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 התשע" בתמוז ט"ו

 0951י לביו 0

 לכבוד 

 מה סעדיאאוסחבר הכנסת 

 , שלום רב

 7002–7002בשנים  בשירות המדינהנתונים על עובדים ערבים, דרוזים וצ'רקסים  הנדון:

 , מוצגים במסמך זה נתונים על העובדים הערבים, הדרוזים והצ'רקסים בשירות המדינה. לבקשתך

בקרב העובדים בשירות המדינה, כי " , בין השאר,נקבע ,0121–ט"תשיהחוק שירות המדינה )מינויים(, ב

ם של ן, לייצוגיבנסיבות העני יינתן ביטוי הולם,בכלל הדרגות והמקצועות, בכל משרד ובכל יחידת סמך, 

, ושל יה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסיתישל בני האוכלוסבני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, 

 7002נובמבר ב 00יום מ 7221מס'  בהחלטת ממשלה 1".מי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה

האוכלוסייה הערבית, מעובדי המדינה מבני  00%לפחות יהיו  7007עד לסוף שנת כי  , בין השאר,נקבע

 2.הדרוזית והצ'רקסית

 מספר העובדיםעל נתונים בנציבות שירות המדינה  הופקולבקשת מרכז המחקר והמידע של הכנסת 

נתונים על במידע שהועבר נכללו  0951.3–0992בשירות המדינה בשנים  הערבים, הדרוזים והצ'רקסים

 ,הביטחון משרדלפרט  4ת הסמך הממשלתיות,ממשלתיים וכן כל יחידוההחולים -משרדי הממשלה, בתי

  5.מערכת הביטחוןשאר גופי משרד והיחידות הסמך של 

–0992בשנים ערבים )לרבות דרוזים וצ'רקסים( בשירות המדינה נתונים על עובדים את הנציג  ,ראשית

)משרות משרות סוג הפילוח הנתונים לפי מגדר ולפי את וכלל העובדים, בשיעורם מספרם ו, את 0951

בשירות נתונים על מספר הערבים )לרבות דרוזים וצ'רקסים( , נציג שנית .(יתר המשרותסטודנט ו

 .דירוגים נבחריםלפי ו ,נבחרים סמך וביחידותבמשרדים כלל העובדים בושיעורם  0951בשנת המדינה 

 .0951–0992 בשניםבכנסת ערבים )לרבות דרוזים( עובדים העל מספר המקבילים , נציג נתונים לבסוף

                                                 

 א)א(.51, סעיף 5919–ט"תשיהחוק שירות המדינה )מינויים(,  1
, 0992בנובמבר  55 ,ה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית בשירות המדינהיייצוג הולם לבני האוכלוסי, 0129החלטת ממשלה מס'  2

 .0951ביוני  08תאריך כניסה: 
 . 0951ביוני  69שירות המדינה, דואר אלקטרוני, נציבות מרים טריבץ, מנהלת חטיבה )ניהול ותחזוקת מאגר מידע(,  3

. בנתוני נציבות שירות המדינה 0951עדכניים ליוני  0951עדכניים לסוף חודש דצמבר של כל שנה, ונתוני  0954–0992נתוני  
נכללים בקבוצה "ערבים" נוצרים ערבים ומוסלמים ערבים; הקבוצה "צ'רקסים" מוגדרת "מוסלמים שאינם ערבים", 

 בוצת הדרוזים מוגדרת בפני עצמה. נוצרים שאינם ערבים ומיעוטים דתיים אחרים אינם מופיעים בנתונים אלה. וק
לעתים, בעקבות משתנה  ,עליהם הועברו נתוניםהפועלים תחת נציבות שירות המדינה, שמספר המשרדים ויחידות הסמך  4

, אך במספר בנציבות משרדים ויחידות סמך 88יום יש נציבות שירות המדינה. כל ושיוכםשינויים במשרדים וביחידות 
. השינויים המרכזיים בשנים אלה היו הוצאת רשות 0951–0992בשנים חלו שינויים ובזהות של יחידות ומשרדים אלה 

, הכנסת הרשות הארצית לכבאות והצלה בשנת 0956, הוצאת רשות מקרקעי ישראל בשנת 0959הדואר מהנציבות בשנת 
 . הנתונים אינם כוללים את בנק ישראל ומשרד מבקר המדינה.0956והכללת כלל מערך הכבאות תחתיה משנת  0955

