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 שלום רב, 

 הנגשה מלאה לערבית של שירותי הקופה המקוונים הנדון:

קה שמעניהשירותים והמידע המקוונים  לאלתר להנגשתכי תפעלו בבקשה אליכן אנו פונים 

לרבות אפליקציית  ,("מכביאו " "הקופה")להלן שירותי בריאות  מכבילמבוטחיה קופת חולים 

התרגום הסמלי של שירותי מכבי המקוונים לערבית,  לשפה הערבית. ולהתאמתםמכבי, 

שבאתר  לחלק זעיר מהשירותים והמידע ירותי התרגום של גוגל, מתייחס רקבאדיבות ש

היעדרם של שירותים מקוונים ומידע מקיף הקופה, לוקה בעילגות גורפת ומפנה לדפים בעברית. 

אינם יכולים לבצע ית על בוריה, רגורם לכך שרבבות מבוטחים, אשר אינם שולטים בעב בערבית

ואינם זוכים  ,הביטוחיותבכוחות עצמם פעולות בסיסיות הקשורות לבריאותם ולזכויותיהם 

לשוויון, , תוך פגיעה קשה בזכותם לדוברי עבריתהמקיף שמספקת הקופה מידע ה לקבלת

 ל כמפורט להלן.כוהלבריאות ולכבוד, 

בעקבות תלונות רבות אשר הגיעו אלינו בדבר אי הנגשת שירותי הקופה המקוונים לערבית,  .1

כמו גם האפשרות  ,המידע בו הרוב המכריע שלכי  נדהמנו לגלותו הקופהבחנו את אתר 

   .למבוטחים דוברי השפה הערביתכלל אינם מונגשים  ,לצרוך שירותים מקוונים

, כמו גם לקירגיזית, מלאית וסינית ערביתשפה האף שהאתר מאפשר תרגום אוטומטי ל .2

המושג חבר, ולא נהיר. כך, למשל,  , התרגום עילג "Google translate" באמצעותמסורתית 

, משקפיים הופכים לכוסות וצריכת מידע friend)בקופה מתורגם לרע )המתייחס לחברות 

לחיצה על הלינקים המופיעים בערבית,  – מת ללמידה סטודנטיאלית. חמור מכךמיתרג

ואיתור שירותים שונים לא ניתן לתרגום משובשת ככל שתהיה, מובילה לדפי מידע בעברית, 

ורופאות", "מעבדות, מכונים  "רופאיםכלל. כך הדבר, לשם המחשה, בחיפוש אחר 

. על צריכת שירותים אלמנטריים בערבית, כגון זימון "מוקדי רפואה דחופה"וומטפלים" 

 וביטול תור, וביצוע חיפושים מתקדמים, דלגו בוני האתר כליל.

ליצור קשר ה תהאגודה לזכויות האזרח ניס תציגנ כאשר. אף הוא עילשירות הצ'ט לא הו .3

 ,ערבית דוברת אינההשיבה האחרונה כי היא בערבית עם נציגת הקופה באמצעות הצ'ט, 

אשר דובר את השפה, וכי ניתן לקבל מידע בערבית רק באמצעות  נציגבמערכת כל אין כי 

 שיחת טלפון עם נציג הקופה אשר דובר את השפה.
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וע פעולות הנוגעות למגוון היקף השימוש בשירותים מקוונים לצורך קבלת מידע וביצ .4

בחיים, ובריאות בפרט, הולך ומתעצם מיום ליום. בארץ ובעולם משכללים  תחומים

ומרחיבים מוסדות, רשויות וארגונים את שירותיהם המקוונים במטרה להקל את הנגישות 

אדם וממון הכרוכים במתן שירות -לשירות, לפשט את השימוש בו ולחסוך זמן ומשאבי כוח

נוסף, למעבר לשירותים מקוונים פוטנציאל משמעותי לצמצום פערים מעמדיים פיזי. ב

ותרבותיים, הגורמים לחוסר שוויון בקבלת שירותים בקרב קבוצות אוכלוסייה מסוימות 

אשר נגישותן לשירותים פחותה בשל מיקום גיאוגרפי המרוחק מאזורי השירות ומחסור 

רותים מקוונים מאפשר הנגשה של מידע בנותני שירות הדוברים את שפתם. המעבר לשי

פעמית ומרוכזת בתשתית הממשק -ושירותים לכל אדם ולכל מקום באמצעות השקעה חד

 המקוון.

