ותקציבי השכר לפי מגדרפילוח העובדים/ות של ספקי השי ג.

 פילוח הנהנים מהשירות לפי מגדר ד.

 הסברים לפער ה.

 פעולות מתקנות ו.

 

 ניתוח ההרכב המגדרי של ועדות ממשלתיות .5

 על פי המפורט במתווה: 2019יש לערוך סוג זה של ניתוח בהצעת התקציב לשנת 

 פילוח חברי/ות הוועדה לפי מגדר א.

 הסברים לפער ב.
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 פעולות מתקנות .ג
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 2019תכנית מומלצת לניתוח מגדרי של הצעת התקציב לשנת 

 משרד הפנים

 מבוא

השנה יערך זו הפעם השלישית ניתוח מגדרי של תקציב המדינה. חובת ניתוח זו, כפועל יוצא של 

 , חלה על כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך.2014מאוקטובר  2084החלטת ממשלה 

הניתוח המגדרי של התקציב משמש כלי לחשיפת דפוסים של אי שוויון בחלוקת משאבים 

ובמדיניות, כאשר המטרה העיקרית היא לשפר את השירותים ואת חלוקת המשאבים, כך 

שיתאימו לצרכים ולאילוצים השונים של נשים וגברים מקבוצות חברתיות שונות. לפיכך, אחד 

הניסיון לתקן את אי השוויון ואת הפערים המגדריים, במידה המרכיבים החשובים בתהליך הוא 

 ונמצאו כאלו. 

-2018אחד ההישגים של הניתוח המגדרי שנערך עבור התקציב הקודם )תקציב דו שנתי לשנים 

היה בכך שרבים מהמשרדים הציגו הסברים על אודות דפוסים של אי שוויון שמצאו כל   2017

רד לא הציג אילו פעולות בכוונתו לנקוט על מנת להתמודד אחד בתחומו. ואולם, כמעט אף מש

יתבקשו המשרדים  2019עם דפוסים אלו ולתקנם. אם כן, בניתוח של הצעת התקציב לשנת 

 להציג פעולות שבכוונתם לנקוט לתיקון הפערים שנמצאו בתחומי אחריותם. 

ום הפערים. בנוסף, נבקשכם להעביר לאישור הרשות למעמד האישה תכנית סדורה לצמצ

הרשות תפעל בשיתוף משרד ראש הממשלה, האגף לממשל ולתכנון על מנת לייצר ניטור של 

 המשרדים בפעילותם לצמצום הפערים.

התכנית המוצעת להלן בנויה על פי המתווה המומלץ שהוכן עבור משרדי הממשלה והופץ על ידי 

ח שערך בשנת התקציב המשרד לשוויון חברתי. התכנית מותאמת לכל משרד על פי הניתו

הקודמת. תחילה נציג את המלצותינו להשלמת הניתוח המגדרי בהתאם לחסרים שנמצאו 

 בעבודת הניתוח הקודמת. לאחר מכן, יוזכרו עיקרי המתווה לניתוח מגדרי של תקציבים.

 

 

 

 

 

 משרד הפנים

 2018הצעה לפרויקט לשנת 

לכן, ניתוח מגדרי של תקציב משרד  רוב התקציב של משרד הפנים מיועד לרשויות המקומיות.

רשויות מקומיות, אנחנו תומכים ברעיון  256הפנים ראוי שיתמקד ברשויות המקומיות. כיוון שיש 

רשויות מקומיות. יש מתנדבים  8-שהגה מנכ"ל משרד הפנים, לבצע פיילוט של תקצוב מגדרי בכ

 8-ממליצים גם ליעד תקציב מיוחד למונוסון. אנחנו -לפרויקט הזה, ביניהם הרשויות חורפיש ויהוד

  --יישובי הפיילוט כדי להקל על המשימה. התקציב יכול להינתן מול תכנית שתציג הרשות 

 ידי עובדי הרשות.-ולשמש תשלום ליועצים/ות ולעבודה שתעשה על

 המלצות לטיוב הניתוח המגדרי ותוצריו 
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בדי/ות הרשות ללא ניתוח של המשרד הציג פילוח מגדרי של עו –ניתוח מגדרי של שכר .1

השכר. כזכור, המתווה דורש הצגה של השכר החציוני של כל העובדים מול השכר החציוני של כל 

 העובדות וגם השוואה של השכר החציוני של העובדים הבכירים מול זה של העובדות הבכירות.

 ₪מיליון  110ר מזכי  2018-2017ספר התקציב לשנים  -ניתוח מגדרי של תקציבי פעולות  .2

עבור תקציב הפעולות הכוללות "בעיקר תפעול, רכש והתקשרויות שוטפות." כאן יש לבחון את 

ספקי הרכש ואת ההתקשרויות השוטפות לפי מגדר עם היועצ/ת או הבעלות ו/או המנהל/ת של 

 החברה בע"מ שזכו במכרז.

 רי של הרכב הוועדות.יש לערוך ניתוח מגד -ניתוח מגדרי של הרכב ועדות ממשלתיות  .3

 

  

 מתווה לניתוח מגדרי

 את פרק הניתוח המגדרי יש לפתוח עם הצגת נתוני התקציב הבאים:

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

 השכר ותקציב הפעולות של המשרד.

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

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.    

 לאחר מכן יש להציג ניתוח של הרכיבים הבאים:

 ניתוח מגדרי של שכר  .1

פילוח מגדרי של העובדים/ות בתקן ובתוך כך של בעלי/ות המשרות  הבכירות. במידה וקיים  א.

 פער יש להסביר ולפרט האם מתוכננות פעולות על מנת לצמצמו. 

פילוח מגדרי של השכר החציוני למשרה מלאה עבור כלל העובדים ועבור בעלי/ות משרות  ב.

מים פערים יש להסבירם ולפרט האם ובאילו פעולות בכוונת המשרד לנקוט בכירות. במידה וקיי

 על מנת לצמצמם.

 

 ניתוח מגדרי של תקציבי פעולות  .2

סעיף זה מתייחס לניתוח מגדרי של פעולות, תכניות ושירותים שבאחריות המשרד. על פי 

 המתווה, הרכיבים שיש לכלול בניתוח:

 תפילוח מגדרי של מקבלי/ות השירו א.

 פילוח מגדרי של תקציב השירות / התכנית ב.

 הסברים לפער ג.

 פעולות מתקנות ד.

 

 ניתוח מגדרי של תקציבי תמיכות שמעניק המשרד .3

 הרכיבים שיש לכלול בניתוח:

 פילוח מגדרי של מקבלי/ות התמיכות א.
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 פילוח מגדרי של תקציב התמיכות ב.

 הסברים לפער ג.

 פעולות מתקנות ד.

 

 

 יתוח מגדרי של תקציבים לספקי שירותיםרכש: נ .4

המטרה של ניתוח מסוג זה היא לבחון את חלוקת המשאבים המועברים לספקים, יועצים, סוקרים 

 ונותני שירותים אחרים בכל הקשור לליבת העשייה המקצועית של המשרד. 

 , על פי המפורט במתווה:2019יש לקדם סוג זה של ניתוח בהצעת התקציב לשנת 

 לוח ספקי השירות / רכש לפי מגדר הבעלים או המנכ"ליםפי א.

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

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

 פילוח הנהנים מהשירות לפי מגדר ד.

 הסברים לפער ה.

 פעולות מתקנות ו.

 

 המגדרי של ועדות ממשלתיותניתוח ההרכב  .5

 על פי המפורט במתווה: 2019יש לערוך סוג זה של ניתוח בהצעת התקציב לשנת 

 פילוח חברי/ות הוועדה לפי מגדר א.

 הסברים לפער ב.

 פעולות מתקנות ג.
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 2019תכנית מומלצת לניתוח מגדרי של הצעת התקציב לשנת 

 משרד הרווחה והשירותים החברתיים

 מבוא

זו הפעם השלישית ניתוח מגדרי של תקציב המדינה. חובת ניתוח זו, כפועל יוצא של השנה יערך 

 , חלה על כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך.2014מאוקטובר  2084החלטת ממשלה 

הניתוח המגדרי של התקציב משמש כלי לחשיפת דפוסים של אי שוויון בחלוקת משאבים 

את השירותים ואת חלוקת המשאבים, כך ובמדיניות, כאשר המטרה העיקרית היא לשפר 

שיתאימו לצרכים ולאילוצים השונים של נשים וגברים מקבוצות חברתיות שונות. לפיכך, אחד 

המרכיבים החשובים בתהליך הוא הניסיון לתקן את אי השוויון ואת הפערים המגדריים, במידה 

 ונמצאו כאלו. 

-2018ב הקודם )תקציב דו שנתי לשנים אחד ההישגים של הניתוח המגדרי שנערך עבור התקצי

היה בכך שרבים מהמשרדים הציגו הסברים על אודות דפוסים של אי שוויון שמצאו כל   2017

אחד בתחומו. ואולם, כמעט אף משרד לא הציג אילו פעולות בכוונתו לנקוט על מנת להתמודד 

יתבקשו המשרדים  2019עם דפוסים אלו ולתקנם. אם כן, בניתוח של הצעת התקציב לשנת 

 להציג פעולות שבכוונתם לנקוט לתיקון הפערים שנמצאו בתחומי אחריותם. 

בנוסף, נבקשכם להעביר לאישור הרשות למעמד האישה תכנית סדורה לצמצום הפערים. 

הרשות תפעל בשיתוף משרד ראש הממשלה, האגף לממשל ולתכנון על מנת לייצר ניטור של 

 ערים.המשרדים בפעילותם לצמצום הפ

התכנית המוצעת להלן בנויה על פי המתווה המומלץ שהוכן עבור משרדי הממשלה והופץ על ידי 

המשרד לשוויון חברתי. התכנית מותאמת לכל משרד על פי הניתוח שערך בשנת התקציב 

הקודמת. תחילה נציג את המלצותינו להשלמת הניתוח המגדרי בהתאם לחסרים שנמצאו 

 לאחר מכן, יוזכרו עיקרי המתווה לניתוח מגדרי של תקציבים. בעבודת הניתוח הקודמת.

 

 

 

 

 

 משרד הרווחה והשירותים החברתיים

 2018הצעה לפרויקט לשנת 

רוב כספי התקון מיועדים לגברים ונערים. בו זמנית, ההסדרים הקשורים לטיפול בנערות במצקה 

שצוין למטה ולבנות תכנית לוקים בחוסר. על כן, מוצע למשרד להתעמק בדו"ח של מרכז אדוה 

 חלופית למימון מוסדות המטפלים בנערות במצוקה.

 המלצות לטיוב הניתוח המגדרי ותוצריו 

הוצג השכר החציוני של עובדי/ות מטה המשרד, כאשר בחלק  –ניתוח מגדרי של שכר .1
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ים מהמקומות קיימים פערים לטובת הגברים ובחלק קיימים פערים לטובת הנשים. יש לתת הסבר

 יש להציג תכנית לצמצום הפערים. –לפערים ואם לדעת המשרד פערים אלה אינם סבירים 

הערה כללית: עבור ארבע האגפים שהוצגו בניתוח,  – -ניתוח מגדרי של תקציבי פעולות  .2

הוצגה התפלגות מגדרית של התקציב ללא התפלגות של מקבלי השירות. בניתוח של תקציב 

התפלגות מקבלי השירות והן את התפלגות התקציב, ואם מתגלים , יש להציג הן את 2017

פערים בין הייצוג לבין חלוקת התקציב, יש להסביר את הפער. בנוסף, יש לציין האם לדעת 

המשרד הפערים הקיימים בייצוג ו/או בחלוקת התקציב סבירים, ואם לא, יש להציג תכנית 

 לסגירת הפערים.

לנוער ולאדם המבוגר בסיכון הוצאו על נערים/גברים. יש אגף התקון: מרבית התקציבים  •

לבדוק לעומק האם הפעולות משרתות את הנשים/נערות בצורה המרבית. למשל, אופן התקצוב 

-http://adva.org/wpשל מוסדות לנערות במצוקה אינו מאפשר טיפול בתנאים אופטימליים )

content/uploads/2016/09/welfare-young-women-1.pdf.) 

האגף לשירותים אישיים חברתיים: כאן יש לתת את הדעת האם התפלגות מקבלי השירותים  •

מהתקציב לדרי רחוב הוקצה לנשים. יכול  14%וחלוקת הכספים סבירות. למשל, דווח כי רק 

הרחוב שהן נשים אך יכול להיות שנשים דרות  להיות שחלוקה זאת  משקפת את מספר דרי

רחוב זקוקות לפתרונות שונים מדרי רחוב ושההבדלים בצרכים דורשים חלוקה שונה של 

 התקציב.

 יש להציג ניתוח של תקציבים לספקים. -ניתוח מגדרי של רכש  .3

ועדות יש להציג ניתוח של ההרכב המגדרי של  -ניתוח מגדרי של הרכב ועדות ממשלתיות  .4

 של המשרד.

 

 

 המוסד לביטוח לאומי

 2018הצעה לפרויקט לשנת 

יש לערוך ניתוח מגדרי של תקציבי השירותים "בעין" כגון: שיקום והכשרה מקצועית לנכים, 

 לאלמנות ולנפגעי פעולות איבה, שירותי סיעוד ושירותי יעוץ לקשיש.

 

 

 

 

 

 

  

 מתווה לניתוח מגדרי

 תוח עם הצגת נתוני התקציב הבאים:את פרק הניתוח המגדרי יש לפ

הצגת סך כל התקציב המתוכנן של המשרד לשנה נתונה והחלוקה העיקרית בין תקציב  .1
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 השכר ותקציב הפעולות של המשרד.

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

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

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

 הוועדות של המשרד.    

 לאחר מכן יש להציג ניתוח של הרכיבים הבאים:

 ניתוח מגדרי של שכר  .1

שרות  הבכירות. במידה וקיים פילוח מגדרי של העובדים/ות בתקן ובתוך כך של בעלי/ות המ א.

 פער יש להסביר ולפרט האם מתוכננות פעולות על מנת לצמצמו. 

פילוח מגדרי של השכר החציוני למשרה מלאה עבור כלל העובדים ועבור בעלי/ות משרות  ב.

בכירות. במידה וקיימים פערים יש להסבירם ולפרט האם ובאילו פעולות בכוונת המשרד לנקוט 

 ם.על מנת לצמצמ

 

 ניתוח מגדרי של תקציבי פעולות  .2

סעיף זה מתייחס לניתוח מגדרי של פעולות, תכניות ושירותים שבאחריות המשרד. על פי 

 המתווה, הרכיבים שיש לכלול בניתוח:

 פילוח מגדרי של מקבלי/ות השירות א.

 פילוח מגדרי של תקציב השירות / התכנית ב.

 הסברים לפער ג.

 פעולות מתקנות ד.

 

 ניתוח מגדרי של תקציבי תמיכות שמעניק המשרד .3

 הרכיבים שיש לכלול בניתוח:

 פילוח מגדרי של מקבלי/ות התמיכות א.

 פילוח מגדרי של תקציב התמיכות ב.

 הסברים לפער ג.

 פעולות מתקנות ד.

 

 

 רכש: ניתוח מגדרי של תקציבים לספקי שירותים .4

קת המשאבים המועברים לספקים, יועצים, סוקרים המטרה של ניתוח מסוג זה היא לבחון את חלו

 ונותני שירותים אחרים בכל הקשור לליבת העשייה המקצועית של המשרד. 

 , על פי המפורט במתווה:2019יש לקדם סוג זה של ניתוח בהצעת התקציב לשנת 

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

 ספקי השירות / רכש לפי מגדר הזוכיםפילוח הכספים הניתנים ל ב.

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

 פילוח הנהנים מהשירות לפי מגדר ד.
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 הסברים לפער ה.

 פעולות מתקנות ו.

 

 ניתוח ההרכב המגדרי של ועדות ממשלתיות .5

 המפורט במתווה: על פי 2019יש לערוך סוג זה של ניתוח בהצעת התקציב לשנת 

 פילוח חברי/ות הוועדה לפי מגדר א.

 הסברים לפער ב.

 פעולות מתקנות ג.
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 2019תכנית מומלצת לניתוח מגדרי של הצעת התקציב לשנת 

 משרד התחבורה

 מבוא

השנה יערך זו הפעם השלישית ניתוח מגדרי של תקציב המדינה. חובת ניתוח זו, כפועל יוצא של 

 , חלה על כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך.2014מאוקטובר  2084החלטת ממשלה 

הניתוח המגדרי של התקציב משמש כלי לחשיפת דפוסים של אי שוויון בחלוקת משאבים 

ובמדיניות, כאשר המטרה העיקרית היא לשפר את השירותים ואת חלוקת המשאבים, כך 

רתיות שונות. לפיכך, אחד שיתאימו לצרכים ולאילוצים השונים של נשים וגברים מקבוצות חב

המרכיבים החשובים בתהליך הוא הניסיון לתקן את אי השוויון ואת הפערים המגדריים, במידה 

 ונמצאו כאלו. 

-2018אחד ההישגים של הניתוח המגדרי שנערך עבור התקציב הקודם )תקציב דו שנתי לשנים 

של אי שוויון שמצאו כל  היה בכך שרבים מהמשרדים הציגו הסברים על אודות דפוסים  2017

אחד בתחומו. ואולם, כמעט אף משרד לא הציג אילו פעולות בכוונתו לנקוט על מנת להתמודד 

יתבקשו המשרדים  2019עם דפוסים אלו ולתקנם. אם כן, בניתוח של הצעת התקציב לשנת 

 להציג פעולות שבכוונתם לנקוט לתיקון הפערים שנמצאו בתחומי אחריותם. 

בנוסף, נבקשכם להעביר לאישור הרשות למעמד האישה תכנית סדורה לצמצום הפערים. 

הרשות תפעל בשיתוף משרד ראש הממשלה, האגף לממשל ולתכנון על מנת לייצר ניטור של 

 המשרדים בפעילותם לצמצום הפערים.

על ידי התכנית המוצעת להלן בנויה על פי המתווה המומלץ שהוכן עבור משרדי הממשלה והופץ 

המשרד לשוויון חברתי. התכנית מותאמת לכל משרד על פי הניתוח שערך בשנת התקציב 

הקודמת. תחילה נציג את המלצותינו להשלמת הניתוח המגדרי בהתאם לחסרים שנמצאו 

 בעבודת הניתוח הקודמת. לאחר מכן, יוזכרו עיקרי המתווה לניתוח מגדרי של תקציבים.

 

 

 

 

 

 משרד התחבורה

 2018רויקט לשנת הצעה לפ

הדבר החסר בניתוח המגדרי של משרד התחבורה הוא הסקת מסקנות לגבי קווי האוטובוסים 

המסובסדים על בסיס הממצאים של המחקר שבוצע עבור משרד התחבורה ושל מחקרים אחרים 

 14:00-ו 13:00ידי מרכז אדוה. למשל, אם הנסיעות של נשים בין השעות -שהוגשו למשרד על

, ואם תדירות האוטובוסים בשעות הצהריים 8:00-ו 7:00כמו נסיעותיהן בין השעה תכופות 

נמוכה יותר, יש למצוא דרך לעודד את חברות האוטובוסים להגביר את תדירות האוטובוסים 

בשעות הצהריים, כדי לשרת טוב יותר את הנשים. בגדול: יש לבנות תכנית לשירותי התחבורה 

 תר את הנשים.הציבורית כך שתשרת טוב יו
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 המלצות לטיוב הניתוח המגדרי ותוצריו 

לא נערך ניתוח של שכר  2018-2017בספר התקציב של השנים  –ניתוח מגדרי של שכר .1

העובדים והעובדות של המשרד. יש לערוך ניתוח מגדרי של השכר החציוני של כל עובדי/ות 

 המשרד ושל העובדים הבכירים.

רוב התקציב של משרד התחבורה מיועד  -מיכות ותקציבי פיתוח ניתוח מגדרי של תקציבי ת .2

לכבישים ולסובסידיות לתחבורה ציבורית. מחקר שבוצע בהזמנת המשרד מראה כי גברים הם 

מהנסועה )ברכבים פרטיים ומסחריים( בכבישים. לעומת זאת, נשים מהוות  70%אלה המבצעים 

מהנוסעים בקווים הבינעירוניים.  55%-ים ומהנוסעים בתחבורה ציבורית בקווים העירוני 60%

המשרד גם הציג ממצאי מחקר לגבי זמני הנסיעה של נשים לעומת גברים. הדבר החסר: תכנית 

 שתשרת טוב יותר את הצרכים של נשים.

לא נערך ניתוח כזה. יש לערוך ניתוח מגדרי של הבעלות או ההנהלה  -ניתוח מגדרי של רכש  .3

 של ספקי המשרד.

לא נערך ניתוח כזה. אם יש למשרד ועדות, יש  -יתוח מגדרי של הרכב ועדות ממשלתיות נ .4

 לערוך ניתוח מגדרי של הרכב הוועדות.

 

 

 

 

 

 

 מתווה לניתוח מגדרי

 את פרק הניתוח המגדרי יש לפתוח עם הצגת נתוני התקציב הבאים:

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

 השכר ותקציב הפעולות של המשרד.

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

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

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

 הוועדות של המשרד.    

 לאחר מכן יש להציג ניתוח של הרכיבים הבאים:

 ניתוח מגדרי של שכר  .1

פילוח מגדרי של העובדים/ות בתקן ובתוך כך של בעלי/ות המשרות  הבכירות. במידה וקיים  א.

 פער יש להסביר ולפרט האם מתוכננות פעולות על מנת לצמצמו. 

וח מגדרי של השכר החציוני למשרה מלאה עבור כלל העובדים ועבור בעלי/ות משרות פיל ב.

בכירות. במידה וקיימים פערים יש להסבירם ולפרט האם ובאילו פעולות בכוונת המשרד לנקוט 

 על מנת לצמצמם.

 

 ניתוח מגדרי של תקציבי פעולות  .2
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ים שבאחריות המשרד. על פי סעיף זה מתייחס לניתוח מגדרי של פעולות, תכניות ושירות

 המתווה, הרכיבים שיש לכלול בניתוח:

 פילוח מגדרי של מקבלי/ות השירות א.

 פילוח מגדרי של תקציב השירות / התכנית ב.

 הסברים לפער ג.

 פעולות מתקנות ד.

 

 ניתוח מגדרי של תקציבי תמיכות שמעניק המשרד .3

 הרכיבים שיש לכלול בניתוח:

 קבלי/ות התמיכותפילוח מגדרי של מ א.

 פילוח מגדרי של תקציב התמיכות ב.

 הסברים לפער ג.

 פעולות מתקנות ד.

 

 

 רכש: ניתוח מגדרי של תקציבים לספקי שירותים .4

המטרה של ניתוח מסוג זה היא לבחון את חלוקת המשאבים המועברים לספקים, יועצים, סוקרים 

 ונותני שירותים אחרים בכל הקשור לליבת העשייה המקצועית של המשרד. 

 , על פי המפורט במתווה:2019יש לקדם סוג זה של ניתוח בהצעת התקציב לשנת 

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

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

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

 פילוח הנהנים מהשירות לפי מגדר ד.

 הסברים לפער ה.

 פעולות מתקנות ו.

 

 ניתוח ההרכב המגדרי של ועדות ממשלתיות .5

 על פי המפורט במתווה: 2019יש לערוך סוג זה של ניתוח בהצעת התקציב לשנת 

 מגדר פילוח חברי/ות הוועדה לפי א.

 הסברים לפער ב.

 פעולות מתקנות ג.
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 2019תכנית מומלצת לניתוח מגדרי של הצעת התקציב לשנת 

 משרד התיירות

 מבוא

השנה יערך זו הפעם השלישית ניתוח מגדרי של תקציב המדינה. חובת ניתוח זו, כפועל יוצא של 

 הסמך., חלה על כל משרדי הממשלה ויחידות 2014מאוקטובר  2084החלטת ממשלה 

הניתוח המגדרי של התקציב משמש כלי לחשיפת דפוסים של אי שוויון בחלוקת משאבים 

ובמדיניות, כאשר המטרה העיקרית היא לשפר את השירותים ואת חלוקת המשאבים, כך 

שיתאימו לצרכים ולאילוצים השונים של נשים וגברים מקבוצות חברתיות שונות. לפיכך, אחד 

ך הוא הניסיון לתקן את אי השוויון ואת הפערים המגדריים, במידה המרכיבים החשובים בתהלי

 ונמצאו כאלו. 

-2018אחד ההישגים של הניתוח המגדרי שנערך עבור התקציב הקודם )תקציב דו שנתי לשנים 

היה בכך שרבים מהמשרדים הציגו הסברים על אודות דפוסים של אי שוויון שמצאו כל   2017

אף משרד לא הציג אילו פעולות בכוונתו לנקוט על מנת להתמודד  אחד בתחומו. ואולם, כמעט

יתבקשו המשרדים  2019עם דפוסים אלו ולתקנם. אם כן, בניתוח של הצעת התקציב לשנת 

 להציג פעולות שבכוונתם לנקוט לתיקון הפערים שנמצאו בתחומי אחריותם. 

ה לצמצום הפערים. בנוסף, נבקשכם להעביר לאישור הרשות למעמד האישה תכנית סדור

הרשות תפעל בשיתוף משרד ראש הממשלה, האגף לממשל ולתכנון על מנת לייצר ניטור של 

 המשרדים בפעילותם לצמצום הפערים.

התכנית המוצעת להלן בנויה על פי המתווה המומלץ שהוכן עבור משרדי הממשלה והופץ על ידי 

הניתוח שערך בשנת התקציב  המשרד לשוויון חברתי. התכנית מותאמת לכל משרד על פי

הקודמת. תחילה נציג את המלצותינו להשלמת הניתוח המגדרי בהתאם לחסרים שנמצאו 

 בעבודת הניתוח הקודמת. לאחר מכן, יוזכרו עיקרי המתווה לניתוח מגדרי של תקציבים.

 

 

 

 

 

 משרד התיירות

 2018הצעה לפרויקט לשנת 

לפי מגדר. מוצע גם לבנות   2017ומענקים בשנת מוצע למשרד לבצע בדיקת מקבלי תמיכות 

 תכנית לצמצום הפערים המגדריים הן בקרב מקבלי התמיכות והמענקים והן בחלוקת הכספים.

 המלצות לטיוב הניתוח המגדרי ותוצריו 

הוצג ייצוג הנשים בדרג המנהלי והאקדמי וגם מספר הנשים  –ניתוח מגדרי של שכר .1

ין גם את אחוז הנשים בתפקידים בכירים וגם את התפלגות השכר בתפקידים בכירים. יש לצי

 החציוני של נשים ושל גברים, בכלל ובתפקידים בכירים.

הוצגו התפלגות הזוכים וגם התפלגות הכספים,  –ניתוח מגדרי של תקציבי תמיכות ומענקים  .2
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ויש לציין  2017. יש להציג נתונים עבור שנת 2013לעומת שנת  2015המראות שיפור בשנת 

 כיצד. –ואם כן  –האם המשרד רואה לנכון להמשיך ולפעול לצמצום הפער 

אם הנושאים האלה  -ניתוח מגדרי של פעולות, של תקציבי רכש ושל הרכב בוועדות  .3

 רלוונטיים למשרד, יש להציג ניתוח מגדרי, בהתאם למתווה.

 

 

 

  

 מתווה לניתוח מגדרי

 ח עם הצגת נתוני התקציב הבאים:את פרק הניתוח המגדרי יש לפתו

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

 השכר ותקציב הפעולות של המשרד.

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

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

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

 הוועדות של המשרד.    

 לאחר מכן יש להציג ניתוח של הרכיבים הבאים:

 ניתוח מגדרי של שכר  .1

ות  הבכירות. במידה וקיים פילוח מגדרי של העובדים/ות בתקן ובתוך כך של בעלי/ות המשר א.

 פער יש להסביר ולפרט האם מתוכננות פעולות על מנת לצמצמו. 

פילוח מגדרי של השכר החציוני למשרה מלאה עבור כלל העובדים ועבור בעלי/ות משרות  ב.

בכירות. במידה וקיימים פערים יש להסבירם ולפרט האם ובאילו פעולות בכוונת המשרד לנקוט 

 על מנת לצמצמם.

 

 ניתוח מגדרי של תקציבי פעולות  .2

סעיף זה מתייחס לניתוח מגדרי של פעולות, תכניות ושירותים שבאחריות המשרד. על פי 

 המתווה, הרכיבים שיש לכלול בניתוח:

 פילוח מגדרי של מקבלי/ות השירות א.

 פילוח מגדרי של תקציב השירות / התכנית ב.

 הסברים לפער ג.

 פעולות מתקנות ד.

 

 ניתוח מגדרי של תקציבי תמיכות שמעניק המשרד .3

 הרכיבים שיש לכלול בניתוח:

 פילוח מגדרי של מקבלי/ות התמיכות א.

 פילוח מגדרי של תקציב התמיכות ב.

 הסברים לפער ג.



50 
 

 פעולות מתקנות ד.

 

 

 רכש: ניתוח מגדרי של תקציבים לספקי שירותים .4

המשאבים המועברים לספקים, יועצים, סוקרים המטרה של ניתוח מסוג זה היא לבחון את חלוקת 

 ונותני שירותים אחרים בכל הקשור לליבת העשייה המקצועית של המשרד. 

 , על פי המפורט במתווה:2019יש לקדם סוג זה של ניתוח בהצעת התקציב לשנת 

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

 י השירות / רכש לפי מגדר הזוכיםפילוח הכספים הניתנים לספק ב.

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

 פילוח הנהנים מהשירות לפי מגדר ד.

 הסברים לפער ה.

 פעולות מתקנות ו.

 

 ניתוח ההרכב המגדרי של ועדות ממשלתיות .5

 פורט במתווה:על פי המ 2019יש לערוך סוג זה של ניתוח בהצעת התקציב לשנת 

 פילוח חברי/ות הוועדה לפי מגדר א.

 הסברים לפער ב.

 פעולות מתקנות ג.
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 2019תכנית מומלצת לניתוח מגדרי של הצעת התקציב לשנת 

 משרד התרבות והספורט 

 מבוא

השנה יערך זו הפעם השלישית ניתוח מגדרי של תקציב המדינה. חובת ניתוח זו, כפועל יוצא של 

 , חלה על כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך.2014מאוקטובר  2084החלטת ממשלה 

הניתוח המגדרי של התקציב משמש כלי לחשיפת דפוסים של אי שוויון בחלוקת משאבים 

ובמדיניות, כאשר המטרה העיקרית היא לשפר את השירותים ואת חלוקת המשאבים, כך 

רתיות שונות. לפיכך, אחד שיתאימו לצרכים ולאילוצים השונים של נשים וגברים מקבוצות חב

המרכיבים החשובים בתהליך הוא הניסיון לתקן את אי השוויון ואת הפערים המגדריים, במידה 

 ונמצאו כאלו. 

-2018אחד ההישגים של הניתוח המגדרי שנערך עבור התקציב הקודם )תקציב דו שנתי לשנים 

של אי שוויון שמצאו כל  היה בכך שרבים מהמשרדים הציגו הסברים על אודות דפוסים  2017

אחד בתחומו. ואולם, כמעט אף משרד לא הציג אילו פעולות בכוונתו לנקוט על מנת להתמודד 

יתבקשו המשרדים  2019עם דפוסים אלו ולתקנם. אם כן, בניתוח של הצעת התקציב לשנת 

 להציג פעולות שבכוונתם לנקוט לתיקון הפערים שנמצאו בתחומי אחריותם. 

שכם להעביר לאישור הרשות למעמד האישה תכנית סדורה לצמצום הפערים. בנוסף, נבק

הרשות תפעל בשיתוף משרד ראש הממשלה, האגף לממשל ולתכנון על מנת לייצר ניטור של 

 המשרדים בפעילותם לצמצום הפערים.

התכנית המוצעת להלן בנויה על פי המתווה המומלץ שהוכן עבור משרדי הממשלה והופץ על ידי 

רד לשוויון חברתי. התכנית מותאמת לכל משרד על פי הניתוח שערך בשנת התקציב המש

הקודמת. תחילה נציג את המלצותינו להשלמת הניתוח המגדרי בהתאם לחסרים שנמצאו 

 בעבודת הניתוח הקודמת. לאחר מכן, יוזכרו עיקרי המתווה לניתוח מגדרי של תקציבים.

  

 משרד התרבות והספורט

 מינהל תרבות - 2018לשנת הצעה לפרויקט 

מוצע לכלול בחינה מגדרית תמיכות ביוצרים/ות, אמנים/ות ומבצעים/ות באזורי הארץ ניתוח זה 

צריך לכלול את חלוקת התקציב בפועל אל מול שיעוריהן של היוצרות, אמניות ומבצעות מקרב 

ת פעולה כלל המקבלים תקציבי תמיכה. במידה וימצאו פערים יש להסבירם ולהציע תכני

 לתיקונם.

ערבים,  –בנוסף, יש להעמיק את הבדיקה ולבחון צרכים של קבוצות שונות בחברה הישראלית 

יוצאי עדות המזרח, יוצאי אתיופיה וברה"מ לשעבר וכו' ואת ייצוגם בתמיכות ובוועדות התמיכות. 

מיכות תרבותית כישראל, מתבקש לראות אילו צרכים תרבותיים מקבלים ביטוי בת-בחברה רב

 ואילו לא. במידה וימצאו פערים יש להסבירם ולהציע תכנית פעולה לתיקונם.

 כמו כן יש לבחון את התקציבים שמקצה המשרד לחיזוק פעילות נשים בתרבות. 

 מינהל הספורט - 2018הצעה לפרויקט לשנת 

התייחס לתקציב שאושר הניתוח נערך על  2018-2017הניתוח שנערך בהצעת התקציב לשנת 
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ל"פרחי ספורט". ממצאי הניתוח  ₪מיליון  6-לאיגודים וכ ₪מיליון  8ועמד אז על  2015בשנת 

מתקציבי התמיכה באיגודים. פער גדול  במיוחד ניתן לראות  80%-הראו כי גברים נהנו מכ

 (. 13%( לעומת נשים )87%במספר קבוצות הספורט בהם משתתפים גברים )

פר את הקצאת המשאבים הקיימת אולם מלבד האזכור מינהל הספורט הצהיר על השאיפה לש

המועצה הלאומית לנשים בספורט וכן העלאת מודעות לספורט בקרב בנות במסגרת  –של אתנה 

 "פרחי ספורט", אין פירוט נוסף כיצד תושג חלוקת משאבים הוגנת יותר.

תמיכה יכין המשרד תכנית לשיפור הקצאת המשאבים המופנים ל 2018מוצע אם כן שבשנת 

 באיגודי ספורט של נשים ושל גברים.

 המלצות לטיוב הניתוח המגדרי ותוצריו 

התמקד  2017-2018ניתוח השכר שהוצג בהצעת התקציב לשנים  -ניתוח מגדרי של שכר  .1

במטה המשותף של עובדי/ות המטה המשותף למשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל ולמשרד 

ורי הנשים והגברים בקרב כלל המועסקים ובדירוגים התרבות וספורט. הניתוח הראה את שיע

 בכירים כמו גם שיעורי הקצאת רכב ושעות כוננות. 

הינו הכסף המשולם לנשים ולגברים. בהצעה  –יחד עם זאת לא נערך ניתוח של השכר עצמו 

יש לערוך את הניתוח על פי המרכיבים המפורטים במתווה לעיל. במידה וימצאו  2019לשנת 

 ש להסבירם ולהציע תכנית פעולה לתיקונם.פערים י

מרביתו של תקציב מינהל התרבות, שעמד בשנת   –ניתוח מגדרי של פעולות ותמיכות  .2

, מועבר באמצעות מבחני תמיכה למוסדות בארץ. מינהל התרבות הציג ₪מיליון  810על  2017

מנת לבין מי ניתוח המבוסס על סקר הרגלי פנאי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על 

 הנהנים/ות מהתקציבים המועברים כתמיכות לתיאטראות, מוזיאונים, להקות מחול ועוד.

מלגות הישג שחולקו  191את חלוקת  2018-2017משרד הספורט הציג בהצעת התקציב לשנים 

לספורטאיות והיתר לספורטאים. יש לציין להבא גם את חלוקת  36%, מהן 2016עד מרץ 

 הסבר לפער ופעולות אפשרויות לתיקונו. הכספים וכן להציע

ולבסוף, בהצעת התקציב הקודמת לא נערך ניתוח של התקציבים שמחלקת המועצה להסדרת 

בשנה המחולקים להתאחדויות ואיגודי  ₪מדובר במעל לחצי מיליארד  –ההימורים בספורט 

נעשית על פי אמות ספורט ולאגודות ומועדונים כמו גם לתשתיות ומתקני ספורט. חלוקת הכספים 

מידה שקובעת ועדה ציבורית ובאישורה של שרת הספורט. מאחר שמדובר בחלק משמעותי 

 בתקצוב הספורט בישראל יש לקדם ניתוח מגדרי של כספים אלו לקראת התקציב הבא.

משרד התרבות והספורט לא ערך ניתוח של תקציבים המשולמים  -ניתוח מגדרי של רכש  .3

. יש לקדם סוג זה של ניתוח בהצעת התקציב 2017-2018התקציב לשנים  לספקים עבור הצעת

, על פי המפורט במתווה. במידה וימצאו פערים יש להסבירם ולהציע תכנית פעולה 2019לשנת 

 לתיקונם.

יש להציג ניתוח מפורט של ייצוג נשים וגברים –ניתוח ההרכב המגדרי של ועדות ממשלתיות  .4

 .2019ת התקציב לשנת בוועדות ממשלתיות בהצע
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 מתווה לניתוח מגדרי

 את פרק הניתוח המגדרי יש לפתוח עם הצגת נתוני התקציב הבאים:

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

 השכר ותקציב הפעולות של המשרד.

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

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.    

 לאחר מכן יש להציג ניתוח של הרכיבים הבאים:

 דרי של שכר ניתוח מג .1

פילוח מגדרי של העובדים/ות בתקן ובתוך כך של בעלי/ות המשרות  הבכירות. במידה וקיים  א.

 פער יש להסביר ולפרט האם מתוכננות פעולות על מנת לצמצמו. 

פילוח מגדרי של השכר החציוני למשרה מלאה עבור כלל העובדים ועבור בעלי/ות משרות  ב.

ם יש להסבירם ולפרט האם ובאילו פעולות בכוונת המשרד לנקוט בכירות. במידה וקיימים פערי

 על מנת לצמצמם.

 

 ניתוח מגדרי של תקציבי פעולות  .2

סעיף זה מתייחס לניתוח מגדרי של פעולות, תכניות ושירותים שבאחריות המשרד. על פי 

 המתווה, הרכיבים שיש לכלול בניתוח:

 פילוח מגדרי של מקבלי/ות השירות א.

 וח מגדרי של תקציב השירות / התכניתפיל ב.

 הסברים לפער ג.

 פעולות מתקנות ד.

 

 ניתוח מגדרי של תקציבי תמיכות שמעניק המשרד .3

 הרכיבים שיש לכלול בניתוח:

 פילוח מגדרי של מקבלי/ות התמיכות א.

 פילוח מגדרי של תקציב התמיכות ב.

 הסברים לפער ג.

 פעולות מתקנות ד.

 

 מגדרי של תקציבים לספקי שירותיםרכש: ניתוח  .4

המטרה של ניתוח מסוג זה היא לבחון את חלוקת המשאבים המועברים לספקים, יועצים, סוקרים 

 ונותני שירותים אחרים בכל הקשור לליבת העשייה המקצועית של המשרד. 

 , על פי המפורט במתווה:2019יש לקדם סוג זה של ניתוח בהצעת התקציב לשנת 

 פקי השירות / רכש לפי מגדר הבעלים או המנכ"ליםפילוח ס א.
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 פילוח הכספים הניתנים לספקי השירות / רכש לפי מגדר הזוכים ב.

