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 ייצוג האזרחי הערבי 
 במשרדי הממשלה ובחברות הממשלתיות

 יאסר עואד
 הקדמה. 1

ריבוי  החוקי  והחלטות  ממשלות  ישראל  על  דורותיה  בנושא  ייצוג  האזרחי  הערבי  בשירות  המדינה 

מצביע  על  הכרה  בזכות  הייצוג ,  ובדירקטוריוני  של  החברות  הממשלתיות  מאז  ראשית  שנות  התשעי

לא  מצליחות  ממשלות  ישראל ,  יחד  ע  זאת.  וכלוסייה  הערבית  בשלטו  המרכזי  ושלוחותיוההול  של  הא

בהתא  לנתוני  הזמיני  של  נציבות  שירות  המדינה .  לתרג  את  חוקיה  והחלטותיה  לפרקטיקה  ממשית

  ועד  היו  מראה  שקצב  קליטת  עובדי  ערבי 1992אודות  מספר  העובדי  הערבי  בשירות  המדינה  משנת  

מתאפיינת  באופ  מיוחד  בגל  בולט  של  חוקי  והחלטות  להגברת ,  שנה  זו.  2000ידה  במיוחד  אחרי  שנת  ביר

 3  כמעט  פי  במיוחד  בה  ירד  קצב  קליטת  העובדי  הערבי  ,האוכלוסייה  הערבית  בשירות  המדינהייצוגה  של  

 .2000בהשוואה לתקופה לפני שנת 
  וההחלטות  ונציג  את  הפער  הביצועי  והכמותי 1יבסקירה  שנתית  זו  נבדוק  את  מידת  יישומ  של  החוק

בסקירה .  ואת  מידת  ביצוע,    עד  היו2000נסקור  את  ההחלטות  השונות  שקיבלה  הממשלה  משנת  .  שבה

  נתוני  המציגי   הערבי  והיהודי  נציג  נתוני  עדכניי  והשוואתיי  בי  שתי  הקבוצות  הלאומיות  

נעקוב  ג  אחרי  ההתפתחויות  והמגמות  בנושא  הייצוג .  שניתמונה  מפורטת  ומקיפה  בפרספקטיבה  רבת  

 .שירות המדינה והחברות הממשלתיות: ההול בשני  תחומי חשובי
לראשונה  נתוני  עדכניי  אודות  ייצוגה  של  האוכלוסייה  הערבית   במסגרת  הסקירה  נציג,  זאת  ועוד

החוד  חנית  של  התפתחות ,  חרונותבעשר  השני  הא  ,טק  נחשבענ  ההי.  קטר  הפרטי  בענ  ההיבסקטו

הכלכלה  העולמית  והמקומית  ה  לשיפור  רמת  החיי  של  האוכלוסייה  וה  כראי  לקדמה  טכנולוגית  ודר 

 .   השתלבות בטוחה לשוק העבודה של המחר
 
 ייצוג האזרחי הערבי בשירות המדינה. 2

של  האזרחי  הערבי  בשירות ח  השנתי  המסכ  של  נציבות  שירות  המדינה  אודות  ייצוג  "מנתוני    הדו

  הועסקו  בשירות  המדינה 2005עולה  כי  נכו  לסו  )  2006התפרס  בראשית  ספטמבר    (2005המדינה  לשנת  

  זה  כולל  את  עובדי  המשרדי 2נתו.    במספר57,085,    מכלל  עובדי  שירות  המדינה5.7%    ערבי  שה  3,251

עובדי  ההוראה ,  די  החברות  הממשלתיותהממשלתיי  עצמ  ויחידות  הסמ  שלה  ואינו  כולל  את  עוב

צות עוומ  ,האגודות,  עובדי  המוסד  לביטוח  לאומי  ועובדי  הרשויות,  עובדי  שירות  התעסוקה,  במשרד  החינו

 .הממשלתיות השונות
  3 20051992 בשני, כ עובדי בשירות המדינה"אחוז עובדי ערבי מסה: 1תרשי

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
ס "התש, )11' תיקון מס(ולחוק חברות ממשלתיות , 2000א "התשס, )11' תיקון מס( מינויים –וסף לחוק שירות המדינה בנ 1

התקבל חוק שוויון ההזדמנויות , אשר גורסים במתן ביטוי הולם לייצוגה של האוכלוסייה הערבית בשירות המדינה, 2000
מת נציבות שוויון ההזדמנויות שמתפקידה לדאוג לאכיפת חקיקת שמורה על הק, 2005ו "התשס, )10' תיקון מס(בעבודה 
ת הבטיח "שר התמ. מעמד אישי ועוד, גיל ,לאום, גזע, החוק מבטיח שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה על רקע של מין. השוויון

 . 2006להקים את הנציבות לשוויון עד סוף 
 .סביר להניח שרובם מהגרים רוסים ,רביםנתון זה כולל גם מוסלמים לא ערבים וכן נוצרים לא ע 2
 נציבות שירות המדינה: מקור 3
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 מספר עובדי המדינה בכלל ומספר האזרחי הערבי: 1לוח 
 )במספרי מוחלטי ובאחוזי(לפי מי ושנה , עובדי המדינה

 
 נשים ערביות%

מעובדים ערבים
 ערבים %

מעובדי המדינה
כ עובדי "סה

 מדינה
כ עובדות "סה

 ערביות
כ עובדים ערבים"סה  השנה

- 2.1% 53,549 - 1,117 1992 
- 2.5% 53,914 - 1,369 1993 
- 3.0% 55,278 - 1,679 1994 
- 3.6% 56,183 - 1,997 1995 
- 3.9% 56,809 - 2,231 1996 
- 4.1% 57,286 - 2,340 1997 
- 4.4% 57,580 - 2,537 1998 
- 4.8% 56,152 - 2,695 1999 
- 4.8% 56,341 - 2,708 2000 
- 4.9% 57,742 - 2,806 2001 
- 5.0% 56,914 - 2,818 2002 

31.3% 5.0% 55,409 876 2,798 2003 
33.2% 5.5% 56,914 1,048 3,154 2004 
34.7% 5.7% 57,085 1,128 3,251 2005 

 ח השנתי המסכ של נציבות שירות המדינה " הדו:מקור
 2005אודות ייצוג של האזרחי הערבי בשירות המדינה לשנת 

 
  עובדי  ערבי  שהוא  רק  שליש  מהגידול 97  של  20052004  מצביעי  על  גידול  בי  השני  1הנתוני  בלוח  

) משראה  פירוט  בה(ההחלטות    עובדי  ערבי  על  א  החוקי  ו356    שעמד  על  20042003בי  השני  

 15מספר  זה  עדיי  רחוק  מלשק  את  ייצוג  של  הערבי  מכלל  בני  .  2000שקבלה  הממשלה  אחרי  שנת  

) 19.6%(ובודאי  רחוק  משיעורה  של  האוכלוסייה  הערבית  ,  הנמני  על  כוח  העבודה  האזרחי,  )11.5%(ומעלה  

 . מכלל  האוכלוסייה באר
     

 נה בכלל  והעובדי הערבימספר עובדי המדי: 2לוח 
 )במספרי מוחלטי ובאחוזי(שהתקבלו לשירות המדינה לפי מי ושנה 

 
 נשים %

מהנקלטים 
 הערבים

 נקלטים %
 ערבים

מזה  נשים ערביות  כ נקלטים"סה
 נקלטות

כ נקלטים ערבים"סה  השנה

31.3% 5.2% 5,733 93 297 2000 
28.6% 5.4% 5,841 90 315 2001 
31.9% 5.7% 4,400 80 251 2002 
34.2% 4.3% 4,531 66 193 2003 
33.7% 5.3% 4,668 84 249 2004 
37.7% 6.9% 4,537 118 313 2005 

 ח השנתי המסכ של נציבות שירות המדינה " הדו:מקור
 2005אודות ייצוג של האזרחי הערבי בשירות המדינה לשנת 

 
ובהתא ,  2004  לעומת  שנת  2005עובדי  הערבי  בשנת    עובדי  במספר  של  ה97  מראה  גידול  של  1לוח  

הגידול  במספר  העובדי  הנקלטי  נובע .    עובדי  לשירות  המדינה313  נקלטו  כ2'  לנתוני  בלוח  מס

או  מחליפי  במשרות  ללא  חובת  מכרז  שרוב /או  עובדי  חדשי  ו/אד  ומקליטת  של    עובדי  כח

משרות  חדשות  יועדו  לאזרחי  הערבי  במשרות  ייעודיות   75וחלק  אחר  כ,  ממלאי  תפקידי  זוטרי
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,   עובדי  נוספי  שנקלטו  במכרזי  הרגילי38לעומת  ,    עובדי  במכרזי  הייעודיי25  רק  מה    נקלטו

 . עובדי במספר63כ "סה
 

  מתאפיינת  בקליטת  מספר  העובדי  הערבי  הגבוה  ביותר 2005  מראי  ששנת  2הנתוני  בלוח  ,  ראוי  לציי

וזה  מצביע  על  המאמצי  שמשקיעה  נציבות  שירות  המדינה  למימוש ,    עובדי313כ,  2001ז  שנת  מא

מנגד  חשוב  לזכור  שרוב  החלטות  הממשלה  מדברות  על  יצירת .  החוקי  והחלטות  הממשלה  הלכה  למעשה

 משרות  חדשות  בדירוג  הביניי  ומעלה  כי  האוכלוסייה  הערבית  הינה  קבוצה  הזכאית  לייצוג  הול  בקרב

 .ות זאת מעוגנת בחוק שירות המדינהוזכ, העובדי בשירות המדינה
 

  ה 2005  ו2004המדינה  נמצא  בעליה  בשני    שמספר  העובדות  הערביות  בשירות  2  ו1עוד  מראי  לוח  

 1,048(כ  עובדות  בשירות  המדינה  "ושל  סה)      בהתאמה118  לעומת  84(במספר  המוחלט  של  הנקלטות  

 33.7%  לעומת  37.7%(כ  הנקלטי  הערבי  בשירות  המדינה  "וה  כאחוז  מסה)    בהתאמה1,128לעומת  

 ). בהתאמה34.7% לעומת 33.2%(כ עובדי ערבי בשירות המדינה "וכאחוז מסה) בהתאמה
 

 החלטות הממשלה ויישומ לייצוג האוכלוסייה הערבית בשירות המדינה. 1.2
או /ועדת  השרי  לענייני  המגזר  הלא  יהודי  ואו  החלטות  /  מציג  את  הפער  בי  החלטות  הממשלה  ו3לוח  

