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 לכבוד

 יץבקומנחם מושעו"ד 

 יו"ר ועדת האתיקה הארצית

 שלום רב,

 תלונה לוועדות האתיקה והמידע הנלווה לערבית להגשת פסוטהתרגום  הנדון:

. לשפה הערביתדין על התנהלותו של עורך  הגשת תלונהטופס תרגום ל אליך בבקשה ו פוניםאנ

על מנת לאפשר  הכולל הנחיות והסברים למתלונן, נדרש ,תרגום טופס התלונה והמידע הנלווה לו

למנוע כדי , וועדים הניתנים במסגרתולסהליך המשמעתי הנעת ל שוויונית גישה לדוברי ערבית

 פגיעה בזכויותיה של אוכלוסיה זו, כפי שיפורט להלן: 

קובע  2015-תשע"הה ,כללי לשכת עורכי הדין )סדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים(ל 2סעיף  .1

ועדת האתיקה ולתוגש  בניגוד לחובותיו ולכללי האתיקה רך דיןהתנהלות עו על לונהכי ת

עמד לרשות הציבור גם באתר האינטרנט וי אשר בנוסח קבוע ,תלונהטופס הגשת על גבי 

אם  גם לטפל בתלונה רשאיתועדת האתיקה כי  ,. הסעיף קובע עודשל הלשכה ובמשרדיה

 .במקרים מיוחדים הטופס,על גבי  לא הוגשה

תלונה  הגשת לצורך ומידע םלשכת עורכי הדין מפרסמת טפסיכי  לאחרונה הובא לידיעתנו .2

על פי . , ואינה מטפלת בתלונות המוגשות בכל דרך אחרתבשפה העברית בלבד דין ךנגד עור

, שתמציתו מפורסמת לידיעת טיפול בתלונות ע"י ועדות האתיקה לנוהל 3.3האמור בסעיף 

כאמור הקיים , על גבי הטופס הייעודי מוגשתתלונה שלא הציבור באתר לשכת עורכי הדין, 

  לת כלל ומוחזרת לפונה.בשפה העברית בלבד, אינה מטופ

זכותם של דוברי ב פוגע עדר ההנגשה של המידע והטפסים הנדרשים לשם הגשת תלונהיה .3

על פי סעיף פסוק לשמוסמך בית הדין המשמעתי להגיש תלונות ולקבל את הסעדים  ערבית

פיצוי כספי בתשלום  חיוב הנאשם , לרבות1961-התשכ''א לחוק לשכת עורכי הדין 69

 החזר הוצאות משפט למתלונן.וב החזר שכר טרחהחיובו בלמתלונן או לנפגע אחר, 

זכותם , נותרים ללא יכולת מעשית לעמוד על זכויותיהם דוברי ערבית א מכך,כפועל יוצ .4

  .והזכות לשוויוןלגישה לערכאות לעשות שימוש בשפתם נפגעת וכך גם הזכות 

שפה הערבית ל םלפיה ,חד עם הדין וההלכה הפסוקהזה אינו עולה בקנה א דברים מצב .5

הליכים בירוקרטיים לו שירותיםל לגישהזכאים  אזרחים ערביםבישראל ו מעמד רשמי

 ה,)רא בשפתם, בפרט בעת שהדבר משליך על יכולתם לממש זכויות מהותיות נוספות

סאלח נ'  19/4069בג''ץ  (;26.6.2003) עדאלה נגד מנהל בתי המשפט 792/02 בג"ץלמשל: 

( 5, פ"ד נו)נ' עיריית תל אביב יפו עדאלה 4112/99בג"ץ (; 18.6.2019) מנכ''ל משרד החינוך

; (9.10.2013) נאשף נ' הרשות הממשלתית למים וביוב 4926/08ע"א ; (2002) 413, 393
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 2203/01(; בג''ץ 5.6.2014) המוקד להגנת הפרט נ' מנכ''ל הביטוח הלאומי 8031/12בג''ץ 

 (.(7.1.2009) האגודה הבינלאומית לזכויות הילד נ' המוסד לביטוח לאומי -אב''י 

 ,חוק והגנה על זכויות הפרט בראש מעיניוהשמירת את כגוף המציב  ,לשכת עורכי הדין .6

גישה ואפשרות  אזרחים הערבים, ולאפשר למחויבת לפעול גם היא על פי עקרונות אלה

 .עורכי דין שווה להגשת תלונות על התנהלותם של

שולטים בקריאה וכתיבה בשפה שאינם  ערביתהדוברי קבוצת בשולי הדברים נציין כי  .7

 ם שלמצד בזכויותיהםקשה  לפגיעהמעשי מרמה ולניצול ול הלהיות חשופ העשוי העברית

יתר . , משום שאין להם גישה למידע משפטי רב בשפתם, אף יותר מדוברי עבריתעורכי דין

על כן, מדובר בקבוצת אוכלוסיה מודרת ומופלית לרעה בהקשרים רבים בחיי המדינה, 

ות תלונ שתהגמכאן שיש חשיבות מיוחדת לאפשר ופגיעותם של חבריה גוברת גם בשל כך. 

 ערבית.בגם עורכי דין,  ם שלעל התנהלות

הנלווה המידע ונבקשכם לפעול ללא דיחוי לתרגום טפסי התלונה  לנוכח כל האמור, .8

. יש להודיע על פרסום הנוסח המתורגם לשפה הערבית לטפסים בדבר אופן הגשת תלונה

עד לתרגום  .שבהם מפורסם הנוסח העברי של מסמכים אלה אופניםה ולהנגישו בכל

חות את נבקשכם להנ התלונה והמידע הנלווה לה ופרסום נוסח מתורגם לשימוש הציבור

טופס  לא הוגשו על גבילקבל תלונות בשפה הערבית, ולטפל בהן גם אם  ועדות האתיקה

  התלונה.

 ,כבוד רב ובברכהב

 
 רעות שאער, עו''ד

 רמנהלת פניות הציבו

 העתק: 

 עו"ד אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין


