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 ולכבוד לכבוד

 מר דני גולדשטיין, מנכ"ל , מנכ"לנתי כהןמר 

 דואר ישראל משרד התקשורת

  בדוא"ל בדוא"ל

 שלום רב, 

 לשפה הערביתהמקוונים הנגשת שירותי הדואר  הנדון:

בבקשה  כםפונים אלילפנייתנו אשתקד למנכ"ל הדואר ולמשרד התקשורת, אנו שבים ובהמשך 

דואר, ובפרט אפליקציית להנגשתם המלאה לערבית של השירותים המקוונים שמעניקה רשות ה

תרגומו לוכן  ,לציבורהמסרונים הנשלחים שירותי בנק הדואר ו, לסניפים השונים זימון התורים

הדואר. תרגומו החלקי בלבד של האתר, שליחת מסרונים רק בשפה העברית המלא של אתר רשות 

דוברי ערבית רבבות יכולתם של את  מסכל ם לערבית של שירותי הדואר המקווניםוהעדר תרגומ

הניתנים ברשת, תוך פגיעה בזכויותיהם החוקתיות לשוויון ולכבוד דואר לעשות שימוש בשירותי ה

לספק שירותים לאוכלוסייה הערבית בשפתה, הדואר רשות ומשרד התקשורת ובסתירה לחובת 

 כמפורט להלן:

 יאינטרנטאתר באפליקציה דיגיטלית, ביה שירותים מקוונים ללקוחות המציע רשות הדואר .1

באתר אף ש. ומגיעות ליעדן וכן על ידי שליחת מסרונים בדבר חבילות הנשלחות בדואר

, לא התרגום הוא חלקילערבית,  ם העמודאפשרות לתרגושל רשות הדואר קיימת נט האינטר

מוביל שוב ושוב המפורטות בו השונות האפשרויות  עלפועל הניסיון להקיש ובמספק, 

כך, לדוגמא, בעניין בקשות למסמכי טאבו ואיתור סניפים. פעולות  .בשפה העבריתלעמודים 

תים לנוסעים אחרות, כמו בנק הדואר, כניסה לאזור האישי ולחשבון, דואר שליחים ושירו

אפילו לא מתיימרים לשרת את האוכלוסייה דוברת הערבית. גם מסרוני האסמס שמשגר 

 הדואר ללקוחותיו נשלחים בעברית בלבד.

בדרישה להנגשתם המלאה ולמשרד התקשורת למנכ"ל הדואר  2019בשל אלה, פנינו באפריל  .2

 האסמס.ושל תמסורות של אתר הדואר  ,לערבית של שירותי הדואר המקוונים

. מר ברק כתב, כי ת הדוארענה לפנייתנו מר זיו ברק, מנהל האסדרה בחבר 3.6.2019ביום  .3

כיצד לקדם את  לבחון לקראת שנת התקציב הבאה"נוכח חשיבות הנושא בכוונת החברה 

, וביקשנו 2019, בדצמבר אשר על כן פנינו לחברת הדואר שוב תרגום האתר לשפה הערבית".

קדמות בנושא תרגום השירותים לערבית, האם בתכניות עבודת החברה האם חלה הת לדעת 
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תוקצב הנושא, ואימתי צפויה חברת הדואר להציע שירותי דואר שוויוניים  2020לשנת 

 פנייה זו לא נענתה. לאוכלוסייה הערבית בישראל בשפתה.

 ותשובתכם.לנוחותכם, מצורפים מכתבנו 

עלתה כי דבר ללא השתנה, ולא חלה כל התקדמות שערכנו בימים האחרונים הנוספת בדיקה  .4

 בתרגום שירותי הדואר לערבית.

בני אדם את מרבבות רבות של מונע שירותי הדואר המקוונים העדר תרגום מלא של  ונזכיר: .5

לספק דואר ישראל משרד התקשורת והיתרונות שבקבלת שירותים מקוונים, וסותר את חובת 

סלאח נ'  מנכ"ל  4609/19בג"ץ ושוויוני לאוכלוסייה הערבית בשפתה )ראו למשל שלם שירות 

עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל  4112/99בג"ץ בג"ץ ; משרד החינוך

 8031/12"(; בג"ץ עניין עדאלה( )להלן: "2002)393( 5, פ"ד נו)יפו-אביב-ואח' נ' עיריית תל

נאשף  4926/08ע"א ; (5.6.2014)פורסם בנבו,  מנכ"ל הביטוח הלאומיהמוקד להגנת הפרט נ' 

הדבר חמור במיוחד כשמדובר . (;9.10.2013)פורסם בנבו,  נ' הרשות הממשלתית למים ולביוב

 אינו קורא וכותב עברית כלל. םבתושבי ירושלים המזרחית, אשר חלק

והגנה על זכותו של אדם   לספק שירותים לפלסטינים תושבי ישראל בשפה  הערביתהחובה  .6

, הדוארבפסיקת בית המשפט העליון והוכרעו זה מכבר. רשות כאמור לשפתו נדונו ארוכות 

יה ולהנגישם במלואם ככל רשות ציבורית אחרת, חייבת להבטיח שימוש שוויוני בשירות

מלעשות  םחדלונ , וחובת משרד התקשורת, הרגולטור, היא לוודא שכך יקרה. לשפה הערבית

, ומחבל בזכותה לשוויון ולכבודם של אזרחי ותשובי ישראל הערבים ן פוגע אנושות בזכותכ

החובה להנגיש את דואר. דוברי ערבית ליהנות באורח שוויוני משירותי האוכלוסיית של 

נובעת הן מעקרונות המשפט הציבורי והן מחוק איסור הפליה שירותי הדואר לערבית 

, אשר תחולתו אינה 2000-מקומות ציבוריים, התשס"אבמוצרים, בשירותים ובכניסה ל

 מוגבלת לגופים פרטיים. 

שירותי המלאה של  םולהנגשתמם לערבית לתרגור לאלתכל אלה, אנו שבים ומבקשים כי תפעל בשל 

 יה הערבית.יאוכלוסהדואר ל

 המהירה. כםהתייחסותנודה ל

 ,רבכבוד ב

 טל חסין, עו"ד

 הנדל, שר התקשורת העתקים: מר יועז

 מר זיו ברק, מנהל אסדרה, חברת הדואר

 מר אורן לוין, מנהל מינהל הדואר )במייל(