  בי  ההחלטות  לבי  יישומ 65%פער  של  הנתוני  מצביעי  על  .  החלטות  נציבות  שירות  המדינה  ויישומ

  . 20052000  השני  מעיו  בנתוני  עולה  בבירור  כי  הממשלה  לא  עמדה  ביעדי  שקבעה  לעצמה  בי.  בפועל

  מראה  שמספר  העובדי 2005  ועד  שנת  1999ממשלה  משנת    מעקב  אחרי  החלטות  ה,במילי  אחרות

לעומת )  כ  עובדי  בשירות  המדינה"  מסה4.8%  (1999  בשנת  2,695הערבי  בשירות  המדינה  עמד  בפועל  על  

 ) .כ עובדי בשירות המדינה" מסה5.7% (2005 בשנת 3,251
 דינה  אמור  להגיע  למספר  העובדי  הערבי  בשירות  המ,  2005בסו  שנת  ,  בהתא  להחלטות  הממשלה

  בי 22%  נוצר  פער  של  2005עד  סו  שנת  ,  לאור  זאת).  כ  עובדי  בשירות  המדינה"  מסה6.9%  (3,938

  התקבלו  בפועל  עובדי  יהודי  רבי 2005בשנת  ,  יתרה  מזאת.  החלטות  הממשלה  לבי  יישומ  בפועל

פר  משרות  לאזרחי למרות  החלטת  הממשלה  לייעד  מס,  וכ.  למרות  ההחלטה  על  הקפאת  המינויי

 .התוצאה לא השתנתה בהרבה, הערבי
 

להגברת ,    דחופות  על  ידהת א  הממשלה  תמשי  להתעל  מהחלטותיה  ולא  ינקטו  פעולות  קונסטרוקטיביו

   ל2008הפער  בי  ההחלטות  ליישו  ימשי  לגדול  ויגיע  בסו  שנת  ,  קליטת  עובדי  ערבי  בשירות  המדינה

65% . 
 

, נציגות  ממשרד  האוצר(הקימה  הממשלה  צוות    בי  משרדי  ,  ת  נציבות  שירות  המדינהוביוזמ,  בצעד  מבור

על  מנת  לבחו  צעדי  אופרטיביי  להגברת  ייצוגה  של  האוכלוסייה )  המשפטי  ונציבות  שירות  המדינה

  של  הצוות  הבי  משרדי  לועדת 4  הוגשו  ההמלצות2006בראשית  חודש  אוגוסט  .  הערבית  בשירות  המדינה

  שבה  אימצה  ועדת 3/ערב'    התקבלה  החלטה  מס15.8.2006נייני  המגזר  הלא  יהודי  ובתארי  השרי  לע

 . השרי לענייני המגזר הלא יהודי את המלצות הצוות הבי משרדי
כלי  ועוגני  משפטיי  כנגד  משרדי ,    קביעת  יעדי  שנתיי,ההחלטה  כוללת  הוספת  משרות  חדשות

מינוי  עובד  בכל ,  או  לא  עומדי  בהוראות  החוק  /יה  הערבית  וממשלה  שאי  בה  ייצוג  הול  לאוכלוסי

שישמש  במסגרת  תפקידו  כאחראי  על  נושא  קידו  ייצוג  ההול ,  משרדי  הממשלה  ויחידות  הסמ  שלה

הוטל  על  הצוות  הבי  משרדי  לעקוב  אחרי  ביצוע ,  זאת  ועוד.  של  בני  האוכלוסייה  הערבית  באותו  משרד

 . שהראשו יהיה אחרי ששה חודשי מיו ההחלטהח תקופתי "ההחלטות והגשת דו
 
 

                                                 
חשוב לציין שנציבות שירות המדינה יזמה מפגש רחב בין הצוות הבין משרדי לבין עמותת סיכוי וארגוני חברה אזרחים  4

י עמותת סיכוי "עיש לזכור שרוב ההמלצות שהוגשו .  על מנת לדון בהצעות שיוגשו לממשלה2006אחרים בחודש יוני 
 .  י הצוות הבין משרדי והופיעו בהחלטה הסופית של ועדת השרים לענייני המגזר הלא יהודי"התקבלו ע
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  הפער בי החלטות הממשלה לבי יישומהעובדי הערבי בשירות המדינה ' מס :3לוח 

 ועדת השרי לענייני המגזר הלא יהודי ונציבות שירות המדינה, כל החלטות הממשלה
 20062000בי השני 

 
אחוז עובדים

ערבים 
בהתאם 
 להחלטות

ובדיםאחוז ע
ערבים בפועל

כ עובדי"סה
מדינה בפועל

כ "סה
עובדים 
בהתאם 
 להחלטות

כ עובדים"סה
ערבים בפועל

תוספת עובדים
בגין ההחלטה

עד סוף שנת תאריך החלטה

שנת  (1999 - - 2,695 - 56,152 4.80% -
 )בסיס

4.90% 4.80% 56,341 2,770 2,708 75 28.6.00  
נציב שר האוצר ו(            

 )שירות המדינה
 2000שלהי שנת  -37.5 2,708 2,733 56,341 4.80% 4.85%

            

הקפאת קליטת (
עובדים לשירות 

 )המדינה

2000 

4.86% 4.86% 57,742 2,808 2,806 75 28.6.00  
שר האוצר ונציב (            

 )שירות המדינה
 2000י שנת שלה -37.5 2,806 2,771 57,742 4.86% 4.80%

            

הקפאת קליטת (
עובדים לשירות 

 המדינה

2001 

5.00% 5.00% 56,914 2,846 2,818 75 28.6.00 
שר האוצר ונציב (          

 )שירות המדינה
 2000שלהי שנת  -37.5 2,818 2,809 56,914 5.00% 4.93%

הקפאת קליטת (            
עובדים לשירות 

 המדינה

2002 

5.20% 5.05% 55,409 2,884 2,798 75 28.6.00 
שר האוצר ונציב (           

 )שירות המדינה
 2000שלהי שנת  -37.5 2,798 2,847 55,409 5.05% 5.10%

הקפאת קליטת (           
עובדים לשירות 

 המדינה
5.20% 5.05% 55,409 2,884 2,798 37.5 19.1.03 

            
לענייניועדת שרים (

 )המגזר הלא יהודי

2003 

5.10% 5.50% 56,914 2,922 3,154 37.5 19.1.03 
ועדת שרים לענייני(         

 )המגזר הלא יהודי

5.70% 5.50% 56,914 3,257 3,154 37.5 27.1.04 

2004 
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ועדת שרים לענייני(            
) המגזר הלא יהודי

 מהמתקבלים 8%
בפועל . יהיו ערבים

 5.3%היו 

 

5.77% 5.70% 57,085 3,295 3,251 37.5 19.1.03 
ועדת שרים לענייני(          

 )המגזר הלא יהודי

6.90% 5.70% 57,085 3,938 3,251 37.5 27.1.04 

          

ועדת שרים לענייני(  
) המגזר הלא יהודי

 מהמתקבלים 15%
בפועל . יהיו ערבים

 6.9%היו 

2005 

8.00% 5.86% 57,253 4,580 3,357 642 27.1.04 
אחוז:אומדן (    

י "עליה ע
 )ממוצע נע

אחוז: אומדן (  
י "עליה ע

 )ממוצע נע

ועדת שרים לענייני(  
, )המגזר הלא יהודי
השלמת אחוז 
8%הערבים לפחות 

 כ העובדים"מסה

8.10% 5.86% 57,253 4,655 3,357 75 12.3.06 
    

  
  

  
'החלטת ממשלה מס(  

4729( 

2006 

9.00% 6.00% 57,417 5,167 3,483 512 27.1.04 
י "אומדן ע(   

אחוז עליה 
י ממוצע "ע

 )נע

י "אומדן ע( 
י"אחוז עליה ע
 )ממוצע נע

ועדת שרים לענייני( 
, )המגזר הלא יהודי
השלמת אחוז 

 10% -הערבים ל
כ העובדים עד "מסה

נניח , 2008סוף 
9%שהיעד לשנה זו 

9.10% 6.00% 57,417 5,242 3,483 75 12.3.06 
    

  
  

  
'החלטת ממשלה מס(  

4729( 

2007 

10.00% 6.30% 57,370 5,737 3,613 495 27.1.04 
י "אומדן ע(   

אחוז עליה 
י ממוצע "ע

 )נע

י "אומדן ע( 
י"אחוז עליה ע
 )ממוצע נע

ועדת שרים לענייני( 
, )המגזר הלא יהודי
השלמת אחוז 

 10% -הערבים ל
כ העובדים עד "מסה

 2008סוף 

10.10% 6.30% 57,370 5,812 3,613 75 12.3.06 
'החלטת ממשלה מס(            

4729( 

2008 
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 השכלה בקרב עובדי ערבי בשירות המדינה. 2.2
 2005בשירות  המדינה  בשנת  )    תואר  ראשו  ומעלה(  מראה  שאחוז  העובדי  הערבי  האקדמאי  4לוח  

אחוז  הנשי ,  זאת  ועוד.    20%  לעומת  39.9%,  י  מאחוז  בכוח  העבודה  האזרחי  בכלל  המשקכמעט  פי  שני

ומנגד  אחוז ,    בכוח  העבודה  האזרחי  במשק25.7%  לעומת  38.8%הערביות  האקדמאיות  בשירות  המדינה  

הגברי  הערבי  האקדמאי  בשירות  המדינה  יותר  מפי  שניי  מאחוז  בכוח  העבודה  האזרחי  בכלל 

הראשונה  כרוכה  בחסמי  ובמכשולי ,  נתוני  אלו  מצביעי  על  שתי  מגמות.    18%  לעומת  42%,  המשק

שעומדי  בפני  האקדמאי  הערבי  למצוא  משרה  הולמת  את  כישוריו  בסקטור  הפרטי  ובהעדר  חוקי  מג 

    בזכות  השוויו 5למרות  שקיימי    חוקי.  נקודתיי  בזכות  הייצוג    ההול  של  האוכלוסייה  הערבית

קה  שנחשב  כאמצעי  לקידו  השוויו  הכללי    ה  אינ  נאכפי  כיאות  ה  מצד  מערכות  האכיפה  וה בתעסו

