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 2020אוגוסט  24

 ד' אלול תש"ף

 ירושלים

 

 

 יחידות שירות המדינה – 2019ייצוג הולם אנשים עם מוגבלות 

 א', על משרדי ממשלה, יחידות הסמך ובתי החולים15סעיף  בהתאם לחוק שירות המדינה )מינויים(

 הממשלתיים, לתת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות משמעותית, כך ששיעור ייצוגם בארגון שמונה

 . 5%-עובדים לא יפחת מ 100-למעלה מ

 יטוח לאומי העביר לנציבות(, ב15שים עם מוגבלות )תיקון מס' בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנ

 שירות המדינה רשימה המתייחסת לשיעורי ייצוג העובדים עם מוגבלות משמעותית באופן הבא:

 

 

 ניתן לראות כי שירות המדינה בכללותו עומד ברמה בינונית.  2019בבחינת נתוני הייצוג לשנת 

 

, הממשלתיים במשרדי ממשלה, יחידות הסמך ובתי החוליםאנשים עם מוגבלות להלן שיעורי הייצוג של 
 :9201לשנת 

 מידת עמידה ביעד הייצוג יחידה מספר 

 מה נמוכהר שבע-הנפש באר ריאותבלהמרכז  1

 רמה נמוכה אברבנאלבית חולים  2

 רמה בינונית בית חולים אסף הרופא 3

 רמה בינונית נס ציונה -בית חולים באר יעקב  4

 רמה בינונית בית חולים הלל יפה חדרה 5

 רמה בינונית בית חולים זיו צפת 6

 רמה נמוכה בית חולים ע"ש א. וולפסון 7

 רמה בינונית בית חולים פלימן חיפה 8

 רמה בינונית רמב"ם חיפהבית חולים  9

 רמה בינונית בית חולים שמואל הרופא 10

 רמה נמוכה בית חולים שער מנשה 11

 עמידה מלאה בתי דין רבניים 12

 עמידה מלאה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 13

 רמה נמוכה המרכז הרפואי לגליל 14

 רמה בינונית המרכז למיפוי ישראל 15

 שיעור ייצוג העובדים עם
 מוגבלות משמעותית

 מידת העמידה ביעד הייצוג

 עמידה מלאה לפחות 5%
 עמידה בינונית 5%-ופחות מ 3.5%-מ
 עמידה נמוכה 3.5%-ופחות מ 2%-מ

 אי עמידה  2%-פחות מ
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 עמידהאי  המשרד לשירותי דת 16

 רמה בינונית הנהלת בתי המשפט 17

 רמה בינונית הרשות הארצית לכבאות והצלה 18

 רמה בינונית הרשות הממשלתית למים ולביוב 19

 רמה בינונית הרשות לשוק ההון 20

 עמידה מלאה השירותים הווטרינריים 21

 רמה בינונית לשכת הבריאות ירושלים 22

 עמידה מלאה הדרוםלשכת הבריאות מחוז  23

 רמה בינונית לשכת הבריאות מחוז המרכז 24

 רמה נמוכה לשכת הבריאות מחוז הצפון 25

 רמה בינונית לשכת הבריאות מחוז חיפה 26

 רמה בינונית אביב-לשכת הבריאות מחוז תל 27

 רמה בינונית גריאטרי ע"ש שוהםרכז מ 28

 רמה בינונית מינהל המחקר החקלאי 29

 רמה בינונית התכנוןמנהל  30

 רמה בינונית וערישבותי ועליית הנימנהל לחינוך התה 31

 רמה בינונית מערך הסייבר הלאומי 32

 רמה נמוכה מרכז בריאות הנפש יפו 33

 רמה נמוכה מרכז גריאטרי נתניה 34

 רמה נמוכה מרכז גריאטרי ראשל"צ 35

 רמה בינונית מרכז הרפואי לבריאות הנפש מזורה 36

 רמה נמוכה ירושלמי לבריאות הנפשהמרכז ה 37

 רמה בינונית מרכז לבריאות הנפש מעלה הכרמל 38

 רמה נמוכה מרכז רפואי "לב השרון" 39

 רמה נמוכה מרכז רפואי ברזילי אשקלון 40

 רמה בינונית פוריה-רפואי ע"ש ברוך פדההמרכז ה 41

 רמה נמוכה השומר-רפואי שיבא תלהמרכז ה 42

 רמה נמוכה משרד האוצר 43

 רמה נמוכה משרד האנרגיה 44

 רמה בינונית משרד הביטחון 45

 עמידה מלאה משרד הבינוי והשיכון 46

 רמה בינונית משרד הבריאות 47

 רמה נמוכה משרד החוץ 48

 רמה נמוכה משרד החינוך 49

 רמה בינונית משרד החקלאות ופיתוח הכפר 50

 רמה נמוכה משרד הכלכלה 51

 רמה בינונית תרבות וספורט גיהלוהמדע הטכנומשרד  52

 רמה נמוכה משרד המשפטים 53

 רמה נמוכה משרד העלייה והקליטה 54

 עמידה מלאה משרד הפנים 55
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 רמה נמוכה זרוע העבודה -משרד הרווחה  56

 עמידה מלאה משרד התחבורה והבטיחות בדרכים 57

 רמה בינונית משרד התיירות 58

 רמה נמוכה משרד התקשורת 59

 עמידה מלאה משרד לבטחון הפניםה 60

 רמה בינונית משרד להגנת הסביבהה 61

 רמה בינונית וויון חברתימשרד לשה 62

 רמה בינונית משרד ראש ממשלה 63

 רמה נמוכה נציבות שרות המדינה 64

 רמה בינונית עבודה, רווחה ושירותים חברתייםהמשרד  65

 בינוניתרמה  רשות האוכלוסין וההגירה 66

 רמה בינונית רשות האכיפה והגבייה 67

 עמידה מלאה מס הכנסה -רשות המסים בישראל  68

 רמה בינונית מכס ומע"מ -רשות המסים בישראל 69

 רמה נמוכה רשות התחרות 70

 רמה נמוכה רשות התעופה האזרחית 71

 רמה בינונית שירות ההדרכה והמקצוע 72

 עמידה מלאה שירות עיבודים ממוחשבים 73

 