 הסוהר, המוסד ושירות הביטחון הכללי.-צה"ל, המשטרה, שירות בתי  5

http://www.nevo.co.il/law_word/Law01/p221k1_001.doc
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2007/Pages/des2579.aspx
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7002.6–7002בשנים ערבים )לרבות דרוזים וצ'רקסים( בשירות המדינה עובדים  נתונים על .0
 

בשנים  העובדים הערבים )לרבות דרוזים וצ'רקסים( בשירות המדינהלהלן מוצגים נתונים על מספר 

יתר סטודנט וסוג משרה )משרות לפי מגדר ולפי של הנתונים פילוח וכלל העובדים בשיעורם  ,0951–0992

 .(המשרות

 7002–7002 ,כלל העובדיםבושיעורם  בשירות המדינה (צ'רקסיםדרוזים ולרבות )מספר העובדים הערבים 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

סה"כ עובדי שירות 
 המדינה

60,549 61,938 63,852 65,366 65,749 68,250 70,586 71,469 71,795 

 העובדים הערביםמספר 
 בשירות המדינה

3,429 3,737 4,092 4,543 4,852 5,433 5,937 6,266 6,440 

 ערביםהעובדים השיעור 
 שירות המדינהב

5.7% 6.0% 6.4% 7.0% 7.4% 8.0% 8.4% 8.8% 9.0% 

  :כיעולה  טבלההמוצג במ

  בודרוזים( העובדים בשירות המדינה  הערבים )לרבות צ'רקסים מספר גדל 0951–0992בשנים-

 .59%-ב. בתקופה זו גדל מספר כלל העובדים בשירות המדינה 88%

 18%-גדל בכלל העובדים בשירות המדינה ב )לרבות צ'רקסים ודרוזים(העובדים הערבים  שיעור 

 .0951–0992בשנים 

 .האוכלוסייה קבוצות-תתבחלוקה לפי להלן פירוט הנתונים דלעיל 

 7002–7002, בכלל העובדים ושיעורם הצ'רקסים בשירות המדינהוהדרוזים מספר העובדים הערבים, 

 שנה
עובדים  סה"כ

בשירות 
 המדינה

 עובדים סה"כ
דרוזים  ,ערבים

 וצ'רקסים

מספר העובדים 
 ערביםה

מספר העובדים 
 דרוזיםה

מספר העובדים 
 צ'רקסיםה

7002 09,149 3,429  
(1.2) 

2,935  
(4.8%) 

397  
(9.2%) 

97 
(9.0%) 

7002 05,968 3,737  
(0%) 

3,204  
(1.0%) 

442  
(9.2%) 

91 
(9.5%) 

7001 06,810 4,092  
(0.4%) 

3,521  
(1.1%) 

486  
(9.8%) 

85 
(9.5%) 

7000 01,600 4,543  
(2%) 

3,894  
(0%) 

566  
(9.9%) 

83 
(9.5%) 

7000 01,249 4,852  
(2.4%) 

4,057  
(0.0%) 

697  
(5.5%) 

98 
(9.5%) 

7007 08,019 5,433  
(8%) 

4,552  
(0.2%) 

773  
(5.5%) 

108  
(9.0%) 

7002 29,180 5,937  
(8.4%) 

4,976  
(2%) 

848  
(5.0%) 

113  
(9.0%) 

7002 25,409 6,266  
(8.8%) 

5,253  
(2.4%) 

903  
(5.6%) 

110  
(9.0%) 

7002 71,797 
0,449  

(9%) 
5,391  

(7.5%) 
934  

(1.3%) 
115 

(0.2%) 

                                                 

 .0951ביוני  69נציבות שירות המדינה, דואר אלקטרוני, מרים טריבץ, מנהלת חטיבה )ניהול ותחזוקת מאגר מידע(,  6
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 טבלה עולה כי:המוצג במ