כורכה  בתפיסה  שהמשרה  בשירות  המדינה  נחשבת  יותר  יציבה ,  המגמה  השנייה.  מצד  העובדי  הערבי

 .  ומבטיחה למרות הפשרה ברמת השכר המוצע
 

 6 2005 –י עובדי ערבי בשירות המדינה לפי השכלה ומ: 4לוח 
 

 כלל %
 העובדים 

 השכלה גברים נשים כ "סה  גברים%  נשים% כ" מסה%

 לא אקדמית 1,231 690 1,921 58.0% 61.2% 59.1% 60.0%
 תואר ראשון 441 310 751 20.8% 27.5% 23.1%
 תואר שני 165 70 235 7.8% 6.2% 7.2%

  
40.0% 

 תואר שלישי 286 58 344 13.5% 5.1% 10.6%  
 כ"סה 2,123 1,128 3,251 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

 
. 5  כפי  שמראה  לוח  2005  עד  2003חל  שיפור  ניכר  בקליטת  אקדמאי  ערבי  לשירות  המדינה  בי  השני  

בעוד  שבשנת ,  65.5%  אחוז  העובדי  הערבי  לא  אקדמאי  בשירות  המדינה  עמד  על  2003בעוד  שבשנת  

 .לט במיוחד עלית אחוז בעלי תארי ראשו ושניבו. 59.1%  האחוז ירד ל2005
 
 6 20052003עובדי ערבי בשירות המדינה לפי השכלה בשני : 5לוח  
 

 השכלה 2003שנת  2005שנת   השינוי%
 לא אקדמית 1,775 1,921 8.2%

 תואר ראשון 558 751 34.6%
 תואר שני 158 235 48.7%
 תואר שלישי 307 344 12.1%
 כ"סה 2,798 3,251 16.2%

 
  מכלל 32.9%וה  מהוות  ,  יש  השכלה  אקדמית)    במספר438(  מכלל  העובדות  הערביות  38.8%  מראה  ש4לוח  

 .הערבי האקדמאי בשירות המדינה 
 

 ניידות וייצוג עובדי ערבי בשירות המדינה לפי מחוז. 3.2
 

סייה  הערבית  בתו  המחוז  לבי  ייצוג   מראה  שקיי  פער  גדול    מאוד  ברוב  המחוזות  בי  ייצוג  האוכלו6לוח  

כאשר  הפער  חיובי  וגדול  יותר  הדבר  מצביע  על  ייצוג  חסר .  העובדי  הערבי  בשירות  המדינה  באותו  מחוז

 . וההפ נכו

                                                 
ב "התשנ, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, 1998ח "התשנ, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, חוקי מגן בעבודה, לדוגמא 5

1992 . 
 נציבות שירות המדינה: מקור 6
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 7 2005 –התפלגות עובדי המדינה הערבי לפי מחוז מקו העבודה ומקו המגורי : 6לוח 
 

 מקום %
מגורים 
עובדים 

ערבים לפי 
   *מחוז 

מקום 
מגורים
עובדים
ערבים
לפי 
*מחוז

% 
עובדים 
ערבים 

לפי 
 *מחוז

עובדים 
ערבים 

לפי 
 *מחוז

%  
עובדים 
ערבים  

תוך מ
עובדים 

*במחוז 

'  אוכל%
ערבים 
בתוך 
 מחוז

 ' אוכל%
  ערבים 

 'אוכל
ערבית 

 'אוכל
יהודית 
**ואחרים

כ "סה
 'אוכל

 מחוז

53.9% 1,753 39.5% 1,283 21.0% 52.4% 45.3% 615.9 560.9 1,176.1  צפון
23.0% 748 27.9% 908 10.0% 23.1%  חיפה 854.8 657.2 197.6 14.5%
9.2% 298 8.4% 272 3.0% 8.1% 9.7% 132.0 1,499.7 1,631.7  מרכז
3.4% 111 5.5% 180 2.0% 1.4% 1.2% 16.4 1,160.9 1,183.3 אביב-תל
4.6% 150 7.2% 233 2.0% 29.6% ירושלים 841.7 592.1 249.5 18.4%
3.0% 98 3.2% 103 2.0% 14.8%  דרום 993.7 846.6 147.1 10.8%

2.9% 93 8.4% 272 16.0% 0.0% 0.0% - 41.2 249.8 

יהודה 
שומרון 

חבל עזה ,
 ואחר

100.0% 3,251 100.0% 3,251 5.7% 19.6% 100.0% 1,358.5 5,358.6 6,931.1  כ"סה
כ עובדים ערבים ללא הגדרת "חשוב לציין שסה. ל"או מגורים ואחרים שעובדים בחו/עבודה ועובדים ללא הגדרת מחוז : אחר* 

 .  עובד251 -מחוז כ
 או ללא סיווג דת ללא מחוז יהודה ושומרון/כולל נוצרים ערבים ו** 

 
כ  האוכלוסייה "  מסה52.4%כאשר  האוכלוסייה  הערבית  מהווה  ,  הפערי  הבולטי  נצפי  במחוז  הצפו

    בקרב 23.1%במחוז  חיפה  ,  )פער  של  פי  שניי(כ  עובדי  המדינה  באותו  מחוז"  בקרב  סה21.0%ומת  במחוז  לע

ובמחוז ,  )פער  של  פי  שניי(כ  עובדי  המדינה  באותו  מחוז  "  בקרב  סה10.0%כ  אוכלוסייה  במחוז  לעומת  "סה

פער (ו  מחוז  כ  עובדי  המדינה  באות"  בקרב  סה2.0%כ  אוכלוסייה  במחוז  לעומת  "  בקרב  סה14.8%הדרו    

הפער  פולט  בי  התפלגות  עובדי  המדינה  הערבי  לפי  מחוז  לבי  התפלגות ,  יתרה  מזאת).  7של  יותר  מפי  

קיי  הבדיל  פולט  בי  התפלגות  מקו  העבודה  של  ,  זאת  ועוד.  כ  האוכלוסייה  הערבית  לפי  מחוז"סה

זו  מצביעה  על  ניידות  גבוהה עובדה  ,  העובדי  הערבי  לפי  מחוז  לבי  התפלגות  מקו  מגוריה  לפי  מחוז

 .בקרב  העובדי ופיזור רע בקליטת עובדי הערבי לפי מחוז
 

 7 2005 –מידת הייצוג והניידות בקרב עובדי ערבי בשירות המדינה : 7לוח 
**מדד ייצוג  מחוז *מדד ניוד

 צפון 14.5% 4.14
 חיפה 4.9% 2.71
 מרכז 0.8% 2.85
 אביב-תל 2.1% 0.69

 ירושלים 2.6% 20.64
 דרום 0.2% 8.51

0.00 5.5% 
יהודה שומרון 

 חבל עזה ואחר,
 כ"סה 30.5% 4.03

 בכדי להגיע לעבודה או לבית) כניסה ויציאה(מדד הניוד מצביע על אחוז העובדים הערבים שעוברים גבולות של מחוזות *  
הערבים  במחוז  על  מנת  להגיע  לייצוג  הולם   מדד  הייצוג  מציין  את  הערך  הממוצע  שיש  להכפיל  בו  את  אחוז  העובדים**  

 פרופורציונאלי

                                                 
 נציבות שירות המדינה: מקור 7

  



 

 8

י כ  עובדי  המדינה  חושבו  שנ"על  מנת  לכמת  את  מידת  הניידות  והייצוג  של  העובדי  הערבי  בקרב  סה

וזהו  האחוז  של  העובדי  הערבי  בשירות  המדינה  שחייבי  לחצות ,  30.5%ער  מדד  הניידות  .  מדדי

ה  מדד  הניידות  הגבו.  בכדי  להגיע  למקו  עבודת  או  למקו  מגוריה)  אהכניסה  ויצי(גבולות  של  מחוזות  

והוא  מבטא  את  הפער  בי ,  4.03ער  מדד  הייצוג  הממוצע  שווה  ל.  14.5%ביותר  נצפה  במחוז  הצפו  

של  עובדי  המדינה )  פרופורציונאלי(בכדי  להגיע  לייצוג  הול  .  המציאות  לבי  ייצוג  הול  פרופורציונאלי

פי  מחוזות  בהתא  לאחוז  האוכלוסייה  הערבית  באותו  מחוז  צרי  להכפיל    את  אחוז  העובדי הערבי  ל

 .מדד הייצוג הגבוה ביותר נצפה במחוז ירושלי. הערבי בשירות המדינה בער מדד הייצוג באותו מחוז
 

 התפלגות מועסקי ערבי לפי משרדי הממשלה. 4.2
מועסקי  רק  בשישה ,    מכלל  העובדי  הערביי93.2%י  המהוו,    עובדי  ערבי3,029  מראה  כ8לוח  

משרד  המשפטי  ומשרד ,  משרד  החינו,  משרד  הרווחה,  משרד  הפני,  משרד  הבריאות:  ממשרדי  הממשלה

. כולל  בתי  החולי  הממשלתיי,    מה  מועסקי  במשרד  הבריאות61.8%  כ.  ת  ויחידות  הסמ  שלה"התמ

משרד ,  משרד  האוצר:  אזרחי  הערבי  עדיי  שולי  עד  אפסיבשאר  המשרדי  הממשלתיי  ייצוג  של  ה

. משרד  התחבורה  ועוד,  משרד  התשתיות  הלאומיות,  משרד  השיכו,  משרד  לביטחו  פני,  ראש  הממשלה

ברשות  ההגבלי .  בנציבות  כבאות  והצלה  ורשות  החשמל  אי  א  עובד  ערבי,  בנציבות  המי,  זאת  עוד

במשרד  לביטחו  פני  יש  רק  שני .  ו  הגיאולוגי  יש  רק  עובד  ערבי  אחדמינהל  לבנייה  כפרית  והמכ,  העסקיי

ובמשרד  התקשורת  יש  רק  ארבעה  עובדי ,  ובמשרד  המדע  יש  רק  שלושה  עובדי  ערבי,  עובדי  ערבי

האחוז  הגבוה  של  מועסקי  ערבי  בשירות  המדינה  נצפה  במשרד .  ערבי  בדומה  למשרד  תשתיות  לאומיות

 .7.0% אחריו משרד הרווחה והבריאות כ, כ עובדי ערבי בשירות המדינה" מסה22.1% הפני כ
 
 

 8 2005)במספרי מוחלטי ובאחוזי( המועסקי הערבי לפי משרדי הממשלה ומי : 8לוח 
  

  
  עובדים ערבים%

  

  
 כ עובדים "סה

  

  
 עובדים ערבים

  
כ" סה% גברים% נשים% כ" סה נשים כ "סה  ים גבר  נשים  גברים

 משרדי ממשלה
  

22.1% 1.5% 47.1% 1,577  משרד הפנים 335 13 348 712 865
7.7% 4.2% 17.5% 2,717  משרד הרווחה  127 83 210 724 1,993
7.0% 4.2% 13.8% 26,832 19,149  משרד הבריאות 1,062 812 1,874 7,683
6.1% 2.6% 14.5% 2,057  משרד החינוך 89 37 126 615 1,442
5.5% 2.6% 11.8%  משרד המדע 2 1 3 17 38 55
 משרד החקלאות 20 3 23 302 248 550 6.6% 1.2% 4.2%
3.9% 2.8% 6.3% 2,374  משרד המשפטים 46 46 92 732 1,642
 משרד התיירות 3 4 7 84 123 207 3.6% 3.3% 3.4%
 משרד התקשורת 3 1 4 60 71 131 5.0% 1.4% 3.1%

 משרד איכות סביבה 11 3 14 193 264 457 5.7% 1.1% 3.1%
3.0% 1.4% 4.9% 1,362  ת"משרד התמ 31 10 41 634 728

 משרד התשתיות הלאומיות 4 - 4 64 74 138 6.3% 0.0% 2.9%
 משרד התחבורה 18 2 20 467 406 873 3.9% 0.5% 2.3%

 משרד בטחון פנים 2 - 2 46 61 107 4.3% 0.0% 1.9%
 משרד השיכון 7 2 9 256 419 675 2.7% 0.5% 1.3%
 משרד ראש הממשלה 7 2 9 373 345 718 1.9% 0.6% 1.3%

                                                 
 נציבות שירות המדינה: מקור8
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 משרד החוץ 10 - 10 543 389 932 1.8% 0.0% 1.1%
 משרד האוצר 7 1 8 390 429 819 1.8% 0.2% 1.0%
 משרד הקליטה 4 - 4 110 420 530 3.6% 0.0% 0.8%

  יחידות סמך
7.1% 0.0% 25.0%  ז ההסברהמרכ 1 - 1 4 10 14
6.0% 2.2% 9.5% 3,212  מס הכנסה  160 33 193 1,691 1,521

 המדפיס הממשלתי 3 1 4 58 29 87 5.2% 3.4% 4.6%

 שירות הדרכה ומקצוע 8 1 9 161 50 211 5.0% 2.0% 4.3%

 הווטרינרייםהשירותים  9 2 11 152 115 267 5.9% 1.7% 4.1%

 נהל המחקר החקלאימי 23 4 27 391 339 730 5.9% 1.2% 3.7%

2.8% 1.7% 5.1% 4,001  הנהלת בתי משפט 66 47 113 1,282 2,719
  החינוכיתההטלוויזי 3 2 5 104 104 208 2.9% 1.9% 2.4%

 מנהל לחינוך התיישבותי 5 2 7 129 166 295 3.9% 1.2% 2.4%

 מינהל מקרקעי ישראל 9 7 16 241 478 719 3.7% 1.5% 2.2%

 השירות המטאורולוגי 2 - 2 54 44 98 3.7% 0.0% 2.0%

 המרכז למיפוי ישראל 5 - 5 121 143 264 4.1% 0.0% 1.9%
1.8% 0.5% 2.8% 1,791  מ"המכס ומע 28 4 32 1,001 790

1.7% 0.4% 4.1% 726 483 243 12 2 10 
הלשכה המרכזית 

 לסטטיסטיקה

 רשות ההגבלים העסקיים 1 - 1 29 34 63 3.4% 0.0% 1.6%

 מינהל לבנייה כפרית 1 - 1 22 48 70 4.5% 0.0% 1.4%

 נציבות שירות המדינה 1 1 2 63 115 178 1.6% 0.9% 1.1%
 המכון הגיאולוגי - 1 1 70 40 110 0.0% 2.5% 0.9%
 מ"שע - 1 1 116 156 272 0.0% 0.6% 0.4%
 בתי דין רבניים - - - 209 64 273 0.0% 0.0% 0.0%

 המועצה לביטחון לאומי - - - 8 5 13 0.0% 0.0% 0.0%

 הרבנות הראשית - - - 33 24 57 0.0% 0.0% 0.0%
 הרשות לשירותי דת - - - 8 6 14 0.0% 0.0% 0.0%
 צ"מע - - - 26 37 63 0.0% 0.0% 0.0%
 נמל חדרה - - - 4 2 6 0.0% 0.0% 0.0%
 נציבות המים - - - 94 60 154 0.0% 0.0% 0.0%
 נציבות כבאות והצלה - - - 9 9 18 0.0% 0.0% 0.0%
 נתיב - - - 18 24 42 0.0% 0.0% 0.0%
 רשות החשמל - - - 10 8 18 0.0% 0.0% 0.0%
5.7% 3.1% 10.4% 57,085 36,729 20,356 3,251 1,128  כ"סה 2,123

 
משרד ,  משרד  התיירות:  2005  מראה  שבמשרדי  הבאי  לא  התקבל  א  עובד  ערבי  אחד  בשנת  9לוח  

: 2005ביחידות  הסמ  הבאות  לא  התקבל  א  ערבי  אחד  בשנת  ,  זאת  ועוד.    ומשרד  ביטחו  פניהתחבורה  

המרכז  למיפוי ,    החינוכיתההטלוויזי,  מינהל  המחקר  החקלאי,  שירות  הדרכה  ומקצוע,  המדפיס  הממשלתי

 .  רשות החשמל ונציבות המי, נציבות שירות המדינה, רשות ההגבלי העסקיי, ישראל



 

 10

 9 2005)במספרי מוחלטי ובאחוזי( עובדי הערבי הנקלטי לפי משרדי הממשלה ומיה : 9לוח 
  

 עובדים ערבים
  

 עובדים %
ערבים 
 שהתקבלו

  

כ "סה
עובדים 
 שהתקבלו

  

 כל היתר
  

 גברים נשים כ "סה

 משרדי ממשלה
  

 משרד הפנים 18 0 18 46 64 28.1%

20.0% 5 4 1 0 1 
משרד התשתיות 

 ותהלאומי
 משרד החקלאות 2 2 4 29 33 12.1%
 משרד הרווחה  4 7 11 103 114 9.6%
 משרד החוץ 2 0 2 23 25 8.0%
 משרד הבריאות 123 67 190 2,194 2,384 8.0%
 משרד החינוך 5 3 8 93 101 7.9%
 משרד התקשורת 1 0 1 12 13 7.7%
 משרד האוצר 4 1 5 62 67 7.5%
 ות סביבהמשרד איכ 1 0 1 14 15 6.7%
 משרד השיכון 1 0 1 15 16 6.3%
 משרד המשפטים 13 15 28 504 532 5.3%
 משרד ראש הממשלה 3 1 4 111 115 3.5%
 משרד הקליטה 1 0 1 34 35 2.9%
 ת"משרד התמ 0 1 1 46 47 2.1%
 משרד המדע 0 0 0 4 4 0.0%

 משרד התיירות 0 0 0 25 25 0.0%
 המשרד התחבור 0 0 0 37 37 0.0%
 משרד בטחון פנים 0 0 0 11 11 0.0%

 יחידות סמך      

20.0% 10 8 2 0 2 
הלשכה המרכזית 

 לסטטיסטיקה
 הווטרינרייםהשירותים  1 0 1 6 7 14.3%
 מ"המכס ומע 4 2 6 52 58 10.3%
 מס הכנסה  1 0 1 12 13 7.7%
 מכון גיאולוגי 0 1 1 18 19 5.3%
 ישראלמינהל מקרקעי  1 1 2 42 44 4.5%
 הנהלת בתי משפט 7 17 24 589 613 3.9%
 המדפיס הממשלתי 0 0 0 1 1 0.0%
 שירות הדרכה ומקצוע 0 0 0 1 1 0.0%
 מינהל המחקר החקלאי 0 0 0 45 45 0.0%
  החינוכיתההטלוויזי 0 0 0 8 8 0.0%
מנהל לחינוך התיישבותי 0 0 0 16 16 0.0%
 המרכז למיפוי ישראל 0 0 0 2 2 0.0%
רשות ההגבלים העסקיים 0 0 0 11 11 0.0%
 נציבות שירות המדינה 0 0 0 10 10 0.0%
 מ"שע 0 0 0 4 4 0.0%
 בתי דין רבניים 0 0 0 12 12 0.0%
 המועצה לביטחון לאומי 0 0 0 5 5 0.0%
 הרבנות הראשית 0 0 0 5 5 0.0%
 נתיב 0 0 0 1 1 0.0%
 רשות החשמל 0 0 0 3 3 0.0%

                                                 
 נציבות שירות המדינה: מקור 9
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 נציבות המים 0 0 0 6 6 0.0%
 כ"סה 195 118 313 4,224 4,537 6.9%

 
  מצביע  על  כ  שהאזרחי  הערבי  המועסקי  בשירות  המדינה  ממלאי 9  ו8עיו  בנתוני  של  לוח  

ומקומ  נפקד  מהעמדות ,  דת  וחינו,  רווחה,  תפקידי  מקצועיי  ומופקדי  בעיקר  על  מת  שירותי  בריאות

כגו ,  העדר  עודנו  בולט  בכמה  משרדי  ממשלתיי  חשובי  ורבי  השפעה.  תהבכירות  של  מעצבי  המדיניו

משרד  התיירות  וכ ,  משרד  התקשורת  והאוצר,  משרד  התשתיות  הלאומיות,  משרד  השיכו,  ת"משרדי  התמ

 .שירותי כבאות והצלה ורשות החשמל, נציבות המי, מינהל מקרקעי ישראל, צ"יחידות סמ כמו מע
 

 הערביות בשירות המדינהייצוג הנשי . 5.2
  מכלל 34.7%  –  1,128הוא    ,  2005נכו  לסו  שנת  ,  מספר  הנשי  הערביות  המועסקות  בשירות  המדינה