לא נותרה מאחור בתהליך הדיגיטציה של שירותים ומידע. מהשכלול מכבי ופת חולים ק .5

שירותיה  המואץ של שירותיה המקוונים ניכר כי פרנסיה מודעים לכך שזמינותם של מירב

במרחב האינטרנטי משמעותית מאוד עבור קהל לקוחותיה, וכי אלה הפכו לאמצעי מרכזי 

לא טרחה הקופה להנגיש וחיוני למיצוי זכויותיהם הבריאותיות והביטוחיות. למרות זאת, 

נזקקים שרבבות ממבוטחיה הערבים האת שירותיה המקוונים לאוכלוסייה הערבית, 

שולטים בשפה העברית על בוריה, ובוודאי שאינם יודעים קרוא  אינםשירותיה למידע ול

הערבית, מאפיינת ביתר שאת את תושבי וכתוב בה. תופעה זו, הנכונה לכלל החברה 

 ירושלים המזרחית.

במקום להנגיש את האתר כולו לערבית, על שלל המידע והשירותים המקוונים שהוא מציע,  .6

ות למוקד הטלפוני של הקופה, אשר קבלתו לפנמאלצת הקופה את מבוטחיה הערביים 

אינו מספק את מלוא השירותים מוקד זה מכיוון ש כרוכה לא פעם בהמתנה ממושכת.

שמציעה הקופה בממשקיה המקוונים, יתכנו מצבים תכופים בהם ייאלצו מבוטחים להגיע 

באופן פיסי למרפאה המטפלת בהם, תוך הפסד שעות עבודה, כדי לקבל את השירות 

שירות אשר מבוטחים דוברי עברית יכולים לקבל בקלילות מכל מקום בארץ  -וקש המב

  ובעולם, ללא כל טרחה, בשתי לחיצות כפתור. זוהי אפליה ברורה.

יות היסוד של המבוטחים פוגע אנושות בזכו אי הנגשת השירותים והמידע לדוברי ערבית .7

הכפפה לשוויון, לבריאות ולכבוד, וסותר את הוראות הדין החלות עליה כרשות הערבים 

חובתה של  ., גם אלה הערביםניזונה מכספי מבוטחיהלהוראות המשפט המנהלי ואשר 

רשות לספק שירותים לתושבי ישראל הערבים בשפה הערבית והגנה על זכותו של אדם 

אף ש –והוכרעו זה מכבר. קופת חולים לשפתו נדונו ארוכות בפסיקת בית המשפט העליון 

חייבת להבטיח  –מעמדה כגוף ציבורי הוכרע זה מכבר בפסיקה, כפי שיפורט בהמשך 

שימוש שוויוני בשירותיה, ולהנגישם במלואם לשפה הערבית. חדלונה מלעשות כן פוגע 

אנושות בזכויותיהם החוקתיות של מבוטחיה הערבים, ומחבלת ביכולתם ליהנות 

עדאלה המרכז המשפטי לזכויות  4112/99ראו למשל בג"ץ )ים שהיא מספקת מהשירות

; בג"ץ (להלן: "עניין עדאלה")( 2002) יפו-אביב-המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' עיריית תל

נאשף נ'  4926/08ע"א  ;(2014) המוקד להגנת הפרט נ' מנכ"ל הביטוח הלאומי 8031/12

 סאלח נ' מנכ"ל משרד החינוך 4069/19בג"ץ  ;(2013)) הרשות הממשלתית למים ולביוב

((2019.)  
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ונדגיש, כי חובת הקופה להנגיש את שירותיה לאוכלוסייה דוברת הערבית נובעת הן  .8

מעקרונות המשפט הציבורי והן מחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה 

גופים פרטיים. חובת אשר תחולתו אינה מוגבלת ל ,2000-למקומות ציבוריים, התשס"א

הנגשת השירותים לערבית נובעת אף ממעמדה של השפה הערבית במדינה, שפה שהוכרה 

כשפה רשמית בישראל ושניחנה ב"מעמד נעלה במיוחד", אשר יש לייחס לו את מלוא 

פלונית נ'  29062-10-15ת"א  עניין עדאלה;)המשקל בעת הפעלת סמכויות שלטוניות 

ככל גוף ציבורי אחר, גם קופת חולים כללית אינה רשאית  .((2019) באולינג גן שמואל בע"מ

 להתעלם מכך. 

כך בכלל, וכך בפרט כאשר השירות הניתן לציבור הוא שירות חיוני העוסק בזכויות יסוד.  .9

את עקרון  1994-לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד 1לא בכדי הגדיר המחוקק בסעיף 

ביסודו, וקבע מפורשות את חובתן של קופות החולים השוויון כאחד מהעקרונות אשר 

. (לחוק ()א21סעיף ) פליהאללא כל לספק את כל שירותי הבריאות להם זכאים מבוטחיהן 

פליה במתן טיפול רפואי אובה זאת באמצעות איסור מיוחד על המחוקק חזר והדגיש ח

 .1996-לחוק זכויות החולה, תשנ"ו ()א4שקבע בסעיף 

גינות בהו ועיגנו את חובתן של קופות החולים לנהוג בשוויון, בסבירות ובתי המשפט שב .10

כלפי מבוטחיהן, חובה שמקורה באופיו הציבורי המובהק של השירות שאותו הן מספקות. 

