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אודות המרכז להעצמת האזרח

המרכז הישראלי להעצמת האזרח הינו עמותה הפועלת בתחומי הממשל, ועוסקת באפקטיביות 

המגזר הציבורי ויכולות הביצוע של הרשות המבצעת. המרכז מתמקד בתהליכי יישום מדיניות, 

ובהיבטים שונים הקשורים לתפקוד הממשל ויכולתו לממש להוביל שינויים לטובת הציבור. במסגרת 

זו, מפעיל המרכז את מיזם ״המוניטור״, הכולל מעקב וניטור אזרחי אחר יישום החלטות ממשלה 

וחוקי כנסת והנגשתם לציבור. ״המוניטור״ מסייע בהבנת תהליכי ממשל ויישום מדיניות באמצעות 

יצירת תשתית ידע רחבה, אמפירית ואינטגרטיבית של תהליכי יישום ההחלטות. מטרת ״המוניטור״ 

היא לקדם את טיוב עבודת הממשל בישראל ולהגביר את ההיכרות והמעורבות האזרחית בתחומי 

העשייה של המגזר הציבורי.

CECI

אודות מעש

עמותת מעש פועלת לחיזוק ולהתחדשות השירות הציבורי בישראל באמצעות השתלבות דור משרתי 

ציבור צעיר, איכותי ומקצועי. מעש פועלת לשינוי התנאים מערכתיים לכניסת הון אנושי איכותי 

ומקצועי לשירות הציבורי על ידי הגברת היצע ההזדמנויות והרחבת ערוצי הכניסה למערכת. מעש 

פועלת בכלים אזרחים מגוונים בכדי להשפיע על קידום תהליכים, מדיניות ופעולות המכוונים לשיפור 

והתחדשות שיטות הפעולה הנוגעות לניהול המשאב האנושי. בנוסף פועלת העמותה להגברת העיסוק 

הציבורי, התקשורתי והאזרחי בעתיד השירות הציבורי.



דו"ח המעקב נכתב במסגרת פרויקט "המוניטור" של המרכז להעצמת האזרח 

המבצע ניטור ומעקב אחר יישום החלטות ממשלה ובשיתוף עמותת ״מעש״ 

לחיזוק ולהתחדשות השירות הציבורי בישראל.

הדו"ח נכתב על ידי מעין חלבי, תחקירנית בפרויקט המוניטור ובהנחיית 

נועה רוזנפלד, מנהלת תחום ממשל במרכז להעצמת האזרח ורחלי אדרי, 

מנכ"לית מעש. 
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נשים בשירות המדינה

בדומה לנעשה בשוק העבודה, גם בשירות המדינה מתקיים אי־שוויון תעסוקתי בין נשים לגברים. למרות המאמצים 

שנעשו לאורך השנים כדי לקדם נשים — שיעורן הולך ויורד ככל שהדרגה והתפקיד בכירים יותר. כמו כן קיימים פערי 

שכר בין גברים לבין נשים. בנוסף, קיימים עדיין מקצועות בהן חל בידול תעסוקתי, ורוב המועסקים בהם הם גברים. 

נתונים על נשים בשירות המדינה: 

בשירות המדינה — הכולל את משרדי הממשלה ויחידות הסמך — מועסקים כיום 75,455 עובדים, שיעור הנשים 	 

מקרב העובדים הוא 62%. 

בשנת 2012 היוו נשים רק 32% מתוך הסגל הבכיר1. בשנת 2014 עלה מספרן ל־38% ובשנת 2015 טיפס המספר 	 

ל־2.44% 

נשים בסגל הבכיר בשירות המדינה

אחוז הנשיםשנה

201232%

201338%

201544%

בבתי החולים הממשלתיים מהוות נשים 70% מכוח העבודה אך שיעורן בהנהלות הבכירות הוא 20% בלבד.	 

בחינת המכרזים בשירות המדינה מלמדת כי בשנת 2015, 58% מסך המועמדים שהגישו מועמדות הנן נשים, ו־61% 	 

מהמועמדות שנבחרו לתפקיד וזכו במכרז היו נשים. כלומר, מספר הנשים שזכו במכרזים היה גבוה ממספר הגברים. 

עם זאת, ככל שעולים בדרגות הבכירות אחוז הנשים פוחת והופך לנמוך יותר מאחוז הגברים. מתברר שיותר נשים 

ניגשות למכרזים וזוכות בהם בדרגות הנמוכות, בעוד שיותר גברים ניגשים וזוכים במשרות הבכירות.

פילוח מועמדים וזכויות לפי נשים וגברים בדירוגים הנבחרים

זכיותמועמדויותמועמדים
9%15%נשים — סגל בכיר3

19%26%גברים — סגל בכיר
90%84%נשים — סגל זוטר4

82%73%גברים — סגל זוטר

50 ממשרדים, המהווים 67% מכלל המשרדים, לא עמדו ביעדים הדיפרנציאלים לקידום נשים לשנת 2015. 16 	 

משרדים עמדו ביעד הדיפרנציאלי ו־9 משרדים עמדו ביעד באופן חלקי. 

בדרג מנכ"לים ומקביליהם, הממונים ע"י השרים כמשרות אמון. רק 23% נשים. 	 

1  הסגל הבכיר בשירות המדינה כולל 1,899 משרות.

2  על פי דוח בקרה מסכם קידום שוויון מגדרי שנת 2015, אגף בכיר בקרת ניהול ההון האנושי, נציבות שירות המדינה, דצמבר 2016. 

3  דרגה 42 ומעלה בדירוגים הנבחרים: מנהלי, מח"ר, מהנדסים, פרקליטים ורופאים. 

4  דרגות 41-39, בדירוגים הנבחרים: מנהלי, מח"ר, מהנדסים, פרקליטים ורופאים. 
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במשרות בכירות. ב־18 משרדים יש ייצוג גבוה של נשים, מעבר ליעד. 60 משרדים אינם עומדים ביעד לקידום 	 

נשים. בסגל התיכון )עתודה לניהול(, המצב טוב יותר, בחינת העמידה ביעד של 50:50 נשים גברים במשרות בסגל 

התיכון מעלה כי 43 משרדים עומדים ביעד 50:50 )וכי ב־40 משרדים מתוכם ייצוג הנשים עובר את היעד(. 49 

משרדים אינם עומדים ביעד. 

פערי שכר בין נשים וגברים. הפערים המגדריים ניכרים גם בתלושי השכר והם נובעים מרכיבי שכר נלווים )כוננויות, 	 

הוצאות רכב, תקני רכב, שעות נוספות(. כך למשל, ככל שעולים בהיררכיית רמות תקן הרכב הולך וקטן אחוז 

הנשים ביחס לאחוז הגברים. בשתי רמות השירות הגבוהות ביותר מקבלים 52% מהגברים החזר הוצאות רכב זאת 

ביחס ל־34.4% מהנשים באותן רמות.

ברכיב השעות הנוספות, ככל שעולים במכסת השעות הנוספות המוקצות לעובדים במשרדי הממשלה, גדל אחוז 

הגברים. קיים פער משמעותי )18%( בהקצאת מכסות שמעל 30 שעות נוספות במשרדי הממשלה לטובת הגברים. 

בנוסף, בממוצע במשרדי הממשלה נשים מנצלות את מכסת השעות הנוספות שלהן פחות מגברים.

ברכיב הכונניות קיים פער של כ־8% בהקצאת מכסות כוננויות בין גברים ונשים. מאוכלוסיית הנשים המקבלות 

כוננויות, כ־61% מקבלות הקצאה של 3-1 כוננויות. יתר הנשים, כ־39%, מקבלות הקצאה גבוהה יותר של כוננויות 

)יותר מארבע( לעומת אוכלוסיית הגברים שמתוכה כ־47% מקבלים הקצאה זו. כמו כן, עולה כי אחוז הנשים והגברים 

המנצלים את מכסת הכוננויות הוא זהה ומסתכם בניצול ממוצע של כ־90% בכל הקצאה.
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ועדת שטאובר לקידום ושילוב נשים בשירות המדינה

ביוני 2013 דנה הממשלה ברפורמה המתוכננת בניהול ההון האנושי בשירות המדינה, ועיגנה את קידומה בהחלטת 

ממשלה )418(. על פי בקשת יו"ר ועדת השרים לקידום מעמד האישה דאז, שרת התרבות והספורט לימור לבנת, נקבע 

באותה החלטת ממשלה כי מעמדן של נשים בשירות המדינה ייבחן על ידי צוות ממשלתי. בעקבות החלטה זו מינה 

נציב שירות המדינה, משה דיין, את הוועדה לקידום נשים בשירות המדינה, בראשות דלית שטאובר. הוועדה התבקשה 

לבחון את מעמדן של נשים בשירות המדינה, קידומן, תנאי עבודתן ושכרן ולהגיש את מסקנותיה לממשלה. היא סיימה 

את עבודתה ביוני 2014, והממשלה אימצה את המלצותיה ואת המתווה ליישומן בהחלטה שמספרה 1697. 