  מספר  של  כלל 2005בשנת  .  2004  בסו  שנת  33.2%  –  1,048העובדי  הערבי  בשירות  המדינה  לעומת  

  מכלל 65.0%  33,051מדינה  לעומת    מכלל  העובדי  בשירות  ה64.3%  –  36,729הנשי  בשירות  המדינה  הוא  

כ "  מצביע  על  שיעור  הייצוג  של  הנשי  היהודיות  מסה10לוח  .  2004העובדי  בשירות  המדינה  בשנת  

כ  העובדי  הערבי  בשירות "העובדי  היהודיי  בשירות  המדינה  כפול  משיעור  הנשי  הערביות  מסה

הנשי ,  ת  ומשפיעות  בשירות  המדינהבשעה  שהנשי  היהודיות  הצליחו  להגיע  לעמדות  בכירו.  המדינה

והנשי ,  על  הממשלה  לפעול  להגדלת  מספר  של  הנשי  בכלל.  הערביות  עדיי  מכהנות  בתפקידי  זוטרי

  מכלל  הנשי  מועסקות  בשישה  משרדי  ממשלתיי  ויחידות 95.8%.  בדרגות  הבכירות,  הערביות  בפרט

זאת  בדומה  לכלל  העובדי ,  י  שולי  עד  אפסיוביתר  המשרדי  הממשלתיי  הייצוג  שלה  עדי,  הסמ  שלה

 . הערבי בשירות המדינה
משרד ,  משרד  התקשורת,  משרד  המדע:  בכל  אחת  מהיחידות  והמשרדי  הבאי  יש  רק  עובדת  ערבייה  אחת

 . מ"המכו הגיאולוגי ושע, נציבות שירות המדינה, שירותי הדרכה ומקצוע, המדפיס הממשלתי, האוצר
 

 10 2005  הערביות והיהודיות בשירות המדינה לפי משרדי ממשלההמועסקות  :10לוח 
 )במספרי מוחלטי ובאחוזי( 

 נשים %
ערביות 

 כ"מסה

 נשים %
ערביות 
לפי משרד

כ "סה
 נשים

נשים 
 ערביות

 משרדי ממשלה

 משרד הפנים 13 865 1.5% 1.2%
 משרד הרווחה  83 1,993 4.2% 7.4%

 אותמשרד הברי 812 19,149 4.2% 72.0%
 משרד החינוך 37 1,442 2.6% 3.3%
 משרד המדע 1 38 2.6% 0.1%
 משרד החקלאות 3 248 1.2% 0.3%
 משרד המשפטים 46 1,642 2.8% 4.1%
 משרד התיירות 4 123 3.3% 0.4%
 משרד התקשורת 1 71 1.4% 0.1%
 משרד איכות סביבה 3 264 1.1% 0.3%
 ת"משרד התמ 10 728 1.4% 0.9%
 משרד התחבורה 2 406 0.5% 0.2%
 משרד השיכון 2 419 0.5% 0.2%
 משרד ראש הממשלה 2 345 0.6% 0.2%
 משרד האוצר 1 429 0.2% 0.1%

 יחידות סמך      
 מס הכנסה  33 1,521 2.2% 2.9%
 המדפיס הממשלתי 1 29 3.4% 0.1%

                                                 
 נציבות שירות המדינה: מקור10
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 שירות הדרכה ומקצוע 1 50 2.0% 0.1%
 ינרייםהווטרהשירותים  2 115 1.7% 0.2%
 מינהל המחקר החקלאי 4 339 1.2% 0.4%
 הנהלת בתי משפט 47 2,719 1.7% 4.2%
  החינוכיתההטלוויזי 2 104 1.9% 0.2%
 מנהל לחינוך התיישבותי 2 166 1.2% 0.2%
 מינהל מקרקעי ישראל 7 478 1.5% 0.6%
 מ"המכס ומע 4 790 0.5% 0.4%

0.2% 0.4% 483 2 
הלשכה המרכזית 

 קהלסטטיסטי
 נציבות שירות המדינה 1 115 0.9% 0.1%
 המכון הגיאולוגי 1 40 2.5% 0.1%
 מ"שע 1 156 0.6% 0.1%
 11אחר - 1,462 0.0% 0.0%

100.0%  כ"סה 1,128 36,729 3.1%
 

 2005  בשנת  3.1%כ  נשי  מועסקות  עמד  על  "אחוז  הנשי  הערביות  המועסקות  בשירות  המדינה  מסה

כצפוי  משרד  הבריאות .  8.5%  כ  כוח  העבודה  האזרחי  של  הנשי  כ"יות  מסהלמרות  שאחוז  הנשי  הערב

 .  כ הנשי הערביות" מסה72% מעסיק כ
  יחסית  לשנת 40.4%  נשי  ערביות  וזה  גידול  של  118  התקבלו  לשירות  המדינה  2005  מראה  שבשנת  11לוח  

וזה  אחוז  גבוה  יותר ,  2005ת    מכלל  העובדי    הערבי  שנתקבלו  בשנ37.7%הנשי  הערביות  מהוות  .  2004

 .2004בארבע נקודות האחוז מהאחוז של שנת 
 

 12 2005 נשי ערביות נקלטות בשירות המדינה לפי משרדי ממשלה  :11לוח 
 )במספרי מוחלטי ובאחוזי( 

 נשים ערביות %
 כ שנקלטו"מסה

 נשים ערביות %
מהערבים 
 שנקלטו

 עובדים כ"סה
 נקלטוש

 ערבים כ"סה
 שנקלטו

ים ערביות נש
 נקלטות

/ משרדי ממשלה
 יחידת סמך

 משרד הפנים 0 18 64 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 5 1 0 
משרד התשתיות 

 הלאומיות
 משרד החקלאות 2 4 33 50.0% 6.1%
 משרד הרווחה  7 11 114 63.6% 6.1%
 משרד החוץ 0 2 25 0.0% 0.0%
 משרד הבריאות 67 190 2,384 35.3% 2.8%
 משרד החינוך 3 8 101 37.5% 3.0%
 משרד התקשורת 0 1 13 0.0% 0.0%
 משרד האוצר 1 5 67 20.0% 1.5%
 משרד איכות סביבה 0 1 15 0.0% 0.0%
 משרד השיכון 0 1 16 0.0% 0.0%
 משרד המשפטים 15 28 532 53.6% 2.8%
 משרד ראש הממשלה 1 4 115 25.0% 0.9%
 משרד הקליטה 0 1 35 0.0% 0.0%
 ת"משרד התמ 1 1 47 100.0% 2.1%

 משרד המדע 0 0 4 * *
                                                 

, משרד החוץ, משרד לביטחון פנים, משרד התשתיות הלאומיות: משרדים ויחידות סמך שאין בהם אף עובדת ערביה אחת11
, מינהל לבנייה כפרית, רשות הגבלים העסקיים, המרכז למיפוי ישראל, וגיהשירות המטאורול, מרכז ההסברה, משרד הקליטה
נציבות , נציבות המים, נמל חדירה, צ"מע, הרשות לשירותי דת, הרבנות הראשית, המועצה לביטחון לאומי, בתי דין רבניים
 .נתיב ורשות החשמל, כבאות והצלה

 נציבות שירות המדינה: מקור12
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 משרד התיירות 0 0 25 * *
 משרד התחבורה 0 0 37 * *
 משרד בטחון פנים 0 0 11 * *
 יחידות סמך          

0.0% 0.0% 10 2 0 
הלשכה המרכזית 

 לסטטיסטיקה

0.0% 0.0% 7 1 0 
השירותים 
 הווטרינריים

 מ"המכס ומע 2 6 58 33.3% 3.4%
 מס הכנסה  0 1 13 0.0% 0.0%
 מכון גיאולוגי 1 1 19 100.0% 5.3%

2.3% 50.0% 44 2 1 
מינהל מקרקעי 

 ישראל
 הנהלת בתי משפט 17 24 613 70.8% 2.8%

 המדפיס הממשלתי 0 0 1 * *

* * 1 0 0 
שירות הדרכה 

 ומקצוע

* * 45 0 0 
מינהל המחקר 

 החקלאי
  החינוכיתההטלוויזי 0 0 8 * *

* * 16 0 0 
מנהל לחינוך 
 התיישבותי

 המרכז למיפוי ישראל 0 0 2 * *

* * 11 0 0 
רשות ההגבלים 

 העסקיים

* * 10 0 0 
נציבות שירות 

 המדינה
 מ"שע 0 0 4 * *
 בתי דין רבניים 0 0 12 * *

* * 5 0 0 
המועצה לביטחון 

 לאומי
 הרבנות הראשית 0 0 5 * *
 נתיב 0 0 1 * *
 שמלרשות הח 0 0 3 * *
 נציבות המים 0 0 6 * *

 כ"סה 118 313 4,537 37.7% 2.6%
  ת אחה ערביתשלא התקבלו אליהם אף עובדויחידות סמך משרדים * 
 

משרד ,  משרד  הרווחה:  וה,      מהנשי  הערביות    התקבלו  לשבעה  משרדי  ממשלה  ויחידות  סמ89.8%

 2.6%  הנשי  שהתקבלו  לעבודה  עמד  על  אחוז,  זאת  ועוד.  משרד  המשפטי    והנהלת  בתי  משפט,  הבריאות

 .כ אשר התקבלו לעבודה"בלבד מסה
 

 עובדי ערבי בדירוג הכללי ובדרגות השיא. 6.2
בדירוג ,    מצביע  על  שיפור  במספר  ה  עובדי  הערבי  בשירות  המדינה    אשר  ממוקמי  בדרגת  השיא12לוח  

בדירוג  המהנדסי  הייתה  עליה  של   ,31.8%ר  הייתה    עליה  של  "בדירוג  המח,  8.4%המנהלי  חל  גידול  של  

בדירוג  של ,  לעומת  זאת.  2005  ו2004  בי  השני  55.5%  הייתה  עליה  של    ובדירוג  הפרקליטי36.3%

. טכנאי  רנטג  ומשפטני  הייתה  ירידה  במספר  העובדי  הערבי  בדרגות  השיא  בשירות  המדינה,  רופאי

 מראה  ש,2005בשנת  ,  דירוג  שנמצאי  בדרגות  השיאהתפלגות  העובדי  הערבי  לפי  סוג  ה,  זאת  ועוד

