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עקרונות אגף בכיר גיוס ומיון בהליכי גיוס ומיון של 
מועמדים מרקע מגוון
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הוגנות ושוויון הזדמנויות מהותי, טוהר המידות1.

הרחבת ההזדמנות לביטוי יכולות2.

בחירת המועמד המתאים ביותר בזכות ולא בחסד3.

מתן התאמות ספציפיות נדרשות4.

העלאת מודעות הגורמים המגייסים לחסמים והטיות אפשריות5.



מידע ומחקר באגף גיוס ומיון, איסוף נתונים
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ניתוחי נתונים תקופתיים ממוקדי אוכלוסייה לאיתור חסמים ופערים•

שיתופי פעולה עם ארגונים ועמותות עם התמחות באוכלוסיות  •

ספציפיות  

(מרכז השירות, מכוני המיון)סקרי מועמדים לבחינת חווית לקוח •

מפגש עם מועמדים במסגרת העבודה השוטפת•



מזווית המועמד–חסמים בשלבי הגיוס והמיון 
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בחינות ומיון

חשש וחרדה  •
מבחינות

חוסר הכרות  •
עם תהליכי  

מיון
פערים •

במבחני  
המיון

בדיקת תנאי סף

תנאי פתיחה  •
נמוכים יותר

אפליה  •
בבדיקת  

קורות חיים

הגשת מועמדות

חשיפה  •
נמוכה  

למשרות
חוסר אמון •

במערכת
תחושת  •

מסוגלות  
עצמית  
נמוכה

חשש  •
להזדהות

חשש  •
מהופעה  

בפני ועדת  
בוחנים

קושי לבוא  •
לידי ביטוי  

באופן  
מיטבי

ועדת בוחנים



פעולות אגף גיוס ומיון לקידום אוכלוסיות מגוונות 
בשלבי הגיוס והמיון
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איתור וגיוס

Head Hunting

מדיה חברתית
  ניהול קשר עם

מועמדים  
פוטנציאליים

  השתתפות בירידי
תעסוקה במוסדות  

האקדמיה
MEETUP

תפקידמותאמי
מפגשי זרקור

בחינות מיון

  התאמות אישיות
בבחינות המיון

בחינה בשפה זרה
  מנגנוני העדפה

מתקנת
  הכשרות מעריכים

ומכונים

ועדת בוחנים

  הכשרות מעריכים
ופיתוח חומרי  

הדרכה
 טיוב והסדרת

הליכים מקצועיים  
בוועדה

הגברת השקיפות

כללי

 מרכז שירות רב
ערוצי

  בקרה על כל הליכי
הגיוס והמיון

  קשר עם למעלה
עמותות  100-מ

וגורמי מפתח



פעולות אגף גיוס ומיון באיתור וגיוס

עמותות ורשתות  , פרסום אקטיבי והגברת החשיפה של משרות באמצעות גורמי מפתח1.

חברתיות
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:  ממוצע מועמדויות למשרות מיועדות לפני ואחרי ביצוע גיוס אקטיבי
"קריירה בשירות המדינה"–דף הקריירה ברשתות החברתיות 



פעולות אגף בכיר גיוס ומיון באיתור וגיוס

╸ שותפות בירידי תעסוקה לשילוב אוכלוסיות שונות בשוק העבודה. 2
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!תודה על ההקשבה


