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 ד' כסלו, תש"ףירושלים, 
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 לכבוד
 33/19מס' פניה:          

  

 , שלום רב

 

 "ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית במשרד" – 1998-ה לפי חוק חופש המידע, תשנ"חהנדון: בקש

 21.11.19( מיום 179392מערכת היחידה לחופש המידע )סימוכין: פנייתך באמצעות 

 

, על פי הנתונים המשרד( –לשוויון חברתי )להלן  בנדון, להלן התייחסות המשרדש במענה לפנייתך

 .שנמסרו לי

 

 עובדים מהחברה הערבית:יחידות המשרד בהם מועסקים להלן נתונים אודות  .1

מספר  יחידה

העובדים 

מהחברה 

הערבית 

 ביחידה

מספר עובדים 

 כולל ביחידה

 4 1 אסטרטגיה

 2 1 דוברות תקשורת והסברה

ות לפיתוח כלכלי של הרש

 מגזר המיעוטים

4 9 

 7 1 לשכה משפטית

 41 1 מטה ישראל דיגיטלית

 29 2 סמנכ"ל למינהל ופרויקטים

 7 1 רשות הצעירים

  

יצוין כי בלשכת השרה, לשכת מנכ"ל, אגף ביטחון, חירום מידע וסייבר, אגף אזרחים  .2

כסים ולוגיסטיקה ואגף ותיקים, אגף מערכות מידע, מחלקת תקציבים, יחידת רכש נ

 משאבי אנוש לא מועסקים עובדים מהחברה הערבית. 

 40-42במתח דרגות להלן נתונים אודות מספר העובדים מהחברה הערבית המועסקים  .3

במתח מספר העובדים הכולל המועסק  לעיל; 1ביחידות המשרד שפורטו בסעיף ומעלה 

אחוז העובדים מהחברה  לעיל; 1יחידות המשרד שפורטו בסעיף ומעלה ב 40-42דרגות 
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ומעלה מתוך כלל העובדים בדרגות אלו, בכל  40-42במתח דרגות הערבית המועסקים 

 :לעיל 1אחת מהיחידות שפורטו בסעיף 

מספר  יחידה

העובדים 

מהחברה 

הערבית 

במתח 

- 40דרגות 

ומעלה  42

 ביחידה

מספר עובדים 

במתח כולל 

 40-42דרגות 

ומעלה 

 ביחידה

אחוז 

העובדים 

מהחברה 

הערבית 

במתח דרגות 

ומעלה  40-42

מתוך כלל 

העובדים 

 בדירוג זה

 33% 3 1 אסטרטגיה

 0% 1 0 דוברות תקשורת והסברה

הרשות לפיתוח כלכלי של 

 מגזר המיעוטים

4 8 50% 

 0% 2 0 לשכה משפטית

 0% 22 0 מטה ישראל דיגיטלית

 0% 1 0 סמנכ"ל למינהל ופרויקטים

 0% 2 0 צעיריםרשות ה

 

 

 

 
 

 בברכה,                                                                                                         
 
 
 יעלה גרין לשם                

 ממונה על העמדת מידע לציבור              
 
 

          
 

 