, מהעובדי  הערבי  נמצאי  בהדרגות  השיא  במתח  דירוג  מהנדסי)  2004  בשנת  48.9%לעומת    (68.2%

ואחריה  אלו  שנמצאי )  2004  בשנת  19.7%לעומת    (48.1%אחריה  אלו  שנמצאי  בדירוג  המשפטני    ע  

 ).  2004 בשנת 11.5%לעומת  (21.2%בדירוג הפרא רפואיי ע 
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 14 20052004בשני  , 13עובדי ערבי בדירוג הכללי ובדרגות השיא: 12לוח 
 

דרגת  *שיא  במתח הדירוגכ"סה  עובדים% בדרגת שיא
2005 2004 2005 2004 2005 2004 

 הדירוג
  

 מינהלי 130 141 984 1014 13.2% 13.9%
 ר"מח 22 29 155 176 14.2% 16.5%
 מהנדסים 22 30 45 44 48.9% 68.2%
 משפטנים 14 13 71 27 19.7% 48.1%

 סנגורים ציבוריים 8 10 8 10 100.0% 100.0%
 טכנאי רנטגן 4 2 36 37 11.1% 5.4%
 רופאים 16 15 289 302 5.5% 5.0%
 םבי וכימאי 1 0 42 48 2.4% 0.0%
 אחיות 41 31  1,058       1,103     3.9% 2.8%

  רפואייםפרא 3 7 26 33 11.5% 21.2%
 פרקליטים 9 14 0 0
 מרפאים בעיסוק 1 0 0 0

 טכנאים 0 0 27 28
 עיתונאים 0 0 4 5

 סים"עו 0 0 112 117
 רשמים 0 0 9 10
 חוזים בכירים 0 0 6 5
 שירות החוץ 0 0 3 6

 פסיכולוגים 0 0 12 13
 פיזיותרפיסטים 0 0 12 10
 לשכות שרים 0 0 8 22
 )עובדים חיוניים(שכר כולל  0 0 42 48

 עובדי הוראה 0 0 128 122
 רוקחים 0 0 18 18
 עובדי מחקר 0 0 6 6

 אחר 0 0 53 47
 כ"סה  271       292        3,154      3,251   

 
 .ר שאי א עובד ערבי אחד בדרגות השיא בדירוג  הטכנאי עד לדירוג עובדי המחק12עוד מראה לוח 

 
 מכרזי בשירות המדינה. 7.2

  במספר  המכרזי 32.0%ומנגד  ירידה  של  ,    במספר  המכרזי  הרגילי13.6%  מצביע  על  עליה  של  13לוח  

בי  השני )  רקסית  בהתא  להחלטות  ממשלה'מכרזי  אשר  מיועדי  לאוכלוסייה  הערבית  והצ(הייעודיי  

כ  המכרזי  בשירות "המכרזי  הייעודי  מסהחלה  ירידה  דרסטית  באחוז  ,  יתרה  מזאת.  2005  ו2004

 .20052003המדינה בי השני 
 
 
 
 
 
 

                                                 
סנגורים ציבוריים א ,3פרקליטים א, 6א-2משפטנים א, 45-41מהנדסים  ,46-41ר "מח, 24-20הלי מינ:  להלן דרגות השיא13
 .4מרפאים בעיסוק א ,5א-4 רפואיים אפרא, 18-16אחיות , א4 ם בי וכימאי,10-9רופאים , 15טכנאי רנטגן , 3
 נציבות שירות המדינה: מקור 14
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 20052002לפי סוג המכרז שפורסמו בשני ,מספר המכרזי הפומביי : 13לוח 
 

 רגיל כ"סה  הייעודי%
 וייעודי

מכרזים 
 ייעודיים

 שנה מכרזים רגילים

6.7% 827 55 772 2002 
8.1% 602 49 553 2003 
7.3% 730 53 677 2004 
4.5% 805 36 769 2005 

 
 8.1%  כ  מכרזי  בשירות  המדינה  מ"  ירד  חלק  של  המכרזי  הייעודיי  מסה2005  ו2003בי  השני  

חלה  ירידה  גדולה  במספר  המועמדי  הערבי  שנגשי  למכרזי  ייעודיי ,  לאור  זאת.  4.5%  לכמעט  חצי  ל

  לעומת 17.8%  (  ייעודי  ורגיל    ובמכרזי  בכלל)    בהתאמה25.6%  לעומת  38.8%  (2005  ו2004בי  השני  

 15בעוד  שמספר  המועמדי  היהודי  במכרזי  הרגילי  עלה  כפליי.  13כפי  שמראה  לוח  )    בהתאמה7.8%

 .באותה תקופה
 

  *20052002מספר המועמדי במכרזי השוני בשני : 13לוח 
 

 מועמדים %
ערבים 

במכרזים  
 בכלל

 מועמדים %
ערבים 

במכרזים 
 ייעודיים

מועמדים 
יהודים 
 במכרזים
 *רגילים

כ "סה
מועמדים 
 ערבים

מועמדים 
ערבים 
 במכרזים
 ייעודיים

  מועמדים
ערבים 

במכרזים 
 רגילים

 שנה

7.6% 33.4%        17,111           1,414              472              942  2002 
8.5% 36.6%        13,009           1,209              442              767  2003 

17.8% 38.8%        11,123           2,416              937           1,479  2004 
7.8% 25.6%        21,245           1,785              457           1,328  2005 

 נציבות שירות המדינה: מקור* 
 

מספר .  מת  הקושי  שעומדת  בפני  המועמד  הערבי  להשגת  משרה  בשירות  הציבור  מצביע  על  המש  מג14לוח  

כמוב  ה   (2005  בשנת  29.4  לעומת  18.6  עמד  על    2004המועמדי  הממוצע  למשרה  במכרזי  הרגילי  בשנת  

מנגד  חלה  ירידה  במספר  המועמדי  הממוצע  למשרה ).  למועמדי  היהודי  וה  למועמדי  הערביי

2004  בשנת  17.7(באותה  תקופה  )  רקסית'מכרזי  מיועדי  לאוכלוסייה  הערבית  והצ(  במכרזי  הייעודיי

וזאת  עקב  הירידה  הגדולה  במספר  המכרזי  הייעודיי  שפורסמו  בי  השני ,  )2004  בשנת  12.7לעומת  ,

 .2005  ו2004
 

  *20052002מספר המועמדי הערבי למשרה בשני : 14לוח 
 

 שנה במכרזים הרגילים עודייםבמכרזים היי במכרזים בכלל

14.8 8.6 23.4 2002 
15.2 9.0 24.9 2003 
18.2 17.7 18.6 2004 
22.0 12.7 29.4 2005 

 נציבות שירות המדינה: מקור* 
 

 2.8%,  כ  המועמדי"  מראה  עליה  קטנה  מאוד  באחוז  הערבי  הזוכי  במכרזי  הרגילי  מסה15לוח  

מנגד  יש  ירידה  במספר  המוחלט  של  מספר  הערבי  שזכו .  תאמה  בה2005  ו2004  בשני  2.9%לעומת  

הזוכי   הערבי  המגמה  של  הירידה  במספר.    בהתאמה2005  ו2004  בשני  38    ל42  במכרזי  הרגילי  מ

                                                 
 . משרד החוץ ומשרד המשפטיםהגידול נובע ממספר המועמדים הגבוה למכרזים של 15
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הגידול  באחוז   ,לעומת  זאת.    בהתאמה2005  ו2004  בשני  25  ל34מ,  ממשיכה  ג  במכרזי  הייעודיי

נובע  מהירידה ,    בהתאמה2005  ו2004  בי  השני  5.5%  ל3.6%  ייעודיי  מהזוכי  הערבי  במכרזי

בנוס  לירידה ,  הדרסטית  במספר  המכרזי  הייעודיי  המוצעי  על  ידי  שירות  המדינה  לאוכלוסייה  הערבית

 .16הגדולה במספר המועמדי הערבי אשר נגשי למכרזי הייעודיי
 

  *20052002ני הזוכי במכרזי השוני בש: 15לוח 
 )במספרי מוחלטי ובאחוזי             (

 
זוכים יהודיים במכרזים 

 כ מועמדים" מסההרגילים
  זוכרים ערביםכ"סה

במכרזים רגילים 
 וייעודיים

זוכים ערבים במכרזים 
כ " מסהייעודיים

 מועמדים

זוכים ערבים במכרזים 
כ " מסהרגילים

 מועמדים

% 
 מספר מוחלט

% 
 וחלטמספר מ

% 
 מספר מוחלט

% 
 מספר מוחלט

 שנה
  

3.4%        589  5.0%       71  9.7%          46  2.7%         25  2002 
4.3%        563  5.4%       65  10.6%          47  2.3%         18  2003 
4.5%        506  3.1%       76  3.6%          34  2.8%         42  2004 

10.8%     2,304  3.5%       63  5.5%          25  2.9%         38  2005 
 נציבות שירות המדינה: מקור* 
 

שסיכויו  של  מועמד  יהודי  אשר  ניגש  למכרז  לזכות  בו  גדולי  פי  שלושה ,  2005הנתוני  מראי  בשנת  

  מועמד  יהודי  וערבי  כמעט   יחס  הסיכויי  בי2004בשנת  ,  לעומת  זאת.  3.5%  לעומת  10.8%,  ממועמד  ערבי

 .זהה
 
 ייצוג האזרחי הערבי בחברות הממשלתיות. 3
 

 ייצוג האזרחי הערבי בדירקטורי . 1.3
  אשר  הבטיח  כי  בהרכב 1975,17,  ה"התשל  קיבלה  הכנסת  תיקו  לחוק  החברות  הממשלתיות2000במאי  

 .ייה הערביתדירקטוריו של חברה ממשלתית יינת ביטוי הול לייצוגה של האוכלוס
 

, שבראשה  עמד  ראש  הממשלה  דאז  מר  אריאל  שרו,    קיבלה  ועדת  השרי  לענייני  ערבי19.8.03בתארי  

במסגרת  הצעדי  להאצת  תהליכי  הביצוע .  מספר  החלטות  בנושא  קידו  השוויו  של  אזרחי  ישראל  הערבי

להשגת  ייצוג  הול החליטה  הוועדה  להטיל  על  חברות  ממשלתיות  וגופי  שהחוק  חל  עליה  לפעול  

לפיו  יש  לפעול  ככל ,  זאת  בהתא  להוראות  חוק  החברות  הממשלתיות.  לאוכלוסיה  הערבית  בדירקטוריוני

