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 המחקר תמצית

 מבוא

לשילוב  היעד אוכלוסיות הגדרת את שהרחיבו התפתחויות מספר התרחשו ניםהאחרו יםעשורה שניב

 חדא צדמ בעולם דמוגרפיות מגמות. זה בתחום עבודההושיטות  תפקידיםההבניית  בתעסוקה וכן את

גוברת והולכת  העסקה ידיל הביאו שני צדמ ביותר מגוון רקע בעלי הם כיום הכישורים בעלישוההבנה 

 יםמתייחס" אוכלוסיות ייחודיות"ו( diversityן" )"גיוו יםהמונח. אוכלוסיות ייחודיותמשל עובדים 

העסקה " נחלמאפיינים כגון גזע, מוצא אתני, מגדר, גיל, דת, מוגבלות, תרבות ונטייה מינית. המו

העובדים יחדיו  אוכלוסיות ייחודיותמ אנשים של מתייחס לייצוג הולם workplace diversity))" מגּוֶונת

הוא התהליך שבו ארגון  ((diversity management" גיוון"ניהול  באותו ארגון, בכל הדרגות של הארגון.

אוכלוסיות מ חדשים עובדים של ולקידום לקליטה תומכת סביבה ליצור כדי וכליםמפתח מדיניות 

הלאומית  בחשיבות ההכרה בעקבות האחרון בעשור דחיפות הנושא קיבל בישראל  .ייחודיות

. מוגבלות עם ואנשים ערביות נשים, חרדים גברים כגון, אוכלוסיות ייחודיותבעבודה של  שבשילובן

  תעסוקה.-בתת או העבודה בכוח נמוכים השתתפות בשיעורי מאופיינותאלו  קבוצות

שצוותים מגוונים,  הבנהוה בעובדים שלהם הצורך רקע על מתרחשת זה לתהליך מעסיקים הצטרפות

רקע תרבותי שונה, ניסיון מקצועי שונה וגישות שונות לפתרון בעיות יכולים  בעליצוות  חבריכלומר, 

  .יםהומוגני מצוותים יותרליצור מארג עובדים שהוא עשיר, יצירתי וחדשני 

 תפיסה התפתחותהוא  העסקה מגוונתנוסף שעשוי לחזק את המוטיבציה של מעסיקים לקדם  גורם

 מעורבתהעסקית  החברהש ית". משמעות המושג היא"אחריות חברתית תאגיד :עסקים בקרב חדשה

, בקהילה, אתיקהב למשל, העסקית מפעילותה רווחיה להגדלת ישירות קשורים שאינם בתחומים

היא אחד המרכיבים של סביבת  אוכלוסיות ייחודיותהעבודה. העסקת  סביבתבו הסביבה איכותב

-חברתיים ערכים לביןבין התנהלות עסקית  שילוב למעשהחברתית תאגידית היא  אחריות .העבודה

 אחריות זו את זו. זינוי –עסקית והשפעה חברתית  הצלחה –היא ששתי המטרות  הציפיה. סביבתיים

ובכך  ,חברהניהולית. היא תורמת למוניטין של -לחלק מאסטרטגיה עסקית ונעשית כתלהו חברתית

 .עסקיה היקף את להגדיל מסייעת היא

 :אלהה השאלות על לענות נסהמ וז עבודה

  –   לגבי "לבחו מהניסיון ללמוד ניתן מה .8

 ?הארגון במסגרת ההעסקה המגוונת שלוניהול  בקידום הטיפול את להבנותאיך . א

 ?העסקה מגוונת להשגת ביותר היעילות האסטרטגיות הן המ. ב

 ?המעסיק בעבורהעסקה מגוונת  של היתרונות הם המ. ג

 – בישראלמידה וכיצד מתבצעים הדברים הללו  באיזו. 2

 ?העסקה המגוונתה בקידום המובילים הגופים הם מי .א

 ?בארגון העסקה מגוונת ביישום הקשיים הם המ .ב
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או לפחות יישומים מיטביים בחלקים של  מוצלחים שנמצאו עבודה של מודלים נוצרו האם .ג

 התהליך?

 ,(ובבריטניה הברית בארצות"ל )בעיקר בחו הנעשה על ספרות סקירתהראשון של הדוח הוא  חלקו

 נציגיתיאור של היישום בישראל. תיאור היישום מבוסס בעיקר על ראיונות עומק עם  הוא השני חלקוו

נערכו ש בפועלאותה המיישמים  מעסיקים עםו בישראל העסקה מגוונת לקדם כדי הפועליםגופים 

 . 0030ליוני  0033במהלך השנה שבין יוני 

 תלאומי-ןבי ספרות סקירת – מגוונת העסקה: א חלק

 היבטיםל התייחסות תוך העסקה מגוונת על ומאירופה הברית סקירת ספרות מארצות מציע הדוח

 .6, העסקה מגוונת ניהולהיעילות של  .0, העסקה מגוונת בניהוליישומים מיטביים  .3: הבאים

 .הארגוןעל  העסקה מגוונתהשפעות  .5-, והעסקה מגוונתמאפיינים ארגוניים ו

 העסקה מגוונת בניהול מיטביים יישומים. 1

 וכן מאוכלוסיות ייחודיותלגיוס עובדים  שמתייחס תאגידית מדיניותב פןהוא  העסקה מגוונת ניהול