 0992בשנים  84%-ב גדלשירות המדינה ב )ללא דרוזים וצ'רקסים( העובדים הערבים מספר–

 בשנים אלה. 10%-בכגדל כלל העובדים בשירות המדינה בהעובדים הערבים  שיעור .0951

 העובדים  שיעור .0951–0992בשנים  502%-גדל בהעובדים הדרוזים בשירות המדינה  מספר

 בשנים אלה. 80%-בכגדל כלל העובדים בשירות המדינה בהדרוזים 

בפילוח לפי מגדר,  ,צ'רקסים( בשירות המדינהדרוזים ומספר העובדים הערבים )לרבות להלן נתונים על 

נשים ערביות הן כשליש  יצוין כי ככלל, .0951–0992כלל העובדים בכל קבוצה מגדרית, בשנים בושיעורם 

כלל העובדים בשירות המדינה במכלל העובדים הערבים בשירות המדינה; לעומת זאת שיעור כלל הנשים 

 .יםשליש-הוא כשני

 7002–7002, בפילוח לפי מגדרושיעורם מספר העובדים הערבים )לרבות דרוזים וצ'רקסים( בשירות המדינה 

  :כימלמדים טבלה הנתונים ב

 22%-כבשיעור של  0951–0992בשנים  גדלהגברים הערבים )לרבות דרוזים וצ'רקסים(  מספר .

 .44%-כהגברים בשירות המדינה גדל בהעובדים כלל בהערבים גברים השל  השיעור

 בשנים אלה גדל העובדות בשירות המדינה  )לרבות דרוזיות וצ'רקסות( הנשים הערביות מספר

 .22%-ככלל הנשים בשירות המדינה גדל בבשל נשים אלה  השיעור .שניים-יותר מפי

  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

סה"כ גברים בשירות 
 02,994 00,802 00,445 04,899 06,992 06,955 06,022 00,450 00,959 המדינה

 הגבריםמספר 
בשירות  הערבים

 ההמדינ
2,291 2,460 2,632 2,920 3,122 3,420 3,759 3,991 4,060 

 שיעור הגברים
 כלל הגבריםב הערבים

 בשירות המדינה
10.4% 11% 11.3% 12.2% 13% 13.7% 14.2% 14.9% 15% 

סה"כ נשים בשירות 
 44,210 44,114 44,999 46,600 45,264 45,624 49,190 69,419 68,400 המדינה

 מספר הנשים
שירות ב הערביות
 המדינה

1,138 1,274 1,457 1,620 1,730 2,013 2,178 2,275 2,380 

 שיעור הנשים
 כלל הנשיםב הערביות

 בשירות המדינה
3% 3.2% 3.6% 3.9% 4.1% 4.6% 4.9% 5.1% 5.3% 

כלל בשיעור הערבים 
 עובדי שירות המדינה

5.7% 6.0% 6.4% 7.0% 7.4% 8.0% 8.4% 8.8% 9.0% 
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לפי בפילוח המדינה ( בשירות העובדים הערבים )לרבות דרוזים וצ'רקסיםמספר להלן נתונים על 

  0951.7–0992בשנים , סוג משרהבכל כלל העובדים ב םושיעור, ויתר המשרות משרות סטודנט

 סוג לפיבפילוח  בכל העובדים 'רקסים( בשירות המדינה ושיעורםוצהעובדים הערבים )לרבות דרוזים  מספר

 7002–7002, משרה

 7002 7002 7001 7000 7000 7007 7002 7002 7002 

עובדים מספר ה
משרות ערבים בה

 סטודנט
14 18 27 42 54 119 139 131 161 

שיעור העובדים 
כלל העובדים בהערבים 

 במשרת סטודנט
6% 2.7% 2.9% 3.3% 3.4% 5.9% 5.6% 4.8% 5.6% 

עובדים מספר ה
 6,279 6,135 5,798 5,314 4,798 4,501 4,065 3,719 3,415 יתר המשרותערבים בה

שיעור העובדים 
כלל העובדים בהערבים 

 ביתר המשרות
5.7% 6.1% 6.5% 7% 7.5% 8% 8.5% 8.9% 9.1% 

עובדים הסה"כ 
כלל בושיעורם ערבים ה

בשירות העובדים 
 המדינה

3,429 

(5.7%) 

3,737 

(6%) 

4,092 

(6.4%) 

4,543 

(7%) 

4,852 

(7.4%) 

5,433 

(8%) 

5,937 

(8.4%) 

6,266 

(8.8%) 

6,440 

(9%) 

 