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

 פילוח הנהנים מהשירות לפי מגדר ד.

 הסברים לפער ה.

 פעולות מתקנות ו.

 

 של ועדות ממשלתיותניתוח ההרכב המגדרי  .5

 על פי המפורט במתווה: 2019יש לערוך סוג זה של ניתוח בהצעת התקציב לשנת 

 פילוח חברי/ות הוועדה לפי מגדר א.

 הסברים לפער ב.

 פעולות מתקנות ג.
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 2019תכנית מומלצת לניתוח מגדרי של הצעת התקציב לשנת 

 המשרד לקליטת עלייה

 מבוא

וח מגדרי של תקציב המדינה. חובת ניתוח זו, כפועל יוצא של השנה יערך זו הפעם השלישית נית

 , חלה על כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך.2014מאוקטובר  2084החלטת ממשלה 

הניתוח המגדרי של התקציב משמש כלי לחשיפת דפוסים של אי שוויון בחלוקת משאבים 

קת המשאבים, כך ובמדיניות, כאשר המטרה העיקרית היא לשפר את השירותים ואת חלו

שיתאימו לצרכים ולאילוצים השונים של נשים וגברים מקבוצות חברתיות שונות. לפיכך, אחד 

המרכיבים החשובים בתהליך הוא הניסיון לתקן את אי השוויון ואת הפערים המגדריים, במידה 

 ונמצאו כאלו. 

-2018נתי לשנים אחד ההישגים של הניתוח המגדרי שנערך עבור התקציב הקודם )תקציב דו ש

היה בכך שרבים מהמשרדים הציגו הסברים על אודות דפוסים של אי שוויון שמצאו כל   2017

אחד בתחומו. ואולם, כמעט אף משרד לא הציג אילו פעולות בכוונתו לנקוט על מנת להתמודד 

יתבקשו המשרדים  2019עם דפוסים אלו ולתקנם. אם כן, בניתוח של הצעת התקציב לשנת 

 ג פעולות שבכוונתם לנקוט לתיקון הפערים שנמצאו בתחומי אחריותם. להצי

בנוסף, נבקשכם להעביר לאישור הרשות למעמד האישה תכנית סדורה לצמצום הפערים. 

הרשות תפעל בשיתוף משרד ראש הממשלה, האגף לממשל ולתכנון על מנת לייצר ניטור של 

 המשרדים בפעילותם לצמצום הפערים.

להלן בנויה על פי המתווה המומלץ שהוכן עבור משרדי הממשלה והופץ על ידי  התכנית המוצעת

המשרד לשוויון חברתי. התכנית מותאמת לכל משרד על פי הניתוח שערך בשנת התקציב 

הקודמת. תחילה נציג את המלצותינו להשלמת הניתוח המגדרי בהתאם לחסרים שנמצאו 

 יקרי המתווה לניתוח מגדרי של תקציבים.בעבודת הניתוח הקודמת. לאחר מכן, יוזכרו ע

 

 

 

 

 

 המשרד לקליטת עליה

 המלצות לטיוב הניתוח המגדרי ותוצריו 

יש להמשיך ולהציג ניתוח מגדרי של  2019בהצעת התקציב לשנת  -ניתוח מגדרי של שכר  .1

השכר החציוני של כלל עובדי/ות המשרד ושל בעלי/ות משרות בכירות. יש לבחון האם הפערים 

הצטמצמו ביחס לנתונים שהוצגו בהצעת התקציב הקודמת, זאת גם לאור הצהרת המשרד כי 

הוא "פועל לתכנון וביצוע מדיניות מגדרית לקידום נשים ולשוויון בין המינים, גם בקרב נשים 

 עולות בזירות הציבוריות והחברתיות". 

 במידה וימצאו פערים, יש להסבירם ולהציע פעולות לצמצומם.
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מתקציב המשרד  70%-כ ₪מיליון  1.3ניתוח מגדרי של פעולות הניתוח נערך על סך של  .2

 מהתקציב הבא. 100%. צוין שהמשרד נערך לקדם תהליכים שיאפשרו ניתוח של 2016לשנת 

תכניות. עבור כל תכנית נבחן שיעור הנהנים/ות ממנה  29המשרד הציג ניתוח מגדרי של תקציבי 

. במידה 2016וח התקציב נעשה על החלק שבוצע עד למחצית שנת לצד חלוקת הכספים. נית

 ונמצאו פערים, על פי רוב ניתנו להם הסברים, אולם לא הוצעו פעולות מתקנות.

יש להמשיך את הניתוח באותה המתכונת תוך מתן הסבר  2019בהצעת התקציב לשנת 

עת פעולות שבכוונת אם לטובת נשים או לטובת גברים והצ –במקומות שבהם נמצאים פערים 

 המשרד לנקוט.

המשרד לקליטת עליה לא ערך ניתוח של תקציבים המשולמים  –ניתוח מגדרי של רכש  .3

. יש לקדם סוג זה של ניתוח בהצעת התקציב 2017-2018לספקים עבור הצעת התקציב לשנים 

ית פעולה , על פי המפורט במתווה. במידה וימצאו פערים יש להסבירם ולהציע תכנ2019לשנת 

 לתיקונם.

יש להציג ניתוח מפורט של ייצוג נשים וגברים –ניתוח ההרכב המגדרי של ועדות ממשלתיות  .4

 .2019בוועדות ממשלתיות בהצעת התקציב לשנת 

  

 מתווה לניתוח מגדרי

 את פרק הניתוח המגדרי יש לפתוח עם הצגת נתוני התקציב הבאים:

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

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

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

 הוועדות של המשרד.    

 לאחר מכן יש להציג ניתוח של הרכיבים הבאים:

 ניתוח מגדרי של שכר  .1

פילוח מגדרי של העובדים/ות בתקן ובתוך כך של בעלי/ות המשרות  הבכירות. במידה וקיים  א.

 על מנת לצמצמו. פער יש להסביר ולפרט האם מתוכננות פעולות 

פילוח מגדרי של השכר החציוני למשרה מלאה עבור כלל העובדים ועבור בעלי/ות משרות  ב.

בכירות. במידה וקיימים פערים יש להסבירם ולפרט האם ובאילו פעולות בכוונת המשרד לנקוט 

 על מנת לצמצמם.

 

 ניתוח מגדרי של תקציבי פעולות  .2

פעולות, תכניות ושירותים שבאחריות המשרד. על פי  סעיף זה מתייחס לניתוח מגדרי של

 המתווה, הרכיבים שיש לכלול בניתוח:

 פילוח מגדרי של מקבלי/ות השירות א.

 פילוח מגדרי של תקציב השירות / התכנית ב.
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 הסברים לפער ג.

 פעולות מתקנות ד.

 

 ניתוח מגדרי של תקציבי תמיכות שמעניק המשרד .3

 ח:הרכיבים שיש לכלול בניתו

 פילוח מגדרי של מקבלי/ות התמיכות א.

 פילוח מגדרי של תקציב התמיכות ב.

 הסברים לפער ג.

 פעולות מתקנות ד.

 

 רכש: ניתוח מגדרי של תקציבים לספקי שירותים .4

המטרה של ניתוח מסוג זה היא לבחון את חלוקת המשאבים המועברים לספקים, יועצים, סוקרים 

 ונותני שירותים אחרים בכל הקשור לליבת העשייה המקצועית של המשרד. 

 , על פי המפורט במתווה:2019יש לקדם סוג זה של ניתוח בהצעת התקציב לשנת 

 ם או המנכ"ליםפילוח ספקי השירות / רכש לפי מגדר הבעלי א.

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

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

 פילוח הנהנים מהשירות לפי מגדר ד.

 הסברים לפער ה.

 פעולות מתקנות ו.

 

 ניתוח ההרכב המגדרי של ועדות ממשלתיות .5

 על פי המפורט במתווה: 2019ה של ניתוח בהצעת התקציב לשנת יש לערוך סוג ז

 פילוח חברי/ות הוועדה לפי מגדר א.

 הסברים לפער ב.