 ואה והצלחת לצורך .כישוריהם שיפורלו שלהם המקצועיות רמת העלאתלופיתוחם, כלומר  שימורםל

 : יםעניינבכמה  מיטבי יישוםעל  מתבסס

  גיוון הצהרת –מחויבות פורמלית  8.8

כדי להשיג  טווח-ארוךחברתי -תרבותי שינויב ךצורב המכיר חשיבה דפוס לטפח צריכה ארגון הנהלת

הצהרה רשמית ברמת ההנהלה שמבטאת את מחויבותו של  אהי הגיוון הצהרת. העסקה מגוונת

  . העסקה מגוונתהארגון לקדם 

 העבודה במקום בגיוון הטיפול הבניית 8.2

 מדיניות קביעת של פורומים ובהקמת מיוחדים תפקידים בהגדרתהטיפול בגיוון מתבטאת  הבניית

 .בנושא ודיונים

 

   ההעסקה המגוונת בתחום תפקידים בעלי
 התומכים ושירותים תכניות, אסטרטגיות של יישוםלו לפיתוח האחראים המקצוע אנשיאלה הם 

. ההבדלים בין ומםוקיד שימורם, אוכלוסיות ייחודיותשל עובדים מ גיוס – העסקה מגוונתב

להעסקה מגוונת  מומחים, כך. תה הארגונייררכייבה מקומםבהמשרה ו בהיקףהם בעיקר  התפקידים

 diversity) גיוון אחראיוש; משאבי אנ במחלקתכלל  בדרךהם עובדים במשרה מלאה הממוקמים 

champions) רה העוסקים בגיוון במשרה חלקית הם בעלי תפקידים בהנהלה ברמה הבינונית והבכי

, הברית בארצות "אלקטריק נרל'ג"וב IBM-ב לדוגמה, גיוון"לי סמנכעל תפקידיהם האחרים;  נוסף

  ויש להם תקציבים נפרדים לנושא. ,הבכירה בהנהלה ממוקמים
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 העסקה מגוונתל פורומים
יכולה להיות המרכז של כל הפעילויות הקשורות העסקה מגוונת מחלקה ל :מגוונת העסקה תמחלק

פנימיות  – מגמות של( monitoringלגיוון, כגון סיפוק ייעוץ ותמיכה טכנית להנהלה הבכירה; ניטור )

-ל. העסקה מגוונתל התקציב וניהול; החוק בתחום התפתחויות שלו העסקה מגוונתב –וחיצוניות 

Fannie Mae  והכללה להעסקה מגוונת משרד יש, לדוגמה(, פיננסיים משכנתאות)שירותי 

(fanniemae.com., 2012 .)  

 

צוותים : הן פורומים של קביעת מדיניות ו/או דיונים העסקה מגוונת קבוצות :מגוונת העסקה קבוצות

יעדיה בתחום הגיוון;  בהשגתאת התקדמות החברה  מעריכים אשר בכירים מנהליםהמורכבים מ

 כןלעובדים ו "שולחנות עגולים"; העסקה מגוונתהמטפלות בסוגיות מקומיות של  בסניפים ותמועצ

שונות, המאפשרות לעובדים מאותו רקע להתחבר ולדון  ייחודיות קבוצותמ עובדים שלרשתות 

 באמצעיםהגיוון במקום העבודה, זאת  בנושאמשותפים  ובאינטרסיםפרספקטיבות ב ,בהתנסויות

 פנים. -אל-או פנים אלקטרוניים

 גיוס מדיניות 8.1

יש אסטרטגיות של  , לפי אחד הסקרים(04%) והארגונים מהחברות לחלק :יעד אוכלוסיות הגדרת

 או מגדר, גיל בסיס עלכלל  בדרך המוגדרת יפיתספצ אוכלוסייה ייחודיתב תמתמקדוש העסקה מגוונת

  .אוכלוסיות ייחודיותוארגונים אחרים פונים למגוון  חברות. אתני מוצא

 העסקה המגוונתעובדים מנוסחות כך שהדגשת ה לגייס המיועדות המודעות :דרושים מודעות פרסום

 משתייכים שאינם המועמדים את תומיידע הן, וכן מבעבר מושכת מאגר מועמדים מגוון יותר

  .אליהן משתייכים שכן עובדיםם צפויים לעבוד ע שהם אוכלוסיות ייחודיותל

 בארגון ומנהלים אוכלוסיות ייחודיותמ עובדים הכשרת 8.6

תכניות  תחויפ בסקירת הספרות סקריםהנרוב הארגונים  :ייחודיות אוכלוסיותמעובדים  הכשרת

אוכלוסיות חונכות רשמיות כדי לסייע בהטמעת עובדים חדשים בתרבות הארגונית. עובדים מ

 .מתקדם אקדמי תואר ששיאה הכשרה עוברים בכירות למשרות המועמדיםייחודיות 

 

מספקת מידע על  העסקה מגוונתהכשרה בנושא  :ולמנהלים לעובדים מגוונת העסקהב הכשרה

 על המפקחים למנהלים תרבות מותאמי כלים ; היא מספקת גםאוכלוסיות ייחודיותממאפייני אנשים 

 תכניות בכל העסקה מגוונת בניהול הכשרה משלבים מהארגונים חלק. אלו מאוכלוסיות עובדים

היא בגדר חובה  העסקה מגוונתהשתתפות בהכשרה בנושא  מסוימים בארגונים. למנהלים ההכשרה

 לכלל העובדים.

  רווח למטרת שלא ארגונים עם יםקשר 8.1

 בעלי קבוצות של התאחדויותעם  דוגמהלשומרות על קשרים עם ארגונים שלא למטרת רווח,  חברות

רופאים יוצאי ברזיל(, לצורך קבלת עזרה במאמצי הגיוס של  )למשל מסויםאתני  ממוצא מקצוע

 . מקצועיים וקשרים תמיכה רשתות לבנות החברה לעובדי לסייע כדי גםו עובדים בני הקבוצה
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  העסקה מגוונת פרסי 8.4

 הגיוון לקידום מיוחדת מחויבות שגילו לעובדים הוקרה אותות או פרסים מעניקות רבות חברות

  .בחברה

  מדידה 8.1

 עובדים םתלונות, קידו שיעור, תפקוד הערכת, עובדים גיוס אחר מעקב לצורך נתונים אוספים ארגונים

 אוכלוסיות ייחודיות של מןקידוו תןבהעסק חסמים איתור הן המדידה מטרות. עובדים של הועזיב

 קרובות לעתים. המדידה אתישנן סיבות משפטיות וטכניות המקשות  זאת עם. ןכנגד אפליה וזיהוי

 מעשית מבחינה ביצוע בר אינו העובד של המינית והנטייה האתני המוצא, הגיל, הדת על מידע איסוף

 ועובדים, רגישות בסוגיות שאלות לשאול נוחות-או אסור מבחינה חוקית. מעסיקים רבים חשים אי

 . אלה שאלות על לענות נוחות-אי חשים רבים

  הגיוון קידום מבחינת מגוונת העסקה של ניהולה יעילות. 2

, ומחקרים מעטים ניסו להעריך אותה. במחקר אחד העסקה מגוונתלמדוד את היעילות שבניהול  קשה

 ביותר המוצלחת אבל שכיחה הפחות האסטרטגיה הוא העסקה מגוונתלנמצא שמינוי אדם אחראי 

 אחריותיות קבעתונ מגוונתהעסקה  על מפקחת ועדה או אחראי יש שבהן בחברות. גיוון לקידום

(accountability)  בשנים שחלפו מאז  30%-ב האוכלוסיות הייחודיות, עלה מספר בני לתוצאותישירה

 המנהלות שיעור את הגדילההיא ו, שחורות נשים מבחינתנמצאה יעילה, במיוחד  חונכותהמינוי. גם 

   (. Cullen, 2007) אחוז נקודות 06.4-ב בקרבן

 העסקה מגוונתל ארגוניים מאפיינים בין הקשר. 3

 והיסטוריה מיקום, החברה גיל, גודל, ענף – העסקה מגוונתבעולה שלמאפיינים ארגוניים  מהספרות

(. החברות המצליחות Marquis, et al., 2008) הארגון להצלחת קשר יש – גיוון בסוגיות עיסוק של

; גדולות מבחינת מספר העובדים; בידורהו אמנותהמתרכזות בענפי המלונאות,  העסקה מגוונתב

 בעלות הןו מיעוט קבוצות בנימתגוררים  שבהם מטרופוליטנייםבאזורים  ממוקמות; ותיקות

 .העסקה מגוונת של גיותסו עם התמודדות של ארגונית היסטוריה

 הארגון על תמגוונ העסקה תהשפע. 4

סיכמו שהיתרונות העסקיים  0008-וב 0004-ב, 0006-ב האירופית הנציבות שערכה המחקרים

, כוללים: יכולת לגייס העסקה מגוונת, לדעת חברות שיישמו מדיניות העסקה מגוונתהעיקריים של 

 יותר טוב שיווקי מודיעין, יותר רב זמן למשך יותר טובים עובדים ולשמר אנשים של יותר גדולממבחר 

, עסקיות סוגיות על מגוונות מבט נקודות, שנותוחד יצירתיות יותר ,((internationalization וִבנאום

 כןו החברה של הדימוי והעצמת קהילתיים ביחסים שיפור, משופרים החלטות וקבלת בעיות פתרון

מהחברות העריכו שלאימוץ המדיניות של  86%עלויות הקשורות לתחלופה ולהיעדרויות.  צמצום

 יש יתרון עסקי. העסקה מגוונת
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 בישראל התחום התפתחות – מגוונת העסקה: ב חלק

 התחזקה, אוכלוסיות ייחודיותמלהעסיק אנשים  בארץ מעסיקים ם שלנכונות גברהבשנים האחרונות 

רוב  כיום. אוכלוסיות ייחודיותמ עובדיםה גיוסהיקף  התרחבוהעסקה מגוונת ל הארגונית התשתית

של החברה או בתפקידים  הועדיין לא במט   הארגונית היררכייהגיוון מתרחש בדרגות הנמוכות של הה

, "הפועלים בנק" את לציין ניתן גיוון אסטרטגיותניהוליים. בין המעסיקים החלוצים הנוקטים 

-LivePerson ,HP, "סאנדיסק", "בריאות שירותי כללית", "טבע", "מגה", "ארומה", G4S, "שטראוס"

 "תקשוב", "אבקוםב", "קלים למשקאות הישראלית החברה", "גמבל אנד פרוקטר", ECIאינדיגו, 

  . וחברת החשמל

 םודילק פועליםהנציגי הגופים  עםבישראל מבוסס על ראיונות עומק  העסקה המגוונתבנושא ה המידע

