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בתפקידי ניהול בכירים  הערביתתת ייצוג של נשים מהחברה 
(שירות ציבורי וחברה אזרחית, עסקיים)בארגונים גדולים 

הגדרת הבעיה-מאיפה התחלנו



2015ס "נתוני למ, 25-64בני , משלחי יד של מועסקים לפי קבוצת אוכלוסיה* 

ייצוג נשים בתפקידי ניהול
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מוסלמיות נוצריות   דרוזיות יהודיות   ערבים יהודיים



על אף העלייה בשיעורי תעסוקה והשכלה  
ערביותגבוהה בקרב נשים 
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ס"הלמעיבודים לנתוני : מקור

(20-24גילאי )נתוני הבוגרים לתואר ראשון מחולקים בממוצע חמישה שנתונים של הקבוצות השונות  * 

הנתונים אינם כוללים את הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה  ** 

מגמת עלייה בשיעורי ההשכלה הגבוהה בקרב  
נשים ערביות

בחלוקה לפי מגדר וקבוצת אוכלוסייה,  שיעור מקבלי תואר ראשון ביחס לשנתון
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יהודיות לא חרדיות ואחרות חרדיות נוצריות דרוזיות (ללא דרום)מוסלמיות  מוסלמיות בדרום

אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהכחעיבודי החוקרים לסקרי : מקור

2001-2016, לפי קבוצות אוכלוסיה, 25-64שיעור התעסוקה של נשים בגילאים 

מגמת עלייה בשיעורי התעסוקה של נשים 
ערביות



משכילות  
ומשולבות 

בתעסוקה אך  
בשכר נמוך  

2016ס"הלמשלהוצאותלסקרעיבודים:מקור

גברים ממוצעשכר 

יהודים לא  

חרדים

נשים  

יהודיות לא 

חרדיות

נשים ערביותגברים ערבים

20,204₪תואר ראשון ומעלה

(93%)

11,630₪

(87%)

12,530₪

(92%)

8,004₪

(73%)



פוטנציאל חברתי וכלכלי-הון אנושי איכותי? מה המשק מרוויח

בתוך  להשתלב ערביות צעירות אמון ומוטיבציה בקרב נשים ?מה החברה הערבית מרוויחה
: ו–שיפור מצב כלכלי ; האלו ולשאוף לקידום ולהשפעההארגונים 

הצדקה חברתית לעיסוק בבעיה  

מוביליות חברתית תעסוקתית 
תוך דורית ובין דורית  



המיזם



מבט על

תת ייצוג  : הבעיה
של נשים ערביות  

בתפקידי ניהול בכיר 
בארגונים גדולים  

ייצוג גדול יותר של  : תיאוריית השינוי
נשים ערביות בתפקידי ניהול יוביל  

להגברת אמון ולעידוד צעירות ערביות  
נוספות להשתלבות בארגונים גדולים  

ובתחומים חדשניים

:יעדים ומדדי תוצאה
קידום בפועל של -

מנהלות בתפקידי ניהול 
העלאת תחושת -ביניים 

הדחיפות בקרב ארגונים 
לגבי קידום ערביות

–הטמעה יישום 
קהילת נשים ופורום 
לחשיבה חדשנית 
על קידום נשים  

ערביות

מדידה למידה  
והערכה  



האימפקט
?הרצוי 

הגברת מוביליות חברתית  
תעסוקתית של נשים ערביות  

באמצעות ייצוג הולם של נשים  
ערביות בתפקידי ניהול בכירים 

.בארגונים גדולים



העלאת מספר הנשים הערביות  •
בתפקידי ניהול בכיר בארגונים 

בכירים

העלאת הייצוג

הגברת האמון של החברה הערבית ביכולת להשתלב •
ולהשפיע בחברה הישראלית

יצירת מודלים להצלחה עבור הקהילה הערבית•

הגברת האמון של המערכת בפוטנציאל הטמון בקידום  •
נשים ערביות

הגברת אמון העלאת שיעור הצעירות הערביות •
שפונות ללימודים בתחומים חדשניים

העלאת שיעור הצעירות הפונות •
שירות )למשרות בארגונים גדולים 

(מגר עסקי וחברתי, ציבורי

רווח כלכלי , גיוון–מימוש פוטנציאל •
חברתי לארגון

מוביליות ומיצוי  
פוטנציאל

תיאוריית השינוי



תוצאות ביניים:

בתפקיד ניהול ביניים לתפקיד ניהול  , בפועל, קידום נשיםפרט

(25%יעד ) שנים 3בכיר בטווח של 

העלאת תחושת הדחיפות בקרב ארגונים גדולים לגבי חשיבות  מערכת

.  נושא קידום נשים ערביות לתפקידי ניהול בארגונים שלהם

תוצאות לטווח ארוך:

העלאת מספר הנשים הערביות בתפקידי ניהול בכיר בארגונים פרט

(.בהמשךשיוגדרו בתפקידים ספציפיים )גדולים 

ללקיחת אחריות על תכנון וביצוע  , הנעת הארגונים השותפיםמערכת

ערביותפעולות בתוך הארגונים שלהם המיועדות לקידום נשים 

תוצאות



פעילות בשלושה צירים מרכזיים

פורום מובילי 
מערכת –שינוי 

ארגונים )
(וממשלה

קהילת נשים  
מובילות 

תקשורת 



ארגונים וממשלה  -פורום מובילי שינוי
. א

 לחשיבה על פתרונות חדשניים לקידום נשים ערביות בתפקידי ניהול-פורום:

המטרה לעורר תחושת דחיפות  . של ארגונים בכירה ( א''משלי ''סמנכ, לים''מנכ)בכירה מורכבת מנציגות 
.  ארגוניםבקרב ומעורבות 

:  תפקיד הפורום 
הגדרת הבעיות הדיפרנציאליות במגזרים השונים✓
איתור הזדמנויות וחשיבה על פתרונות  ✓
יישום פעולות ופרקטיקות בתוך הארגונים לקידום נשים לתפקידי ניהול✓



לקידום נשים ערביות  LIGHT UPקהילת . ב
בתפקידי ניהול

 מתן ידע כלים ומיומנויות לאישה ערביה בתפקידי מפתח  בקידומה המקצועי בעולם  -פרט
.העבודה

קהילהLIGHT UP  -ועבודה כקהילה  , בניית קבוצת עמיתות בטוחה ופתוחה כבסיס לפיתוח אישי
.תומכת בהמשך



תקשורת 
. ג

  פרט

.בתוך התהליך, תקשור הסיפורים של הנשים ראיונות עם משתתפות



השפעה  
והובלת שינוי

קידום  
ופיתוח  
קריירה

חזון  
ותמונת  

עתיד

מנוע ההתפתחות LIGHT UP-קהילת ה



חזון  
ותמונת  

עתיד 

מפגש  
ראשון

מפגש  
עשירי

קידום 
ופיתוח  
קריירה

מפגש  
שלישי 
רביעי 

חמישי 
שביעי 
תשיעי  

השפעה  
והובלת  

שינוי

מפגש
שני 

שביעי 
שמיני 

ז לפי מפגשים  "לו–צירי ההתפתחות 



קהילת הנשים המנהלות–מרכיבי הפעילות ב 

10 שעות כל מפגש אחת לחודש4–מפגשים קבוצתיים.

2פגישות רוחב קהילה.

  הצמדת מנטורית לכל משתתפת במהלך המיזם–מנטורינג מובילה למובילה.

 (.אופציונלי)כל משתתפת חונכת צעירה ערבית –מנטורינג

תכנון והובלת פרויקט בקהילה.



מוטיבציות וידע של המשתתפות לפעולה שמקדמת את נושא  , כלים" תרגום: "המטרה
.  הייצוג ההולם של נשים ערביות בתפקידי ניהול בכיר

 מחקר ועוד–פורום -רעיון-נייר עמדה-תכנית-פעולה: סוגי הפרויקטים

 לרשות המשתתפת במיזםמשאבים שעומדים  :

 עם צוות אישי  התיעצות וליוויLIGHT UP.

 קהילת הLIGHT UP.

 התהליךכלים קבוצתיים מתוך.

מינטורינג.

 האב החברתי –הכוורת.

"LIGHT EFFECT"פרויקט 



מינטורינג

ציר קידום אישי: מינטיז " מטרת תהליך המינטורינג 
להתפתחות בקריירה אלו הם  ,בעזרת קשר בין האנשים, כלי חניכה אשר מסייע

יחסים שיש בהם מרכיב התפתחותי והם מהווים ליווי בצומת מסוימת בחיי  
.הקריירה 

.יההשפעה והובלת השינוציר : מינטורמטרת להיות 

 חברתית על דור חדש של נשים ערביותהשפעה.

יכולת לתת ולתרום למען הקהילה.

הקניית ידע וכלים לניהול תהליך החניכה.



עקרונות מנחים  

תהליך חוויתי משתף

קבלת ידע תיאורטי

מפגש עם מומחים

סדנאות למתן כלים ומיומנויות אישיות

תהליך קבוצתי דינמי

הובלת פרויקט בקהילה

קבלת ומתן מנטורינג

אחריות אישית ללמידה עצמית

"יומן מסע"



מפגשים רוחביים

 (10-ו9בין מפגשים )מפגש רוחבי ראשון

קבלת פידבק על    , סדנה מסכמת לנושא ההשפעה החברתית ויצירת השינוי
"יומן המסע"

 10לאחר מפגש -מפגש רוחבי שני

ותכנית הפעולה על ידי  , הפרויקטים, הצגת התוצרים, מפגש סיכום חגיגי
המשתתפות



ָלָחה ַהצְּ .בְּ