 פעולות מתקנות ג.
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 2019תכנית מומלצת לניתוח מגדרי של הצעת התקציב לשנת 

משרד ראש הממשלה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המשרד לשוויון 

 ד הפריפריה, הנגב והגלילחברתי, המשרד לשירותי דת, משר

 מבוא

השנה יערך זו הפעם השלישית ניתוח מגדרי של תקציב המדינה. חובת ניתוח זו, כפועל יוצא של 

 , חלה על כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך.2014מאוקטובר  2084החלטת ממשלה 

הניתוח המגדרי של התקציב משמש כלי לחשיפת דפוסים של אי שוויון בחלוקת משאבים 

ובמדיניות, כאשר המטרה העיקרית היא לשפר את השירותים ואת חלוקת המשאבים, כך 

שיתאימו לצרכים ולאילוצים השונים של נשים וגברים מקבוצות חברתיות שונות. לפיכך, אחד 

המרכיבים החשובים בתהליך הוא הניסיון לתקן את אי השוויון ואת הפערים המגדריים, במידה 

 ונמצאו כאלו. 

-2018ישגים של הניתוח המגדרי שנערך עבור התקציב הקודם )תקציב דו שנתי לשנים אחד הה

היה בכך שרבים מהמשרדים הציגו הסברים על אודות דפוסים של אי שוויון שמצאו כל   2017

אחד בתחומו. ואולם, כמעט אף משרד לא הציג אילו פעולות בכוונתו לנקוט על מנת להתמודד 

יתבקשו המשרדים  2019אם כן, בניתוח של הצעת התקציב לשנת עם דפוסים אלו ולתקנם. 

 להציג פעולות שבכוונתם לנקוט לתיקון הפערים שנמצאו בתחומי אחריותם. 

בנוסף, נבקשכם להעביר לאישור הרשות למעמד האישה תכנית סדורה לצמצום הפערים. 

יצר ניטור של הרשות תפעל בשיתוף משרד ראש הממשלה, האגף לממשל ולתכנון על מנת לי

 המשרדים בפעילותם לצמצום הפערים.

התכנית המוצעת להלן בנויה על פי המתווה המומלץ שהוכן עבור משרדי הממשלה והופץ על ידי 

המשרד לשוויון חברתי. התכנית מותאמת לכל משרד על פי הניתוח שערך בשנת התקציב 

תאם לחסרים שנמצאו הקודמת. תחילה נציג את המלצותינו להשלמת הניתוח המגדרי בה

 בעבודת הניתוח הקודמת. לאחר מכן, יוזכרו עיקרי המתווה לניתוח מגדרי של תקציבים.

 

 

 

 

 משרד ראש הממשלה

 2018הצעה לפרויקט לשנת 

תחת סמכותו של משרד ראש הממשלה נמצאם גופים מייעצים ואסטרטגיים שעוסקים בחברה 

לכלכלה. מומלץ כי גופים אלו, הנהנים למשל המועצה הלאומית  –ובכלכלה הישראלית 

מתקציבים ציבוריים, יתחילו לבחון את פעילויותיהם ולהטמיע חשיבה מגדרית בפעילויות המחקר 

והייעוץ שלהם, שכן יש להם השפעה על החלטות המתקבלות בדרגים הבכירים ביותר של 

 הממשל הישראלי ואלו ברות השפעה על חייהן של נשים במדינה.

 צעד ראשון לקיים, הכשרות לעובדים/ות הרלוונטיים בנושא הטמעת חשיבה מגדרית.מומלץ, כ

 המלצות לטיוב הניתוח המגדרי ותוצריו 
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הציג משרד ראש הממשלה   2018-2017בהצעת התקציב לשנים  -ניתוח מגדרי של שכר  .1

את  את חלקן של הנשים בקרב העובדים/ות ובקרב בעלי/ות המשרות הבכירות, מבלי להציג

 נתוני השכר.

יש להציג ניתוח מגדרי של שכר כפי שנדרש במתווה, הינו הצגת  2019בהצעת התקציב לשנת 

 השכר החציוני לעובדים ולעובדות ולבעלי/ות משרות בכירות. 

 במידה וימצאו פערים, יש להסבירם ולהציע פעולות לצמצומם.

תקציב תמיכות בארגוני הנצחה  המשרד ערך פילוח של –ניתוח מגדרי של תקציבי תמיכות  .2

. לא ברור כמה מהווה תקציב זה מכלל תקציב התמיכות של 2015-ב ₪מיליון  52.5שעמד על 

המשרד ובכמה עמותות ומוסדות נוספים, בתחומי פעילות נוספים, תומך המשרד. יש לציין זאת 

בראש  בהצעת התקציב הבאה. הניתוח, כלל את שיעוריהם של הגברים והנשים העומדים

עמותות אלו וכן מקבלי/ות שכר גבוה בעמותות. יש להמשיך לערוך בהצעת התקציב הבאה ניתוח 

 מסוג זה. 

הוצגו  2018-2017בהצעת התקציב לשנים   –ניתוח מגדרי של תקציבים לספקים  .3

התקציבים המשולמים לעובדי/ות בתי תוכנה עמם מתקשר אגף מערכות מידע וכן ספקים עמם 

התקשוב הממשלתי. יש להמשיך ולבחון את תקציבים אלו ולהציע פעולות מתקנות  מתקשר אגף

 במידה ונמצאים פערים. בנוסף, יש להרחיב את הניתוח להתקשרויות עם ספקים נוספים.

המשרד הציג ניתוח מפורט של ייצוג נשים  –ניתוח ההרכב המגדרי של ועדות ממשלתיות  .4

תקציב הקודמת. יש להמשיך ולעשות כן בהצעת התקציב וגברים בוועדות ממשלתיות בהצעת ה

 .2019לשנת 

 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 המלצות לטיוב הניתוח המגדרי ותוצריו 

מתקציב הלשכה המרכזית  76%תקציב השכר עומד על  –ניתוח מגדרי של שכר  .1

גם שיעורי  כמו 2016-לסטטיסטיקה. הוצגו שיעוריהם של הנשים והגברים שהועסקו בלמ"ס ב

 הנשים והגברים בקרב הבכירים. מלבד ייצוג לא הוצג ניתוח של השכר עצמו. 

יש להציג ניתוח מגדרי של שכר כפי שנדרש במתווה, הינו הצגת  2019בהצעת התקציב לשנת 

 השכר החציוני לעובדים ולעובדות ולבעלי/ות משרות בכירות. 

 פעולות לצמצומם.במידה וימצאו פערים, יש להסבירם ולהציע 

הוצגו שיעורי הנשים והגברים שיצאו ללימודים אקדמיים  –ניתוח מגדרי של פעולות  .2

ולהשתלמויות בקורסים פנימיים וחיצוניים אולם לא הוצג חלקם בתקציבי הסיוע המוענקים 

 ללימודים.

את יש להציג הן את הנהנים/ות מלימודים במימון הלשכה והן  2019בהצעת התקציב לשנת 

 חלוקת התקציב בין הנשים והגברים שיוצאים ללימודים.

מכלל התקציב של  25%תקציב הקניות, המהווה  -ניתוח מגדרי של תקציבים לספקים  .3

 , מבלי שיינתן לכך הסבר.2018-2017הלמ"ס, לא נותח בהצעת התקציב לשנים 

 י שנדרש במתווה.יש לערוך ניתוח של התקשרויות עם ספקים כפ 2019בהצעת התקציב לשנת 
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 המשרד לשוויון חברתי

 המלצות לטיוב הניתוח המגדרי ותוצריו 

הוצג ניתוח שכר כנדרש  2018-2017בהצעת התקציב לשנים  –ניתוח מגדרי של שכר  .1

. במידה ונמצאים פערים יש 2019במתווה. יש להמשיך בניתוח זה גם בהצעת התקציב לשנת 

 שבכוונת המשרד לנקוט על מנת לתקנם.להסבירם ולהציע פעולות 

הוצגו כלל הפעולות  2018-2017בהצעת התקציב לשנים  -ניתוח מגדרי של תקציבי פעולות  .2

הרשות לפיתוח כלכלי ב"מגזר  –המבוצעות ברשויות ובגופים הנמצאים באחריות המשרד 

. לצד שיעורי המיעוטים", המשרד לאזרחים ותיקים, ישראל דיגיטלית והרשות למעמד האישה

הנשים והגברים הנהנים מהפעילויות השונות לא תמיד הוצגה החלוקה הכספית ויש להקפיד על 

. כמו כן, יש לספק הסבר לפערים, במידה וימצאו, 2019כך בניתוח שיוצג בהצעת התקציב לשנת 

 ואף להציע פעולות שבכוונת המשרד / הרשות לנקוט על מנת לתקנם.