 2004הוועדה  קבעה  כי  עד  אוגוסט  שנת  .  שנית  למינוי  דירקטורי  ודירקטוריות  מקרב  האוכלוסייה  הערבית

בסמו  להחלטות  הממשלה  הורה .  ד  הדירקטוריוני  הממשלתיי  לפחות  ערבי  אח105יכה  בכל  אחד  מ

לעכב  מינויי  לדירקטוריוני  כל  עוד ,  בראשות  השופט  רביבי,  ראש  הממשלה  דאז  לוועדה  לבדיקת  מינויי

 ). ייצוג הול של האזרחי הערבי(לא מתקיי אותו תנאי 
 

צות  ודרכי מינוי  והרכב  ועדות  ציבוריות  מייע  (2006  ממאי  1.1502'  היוע  המשפטי  לממשלה  בהנחיתו  מס

, זאת  ועוד).  3    ו2סעי  ,  במיוחד(חזר  והדגיש  את  חשיבות  הייצוג  המאוז  בבחירת  חברי  הועדות  ,  )פעילות

הדגיש  את  נושא  הייצוג  ההול  של )  ייצוג  הול  למגזרי  מסוימי  (2006  ממאי  1.1503'  בהנחיתו  מס

 .האוכלוסייה הערבית במוסדות הממשלה ושירות המדינה
 

                                                 
 שבה אימצה ועדת השרים לענייני המגזר הלא יהודי את המלצות הצוות 3/ערב'  התקבלה החלטה מס15.8.2006 בתאריך 16

י חברות השמה להגברת וייעול החיפוש אחרי מועמדים "גיוס אקדמאים ערבים ע, בין ההמלצות שהתקבלו. הבין משרדי
 .מהאוכלוסייה הערבית

 .207' עמ, ס"ח התש"ס, 2000-ס"התש, )11' תיקון מס(ק החברות הממשלתיות חו17



 

 17

ושלוש ,    כלומר  שש  שני  מאז  קבלת  התיקו  לחוק  2006  באוגוסט  15    מעודכני  לתארי  17  ו16לוחות  

 105  יכה  בכל  אחד  מ2004שני  מאז  קבלת  החלטת  הממשלה  והכרזת  ראש  הממשלה  כי  עד  אוגוסט  

  דירקטורי  בפועל 554מה  עולה  כי  מתו  .  הדירקטורי  של  החברות  הממשלתיות  לפחות  אזרח  ערבי  אחד

 200  דירקטוריות  ערביות  מתו  13ביניה  רק  ,  )9.75%(  אזרחי  ערבי  54ות  הממשלתיות  ישנ  רק  בחבר

ומספר  של ,  הממשלה  לא  עמדה  ביעדי  שקבעה  לעצמה.  בחברות  הממשלתיות)  6.5%(דירקטוריות  

, נראה  כי  הממשלה  לא  עמדה  ביעדיה  .הדירקטורי  הערבי  לא  עלה  בשיעור  שאפילו  מתקרב  אל  היעד

ראוי  לציי  כי  לפני  קבלת .  2003לי  רחוק  מלהיות  מיוש  הלכה  למעשה  בהתא  להחלטה  משנת  והתה

). 6.4%(  דירקטורי  בפועל  670  דירקטורי  ערבי  מתו  43כיהנו  ,  2002בדצמבר  ,  החלטת  הממשלה

ר  דירקטוריו "ר  או  סג  יו"בהתא  לדיווח  של  רשות  החברות  הממשלתיות  לא  מכה  היו  א  ערבי  כיו

סי  לפני "ר  דירקטוריו  של  חברת  המתנ"  שכה  כיור  פייסל  עזייזה"הוציא  את  המקרה  היחידי  של  דל(

 ).  שני רבות
 

 20062000בשני , לפי מי ,ערבי ויהודי דירקטוריוני של חברות ממשלתיות : 16לוח 
 

 
 כ"סה

  

 
 ערבים

  

 
 יהודים

  
נשי כ"סה גברי גברי נשי כ"סה גברי נשי כ"סה

  
 שנה

590 221 369 7 0 7 583 221 362 14/2/2000 
593 211 382 27 5 22 566 206 360 10/7/2001 
670 232 438 43 6 37 627 226 401 8/12/2002 
504 - - 34 - - 470 - - 30/11/2003 
158 213 368 44 8 36 537 205 332 18/11/2004 
551 189 362 50 10 40 501 179 322 2/8/2005 
557 200 357 54 13 41 503 187 316 8/6/2006 
554 200 354 54 13 41 500 187 313 15/8/2006 

 2006 אוגוסט 15מעודכ לתארי , רשות החברות הממשלתיות: מקור
 

כ.  13  ל10  מראה  שבשנה  האחרונה  עלה  מספר  של  הנשי  הערביות  המכהנות  כדירקטוריות  מ16לוח    

ה  משרות ,  בנות  ממשלתיות  ומעורבותחברות,  וריוני  של  החברות  הממשלתיות  משרות  בדירקט324

 44%הערבי  מיוצגי  רק  ב,    החברות  הממשלתיות  וחברות  הבנות118מתו  .  פנויות  הממתינות  לאיוש

 . מה
  דירקטורי  בחברות 155כ)  ומוחלפיחדשי  (מונו  שכ  "סה  ועד  היו  1.6.05ו  מי,  חשוב  לציי

שמונו   הדירקטורי  155מתו  ,  זאת  ועוד.    בלבד7.7%  מהאוכלוסייה  הערבית  שה  12מה    .הממשלתיות

 שמונו  כ  )  במספר97(כ  הגברי  "מסה.  6.9%  נשי  ערביות  שה  4כ  הנשי  שמונו  כ"  מסה.  נשי58מה  

     .8.2% מהאוכלוסייה הערבית שה 8
 20062000בשני , מי לפי ,ערבי דירקטוריוני של חברות ממשלתיות : 17לוח 

 יםאחוז

 גברי נשי כ"סה
  

 שנה

1.2% 0.0% 1.9% 14/2/200 
4.6% 2.4% 5.8% 10/7/2001 
6.4% 2.6% 8.4% 8/12/2002 
6.7% - - 30/11/2003 
7.6% 3.8% 9.8% 18/11/2004 
9.1% 5.3% 11.0% 2/8/2005 

9.69% 6.5% 11.5% 8/6/2006 
9.75% 6.5% 11.6% 15/8/2006 

 2006 אוגוסט 15מעודכ לתארי , רשות החברות הממשלתיות: מקור
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נית  להסיק  כי  לממשלה  אי  רצו  אמיתי  לשנות  את  המציאות  ככל  שמדובר  בזכויותיה  של  האזרחי 

מתקצב  אות  ודואג ,  כאשר  ראש  הממשלה  נחוש  לייש  עניי  מסוי  הוא  מקי  את  המנגנוני.  הערבי

הממשלה  נוהגת  להבטיח  הבטחות ,  אשר  מדובר  בענייניה  של  האזרחי  הערביא  כ;  "יתחילו  לעבוד"ש

 .ולהיכשל בביצוע
 

והיא  אינה  יכולה  לטעו ,    משרות  ממתינות  לאיוש324שכ  ,  הממשלה  אינה  יכולה  לטעו  שאי  משרות  פנויות

ל  הממשלה סוגיית  מינוי  הדירקטורי  ממחישה  את  דר  התנהלותה  ותפקודה  ש.  כי  אי  מועמדי  ראויי

שיאל  את  הממשלה ,  "וכנראה  שאי  מנוס  אלא  לשוב  לשערי  בג,  כלפי  האזרחי  הערבי  וזכויותיה

ראוי  לאפשר  לאזרחי  הערבי  השתתפות  בתהלי  קבלת .  לייש  את  החוק  ולכבד  את  החלטותיה  שלה

ומ ,  הללוהאזרחי  הערבי  ה  צרכני  ולקוחות  של  חלק  גדול  מהחברות  .  ההחלטות  וקביעת  המדיניות

 . הראוי שיוכלו להשפיע על מדיניות
קיי  מאגר  מידע  שמכיל  את  פרטיה  של  מועמדי  בעלי  כישורי  מתאימי  למשרת  דירקטור  בחברה 

 . 18מאגר שממנו נית לשלו לשרי הממוני על החברות הממשלתיות מועמדי ראויי, ממשלתית
 .לפחות ערבי אחד מראה את רשימת החברות הממשלתיות שיש בה 18לוח 

 
 רשימת החברות שבה מכהני דירקטורי ערבי:18לוח 

 החברה שם מספר הדירקטורים
  חברה לייצוא חקלאי, אגרקסקו 1
 אוצר מפעלי י 1
 יפוא"חברה לפיתוח אתרי תיירות בת, אתרי 1
 מ"בנק החקלאות לישראל בע 1
 האגודה לתרבות הדיור 1
 נולוגיהחברה להעברת טכ, האיגוד 1
  פח החברה הלאומית לאספקת 1
  למדליות ולמטבעות החברה הממשלתית 1
 מ"סי מרכזי קהילתיי בישראל בע"החברה למתנ 1
 החברה לפיתוח חו אילת 1

 חבל סדו וערד, החברה לפיתוח חו י המלח )משניה אישה אחת (2
 לפיתוח עכו העתיקה החברה 2

 איכות הסביבההחברה לשירותי  )אישה (1
 המכו הישראלי ליי 1

 הרשות לחינו והכשרה ימיי )אישה (1
 )ש"תע(התעשייה הצבאית לישראל  1
 מ"חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע 1
 מ" חברה להעסקת קשישי ובעלי כושר מוגבל בעהמשק  1
 מ"חברת החשמל לישראל בע 1
 מ"בע) נח(חברת נכסי חייל  1
 מ"חברת נמל אילת בע 1

 מ"חברת נמל אשדוד בע )אישה (1
 מ"חברת נמל חיפה בע )אישה (1
 מ" פיתוח ונכסי סעחברת נמלי ישראל  )אישה (1

 מ"חברת נתיבי איילו בע 1
א יפו "בת חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור לשקו ולהתחדשות שכונות 1

 מ"בע

                                                 
שר , שר האוצר, שר התיירות, שר הפנים, ת"שר התמ, שר התחבורה,  נשלחו פניות לשמונה שרים 5.10.06בתאריך  18

