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 2021 פברואר

 שלום רב,

 סוגיות שונות –קידום זכויות המיעוט הערבי בישראל  – 2021בחירות הנדון: 

לקראת הבחירות והקמת ממשלה וכנסת חדשה, אנו פונים אליכם לבקשכם לפעול לקידומן של 

 מאזרחי המדינה.  20%-אשר מהווה כ ,של המיעוט הערבי בישראל זכויותיו הבסיסיות

 להלן סוגיות מרכזיות שאנו מבקשים להפנות תשומת לבכם אליהן: 

 המאבק בחוק הלאום .1

לאחר , מדינת הלאום של העם היהודי –פורסם בספר החוקים חוק יסוד: ישראל  26.7.2018ביום 

 מתנגדים ושני נמנעים. 55תומכים,  62ברוב של  "(,חוק הלאום)" 19.7.2018שאושר בכנסת ביום 

חוק הלאום, כשמו כן הוא, עיגן בחוק יסוד את זהותה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. 

בשל כך ולשם כך נקבעו בחוק, כפיל בחנות חרסינה, הסדרים גורפים ופוגעניים ברמה הסמלית, 

יה המעמדית שהייתה קיימת בפועל ערב המשפטית והפרקטית, המקבעים והמחדדים את ההיררכ

מכפיפים באופן מסוכן וחסר . הסדרים אלה חקיקת החוק בין האזרחים היהודים לערבים במדינה

תקדים את זהותה של ישראל כמדינה דמוקרטית להגדרה הלאומית היהודית, מאיימים על זכויות 

 טה בזכויות המיעוט הערבי.האדם הקולקטיביות והפרטיות של כלל האזרחים, ופוגעים באופן בו

)ג( לחוק הלאום כי "מימוש הזכות להגדרה עצמית לאומית במדינת ישראל 1כך למשל, קובע סעיף 

ייחודי לעם היהודי", זאת בניגוד לנורמות המשפט הבינלאומי המכירות בזכותם הבסיסית של 

שכותרתו "שפה", , 4מיעוטי מולדת להגדרה עצמית במסגרת מדינות רוב לאומי. בנוסף, סעיף 

ממשיך במגמה של נישול הזכויות של האזרחים הערבים בישראל ע"י הגדרת השפה העברית כשפה 

והתייחסות לשפה הערבית, שהייתה שפה רשמית בארץ ושפתו של מיעוט  ,הרשמית במדינה

מותיר את  4. סעיף המולדת הערבי בה הרבה לפני קום המדינה, לשפה בעלת "מעמד מיוחד" בלבד

לת ההשלכות של הגדרה זו לגבי "השימוש בשפה הערבית במוסדות ממלכתיים או בפניהם" שא

 להסדרה בחוק רגיל, הכפוף גם הוא, מטבע הדברים, לעקרונות המנחים שבחוק הלאום.

לחוק היסוד, סעיף "ההתיישבות היהודית", המסוכן שבסעיפיו, קובע בחוק יסוד, כי לפיתוח  7סעיף 

יהא ערך לאומי המחייב את המדינה לפעול באופן אקטיבי לעידודה, לקידומה ההתיישבות היהודית 

מעמד מיוחד זה, המבוסס על תפיסת עליונות יהודית, בעלות יהודית על הקרקע ועל ולביסוסה. 

פליה על בסיס לאום בין האזרחים היהודים לערבים במדינה, יביא בסופו של יום, ותוך אהמדינה ו

פליה הממסדית והמתמשכת, המעשית, הממשית ומרחיקת הלכת אולהחרפה בזמן קצר, להחמרה 

פליה לערך מערכי איהפוך את ה . הואבחלוקת הקרקע והמשאבים במדינה בין היהודים לערבים

השיטה המשפטית והנורמטיבית בישראל, ויפגע באופן חסר תקדים בזכויות הבסיסיות של המיעוט 

 קע, לבריאות, לחינוך, והחשוב מכל: לכבוד ולחיים בכבוד. לשוויון, לדיור, לקרהערבי בישראל 

ה יאת אופי שיחזקוחוקים קידום לאור האמור, אנו קוראים לכם לפעול לביטול חוק הלאום, ול



 
 

הדמוקרטי של מדינת ישראל, ובראש ובראשונה את הזכות הבסיסית לשוויון של כל אזרח במדינת 

 ישראל, ושל האזרחים הערבים בפרט.  

 בק בפשיעה ובאלימות בחברה הערביתהמא .2

 אלימות מעשי של כתוצאה הערבית בחברה ההרוגים מספר מבחינת שיא שנת היתה 2020 שנת

, לצד עשרות רבות של פצועים איבדו את חייהםואזרחיות ערבים  אזרחים 100-ופשיעה. למעלה מ

 ומאות מקרים של ירי בתוך היישובים ושכונות המגורים. 