המלצות הוועדה עסקו במגוון נושאים, בהם תכנית חומש לייצוג הולם של נשים הקובעת יעדים דיפרנציאליים לכל 

משרד ממשלתי; קביעת דרכי איתור אקטיביות לנשים, הגברת השקיפות על הקצאת רכיבי שכר משתנים )המייצרים 

את הפער בשכר בין גברים ונשים בשירות המדינה, כגון: שעות נוספות, כוננויות, החזר הוצאות רכב( קידום איזון 

"חיים־עבודה" באמצעות פיילוט לשעות עבודה מהבית וכן באמצעות הקמת קייטנות לילדי העובדים. ההמלצות כללו 

גם את "אות המעסיק המתקדם" שמטרתו לתמרץ את המשרדים לעמוד ביעדים שהוגדרו. לראשונה הוחלט גם על 

הטלת סנקציות על משרדים שלא יעמדו ביעדי הייצוג ההולם.

הייחודיות במסקנות ועדת שטאובר נובעת מכך שההמלצות מהוות תכנית עבודה מפורטת ומעשית, המציבה יעדים 

בני־השגה ולוחות זמנים ברורים שאמורים להוביל לייצוג הולם ושוויוני בדרגות הבכירות בשירות המדינה תוך שנים 

ספורות.  

באוקטובר 2014 התקבלה החלטת ממשלה נוספת )2043( שכותרתה "קידום נשים ושילובן בשירות המדינה". החלטה 

זו הקצתה ליישום המתווה תוספת תקציב של 2.75 מיליון שקל.

בהחלטת הממשלה נקבע כי ועדת ההיגוי לרפורמה בניהול ההון האנושי בשירות המדינה, שהוקמה מתוקף החלטה 418, 

תלווה את יישום ההמלצות המפורטות בדו"ח שטאובר, והתכנית לקידום נשים הפכה לחלק בלתי נפרד מהרפורמה 

הכוללת בשירות המדינה. כך, למשל, הנחיות נציב שירות המדינה לתכנון בתחום ההון האנושי לקראת גיבוש תכנית 

עבודה לשנת 2015, כללו פרק שלם שהתייחס לקידום נשים, תוך הצבת יעדים וקביעת לוחות זמנים שעל המשרדים 

ויחידות הסמך לעמוד בהם.

בתאריך אוקטובר 2015 השלים המרכז להעצמת האזרח דוח מוניטור ראשון שעקב אחר ישום דוח ועדת שטאובר. 

הדוח בחן את ביצוען בפועל של המלצות הוועדה. הדוח הציג תמונה מורכבת, ומצא לצד סעיפים שיושמו במלואם, 

גם סעיפים שיישומם מתעכב מאוד.  ניתן היה להבחין כי הסעיפים הקשורים בהוצאת הנחיות/חוזר נציב, הנוגעים 

לקביעת נהלים ומדיניות — קודמו היטב. מנגד, סעיפי החלטה שיישומם דורש עבודה תהליכית ובניית תשתיות חדשות 

בתוך המשרדים לא יושמו כראוי ביחס ללוחות הזמנים המתוכננים, ביניהם יישום קידום פיילוט שעות עבודה מהבית, 

הקמת מאגרי מועמדות ורשת נשים בכירות, וכן פעילות לילדי עובדים בחופשת הקיץ. בחלוף שנה וחצי אנו מגישים 

דו”ח מעקב שני על החלטת הממשלה.

http://www.ceci.org.il/sites/citizens/UserContent/files/monitorreport/monitor1697.pdf
http://www.ceci.org.il/sites/citizens/UserContent/files/monitorreport/monitor1697.pdf
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מרכיבי החלטת הממשלה וסטטוס יישומה

סטטוס מרץ 2017סטטוס אוקטובר 2015מרכיב בהחלטה

העברת תכנית חומש 1.א

לייצוג הולם של נשים 

בתפקידים בכירים 

כהחלטת ממשלה.

תכנית החומש לא הוגשה לממשלה 

וקיימת חריגה מלוחות הזמנים.

קיימת תכנית חומש והנחיות לתכנון 

אסטרטגי אך הוחלט שלא להעביר 

את התכנית כהחלטת ממשלה.
לא 

יושם

גיבוש יעדים    ב.

דיפרנציאליים 

למשרדים במסגרת 

תכנית החומש לייצוג 

הולם של נשים 

בתפקידים בכירים.

הנציבות גיבשה ועוקבת אחר 

היעדים דיפרנציאליים לייצוג הולם 

של נשים בתפקידים בכירים. בנוסף, 

נכתבו למשרדים הנחיות מפורטות 

לתכנון אסטרטגי, כולל פרק קידום 

שוויון מגדרי וייצוג נשים בתפקידים 

בכירים.

 

יושם

הכשרה בנושא שוויון 2

הזדמנויות אחת 

לשנתיים החל משנת 

 .2015

התקיימה הכשרה במועד )מרץ 

.)2015

מוסיפות להתקיים הכשרות כנדרש 

בחודש מרץ בכל שנה )למנכ"לים, 

לסמנכ"לי מינהל, ולממונות על 

שוויון מגדרי במשרדים(.

 

יושם

בחינה מגדרית של 3

התקש"יר עד תום 

.2017

תהליכי הבחינה המגדרית של 

התקשי"ר יצאו לדרך ועומדים 

בלוחות הזמנים.

הסתיימה הבחינה והנציבות פועלת 

להטמעה
 

יושם

אות "המעסיק 4

המתקדם" למעסיקים 

המקדמים נשים.

האות לא חולק במהלך 2015 והוחלט 

לדחות את חלוקתו לאחר הקמת 

הממשלה ה־34. הוקמה ועדת שיפוט 

בראשות השופטת נילי ארד אך טרם 

הכריזו על הזוכים לשנת 2016.

במהלך 2016 ניתנו פרסים עבור 

2014, ו־2015. ב־29.4.2017 יתקיים 

 אירוע הפרס לשנת 2016.

השאלונים שודרגו והקריטריונים 

שונים. הרשימה המלאה של דירוג 

המשרדים לא מתפרסמת. 

 

יושם

הנחיה ל־50% לייצוג 5

נשים בעתודות 

ניהוליות.

ההנחיה שונתה באוגוסט 2014 כך 

שהחל משנת 2015, משרד או יחידת 

סמך שלא יעמדו ביעד שהוצב להם 

לייצוג הולם יידרשו לפנות לוועדת 

חריגים בנציבות.

כיום ישנן 64% נשים בעתודות ניהול
 

יושם

קביעת דרכי איתור 6

אקטיביות של נשים 

לסגל הבכיר בשירות 

המדינה

יצאה הנחיית נציב בנושא נוהל 

עבודת הוועדה לאיתור מועמדים 

והוקם מאגר נשים בכירות לוועדות 

איתור, אך לא ברור מה מידת 

השימוש בו.

ב־2016 נעשתה פנייה של הנציבות 

לארגוני נשים לצורך סיוע בהפצה 

של משרות. בנוסף, צוות של 

הנציבות שעוסק בגיוס אקטיבי 

במסגרת פרויקט "עץ הדעת", עתיד 

לסיים את פעילותו בעוד חודשיים.

יושם 

חלקית
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ייצוג שווה לשני 7

המינים בוועדות איתור 

מועמדים לסגל בכיר 

לשירות המדינה

יצאה הנחיית נציב בנושא נוהל 

עבודת הוועדה לאיתור מועמדים. 

תוקן התקשי"ר, יצאה הנחיית 

נציב ויצא נוהל כך שוועדת איתור 

מחויבת בייצוג שווה לשני בני 

המינים. בנוסף, כל תיאור משרה 

בכירה עובר בדיקה ואישור של 

הממונה על שוויון מגדרי בנציבות, 

על מנת להמנע מהטיות מגדריות.

קיים מאגר של כ־400 נשים מחוץ 

לשירות המדינה, אך עוד לא נעשה 

בו שימוש לאיוש ועדות איתור. 