לא נערך ניתוח מגדרי  2018-2017בהצעת התקציב לשנים  -מיכות ניתוח של תקציבי ת .3

בטענה שהעמותות מעניקות שירותים לכלל הציבור ללא הבחנה מגדרית. זו טענה שצריך לבדוק 

יש לערוך ניתוח של העומדים בראשן של העמותות ושל מקבלי/ות שכר גבוה  –אותה. מעבר לכך 

 כפי שנדרש במתווה.

לא נערך בהצעת התקציב הקודמת. בהצעת  –התקשרויות עם ספקים  ניתוח של תקציבי .4

 יש לערוך ניתוח שכזה על פי הנדרש במתווה. 2019התקציב לשנת 

יש להמשיך ולהציג את ייצוגם של הגברים והנשים בוועדות  –ניתוח ייצוג בוועדות המשרד  .5

 .2019השונות של המשרד גם בהצעת התקציב לשנת 

  

 דתהמשרד לשירותי 

 המלצות לטיוב הניתוח המגדרי ותוצריו

לא הוצג ניתוח שכר כנדרש  2018-2017בהצעת התקציב לשנים  –ניתוח מגדרי של שכר  .1

. כלומר, על המשרד להציג את השכר 2019במתווה ויש לעשות כן בהצעת התקציב לשנת 

במידה ונמצאים החציוני של נשים וגברים עובדי/ות המשרד וכן של בעלי/ות משרות בכירות. 

 פערים, יש להסבירם ולהציע פעולות שבכוונת המשרד לנקוט על מנת לתקנם.

הניתוח שהוצג בהצעת התקציב הקודמת היה מוטה ולקה בחסר  –ניתוח מגדרי של פעולות  .2

שכן הוא בוסס על העובדה לפיה פרט למקוואות המשרתים בעיקר נשים, כל יתר השירותים 

 יש לבחון: 2019מידה. זוהי הנחה מוטעית. בהצעת התקציב לשנת ניתנים לכולם באותה ה

את החלוקה המגדרית של הנהנים מיתר שירותי המשרד המתוקצבים )למשל תרבות  •

 תורנית(.

את ההכנסות של המקוואות מאגרת הטבילה בה מחויבות נשים ובכך משתתפות במימון  •

 השירות.

, רבני שכונות וערים, משגיחי כשרות, בלניות את תשלומי השכר לעובדי המועצות הדתיות •
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 ועוד.

לא נערך בהצעת התקציב הקודמת.  –ניתוח מגדרי של תקציבי התקשרויות עם ספקים  .3

 יש לערוך ניתוח שכזה על פי הנדרש במתווה. 2019בהצעת התקציב לשנת 

  

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

  2018הצעה לפרויקט לשנת 

ציב של המשרד נכתב כי הוא מקדם תכניות מקיפות בתחומי החברה, הקהילה, בהצעת התק

הפיתוח הכלכלי, התיירות , עידוד אוכלוסיית הצעירים וחיזוק מערכת החינוך הבלתי פורמלי. 

במסגרת זו המשרד מקדם פרויקטים לצמצום פערים וחיזוק החוסן האזרחי של תושבי הנגב, 

קטים לשיפור רווחת התושבים באזורים אלו, סיוע בשיפוץ הגליל והפריפריה החברתית, פרוי

מוסדות ציבור, קידום תכנית לצעירים בתחומי ההשכלה, התעסוקה, התרבות והקהילה ויצירת 

חיי תרבות עשירים ומגוונים בפריפריה החברתית, הנגב והגליל. כל הפעולות הללו רלוונטיות 

 .במבט מגדרי –לחייהן של נשים ויש לבחון אותן 

, יערוך ניתוח מגדרי של פעולותיו כפי 2019לפיכך, מוצע כי המשרד, בהצעת התקציב שלו לשנת 

שנדרש במתווה ובתוך כך יתייחס לשיעור הנהנים והנהנות מהפעילויות השונות ולהקצאת 

 המשאבים על פי מגדר.

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל –המלצות לטיוב הניתוח המגדרי ותוצריו 

התייחס המשרד לשכר   2018-2017בהצעת התקציב לשנים  –ניתוח מגדרי של שכר  .1

בלבד, שתקציב השכר חלק קטן מתקציב המשרד לא הוצג ניתוח שכר כנדרש במתווה ויש 

. כלומר, על המשרד להציג את השכר החציוני של נשים 2019לעשות כן בהצעת התקציב לשנת 

י/ות משרות בכירות. במידה ונמצאים פערים יש להסבירם וגברים עובדי/ות המשרד וכן של בעל

 ולהציע פעולות שבכוונת המשרד לנקוט על מנת לתקנם.

לא נערך בהצעת התקציב הקודמת.  –ניתוח מגדרי של תקציבי התקשרויות עם ספקים  .2

 יש לערוך ניתוח שכזה על פי הנדרש במתווה. 2019בהצעת התקציב לשנת 

  

 מתווה לניתוח מגדרי

 את פרק הניתוח המגדרי יש לפתוח עם הצגת נתוני התקציב הבאים:

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

 השכר ותקציב הפעולות של המשרד.

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

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.    

 לאחר מכן יש להציג ניתוח של הרכיבים הבאים:

 ניתוח מגדרי של שכר  .1

של העובדים/ות בתקן ובתוך כך של בעלי/ות המשרות  הבכירות. במידה וקיים פילוח מגדרי  א.

 פער יש להסביר ולפרט האם מתוכננות פעולות על מנת לצמצמו. 
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פילוח מגדרי של השכר החציוני למשרה מלאה עבור כלל העובדים ועבור בעלי/ות משרות  ב.

לו פעולות בכוונת המשרד לנקוט בכירות. במידה וקיימים פערים יש להסבירם ולפרט האם ובאי

 על מנת לצמצמם.

 

 ניתוח מגדרי של תקציבי פעולות  .2

סעיף זה מתייחס לניתוח מגדרי של פעולות, תכניות ושירותים שבאחריות המשרד. על פי 

 המתווה, הרכיבים שיש לכלול בניתוח:

 פילוח מגדרי של מקבלי/ות השירות א.

 התכניתפילוח מגדרי של תקציב השירות /  ב.

 הסברים לפער ג.

 פעולות מתקנות ד.

 

 ניתוח מגדרי של תקציבי תמיכות שמעניק המשרד .3

 הרכיבים שיש לכלול בניתוח:

 פילוח מגדרי של מקבלי/ות התמיכות א.

 פילוח מגדרי של תקציב התמיכות ב.

 הסברים לפער ג.

 פעולות מתקנות ד.

 

 רכש: ניתוח מגדרי של תקציבים לספקי שירותים .4

המטרה של ניתוח מסוג זה היא לבחון את חלוקת המשאבים המועברים לספקים, יועצים, סוקרים 

 ונותני שירותים אחרים בכל הקשור לליבת העשייה המקצועית של המשרד. 

 , על פי המפורט במתווה:2019יש לקדם סוג זה של ניתוח בהצעת התקציב לשנת 

 ם או המנכ"ליםפילוח ספקי השירות / רכש לפי מגדר הבעלי א.

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

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

 פילוח הנהנים מהשירות לפי מגדר ד.

 הסברים לפער ה.

 פעולות מתקנות ו.

 

 ניתוח ההרכב המגדרי של ועדות ממשלתיות .5

 על פי המפורט במתווה: 2019זה של ניתוח בהצעת התקציב לשנת יש לערוך סוג 

 פילוח חברי/ות הוועדה לפי מגדר א.

 הסברים לפער ב.

 פעולות מתקנות ג.

 