ם עליהם ושיש בהם שר הרווחה ושר לתשתיות לאומיות בדבר מינויי דירקטורים חדשים בחברות אשר ממוני, לאיכות סביבה
ממאגר הנתונים ,מהאוכלוסייה הערבית ,  קורות חיים לאנשים מוכשרים40צורפה לבקשה . עד סוף השנה תחלופת דירקטורים

 .של עמותת סיכוי
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  מ"בע כביש חוצה ישראל )אישה (1
  כפר הנוער מאיר שפיה 1
 מ"מגדל שלו מאיר בע 1
 מ" החברה הלאומית לדרכי בישראל בעצ "מע 1
 מ"מקורות אחזקות בע 1
 מ"מקורות חברת המי בע 1
 מ"ע נתיבי תחבורה עירוניי להסעת המוני בע.ת.נ 1

 מ" החברה הלאומית לשיכו בישראל בעעמידר  )אישה (1
 מ"וח עירוני בעערי חברה לפית 1

 מ"פרזות חברה ממשלתית עירונית לשיכו בירושלי בע )אישה (1
 מ"פיתוח מזרח ירושלי בע )אישה (1

  קר השתלמות לביוכימאי ומיקרוביולוגימ .ס.ק 1
 מ"קו מוצרי דלק בע )אישה (1

 קר השתלמות לאקדמאי במדעי החברה והרוח 1
  מ" וטכנאי בעלהנדסאי קר השתלמות )אישה (1

 מ"קר השתלמות למשפטני בע 1
 מ"קר השתלמות לעובדי מדינה בדירוג האחיד בע 1
 מ"קר השתלמות לרוקחי בע 1
 קר קיסריה אדמונד דה רוטשילד 1
 מ"רות תעשיות בע 1
 מ"רכבת ישראל בע 1
 מ" חברה ממשלתית עירונית לשיקו הדיור בחיפה בעשקמונה  2
 מ" חשמליי מכניי בעשירותי 1
 מ"ס המרכזי למלונאות בע"ביהתדמור 1

 מ"תשתיות נפט ואנרגיה בע )אישה (1
 כ"סה 54

 2006הנתוני התקבלו מרשות החברות הממשלתיות ומעודכני עד אוגוסט : מקור
 

 ייצוג האזרחי הערבי בקרב העובדי בחברות הממשלתיות .2.3
.  י  שו  גור"ברות  ממשלתיות  נעל  מעי  הציבור  ולא  מפורס  עהעובדי  הערבי  בח)  מספר(אחוז  

 364  שה  0.7%האומד  האופטימי  ביותר  ששיעור  הערבי  העובדי  בחברות  ממשלתיות  עומד  היו  על  

תפקידי רוב  העובדי  הערבי  בחברות  ממשלתיות  ממלאי  .  19  עובדי52,418כ  של    "עובד  מתו  סה

על  שולחנה  של .  ל  ערבי  בחברה  ממשלתית"ל  או  סמנכ"ל  לא  כה  מנכמעו  ,חשוב  לציי.  זוטרי  בלבד

כ  אחמד  טיבי  להבטחת  ייצוג  הול  לאזרחי "כ  עזמי  בשארה  וח"הכנסת  מונחות  הצעות  חוק  שהגישו  ח

. אנו  נמשי  לעקוב  אחרי  ההתפתחויות  עד  לאישור  החוק,  20הערבי  בקרב  עובדי  החברות  הממשלתיות

 :כפי שיובהר להל, ת החוקהממשלה הסכימה לקד את הצעו
 

: למשל,  שג  בה  הייצוג  של  האזרחי  הערבי  שולי  עד  אפסי,  בישראל  קיימות  מספר  רשויות  ממשלתיות

הרשות ,  הרשות  להגבלי  עסקיי,  הרשות  השנייה  לטלוויזיה  ולרדיו,  המועצה  להשכלה  גבוהה,  בנק  ישראל

, רשות  העתיקות,  שות  החברות  הממשלתיותר,  הרשות  לשמירת  הטבע  והגני  הלאומיי,  למלחמה  בסמי

 . רשות שדות התעופה, רשות השידור
לגבי  חלק  מהתאגידי  הסטטוטוריי  קיימת  חובת  ייצוג  הול  לאזרחי  הערבי  מכוח  הוראות  בחוקי 

בתאגידי  סטטוטוריי .  לפיה  תנאי  העבודה  בתאגידי  יהיו  כתנאי  העבודה  בשירות  המדינה,  התאגידי

כ  אחמד  טיבי  הגיש  הצעת  חוק  אשר  מבטיחה  ייצוג  הול  לאזרחי  הערבי "ח.  בה  כזאתאחרי  אי  חו

 .21בגופי סטטוטוריי שחובת הייצוג בה עדיי לא מעוגנת בחוק

                                                 
 44' ח מס"דו, 2004לשנת , דין וחשבון על החברות הממשלתיות19
 25.5.05 מתאריך 250' ישיבת הכנסת מס20
   7.3.05סגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ר הכנסת וה"הוגשה ליו 21
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לגבי  הרשויות  המקומיות  הציע  משרד  המשפטי  כי  החקיקה  תחול  על  רשויות  מקומיות  מסוימות  בהתחשב 

בראש ,  הכוונה  היא  שחובת  הייצוג  ההול  תחול.  ומבגודל  ובהתחשב  בהרכב  האוכלוסייה  שבתח

ותינת  אפשרות  לשר ,  על  רשויות  מקומיות  מעורבות  שבה  יש  אוכלוסייה  יהודית  וערבית  ג  יחד,  ובראשונה

 .  הפני להרחיב את חובת הייצוג לרשויות מקומיות נוספות
 
 סיכו. 4
 

היחסי  בי  המדינה  והציבור ,  2000וקטובר  לאור  הנתוני  שהוצגו  לעיל  נית  לקבוע  כי  מאז  אירועי  א

ג  אחרי ,  המאופייני  בחוסר  אמו,  היהודי  מחד  והמיעוט  הפלסטיני  מאיד  מתאפייני  כיחסי  משברי

, מלחמת  לבנו  השנייה  שבה  הוכח  מעבר  לכל  ספק  ששני  העמי  נמצאי  באותה  סירה  וע  גורל  משות

דת  ולאו  היא  דר ,  מי,  כל  חבריה  ללא  הבדיל  של  גזעוהדר  היחידה  לבניית  חברה  נאורה  שמכבדת  את  

שאינ  מבוצעי ,  החוקי  השוני  וההחלטות  השונות.  שיתו  פעולה  ושותפות  בעשייה  ובקבלת  ההחלטות

לכ  על  כל .  עלולי  למנוע  מאנשי  רבי  ומוכשרי  להגיש  מועמדות  למשרות  פנויות,  באופ  משביע  רצו

ולזהות  את  החסמי ,  דיקה  מעמיקה  במער  של  גיוס  כוח  אדאחד  מהגופי  הממשלתיי  לבצע  ב

בקריטריוני  לסינו ,  בנוס  לכ  חשוב  לטפל  בדרישות  התפקידי.  המקשי  על  מועמדי  ערבי  להיקלט

על  כל  מערכת  ארגונית  לבדוק  את  האקלי  ואת  הפרוצדורה .  מועמדי  ובמנגנו  לבחירת  עובדי  חדשי

 . ולתק נורמות ותפיסות שעלולות לבלו ולחסו עובדי ערביבמטרה לזהות , ארגוניתהפני
 

התבוננות  בדרכי  התנהלותה  של  הממשלה  מובילה  למסקנה  כי  הממשלה  נוקטת  צעדי  סמליי  בלבד 

. המדינה  מצהירה  הצהרות  מדיניות  שאינ  באות  לידי  ביטוי  ממשי.  ונכשלת  במת  פתרו  אפקטיבי  לבעיה

 . נה מגובה במשאבי ובמנגנוני פיקוח ובקרההמדיניות מאופיינת בכ שאינ
 

חוקי ,  קנדה  ואנגליה,  ב"בעקבות  מדינות  דמוקרטיות  כגו  ארה,  למרות  שמדינת  ישראל  חוקקה

הקמת  הנציבות .  היא  עדיי  לא  הצליחה  להקי  מנגנוני  ולהבטיח  הזדמנות  שווה,  המבטיחי  ייצוג  הול

לקד ,  אמורה  לחסל  את  האפליה,  תה  מעוגני  בחוקמעמדה  ועצמאו,    שפעילותה22לשוויו  הזדמנויות

לפקח  ולעקוב  אחר  יישו  החוקי  הרלוונטיי  באופ  שיבטיח ,  להשגיח,  שוויו  הזדמנויות  והעדפה  מתקנת

 .   שינוי ממשי
 

וועדה (נבחרי  וחברי  כנסת  ,  אנשי  ציבור,  קיי  צור  בהקמת  ועדת  מעקב  שמורכבת  מאנשי  מקצוע

שתבדוק  מדוע  ההחלטות  והחוקי  הרלוונטיי  אינ )  לנושא  הייצוג  בשירות  המדינה  אד  הוק  אפוליטית  

 .  הכנסת והממשלה תמיושמי בכדי להגביר את הלח במסדרונו
 

. תנאי  הכרחי  ואולי  המכריע  לשילוב  והסכמה  אזרחית  כרו  בשגשוג  כלכלי  צודק  ופעילות  כלכלית  נבונה

נפגעי  במידה  שווה  ללא  הבדיל  דת  גזע /  שבי  המדינה  נהני  מיתו  כלכלי  במוב  שכל  תו/  שגשוג  כלכלי  

נית  להשגה  על  ידי  ניצול  יעיל  לכל ,  בהתא    לתיאוריה  הכלכלית  המופשטת,  שגשוג  כלכלי  בר  השגה.  ומי

 . 23גורמי היצור במשק ובמיוחד ההו האנוש

 
במיוחד  ומערכות  האכיפה לדעתי  לא  די  בכוחות  השוק  בכדי  לייש  הלכה  למעשה  את  עקרו  הגיוו  האנושי  

  בכדי  להבטיח  זכויות יש  למסד  ולמקד  חוקי  אקטיביי.  הממסדיי  בנושא  זה  לא  עושי  דבר

בכדי  לתקנו  ולהסיטו  למסלול  של "  יד  נעלמת"במקו  שבו  כשלו  כוחות  השוק  צרי  .  האוכלוסייה  הערבית

 .    עשייה משותפת ושיתו פעולה בי האוכלוסיות השונות בחברה
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