 קופת חולים מאוחדת –שטרית  1091/00( ארצי), נפסק בבית הדין לעבודה בע"ע בין היתר

(2007:)  

כן, עת מדברים אנו בקופת חולים, שעה שהיא מופקדת על מתן שירותי -כי-"הנה
-מדברים אנו ברשות ציבורית, עליה חלות אמותבריאות לתושבי המדינה... 

המידה של המשפט הציבורי והמינהלי, ובהן היא מחויבת כלפי החברים בה 
ין פי דין ומתוקף הד-בכלל, ובשירות אותו היא נותנת להם בפרט, על

על קופת החולים החובה להגשים את תכליתו של חוק הבריאות  והוראותיו.
ם ועל לנהוג בסבירות, בהגינות, בשוויון מתוך הקפדה על כבוד האדומטרתו, 

מכבי שירותי  33066-11-12( ארצי)ע"ע )ור' גם  כבודו של החבר הבא בשעריה"
 (.2019) גילגור –בריאות 

ת מעמדן של קופות החולים כגוף ציבורי. כך נקבע בבג"ץ אף בית המשפט העליון קיבע א .11

  :(2001) ניב נ' בית הדין הארצי לעבודה 6845/00

קופת חולים אין היא כשאר מעסיקים במדינה. לא זו בלבד שמעסיקה היא "
 –פי דין -על –עשרות אלפי עובדים, אלא שנותנת היא שירות ציבורי וחיוני 

פת חולים היא גוף ציבורי במלוא משמעותו של למיליוני מבוטחים... אכן, קו
 המושג מבחינה חברתית ולאומית". 

אף למשרד הבריאות. חוזר  הזר ההחיוניות שבהנגשה לשונית של שירותי בריאות אינ .12

חוזר המנהל הכללי )מנכ"ל בנושא "התאמה והנגשה תרבותית ולשונית במערכת הבריאות" 

, עוסק בחשיבות ההתמודדות ("חוזר המנכ"ל" או "החוזרלהלן: " ,03.02.2011 11/7מספר 

של גורמים המספקים שירותי בריאות, לרבות קופות החולים כמובן, עם השפעתם של 

הבדלים תרבותיים ולשוניים ושל הטרוגניות חברתית על בריאותן של אוכלוסיות שונות 

וזר להביא בישראל, ועל הקושי במיצוי זכויותיהן הבריאותיות. בין היתר, מבקש הח

לצמצום פערי הבריאות שנגרמים בשל כך ולשפר את הנגישות הלשונית והתרבותית 

 במוסדות ובארגוני בריאות, ובתוכם קופות החולים. 
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בהתאם, קובע החוזר כסטנדרט את תרגומם לערבית של מסמכים, נהלים, טפסים ואתרי  .13

ורה ומפורשת את הדרישה החוזר אף קובע כחובה בר(. 3ר' חוזר המנכ"ל, פרק )אינטרנט 

שכל חומר מינהלי וכל מידע כתוב בנושאי קידום בריאות, רפואה מונעת, אלימות במשפחה 

כן מורה החוזר על הנגשת  בכתב ובשפתם.יועמד לרשותם של מבוטחים ומטופלים  ועוד

אתרי האינטרנט של ארגוני ומוסדות בריאות לקוראי ערבית, ועל הכללת מידע בשפה זו 

,סעיפים ג',  1.3פרק -ר' תת)בסיסיות, שירותי ליבה, כתובת לפניות וכדומה  לזכויותבנוגע 

 .(י' בהתאמה-ה' ו

ה הערבית יל אלה עולה, כי אי הנגשתם של מידע מקיף ושל שירותים מקוונים לאוכלוסיכמ .14

את חובות הקופה על פי הדין, ופוגע אנושות בזכויות היסוד של ציבור מבוטחיה דוברי  מפר

לפעול בהקדם וללא דיחוי לתרגום מלא של כלל שירותי קופת  כןאשר על כן נבקש רבית.הע

חולים כללית למבוטחיה הערבים, לרבות כל המידע המופיע באתר הקופה, כל שירות מקוון 

 שהיא מציעה וכן כל טופס דיגיטלי.

 נודה להתייחסותכן המהירה.

 בכבוד רב ובברכה,

 
 טל חסין, עו"ד

 .gov.ilmankal@moh.health, מנכ"ל משרד הבריאות, בדוא"ל נחמן אשהעתקים: פרופ' 

  pkupot@moh.gov.il  , משרד הבריאות, בדוא"לחולים האגף לפיקוח על קופות

 cinamon_t@mac.org.il במכבי, , הממונה על פניות הציבורגב' טלי צינמון
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