 הישראלי הפורום"על חומרים המופיעים באתר של  כןו  ועם מעסיקים שעוסקים בכך בפועל גיווןה

העסקה במחזור הראשון של קורס מנהלי  השתתפה כותבות דוח זה החוקרות אחת. "בתעסוקה לגיוון

, 0033-ב( "דלויט"ו "אלפיים ציונות", "תבת-'וינטג")בהובלת  הפורוםידי -שנערך על מגוונת

  .הדוח בכתיבת משמעותית תשומה הפקיסוהשתתפותה 

 ארץב מעסיקים ועמדות היעד אוכלוסיות. 5

 אוכלוסיות היעד  הגדרת 1.8

 ערבים: ייחודיותת היעד לתכניות התעסוקה שלה כאוכלוסיות ואוכלוסיה את תבת" מגדיר-'וינטג"

)בעיקר גברים(. זוהי הגדרה שונה במקצת  וחרדים אתיופיה יוצאי, מוגבלויות בעלי)בעיקר נשים(, 

ערבים, יוצאי  – החוק במסגרת מתקנת לאפליה שזכאיות בקבוצות מתמקדת אשרמההגדרה 

 הישראלי הפורום".  "בעבודה הזדמנויות שוויון נציבות"ב הנהוגה –אתיופיה, בעלי מוגבלויות ונשים 

 ומבוגרים אתיופיה יוצאי, חרדים, מוגבלויות בעלי, ערבים: אחרת" משתמש בהגדרה בתעסוקה לגיוון

 +(.54)גילאי 

  אוכלוסיות ייחודיותמהעסקת אנשים  לגבי מעסיקים של ופרקטיקות עמדות 1.2

-מהמעסיקים במגזר הפרטי ו 83% כי עולה(  0030 ,)הנדלס 1"תהתמידי -על שנערך מעסיקים מסקר

אם כי   2העבודה, במקום מהמעסיקים במגזר הציבורי מבטאים עמדות חיוביות כלפי רבגוניות 79%

 )"רבגוניות רצויה, לא יותר מדי"(.  הסתייגותבמחצית מהמעסיקים הללו במגזר הפרטי עושים זאת 

מהמעסיקים במגזר הציבורי העריכו כי  96%-מהמעסיקים במגזר הפרטי ו 46%לפרקטיקות,  באשר

בארגון שלהם קיימת רבגוניות רבה או רבה מאוד. ייתכן שניתן לייחס את העמדות והפרקטיקות 

למשרדים  והוראות חקיקה :החיוביות יותר בקרב המעסיקים במגזר הציבורי למדיניות הממשלה

עמדות  לייחס שניתן ייתכן כן כמו; (אתיופיה יוצאיבים, )ער מיעוט קבוצותמלקלוט עובדים 

לנכונות המעטה יותר של המגזר הפרטי להשקיע משאבי זמן וכסף בתהליך קליטת  ופרקטיקות אלו

   מגזר זה ברווחים בטווח הקצר. של והתמקדותמ, הנובעת אוכלוסיות ייחודיותעובדים מ

                                                   
ל"משרד  שונה 0036-ב אך"ת", התמ משרדהממשלה " משרדשל  שמו היה זה מחקר על העבודה בראשית 1

 בכל המקומות שבהם מצוין השם תמ"ת הכוונה היא למשרד הכלכלה. הכלכלה".
 הנדלס משתמש במונח רבגוניות שהוא מונח זהה ל"העסקה מגוונת". 2
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 העבודה בשוק אוכלוסיות ייחודיות םודילק הפועלים גופים. 6

 רובם אךחקיקתי, -המשפטי במישור מתמקדים אוכלוסיות ייחודיות לקדם הפועליםמהגופים  חלק

לבין המעסיקים. כולם עוסקים גם  אוכלוסיות הייחודיותל המשתייכים פרטים בין כמתווכים פועלים

 בהפצת מידע על חוקים, תקנות והסדרים המיועדים לקדם את תעסוקת הקבוצות הללו.

 ישראל-'וינטגתבת,  4.8

היה פיתוח תכניות ומודלים חדשים לשילובן בתעסוקה של  0003-ב "תבת"בהקמתה של  הרציונל

 "תבת"אוכלוסיות חלשות למטרת חילוצן מעוני. ואכן אוכלוסיית היעד של תכניות התעסוקה ש

 הפורום"עם שותפים את  הקימה "תבת". אוכלוסיות ייחודיותממפתחת מורכבת ברובה מאנשים 

 תיצירכתובת מרכזית לעסקים וארגונים אחרים המעוניינים ב המהווה "בתעסוקה לגיוון הישראלי

מקדמת העברת סדנאות למעסיקים על הדרך שבה יש להעסיק ולקדם  היא כן. כמו העסקה מגוונת

 קורסי עורכת היאו השלישי המגזר לבין העסקי המגזר בין מגשרת היא, אנשים מרקעים מגוונים

מקדמי תעסוקה ורכזי קשרי מעסיקים  .רלוונטיים תפקידים לבעלי בתעסוקה הגיוון בתחום הכשרה

 אוכלוסיות ייחודיותממלווים את המעסיקים לאורך תהליך ההשמה של עובדים  "תבת"בתכניות 

  .בתכניות המשתתפים

  המעל   4.2

 במגזראחריות תאגידית לאסטרטגיות  שלויישום  תהליכי פיתוחלקדם  שמטרתוהוא ארגון "מעלה" 

הפורום " בו הושק 0030-העסקי בישראל, והוא מאגד למעלה ממאה מעסיקים גדולים. בכנס ב

ומדרג את העסקים לפי  "מדד מעלה"שנה את  בכלמפרסם  "מעלה". "הישראלי לגיוון בתעסוקה

א אחד המרכיבים יה העסקה מגוונתהמידה שבה הם תומכים בערכי האחריות החברתית התאגידית. 

 לכ ךנקודות בלבד מתוך ס 9היה  0036-, אך משקלו ב"מדד מעלה"שנכלל ב מונחשל סביבת עבודה, 

ישנה התקדמות רבה בקביעת קריטריונים בתחום  0035לשנת  "רוג מעלהיד"(. ב300רוג )יהנקודות בד

יעדים  קביעת, לדוגמה ,העסקה מגוונתעולות ספציפיות ליישום פ של המתוו ףוסנ: העסקה המגוונתה

 גיוון אחראי רפרנט הגדרת, מוגדרות אוכלוסיות ייחודיותלמספריים לגיוס עובדים המשתייכים 

 בוועדה חבר "תבת""ל מנכתרבותית. -רב עבודה וסביבת גיוון בנושאי ועובדים מנהלים הדרכתו

  .   "מעלה דירוג" של ובוועדה "מעלה דוח"ב עבודה סביבת על הפרק את הכותבת

  בתעסוקה ןולגיו הישראלי הפורום 4.1

 כדי יחדהפועלים  הציבורי במגזר ארגוניםושל  עסקיים, חברתיים ארגוניםשותפות של  הוא הפורום

ועדות  מספרלו  ישו ,בשנה המליא כנסי שני מקיים הפורום. העסקי במגזר העסקה מגוונת לקיים

תרבותי, ועדה -ועדה לניהול צוות רב ,למשל, מגוונתהעסקה  שלבנושאים הקשורים ליישום וניהול 

הוא עורך סדנאות  כן כמו. גיוס מנהלי רבקלהטמעת גיוון ב עדהו  ּו העסקה מגוונת שללמדידה ומיפוי 

 עם אורטיאשר משלבים ידע ת ("תבת"הכשרה לניהול גיוון )בשותפות  קורסיולעסקים בנושאי גיוון 

 המפה ;אתר הפורום מפרסם חומר הדרכה כגון "מפת הדרכים בתעסוקה מגוונת" .מעשיים כלים

 ליישום הצעדים את מפרטתו העסקה מגוונת ביישום האסטרטגיה להגדרת מנחות שאלות מציגה

 עם ראיונות גם למצוא ניתן באתר .בארגון מרכזיים תפקידים בעלי של תפקידם ואת האסטרטגיה
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 תהליך ושלבי שונות בחברות שפותחו המודלים את המתארות מצגות ,עסקיות בחברות גיוון מנהלי

    . חברותב היישום

  2222 ציונות 4.6

 פועלת. היא  העסקי במגזר חברתי אקטיביזם לקידום 3778-ב שהוקמה עמותההיא  "0000"ציונות 

משתמשת בפורום  עמותהה. גיוון מדיניות ובעיצוב הארגונית דעותבמּו העסקה מגוונת להטמיע

ארגונים  עםו, העסקי במגזר העסקה מגוונתב לצורךהמודעות  את לחזקהמעסיקים שלה כדי 

 . טווח-ארוך בתהליךעובדת  היאמסוימים 

 מסוימת אוכלוסייה בעלת ייחודיותהמתמחות בשילוב בעבודה של  עמותות 4.1

( ו"עולים ביחד" )מתמחה ערבים אקדמאיםבעבודה של  שילובב" )מתמחה משווה"קו  כגון עמותות

ייצוגן מול  אמצעותב אוכלוסיות ייחודיותם ( פועלות לקידואתיופיה יוצאי אקדמאים שילובב

מידע למעסיקים על המאפיינים של הקבוצות וכיצד אפשר  העברתלמעסיקים בכנסים, פגישות וכו'; 

 כןו אוכלוסיות ייחודיותמ אנשים של חיים קורות הפנייתללהתגבר על מכשולים בדרך להעסקתן; 

תהליך  שלמקצועי ואישי צמוד לעובד )ולמעסיק, במידת הצורך( לאורך כל השלבים  ליווי למען

   הקליטה בתעסוקה. 

 "ת התמ משרד – נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה 4.4

 המגוונתהעסקה ה בתחום. אפליה מניעת הוא העיקרי פעילותה נושא. 0007-ב לפעול התחילה הנציבות

הזדמנויות ההנציבות עוסקת בייעוץ משפטי למעסיקים על האסור והמותר מבחינת חוק שוויון 

 מעסיקים של גיוון ותכניות גיוון הצהרותמדיניות כגון  מסמכי בדיקתב . כמו כן היא עוסקתבעבודה

 על"ל מחו חומר הפצתבו העסקה מגוונת בנושא סדנאות העברתבבחוק,  יםעומד םכדי לוודא שה

 .גיוון להטמעת מודלים ועל העסקה מגוונת

  המשפטים  משרד –שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות  נציבות 4.1

. 3778-"חהתשנ ,מוגבלות עם לאנשים הזדמנויות שוויון חוק מכוח 0000 באוגוסט הוקמה הנציבות

 אחד  – חיים תחומי במגוון מוגבלות עם אנשים של השתלבותם ולקידום אפליה למניעת פועלת היא

 עם אנשים של זכויות על מידע הפצת עומדת התעסוקה בתחום פעילותה במוקד. הוא תעסוקה מהם

 .לתעסוקה הקשורות מוגבלות

 "ת התמ משרד –לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה  המטה 4.1

ופועל במספר מישורים: פרסום מידע מפורט בעבור מחפשי עבודה  התעסוקה בתחום מתמקד המטה

עם מוגבלות על אודות שכר, זכויות עובדים ואפשרויות תעסוקה; הפצת מידע בקרב מעסיקים בדבר 

אנשים עם מוגבלות; פיתוח תכניות לשילוב אנשים עם  של ההכלים של משרד התמ"ת לעידוד העסק

 אנשים של השתלבותם לקידום( "הפתוח המעגל"רום של עסקים )ות במגזר הציבורי ויצירת פומוגבל

 בהשמת העוסקים הגופים כלמעסיקים בשיתוף  קשריל םכיום מפעיל המטה גם מרכזי .מוגבלות עם

 .מוגבלות עם אנשים
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 בישראל העסקה מגוונת ליישום מודל. 7

 שהוצגו כפי – מהעולם מיטביים יישומים על מבוסס בישראל העסקה מגוונת של וניהולליישום  המודל

וגופים עסקיים  "דלויט", "0000ציונות " ייד-לע בישראלועל מודלים שפותחו  – הספרות בסקירת

 מינוי, ארגוני שיח פיתוח, עסקיים וצרכים מטרות ניתוח, ההנהלה גיוס את. המודל כולל נוספים

-רב גיוון תכנית של ןהבניית ,גיוון הצהרת תכוללה העסקה מגוונת מדיניות בניית, לתחום ממונה

 )סך בארגון מדידות, בארגון העסקה מגוונתל תשתית הקמתתרבותיות, -בין הכשרותו כתובהשנתית 

, חסמים איתור'(, וכד שונות בדרגות המועסקים מספר, אוכלוסיות ייחודיותממספר העובדים  כל

   . והטמעתן היוזמות יישום כןו פתרונות יצירת

  העסקי במגזר מגוונת העסקה יישום. 8

 היא העסקה מגוונתבישראל שפועלים לקידום  מעסיקיםהעיקרית של  המוטיבציהלחו"ל,  בדומה

 מוצריהם פיתוחהצורך בעובדים והבנת היתרונות של העסקה מגוונת מבחינת  – עסקית מוטיבציה

 . ושיווקם

 במסגרת שרואיינו המעסיקיםידי -על שיושמו המרכזיות העסקה המגוונתה אסטרטגיות להלן

 :המחקר

 מחויבותה את המסבירה רשמית גיוון הצהרת יש חברות במספר :גיוון הצהרת - פורמלית מחויבות

 .לגיוון החברה של

תרבות,  פרסום מודעות דרושים בלשון זכר ונקבה, מבחני מיון מותאמי :הגיוס בתהליך התאמות

 .תרבות רגישיהגמשת קריטריונים לקבלה, קבוצות מיון מגוונות וניהול ראיונות עבודה 

 חלק יהוו העובדים שכל היא העסקה מגוונתב הארגון עובדי הכשרתב המטרה תרבותית:-בין הכשרה

לעובדים  נותנתו ההנהלה מבחינת הנושא חשיבות את משדרת ההכשרה. שפה באותה וידברו מהמאמץ

  .אוכלוסיות ייחודיות עם לעבודאת המידע והכלים המעשיים 

-IBM-ואינדיגו - HP:גיוון מנהלי יש בישראל חברות בשתי :מגוונתההעסקה ה בתחום תפקידים בעלי

פרויקטים הקשורים לגיוס עובדים  הפעלתב החלהיזמה ואינדיגו מנהלת תחום הגיוס --HPב. ישראל

 ". רסיטיוודיי"מנהלת  הפורמלי התואר את קיבלה בהמשך. בתמיכת מנכ"ל החברה ,ממגוון מגזרים

 אוכלוסיות ייחודיותהמעסיקים שרואיינו נוטים להתמקד באחת עד שלוש  :יעד אוכלוסיות הגדרת

 שהם מעוניינים לקדם בתוך החברה.

 שהם יותאוכלוסיות ייחודמ האנשים למספר כמותיים יעדים קובעים מעסיקים :העסקה יעדי

  זמן מוגדרת.  תתקופ במשך לגייס שואפים

 גבירלה דרכים שכללה העסקה מגוונת תכנית כתבו מעסיקים מספר: להעסקה מגוונת כתובה תכנית

 את המודעות הארגונית סביב גיוון, הכשרת גיוון, הגדרת יעדים וקביעת מדדים. 