כלל העובדים במשרדים בערבים )לרבות דרוזים וצ'רקסים( ושיעורם עובדים הנתונים על מספר ה .7

  7002 בשנת, נבחרים מקצועייםדירוגים על  נתוניםו נבחריםסמך  יחידותבו

 00-כלל העובדים בבושיעורם )לרבות דרוזים וצ'רקסים( ערבים עובדים המספר הלהלן נתונים על 

 מכלל העובדים בשירות המדינה. 25%שבהם  0951,8בשנת  ביותר הגדוליםידות הסמך המשרדים ויח

 המשרדים והיחידות מסודרים לפי שיעור העובדים הערבים בהם, מהגדול לקטן.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

בקבוצה "יתר המשרות" נכללות כל המשרות בשירות המדינה שאינן משרת סטודנט, ובהן משרות בתקן, חוזים אישיים  7
 ומתמחים.

 .עובדים 5,999-המשרדים והיחידות שהגדרנו לצורך כך הם אלה שמועסקים בהם יותר מ 8



 
   

   הכנסת  

 9 מתוך 1 עמוד מרכז המחקר והמידע 

 

המעסיקים הגדולים בשירות  הגופים 77-בושיעורם  מספר העובדים הערבים )לרבות דרוזים וצ'רקסים(

 7002 , המדינה

 סמךת /יחידמשרדשם ה
 סה"כ

 עובדים

 סה"כ
 עובדים
 ערבים

עובדים ה שיעור
כלל ב ערביםה

 העובדים

9משרד הפנים
 1,106 421 38.1% 

 26.8% 289 1,077 היפורי – מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה

 24.0% 301 1,253 חולים זיו צפת-בית

 23.3% 515 2,207 המרכז הרפואי לגליל

 17.8% 572 3,215 חיפה ,חולים רמב"ם-בית

 17.2% 294 1,708 חדרה ,חולים הלל יפה-בית

 10.7% 322 3,013 משרד הרווחה והשירותים החברתיים

 8.3% 325 3,909 משרד המשפטים

 7.6% 180 2,362 משרד החינוך

 7.2% 332 4,632 השומר-רפואי שיבא תלהמרכז ה

 7.1% 275 3,900 מס הכנסה –רשות המסים בישראל 

 6.8% 148 2,162 וולפסוןחולים ע"ש -בית

 6.2% 158 2,556 הרשות הארצית לכבאות והצלה

 5.4% 77 1,419 משרד הכלכלה

 4.8% 133 2,755 חולים אסף הרופא-בית

 4.3% 87 2,009 מכס ומע"מ – רשות המסים בישראל

 4.1% 83 2,004 מרכז רפואי ברזילי אשקלון

 3.7% 73 1,997 רשות האוכלוסין וההגירה

 3.3% 135 4,078 המשפט-הנהלת בתי

 3.1% 35 1,143 משרד הבריאות

 2.7% 30 1,112 משרד האוצר

 1.9% 23 1,227 משרד החוץ

 

שיעור ועובדים  699-יותר מ כיום מועסקים שבכל אחד מהםהמשרדים ויחידות הסמך להלן נתונים על 

 כיום מועסקים הללו הגופים בכלל .ביותר הגבוההוא בהם  )לרבות צ'רקסים ודרוזים( הערבים םהעובדי

   .המדינה בשירות מהעובדים 65%-כ

 

 

                                                 

 עובדים בדירוג "אנשי דת מוסלמים". 624במשרד הפנים יש  9
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 העובדים הערבים )לרבות דרוזים וצ'רקסים( בהם שיעורש עובדים( 200-יותר משל ) המדינה הגופים בשירות