 

יושם

הקמת פורום מנהלות 8

בדרגי ביניים ובדרג 

בכיר ליצירת רישות 

חברתי בקרב נשים

הוחלט להקים פורום המבוסס על 

פעילות אינטרנטית, אך העדר 

תקציב לשנת 2015 עיכב את הליכי 

ההתקשרות עם חברה חיצונית על 

מנת לקיים תהליכי רישות. צפויה 

חריגה ניכרת מלוחות הזמנים.

מתבצע רישות בין מנהלות בכירות 

ודרגי ביניים באמצעות הכשרות 

במדרשה הניהולית. תהליך רישות 

נוסף נעשה בין 80 הממונות על 

שוויון מגדרי במשרדים השונים.

באשר לרישות לצורך הגשת 

מועמדות למכרזים הדבר נעשה 

באמצעות פרסומים בפייסבוק 

ויצירת רשימת תפוצה לפרסום 

משרות בכירות לנשים.

 

יושם

עידוד מועמדות 9.א

של נשים במכרזים 

באמצעות דרכי הפצה 

ייעודיות למכרזים עד 

ספטמבר 2014

ישנו צוות הפועל בנושא בנציבות אך 

טרם מופעלות דרכי הפצה ייחודיות 

לנשים.

עתיד לקום עמוד פייסבוק של 

הנציבות לפרסום משרות בשירות 

המדינה, לרבות משרות לנשים 

באופן ייעודי.  

ב־2017 צפויים להתקיים במסגרת 

תכנית פיילוט 5 הכשרות "הכנה 

למכרזים" לדרגי ביניים )דרגות 

42-40(. בנוסף, כל ממונה במשרד 

שלה מגבשת תכנית למתן כלים 

למועמדות שלא עברו מכרזים של 

המדינה.

פעולות נוספות נעשו במסגרת 

סעיפים 6 ו־8. 

יושם 

חלקית

הגברת מועמדות    ב.

של נשים במכרזים 

באמצעות הקמת מאגר 

נשים כחברות בוועדות 

איתור עד מרץ 2015

קיים מאגר נשים מתוך שירות 

המדינה החל מהרבעון הראשון של 

שנת 2015. 

קיים מאגר של כ־400 נשים מחוץ 

לשירות המדינה, הנציבות פועלת 

לעבור על כל קורות החיים לצורך 

אישור מקצועי ומשפטי בועדת 

השירות ולהזינם למערכת. 

מיושם 

חלקית



המרכז להעצמת האזרח
ממשל שעובד. בשבילנו.

8

CECI

סטטוס מרץ 2017סטטוס אוקטובר 2015מרכיב בהחלטה

הכשרה בנושא ייצוג 10

הולם לחברי ועדות 

איתור

גובש מתווה הכולל הכשרה באופן 

לא פרונטאלי שכולל לומדות, חומר 

כתוב וסרטון. לא התבצע במהלך 

2015 בשל עיכוב בהעברת תקציב 

המדינה. מועד הסיום הצפוי הוא 

 אמצע שנת 2016. 

עד 2018 צפויה להתקיים הכשרה 

תחת אגף בחינות ומכרזים.

בשנת 2016 התקיים כנס בנושא 

ייצוג הולם לסמנכ"לים. 

ב־25.4.2017 צפוי להתקיים כנס 

ראשון למרכזי ועדות בנושא הליכי 

מיון מותאמים מגדרית על מנת 

למנוע הטיות מגדריות ותרבותיות, 

הכנס יעסוק, בין היתר, בהעדפה 

מתקנת במכרזים. לטובת הכנס תוכן 

גם חוברת בנושא.

 

יושם

העדפה מתקנת 11

בוועדות בוחנים לקבלה 

לתפקידים בשירות 

המדינה עד מרץ 2013

מתקיים תהליך לגיבוש ההנחיות, 

אך אלה טרם פורסמו וקיימת חריגה 

מלוחות הזמנים המתוכננים.

התהליך טרם הושלם, נעשית 

פעילות במסגרת הכשרות )ר' ס' 10(. 

קיים נוהל העדפה מתקנת והוא 

מופעל בועדות בוחנים. 

הוקם צוות בנציבות לשינוי וחידוד 

הנוהל הקיים, לרבות התייחסות 

לחסמים מגדריים ותרבותיים. טרם 

גובש ופורסם. עתיד להתפרסם תוך 

חודשיים. 

מדובר בנושא מורכב לאור הקבוצות 

הרבות הזכאיות כיום לייצוג הולם.