 בונים)איך  הכללהבו גיוון בהגדרת עוסקיםה "גיוון צוותי"ב למשל מדובר :מגוונת העסקה קבוצות

 ( ובאופן שבו מוציאים לפועל את התכניות. הרצויות התוצאות הן הומ תכנית
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העסקה ב הקשורות לפעילויות במיוחד תקציבים מקצות חברות מספר :מגוונת העסקהל תקציבים

 '. דתרבותיות וכ-רב הכשרות, גיוון מנהלי של משכורות מכסה התקציב. מגוונת

מעסיקים מפעילים פרויקטים שמטרתם העצמה  :בעבודה וקליטה מסוימים לתפקידים הכשרות

 בארגון.  שילובם היא פיתסוה. המטרה אוכלוסיות ייחודיות בני עובדיםוהכשרה של 

 ,אתניים מיעוטים לקידום הפועלותקשרים עם עמותות  מקיימים המעסיקים :עמותות עם קשרים

 .הןמאפייניגם מקור מידע על ו ייחודיות אוכלוסיותמ עובדים גיוסל ראגמ הן אלה שעמותות מפני

 אוכלוסייה ייחודיתלמעסיקים רבים יש הערכות גסות בלבד של מספר העובדים מכל  :מדידה

פורמלית כדי לבדוק במדויק  מדידה ניסיוןשל  בעיצומוכעת  יםתוננ מעסיקים כמה. אצלם המועסקים

 מועסקים אצלם. אוכלוסיות ייחודיותמכמה אנשים 

 שנתי או רבעוני, חודשי דוח להנהלה מכינים אנוש משאבי צוותי :מגוונת העסקהב התקדמות דיווחי

 שגויסו לחברה. אוכלוסיות ייחודיותמעל מספר האנשים  מצומצם

הוקרה למנהלים שפעלו  ביטויי – תגמולהמעסיקים שרואיינו היו שדיווחו על מתן  קרבב :תגמול

 צוותים של מנהלים רק משתתפים שבותרבותי -רב ניהול בנושא כנס או המגוונתהעסקה להגברת ה

 .מתנה מקבלים והמצטייניםתרבותיים -רב

 מעסיקים ידי-על שדווחו כפי, העסקה מגוונת ביישום הקשיים. 9

 שבהם נתקלו:  הקשיים אלה)ברובם אנשי משאבי אנוש(,  המעסיקים דיווחי פי-על

 קדומות של מנהלים, העלויות  דעות בשללהנהלה  העסקה המגוונתה נושא"למכור" את  קושי

  הקצר בטווחרווח כלכלי  ואבדן אוכלוסייה ייחודיתהכרוכות בקליטת עובד מ

 טען שהסיבה לפיטורין הייתה שי הדאגה בשל ייחודית אוכלוסייהמ עובד לפטר ישוקמ חשש

 אפליה 

 מסוימות  ייחודיותאוכלוסיות ל פיזיות והתאמות הסעות בהספקת צורך 

 מיון במבחני אוכלוסיות ייחודיותמ מועמדים של נמוכים ציונים  

 שוויון הזדמנויות בעבודה  נציבותמודעות לגבי הקמת -אי 

 אוכלוסיות ייחודיותלקידום  פעילויותשחשש ובעקבותיה מעסיקים  בקרב החוק של הבנה אי 

  ת.וחוקי ןאינ

  שרואיינו המעסיקים לדעת, לארגון המגוונת העסקהה יתרונות. 11

ינו מעסיקים בחו"ל: פתרון למחסור יהמעסיקים הישראלים שרואיינו ציינו חלק מהיתרונות שצ

אוכלוסיות ; עובדים מןגיוס עובדים מאוכלוסיות שקודם הייתה נטייה להתעלם מהידי -עלבעובדים 

 נוטים יותר להתמיד בעבודה; שיפור במוניטין של החברה. ייחודיות

  סיכום .11

 מובילים ציבוריים גופים מספר כיום ישיחסית בישראל.  חדשה ההעסקה המגוונתשל נושא  הבולטות

 שוויון נציבות", "0000 ציונות" ,"בתעסוקה לגיוון הישראלי הפורום", "תבת-'וינטג" :בתחום זה
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במשרד  "מוגבלות עם לאנשים הזדמנויות שוויון נציבות"במשרד התמ"ת,  "בעבודה הזדמנויות

לקידום העסקה  פועליםאלו  גופים. במשרד התמ"ת "מוגבלות עם אנשים לשילוב המטה"המשפטים ו

בארגון,  העסקה המגוונתיצירת מודעות בקרב מעסיקים גדולים והטמעת רעיון ה ידי-לעמגוונת 

הכשרת בעלי תפקידים רלוונטיים וייעוץ והדרכה בשלבים הראשונים של יישום מדיניות גיוון. המודל 

 רבה במידה שואב, הננקטות בישראל, כולל אסטרטגיות הפעולה העסקה מגוונתשל יישום 

 פחות מפותחתההבניה של התפקידים בארץ , אולם הברית בארצות הנהוגות מהפרקטיקות

למשרות כניסה  ועדיין מוגבל ברוב אוכלוסיות ייחודיותמ עובדים גיוס .בהרבה קטנים םוהתקציבי

(entry level jobs).  גבוהות ברמות במשרות מאוכלוסיות ייחודיותמעטים הדיווחים על קליטת עובדים 

 עדיין אין נתונים לגבי שינויים במספרכמו כן  ם למשרות כאלה.מהארגונית או על קידו בהיררכייה

עם  וגם לא מסקנות לגבי היעילות של אסטרטגיות שונות. אוכלוסיות ייחודיותהמועסקים הנמנים עם 

ובעקבות התרחבות הידע בתחום  העסקה מגוונת, לאור הגידול במספר המעסיקים המתעניינים בזאת

 זה יש מקום לתקווה שייצוגן של אוכלוסיות ייחודיות בכל רמות התעסוקה ישתפר. 