 7002 ,הגבוה ביותרהוא 

 סה"כ שם משרד/יחידת סמך
 עובדים

סה"כ 
עובדים 
 ערבים

עובדים השיעור 
מכלל  ערביםה

 העובדים

 49.3% 284 576 לשכת הבריאות מחוז הצפון

 38.1% 421 1,106 משרד הפנים

 26.8% 289 1,077 יהיפור – מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה

 24.0% 301 1,253 צפת ,חולים זיו-בית

 23.3% 515 2,207 המרכז הרפואי לגליל

 23.0% 113 491 לשכת הבריאות מחוז חיפה

 22.9% 69 301 חיפה ,פלימןחולים -בית

 17.8% 572 3,215 חיפה ,חולים רמב"ם-בית

 17.2% 294 1,708 חדרה ,חולים הלל יפה-בית

 15.9% 91 571 חולים שער מנשה-בית

 15.9% 79 496 מרכז הרפואי לבריאות הנפש מזורה

 15.7% 104 664 ירושלמי לבריאות הנפשהמרכז ה

 15.3% 103 672 גריאטרי ע"ש שוהםהרכז מה

 11.0% 39 354 לשכת הבריאות מחוז הדרום

 10.7% 322 3,013 משרד הרווחה והשירותים החברתיים

 9.2% 35 380 וערשבותי ועליית הנינהל לחינוך התיימ

 9.0% 52 580 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 8.3% 325 3,909 משרד המשפטים

 

משרד  , ובהם7%–0.2% הואשיעור הערבים )לרבות צ'רקסים ודרוזים( משרדים ויחידות סמך  59-ב

-בית, רשות התעופה האזרחית, נהל המחקר למדעי האדמה והיםימ, טחון הפניםימשרד לבה, החוץ

שירות עיבודים , הימשרד לקליטת העליה, חולים שמואל הרופא-בית, ציונה-נסבחולים באר יעקב 

 .אביב-לשכת הבריאות מחוז תלו אביב-לתב בריאות הציבור בדותמע ,ממוכנים

, רבנייםהדין ה-בתי ובהם ,אין ייצוג לערבים )לרבות צ'רקסים ודרוזים( כללמשרדים ויחידות סמך  55-ב

, מכון לבטיחות בדרכים, ההרבנות הראשית, נתיב, המשרד לשירותי דת, לציון-ראשוןגריאטרי המרכז ה

משרד ה, משרד לנושאים אסטרטגייםה, הפרסום הממשלתיתלשכת , משרד לענייני אזרחים ותיקיםה

קטן העובדים כלל אלה מספר  בגופיםנציין כי  .(משרד התחבורה) נמל חדרהו לירושלים והתפוצות

 .עובדים 018-ל שבעה, בין תיחסי

הגבוה הוא בהם שיעור הערבים )לרבות דרוזים וצ'רקסים( ש המקצועיים הדירוגיםעל  להלן נתונים

 .0951יוני ב, עובדים 19-יותר מ כל אחד מהםושב ביותר

 

 



 
   

   הכנסת  

 9 מתוך 2 עמוד מרכז המחקר והמידע 

 

 7002המקצועיים שבהם שיעור הערבים )לרבות דרוזים וצ'רקסים( הוא הגבוה ביותר,  הדירוגים

 שם דירוג
 סה"כ

 עובדים
ובדים סה"כ ע

 רביםע

העובדים שיעור 
מכלל  ערביםה

 העובדים

 100% 374 374 אנשי דת מוסלמים

 31% 45 146 רוקחים

 26% 370 1,402 יאות הציבוראחיות לבר

 22% 52 235 רפיסטיםתיוזפי

 21% 12 57 בוחני רישוי

 20% 14 70 45–69עובדי הוראה בדירוג 

 18% 65 360 כיםרנטגן מוסמנאי טכ

 17% 810 4,878 רופאים

 15% 16 105 סנגורים ציבוריים

 15% 1649 10,973 אחיות

 14% 91 664 רפואיים-הראפעובדים 

 13% 115 889 םמיקרוביולוגי-םביוכימאי

 12% 40 340 סוקרי למ"ס

 11% 14 124 משפט-יתב רשמי

 11% 100 894 משפטנים

 11% 25 226 40–49עובדי הוראה בדירוג 

 11% 6 55 סוקרים 

 11% 206 1,931 עובדים סוציאליים

 10% 7 67 פטנטים  ניבוח

 10% 7 72 מינהל אכיפה וזרים

 9% 19 201 מרפאים בעיסוק

 9% 66 712 כלכלנים 

 9% 180 1,956 אקדמאים

 

 

 

 

 

 



 
   

   הכנסת  

 9 מתוך 8 עמוד מרכז המחקר והמידע 

 

 כלל העובדים בכנסת בנתונים על מספר העובדים הערבים )לרבות דרוזים( ושיעורם  .2

ל, בפילוח ובסך הכ, 0951–0992בשנים בכנסת  10להלן נתונים על מספר העובדים הערבים )לרבות דרוזים(

