
 ייצוג ערבים דרוזים וצ'רקסים 
בשירות המדינה בשנים 2016–2017

 על פי נתונים שהתקבלו בבקשת חופש מידע 
מנציבות שירות המדינה

אחוז ערביםאוכלוסייה ערביתסה"כ עובדים במשרדתוויות שורה

2770.0%בתי דין רבניים

18231.6%הטלויזיה החינוכית הישראלית

1059605.7%הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

6534.6%המדפיס הממשלתי

7111.4%המועצה לביטחון לאומי

232125.2%המרכז למיפוי ישראל

970.0%המשרד לשירותי דת

37981373.6%הנהלת בתי המשפט

750.0%הרבנות הראשית

129107.8%הרשות לשוק ההון

668395.8%מינהל המחקר החקלאי

19594.6%הרשות הממשלתית למים ולביוב

5112.0%הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

27821906.8%הרשות הארצית לכבאות והצלה

4712.1%לשכת הפרסום הממשלתית

255218.2%השירותים הווטרינריים

130.0%הרשות להתחדשות עירונית

7034.3%השירות המטאורולוגי

211178.1%משרד המדע הטכנו' תרבות וספורט

1028272.6%משרד האוצר
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CECI

אחוז ערביםאוכלוסייה ערביתסה"כ עובדים במשרדתוויות שורה

48351.0%משרד העלייה והקליטה

537213.9%משרד הכלכלה

1834412.2%משרד החוץ

611284.6%משרד הבינוי והשיכון

33142999.0%משרד המשפטים

226135.8%משרד האנרגיה

376133.5%מנהל התכנון

1300.0%מערך הסייבר הלאומי

20101778.8%משרד החינוך

66941061.3%משרד הפנים

607599.7%משרד החקלאות ופיתוח הכפר

368339.0%מנהל לחינוך התישבותי ועליית הנ

822101.2%משרד ראש ממשלה

170.0%משרד התפוצות

898778.6%משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

179105.6%משרד התיירות

160.0%משרד ירושלים ומורשת

37961.6%משרד לבטחון הפנים

606335.4%משרד להגנת הסביבה

145106.9%משרד התקשורת

2727.4%משרד לשיתוף פעולה אזורי

284144.9%נציבות שרות המדינה

9688.3%משרד לשיוויון חברתי

780.0%נתיב

320.0%משרד לנושאים אסטרטגיים

140.0%משרד למודיעין

33441.2%שירות עיבודים ממוחשבים

31822648.3%רשות המסים בישראל — מס הכנסה

2035914.5%רשות המסים בישראל — מכס ומע"מ

21481265.9%רשות האוכלוסין וההגירה

702304.3%רשות האכיפה והגבייה

12686.3%רשות ההגבלים העסקיים

396446211.7%עבודה, רווחה ושירותים חברתיים
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אחוז ערביםאוכלוסייה ערביתסה"כ עובדים במשרדתוויות שורה

5611.8%פיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

12021.7%רשות התעופה האזרחית

6334.8%רשות הבדואים

5835.2%רשות החשמל

134129.0%שירות ההדרכה והמקצוע

2229.1%רשות השירות הלאומי האזרחי

67012518.7%מרכז ירושלמי לבריאות הנפש

380961116.0%משרד הבריאות ) כולל מחוזות(

519463312.2%מרכז רפואי שיבא תל-השומר

356783123.3%בית חולים רמב"ם חיפה

197144222.4%בית חולים הלל יפה חדרה

139037727.1%בית חולים זיו צפת

31953119.7%בית חולים אסף הרופא

5497714.0%מרכז רפואי "לב השרון"

4938617.4%מרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור

499316.2%בית חולים אברבנאל

22591938.5%בית חולים ע"ש א. וולפסון

68413720.0%מ. גריאטרי ע"ש שוהם

507499.7%מרכז גריאטרי נתניה

3088527.6%בית חולים פלימן חיפה

233065228.0%המרכז הרפואי לגליל

21881034.7%מרכז רפואי ברזילי אשקלון

63214823.4%בית חולים שער מנשה

27872.5%מרכז בריאות הנפש יפו

424358.3%מרכז לבריאות הנפש מעלה הכרמל

764222.9%בית חולים באר יעקב — נס ציונה

558122.2%בית חולים שמואל הרופא

122239132.0%מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה-פוריה

6038013.3%ב. הנפש באר-שבע

73101824911.3%סכום כולל