 העסקה מגוונתלהכשרת מנהלי  המחקר הוצגו לפני ועדת ההיגוי של המחקר ובקורס הראשוןממצאי 

 והפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה. "תבת" מטעם
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 תודות

 אשר יזמה את המחקר.  ,"תבת""לית מנכ, שלח סיגל ר"לד תודה

לנו  פקהישס הרב המידע על, בתבת מעסיקים קשרי פיתוח תחום מנהלת, סלבין ליעל מיוחדת תודה

 ועל הערותיה המועילות לטיוטת הדוח. 

אבנד שהאירה את עינינו בסוגיות חשובות בתהליך ההכשרה של -כן שלוחה תודה לתמי רייזר כמו

 . בארגוניהם אוכלוסיות ייחודיותמאנשי משאבי אנוש הפועלים בתחום קליטת עובדים 

 אינדיגו, HP, "שטראוס") השונותברות נתונה תודתנו לבעלי התפקידים העוסקים בנושא בח ולבסוף

CBC קלים למשקאות החברה, IBM-עלוחברת החשמל הם רק חלק מהן(  "הפועלים בנק", ישראל 

 . העסקה מגוונת, קשייהם והישגיהם בדרך הארוכה למימוש המלא של סיונםיבנ אותנו תפוישש

 .לדפוס הבאתו עלוללסלי קליינמן  הדוח עריכת עלולרעיה כהן  אלון לבלהה תודה

 



 

 

 ענייניםה תוכן

 1            מבוא

 2        לאומית-חלק א: סקירת ספרות בין

 2           הלסקיר מבוא

 3       העסקה מגוונת בניהול מיטביים יישומים. 3
 3        פורמלית מחויבות על הצהרה 3.3
 4          מדיניות גיוס 3.0
 4          פיתוח מקצועי 3.6
 5      העסקה המגוונתבעלי תפקידים בתחום ה 3.5
 6        העסקה מגוונתפורומים ל 3.4
 7      רווח למטרת שלא ארגונים עם קשרים 3.3
 7          מגוונת העסקה פרסי 3.9
 7           מדידה 3.8

 10        של העסקה מגוונתניהול ה יעילות. 0

 11      העסקה מגוונתבין מאפיינים ארגוניים ל הקשר. 6

 12        הארגון על העסקה מגוונת תהשפע. 5

 14        חלק ב: התפתחות התחום בישראל

 14          בארץ נעשהל מבוא

 16       בארץ מעסיקים ועמדות היעד אוכלוסיות. 4
 16        היעד תואוכלוסי הגדרת  4.3
 16  אוכלוסיות ייחודיותמ אנשים העסקת: מעסיקים של ופרקטיקות עמדות  4.0

 18    העבודה בשוק אוכלוסיות ייחודיות לקידום הפועלים בארץ גופים. 3
 19       )תנופה בתעסוקה( "תבת-'וינטג"  3.3
 20          "מעָלה"  3.0
 20       "בתעסוקה לגיוון הישראלי הפורום"  3.6
 21         "אלפיים"ציונות   3.5
 21   תומסוימ תוייחודי ותאוכלוסיהמתמחים בשילוב בעבודה של  ופיםג  3.4
 22  והתעסוקה המסחר, התעשייה משרד –נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה  3.3

 23   המשפטים משרד – מוגבלות עם לאנשים הזדמנויות שוויוןנציבות  3.9
 23   "תהתמ במשרד העבודה בשוק מוגבלות עם אנשיםהמטה לשילוב  3.8

 24        בארץ העסקה מגוונת ליישום מודל. 9

 25       בארץ העסקיבמגזר  העסקה מגוונת יישום. 8

 32     מעסיקים ווחוישד כפי, העסקה מגוונת ביישום הקשיים. 7
 32 בפרט ספציפיות אוכלוסיותהעסקה מגוונת בכלל והעסקת  כלפימנהלים  עמדות  7.3
 33    האוכלוסייה הייחודית במאפייני שמקורם מיוחדים צרכים  7.0
 33          המיון תהליך  7.6
 33      העסקה מגוונת  לגביהבנה -אי או ידע חוסר  7.5

 34    קים שרואיינוהמעסי לדעת, הריאיון לעת נכון, המצב הערכת. 30

 35            ביבליוגרפיה



 

 

 רשימת הלוחות

  בארץ מעסיקים ועמדות היעד אוכלוסיות: 1 פרק

 17 מגוונת העסקה כלפי מעסיקים עמדות:  3 לוח

   ארגוןב/בעסק בפועל מתהקיי העסקה המגוונתה מידת לגבי מעסיקים הערכת :0 לוח
 לעבר ובהשוואה כיום שלהם
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 רשימת התרשימים

  על הארגון מגוונת העסקהת : השפע6פרק 

העסקה ל פעילה מדיניות עם לפי דיווחי חברות העסקה מגוונת של היתרונות: 3 תרשים
  מגוונת
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 15     35-04 גילאי אוכלוסיית, דמוגרפית תחזית: 0 תרשים

 קיפאון בהינתןבכלל המשק  התעסוקה שיעורי על הדמוגרפית התחזית השלכות: 6 תרשים
 אוכלוסייה קבוצת כל של התעסוקה בשיעורי
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