 11 .למשרות סטודנט וליתר המשרותלפי מגדר ובפילוח 

 

 7002–7002כלל העובדים בכנסת, בדרוזים ושיעורם הומספר העובדים הערבים 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 594 606 558 525 467 410 373 352 318 סה"כ עובדי הכנסת

 9 9 2 1 4 4 4 4 6 מספר העובדים הערבים

 0 0 4 6 0 5 5 5 5 הדרוזיםמספר העובדים 

סה"כ עובדים ערבים 
 15 15 11 8 6 5 5 5 4 ודרוזים

 ערביםעובדים השיעור ה
 כלל העובדיםב והדרוזים

1.2% 1.4% 1.3% 1.2% 1.3% 1.5% 2% 2.5% 2.5% 

 
עובדים בכל קבוצה בושיעורם  ,מגדרלפי בפילוח בכנסת מספר העובדים הערבים )לרבות דרוזים( 

 7002–2700 ,מגדרית

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

הערבים  העובדיםמספר 
 כלל הגבריםב ושיעורם

 העובדים בכנסת

4 

(2.8%) 

4 

(2.5%) 

4 

(2.2%) 

5 

(2.4%) 

6 

(2.6%) 

7 

(2.8%) 

8 

(2.8%) 

8 

(3%) 

עובדות הערביות מספר ה
 כלל הנשיםבושיעורן 

 העובדות בכנסת

1 

(0.5%) 

1 

(0.5%) 

1 

(0.4%) 

1 

(0.4%) 

2 

(0.7%) 

4 

(1.3%) 

7 

(2.2%) 

7 

(2.2%) 

ערבים העובדים הסה"כ 
 בכנסת

5 

(1.4%) 

5 

(1.3%) 

5 

(1.2%) 

6 

(1.3%) 

8 

(1.5%) 

11 

(2%) 

15 

(2.5%) 

15 

(2.5%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 תונים שבידנו אין עובדים צ'רקסים בכנסת.לפי הנ 10
. הנתונים אינם 0951ביולי  5אורי פנסירר, ראש תחום )תיאום ובקרה(, אגף בכיר משאבי אנוש, הכנסת, דואר אלקטרוני,  11

 כוללים את משמר הכנסת. 

יש  ,0951הכנסת, ביוני  . במשמר0951מעודכנים ליוני  0951מעודכנים לסוף דצמבר של כל שנה. נתוני  0954–0992נתוני  
 מכלל העובדים. 6.0%שהם  –עובדים, ושבעה מהם דרוזים  594



 
   

   הכנסת  

 9 מתוך 9 עמוד מרכז המחקר והמידע 

 

 כללבשיעורם בכנסת במשרות סטודנט וביתר המשרות ומספר העובדים הערבים )לרבות דרוזים( 
 7002–7002, העובדים בכל סוג משרה

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

כלל העובדים במשרת 
 סטודנט

 12לא רלוונטי

1 06 16 11 81 26 

עובדים מספר ה
 תערבים במשרה

 סטודנט
0 9 

1  

(1.9%) 

3  

(5.5%) 

7  

(8.2%) 

7  

(9.6%) 

כלל העובדים ביתר 
 105 105 196 420 440 455 680 605 602 המשרות

עובדים מספר ה
ערבים ביתר ה

 המשרות

4  

(1.2%) 

5  

(1.4%) 

5  

(1.3%) 

5  

(1.2%) 

6  

(1.3%) 

7  

(1.5%) 

8  

(1.6%) 

8  

(1.6%) 

8  

(1.5%) 

עובדים הסה"כ 
 ערבים בכנסתה

4 

(1.2%) 

5 

(1.4%) 

5 

(1.3%) 

5 

(1.2%) 

6 

(1.3%) 

8 

(1.5%) 

11 

(2%) 

15 

(2.5%) 

15 

(2.5%) 

 
 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 מתן שחק

 מרכז המחקר והמידע

 

 

 ספירו, ראש תחום מידע זמין-אורי טלאישור: 

 עריכה לשונית: מערכת "דברי הכנסת"

                                                 

 . 0959הכנסת החלה להעסיק סטודנטים במשרות סטודנט בשנת  12


