
עבודה מרחוק/מהבית

 
העריכו עובדים על פי ביצועים

ולא על פי שעות עבודה 

שפרו נהלי עבודה בהתבסס
על חקר ההתנסות במשבר הקורונה 

 
אפשרו גמישות בעבודה מהבית לנשים וגברים

שימרו על שיח שמקדם גיוון גם במפגשי און ליין

     בחנו השפעת עבודה מרחוק 
בהיבט מגדרי ועל קבוצות מגוונות

 

פרסום ותקשורת ארגונית

הסדרי העסקה שוויוניים

בגיוסים, קידומים ושינוי תנאי התעסוקה

בהקצאת משאבים בהכשרות ובהסבות

הימנעו מפגיעה בהורים בנשים בתקופת  
ההיריון ובקבוצות מוחלשות

   שמרו ושתפו פעולה עם לקוחות וספקיות

 בהעסקה,בהוצאה לחל"ת ובפיטורין
  

ייצוג שווה בקבלת החלטות
 

 תנו ייצוג הולם וגיוון בצוותי קבלת ההחלטות

 שימרו על שיח שמאפשר להביע דעות שונות

 צרו אקלים ארגוני מכיל גם בשיח בלתי פורמלי

 קבלו החלטות תוך התייחסות ומתן מענה
 לקבוצות מוחלשות  

תנו לנשים נראות משמעותית כמודלים לחיקוי

ייצוג שווה מגדרית ולא סטריאוטיפי
בפרסומים ברשתות ובתקשורת הכללית 

 ייצוג שווה מגדרית ולא
סטריאוטיפיבפרסומים פנים אירגוניים

  

Avoda.shava.mail@gmail.com כותבות התו השווה: פרופ׳ רונית קרק ומיכל מטס ליטמנוביץ לעזרה וייעוץ בהטמעה פנו לעבודה שווה
www.avodashava.co.il הדו“ח המלא באתר

"התו השווה"
 בשוק התעסוקה

מקדמות.ים שוויון מגדרי בימי משבר ושגרת הקורונה
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The Equality Stamp 
In the workplace 

Advancing gender equality in times of the Corona crisis and routine 

Avoda.shava.mail@gmail.com

Equal Employment 
Arrangements 

In hiring, promotion, 
and change in 

employment conditions

In the allotment of 
resources for training 

and re-training

Avoid discrimination 
of parents, pregnant women, 

and other marginalized groups

Retain and cooperate 
with women customers

 and suppliers   

Equal Representation
 in Decision Making

In employment, unpaid 
leave, and dismissal  

Ensure adequate
 representation and diversity

 in decision-making teams

Preserve a discourse
 that allows for the

 expression of different voices

Create an inclusive 
organizational climate, 

also in informal conversations

Make decisions while
 addressing and considering 

disadvantaged groups

Make women
 visible by highlighting 

them as role models

Equal, non-stereotypical gender 
representation in internal 

organizational communication

Equal, non-stereotypical gender 
representation in advertisement 

and digital/traditional media outlets 

www.avodashava.co.ilThe full report can be found at 

Remote Work/
Work from Home

Marketing & 
Organizational 

Communication 
Evaluate employees based 
on performance, not based 

on hours worked

Examine the effects of remote 
work focusing in gender 
and minority experince

 
Investigate and improve work 

procedures experienced 
during the Corona outbreak 

Allow flexibility in work 
done from home for both 

men and women

Preserve discourse 
that promotes diversity 

in online encounters 
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Founders of the stamp: Prof. Ronit Kark & Michal Mattes Litmanovich

The Equality Stamp 


