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 רשימת מקומות העבודה

 
 

    הממונה הראשי על השכר במשרד האוצר
 במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים –הממונה הראשי על יחסי העבודה 

 נציב שירות המדינה
    כנסת ישראל

 
 והרשויות המקומיותמרכז השלטון המקומי 

 עירית ירושלים
 אביב-עירית תל

 עירית חיפה
 מרכז המועצות האזוריות והמועצות האזוריות

 ארגון המועצות הדתיות והמועצות הדתיות
 הרשות הארצית לכיבוי והצלה

 איגודי ערים לביוב ואיכות הסביבה
 הועדות לתכנון ובנייה

 תאגידי המים שליד הרשויות המקומיות
 עירוניותחברות 

 
      

   כלל משרדי הממשלה, רשויות ממשלתיות ויחידות הסמך לרבות:
   

     משרד ראש הממשלה )לרבות: המועצה לביטחון לאומי( 
 משרד הפנים

      רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול
    משרד הכלכלה והתעשייה) לרבות: הרשות להגבלים עיסקיים(

      משרד התיירות
      התחבורה והבטיחות בדרכיםמשרד 

 משרד האוצר )לרבות: החשב הכללי, המדפיס הממשלתי, רשות שוק ההון(
     משרד העליה והקליטה 

      המשרד לבטחון פנים
    משרד החינוך )לרבות: המנהל לחינוך התיישבותי(

      משרד התקשורת
     משרד הבינוי והשיכון

 משרד התרבות והספורט
      הטכנולוגיה והחלל משרד המדע

     משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים
משרד החקלאות ופיתוח הכפר )לרבות יחידת הפיצוח והרשות להתיישבות הבדואים 

      בנגב(
     המשרד להגנת הסביבה )לרבות המשטרה הירוקה(.

       משרד החוץ
המשפט, הטאבו ובתי משרד המשפטים )לרבות רשות האכיפה והגביה, הנהלת בתי 

  הדין הרבניים(
 המשרד לשוויון חברתי

 המשרד לענייני מודיעין
 המשרד לענייני ירושלים ומורשת 

      משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 משרד הבטחון )לרבות יחידות סמך של משרד הבטחון(

 משרד לנושאים אסטרטגיים והסברה
      המשרד לשיוויון חברתי
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      בריאות.משרד ה
 המשרד לשירותי דת )לרבות הרבנות הראשית(   

 משרד לשיתוף פעולה אזורי
 המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

 משרד התפוצות
 משרד מבקר המדינה

 
 רשות המסים בישראל )לרבות מס הכנסה ומיסוי מקרקעין, מכס ומע"מ ושע"מ(

 בנק ישראל.
     הממשלתיותרשות החברות הממשלתיות וכלל החברות 

 רשות מקרקעי ישראל
 רשות המים לישראל

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 האפוטרופוס הכללי.

 מיפוי ישראל.
 המוסד לביטוח לאומי

 שירות התעסוקה
 רשות לחדשנות טכנולוגית )מתימו"פ(

 תאגיד השידור הציבורי -כאן 
 הרשות לניירות ערך

      הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
 השניה לרדיו וטלויזיההרשות 

 
 רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים

 מכון התקנים הישראלי
 מגן דוד אדום לישראל )מד"א(.

 רשות העתיקות.
 רשות שדות התעופה

 עמידר
 עמיגור

 
 

 הבורסה לניירות ערך
 קרנות הפנסיה הוותיקות -עמיתים 

 
     קמ"ג
 ממ"ג

 אזרחים עובדי צה"ל
 

 חלמיש
 פרזות

 לפיתוח הרובע היהודי בירושליםהחברה 
 הטלויזיה החינוכית

 
 קרן קיימת לישראל

 קרן היסוד
 הסוכנות היהודית

 
 רפא"ל

 התעשייה האווירית לישראל
 התעשייה הצבאית לישראל

 עשות אשקלון תעשיות בע"מ
 החברה לאוטומציה בשלטון המקומי
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 ילתחברת נמלי ישראל, חברת נמל חיפה, חברת נמל אשדוד, חברת נמל א
 נמל חדרה

  נמל מספנות ישראל
 

 חברת חשמל לישראל
 חברת הדואר

 החברה לאיכות הסביבה ברמת חובב
 חקר הימים והאגמים

 מכון גיאופיזי
 

 חברת נתיבי איילון
 רכבת ישראל

 מקורות
 חברת נתיבי ישראל )מע"צ(  

 החברה הלאומית לאספקת פחם
 נתיבי הגז הטבעי לישראל

 
 
 

 בתי החולים הממשלתיים
 בית חולים איכילוב

 בית חולים כרמל
 בית חולים בני ציון

    בתי חולים שערי צדק ירושלים
 בית חולים הדסה עין כרם

 שרותי בריאות כללית
 ש.ל.ה

 כללית הנדסה רפואית
 קופ"ח מאוחדת

 
 
 

 המוסדות להשכלה גבוהה )המל"ג(.
 האוניברסיטה הפתוחה.
 האוניברסיטה העברית
 אוניברסיטת תל אביב

 אוניברסיטת חיפה
 אוניברסיטת בר אילן
 אוניברסיטת בן גוריון

 הטכניון
 מכון ויצמן למדע

 מכללת סמינר הקיבוצים
 

 מוסדות חינוך חקלאיים ופנימייתיים
 המוסד לבטיחות ולגיהות

 מוזיאון הארץ
 מוזיאון ישראל ירושלים

 ת"א –ישראל –מוזיאון ארץ 
 מוזיאון ת"א לאומניות

 התפוצותמוזיאון בית 
 
 

 ויזה כאל
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 ישראכרט
 לאומי קארד

 )חברת מחשוב של בנק איגוד( –איגוד מערכות 
 )חברת מחשוב של בנק מזרחי( –מחיש 

 
 

 קצא"א
 בז"ן

 פז"א
 דלק פי גלילות

 סונול
 ספרינט מוטורס

 טן חברה לדלק
 
 

 בזק חברה ישראלית לתקשורת בע"מ
 

 קרן מפעלי שיקום
 המשקם

 משען
 חברת גני יהושוע

 מפעל הפיס
 המועצה להסדר המורים בספורט

 לשכת עורכי הדין
 

 ויצ"ו
 נעמ"ת

 רשת אורט 
 רשת עמל

 אק"ים
 האגודה למען החייל

 גחלת
 המועצה לייצור ושיווק ירקות

 המועצה לייצור ושיווק צמחי נוי
 המועצה לענף הלול

 
 כלל

 מגדל חברה לביטוח
AIG 

 הפניקס
 אקסלנס נשואה

 שירביט
 דקלה

 לביטוחשלמה חברה 
 מנורה מבטחים

 
 פלאפון תקשורת

 בזק בינלאומי
 בזק אונליין 

 סלקום נטוויזין
 דינמיקה סלולר

 פרטנר 
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 הוט מובייל
 פי. איץ. אי

 
 סאפ 

MX1 
 מבניר 

 
 אגד

 אגד היסעים
 דן

 דן בדרום
 דן בצפון

UPS  
 הרכבת הקלה בירושלים

 דלק שינוע
 

 ברינקס
  

 בנק איגוד 
 בנק אוצר החייל

 הבנק הבינלאומי ופאג"י
 בנק דיסקונט

 בנק דיסקונט למשכנתאות
 בנק יהב 

 בנק ירושלים
 בנק לאומי לישראל

 בנק מזרחי
 בנק מסד

 בנק מרכנתיל
 בנק ערבי ישראלי

 בנק הפועלים
 

 