יושם 

חלקית

בחינת הקצאת 12

רכיבי שכר משתנים 

החזר הוצאות חודשי, 

כוננויות ושעות נוספות

הנציבות מקבלת דיווחים 

מהסמנכ"לים למנהל ומשאבי אנוש 

במשרדים לגביי יישום הנושא. 

דיווחים אלו לא גובשו לכדי פרסום 

סופי מצד המשרדים, ואלה לא 

שוקפו לציבור.

בפברואר 2017 פורסם לראשונה 

דוח בקרה המשקלל את ההקצאות 

של המשרדים בכוננויות, רמות 

רכב ושעות נוספות, מול הניצול 

שלהם הפועל, ונתן תמונת מצב לכל 

המשרדים. 

קיימת הנחיית נציב מספטמבר 

2014 להקמת ועדת רכיבי שכר בכל 

משרד. המשרדים פועלים ליישום 

ההנחיה אך לא בכולם הוקמו ועדות 

כנדרש.

הנציבות יצאה בפיילוט של פרסום 

רכיבי שכר במסגרת מכרזים, אשר 

פועל במספר משרדים למשרות 

בדירוג מח"ר, המשפטי והמנהלי. 

תוצאות הפיילוט ואפקטיביות שלו 

נבחנות. 

 

יושם
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פיילוט שעות עבודה 13

מהבית לבעלי 

תפקידים עתירי ידע 

במשרת הורה, החל 

משנת 2015

הפיילוט החל באיחור באפריל 2016 

והוא יימשך שנתיים, עם אפשרות 

להארכה לשנה נוספת

הפיילוט כולל 1,000 עובדים — 600 

נשים ו־400 גברים בדרגות 42-40 

ופועל בכל משרדי הממשלה. למעשה 

נכללים בפיילוט כל העובדים 

שעומדים בקריטריונים. 

הנציבות שואפת להרחיב את 

הפיילוט לכדי 5,000 עובדים 

ונמצאת בקשר הגורמים הרלוונטיים 

לשם כך. 

 

יושם

בחינת מסגרות 14

פעילות בקיץ לילדי 

עובדים בשנת 2015

על אף שבוצעה בדיקת היתכנות 

בכמה משרדי ממשלה בקריית 

הממשלה בירושלים לא הופעלו 

קייטנות בקיץ 2015. 

בקיץ 2016 הופעלו קייטנות עבור 

חלק ממשרדי הממשלה. הדבר תלוי 

בביקוש מצד העובדים ובממונה 

לשוויון מגדרי במשרד.

במשרד הכלכלה מתקיים פיילוט של 

"הדממה" בעשרת הימים האחרונים 

של אוגוסט. 

בשנה שעברה פורסמה הנחיית 

נציב המאפשרת להורים לקצר 

את שעות העבודה, מעבר לקיצור 

הקיים, בעשרת הימים האחרונים של 

אוגוסט.

נבחן תפעול קייטנה לכלל ילדי 

שירות המדינה. הדבר כרוך בשיתוף 

פעולה מצד מספר גורמים בנציבות 

וביציאה למכרז רכש בהיקפים 

נרחבים. טרם הוחלט מה תהיה 

המתוכנות העתידית.  

יושם 

חלקית

הענקת תיאור תפקיד 15

לממונות על מעמד 

האישה במשרדים

נקבעו תחומי אחריות וסמכות 

באוקטובר 2014
 

יושם
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הפרדת הממונות 16

על הטרדות מיניות 

במשרד מתפקיד 

הממונות לקידום מעמד 

האישה

לאחר עבודת מטה הוחלט כי אין לא גובשו המלצות כמתוכנן. 

מקום להפריד את התפקידים 

והממונה תמשיך לבצע את שניהם. 

הבחינה העלתה כי סמכויותיה של 

הממונה בטיפול בהטרדות מיניות 

תורמת למיצוב שלה במשרד, הן 

אל מול העובדים והעובדות והן אל 

מול ההנהלה. כמו כן יצירת סביבת 

עבודה מכבדת כלפי נשים, לרבות 

טיפול בהטרדות מיניות, היא חלק 

מהשיח המגדרי, ויש לה חשיבות 

ביצירת פלטפורמה לקידום נשים, 

ועל כן לא נמצא שמדובר בעולמות 

תוכן שונים שיש לפצלם.

 

יושם 






