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 "ז כסלו תש"פי
 2019דצמבר  15

 2875סימוכין 
 לכבוד 

 אמיר טועמה, ראש תחום קשרי ממשל,
 מרכז מוסאוא

 
  advocacy@mossawa.orgבאמצעות דוא"ל: 

 
ייצוג הולם בנושא:  1998 -בקשת מידע לפי חוק חופש המידע, התשנ"חמענה להנדון: 

 לאוכלוסייה הערבית במשרד
 21.11.19פנייתך מיום  -סימוכין 

 
 החלטנו להיעתר לבקשתךבהתאם לבקשתך, בוצעו בדיקות בשיתוף הגורמים המקצועיים במשרד, 

 
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 משרד ראשי

 עובדים מהאוכלוסיה הערבית 2עובדים, מתוכם  9 -נב"מ )נכסים בינוי ומשק( 

 עובדים מהאוכלוסיה הערבית 1עובדים, מתוכם  13 -וניקוז האגף לשימור קרקע

 עובדים מהאוכלוסיה הערבית 1עובדים, מתוכם  11 -יער ואילנות

עובדים  2, מתוכם הערביתעובדים מהאוכלוסיה  3עובדים, מתוכם  24 -לשכת היועץ המשפטי

 ומעלה 42בדרגה 

 עובדים מהאוכלוסיה הערבית 1עובדים, מתוכם  6 -לשכת המדען הראשי

 עובדים מהאוכלוסיה הערבית 1עובדים, מתוכם  22 -מחקר כלכלה ואסטרטגיה

 עובדים מהאוכלוסיה הערבית 1עובדים, מתוכם  12 -סמנכ"ל השקעות ומימון

 עובדים מהאוכלוסיה הערבית 5עובדים, מתוכם  12 - אגף חקלאות ומים

 עובדים מהאוכלוסיה הערבית 2עובדים, מתוכם  15 -אגף גורמי ייצור

 

  היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות )פיצו"ח(

 עובדים מהאוכלוסיה הערבית 15עובדים, מתוכם  69
 

 השירותים להגנת הצומח ולביקורת

 ומעלה 42בדרגה  1הערבית, מתוכם עובד  עובדים מהאוכלוסיה 19בדים, מתוכם עו 95

 השירותים הווטרינרים ובריאות המקנה

 8.57%עובדים מהאוכלוסיה הערבית=  21עובדים, מתוכם  245בשו"ט  .1

 עובדים בתפקידי פיקוח 18-ומעלה ו 42עובדים בדרגה  5בשו"ט  .2

 
 מחוזות

 42בדרגה  1, מתוכם עובד עובדים מהאוכלוסיה הערבית 5עובדים, מתוכם  29 -גולן-מחוז גליל

 ומעלה

 עובדים מהאוכלוסיה הערבית 6עובדים, מתוכם  23 -מחוז מרכז
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 עובדים מהאוכלוסיה הערבית 4עובדים, מתוכם  27 -מחוז הנגב

  42בדרגה  1, מתוכם עובד עובדים מהאוכלוסיה הערבית 11עובדים, מתוכם  33 -העמקיםמחוז 

 ומעלה

 עובדים מהאוכלוסיה הערבית  2עובדים, מתוכם  16 -ז השפלה וההרמחו

 ומעלה 42בדרגה  1, מתוכם עובד עובדים מהאוכלוסיה הערבית 2עובדים, מתוכם  5 -מת"ק יו"ש

 
 חקלאי )מכון וולקני( מנהל מחקר

 הערבית. האוכלוסיהעובדים מ 42עובדים, מתוכם  782במינהל המחקר החקלאי  .1

 .48.2%עובדים=  782עובדים בכירים מתוך  377החקלאי במינהל המחקר  .2

 
סך העובדים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר )כולל מנהל מחקר חקלאי, שירותים וטרינריים( 

 עובדים מהאוכלוסייה הערבית. 143עובדים מתוכם  1412הינו: 
 
 

 
 בברכה

 
 
 
 
 

 טפטה פרדה
 הממונה על העמדת מידע לציבור

 הכפר משרד החקלאות ופיתוח
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