הגורמים המרכזיים להפקרות הקיימת בתחום האלימות הוא הזמינות הגבוהה של אמצעי  אחד

הלחימה )אמל"ח( הלא חוקיים בתוך החברה הערבית. משטרת ישראל טוענת כי אין בידיה אומדן 

בדבר כמות האמל"ח הלא חוקי שבידי האזרחים הערבים, אולם לפי פרסומים שלא אומתו, בשנת 

 אלף כלי נשק לא חוקי. 400-כי מדובר בכ העריכה המשטרה 2013

שעניינו "התמודדות משטרת ישראל עם החזקת  דוח מיוחדפירסם מבקר המדינה  2018 במאי

ובו העלה  ,י ירי ביישובי החברה הערבית וביישובים מעורבים"אמצעי לחימה לא חוקיים ואירוע

 ח"ביקורת קשה אודות הליקויים שמצא בהתמודדות המשטרה עם עבירות הירי והחזקת האמל

נתוני המשטרה, שהובאו בדוח מבקר  לפי .המעורבים וביישובים הערבים ביישובים חוקי הלא

 שניים פיגוף באוכלוסייה הערבית גבוה המדינה, שיעור המעורבים בעבירות אלימות כלפי 

 .וחצי שניים פימשיעורם באוכלוסייה, ובתיקי רצח 

המאבק הציבורי וההכרזה של ועדת המעקב העליונה לענייני ערבים על שביתה כללית ביום בעקבות 

ראש הממשלה  ודיעהבה השתתפו עשרות אלפים,  ,כרם-והפגנה ארצית ביישוב מג'ד אל 3.10.2019

לגבש צוות מיוחד המורכב ממנכ"לים של משרדי ממשלה שונים, במטרה  מתעל הק 28.10.2019-ב

 2020. אולם רק ביולי פשיעה בחברה הערביתאלימות ובלטיפול ב תוכנית ממשלתית יום 90תוך 

 " לראש הממשלה. מדיניות מסכםמסמך הגיש הצוות "

 ,בשיתוף ארגוני החברה האזרחית ,בנובמבר הוגשה התייחסות ועד ראשי הרשויות הערביות

למסמך צוות המנכ"לים, שכללה שורה של דרישות והמלצות, ובכלל זה הצורך בהכנת תוכנית 

 אולם .כך הדרושים לשם משאביםפעולה מפורטת עם יעדים ומדדים ברורים, והקצאת התקציב וה

 פעולה תוכנית הממשלה אימצה טרם ,םיהערבי ביישובים משתוללת שהאלימות אף ועל, היום עד

 .כאמור

 קידום תכנון בחברה הערבית ומאבק בהשלכות של חוק קמיניץ .3

ה, יהעוסקת בחיזוק אכיפת דיני התכנון והבני 15591התקבלה החלטת ממשלה  19.6.2016-ב

והמתבססת, כאמור בפתיח להחלטה, על דו"ח "הצוות להתמודדות עם תופעת הבנייה הבלתי 

בדרג הפוליטי  ,במסגרת ההחלטה ניתנה הנחיה לגורמים שונים בממשלה 2.חוקית" )דו"ח קמיניץ(

והמקצועי, לפעול בדרכים שונות, ובין היתר ע"י תיקוני חקיקה, "לחיזוק אכיפת דיני התכנון 

 וטיפול בהפרות ופלישות במקרקעי ציבור" במדינה, ובפרט ביישובים הערביים. ה יוהבני

                                                            
 .1559החלטת ממשלה  1
  דו"ח קמיניץ 2

https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_640/47b736c1-4538-49ad-a5a0-799aa30902df/amlach.pdf
https://www.gov.il/he/departments/general/150320_challenge
https://www.gov.il/he/departments/general/150320_challenge
https://www.gov.il/he/departments/general/150320_challenge
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/des1559.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/des1559.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/des1559.aspx
http://www.justice.gov.il/Pubilcations/News/Documents/FullIllegalBuildingReport.pdf


 
 

תזכיר חוק התכנון והבניה הכולל מספר הצעות לתיקון חוקים  30.6.2016-בהתאם לכך פורסם ב

חוק כ 25.4.2017-תקבלה בכנסת ב, וזו הלהצעת חוק ממשלתית הפך התזכיר 1.8.2016-ב .קיימים

, "חוק . )להלן: "התיקון", "החוק החדש"2017-(, התשע"ז116מספר התכנון והבניה )תיקון 

 (.קמיניץ"

תכנון ובניה(,  –תקנות העבירות המנהליות )קנס מינהלי  2018בעקבות החוק נכנסו לתוקף בנובמבר 

, שהותקנו ע"י השרה איילת שקד, ואושרו בוועדת הפנים ואיכות הסביבה, ואשר 2017-התשע"ז

 נכתבו בהתאם וכנדרש בחוק. 

 .ם היא עובדה שפשוט אי אפשר להתעלם ממנהימשבר הדיור והמצוקה התכנונית ביישובים הערבי

 – לא מבחירה, אלא בלית ברירהה ללא היתר ביישובים ערביים, במרבית המקרים, היא יהבני

. שהובילה למציאות תכנונית קשה באותם יישובים ,תולדה של הזנחה ארוכת שנים של השלטונות

מרחבי תכנון, בצפיפות דיור גבוהה, במאופיינת בתכנון לקוי, במוגבלות בשטחי שיפוט ו מציאות זו

 תשתיות ועוד.במחסור בעדר פתרונות דיור, יבה

לידי  השבא 3,רורים של החוק החדש הוא ההחמרה בענישה על עבירות תכנוןאחד המאפיינים הב

ה באופן שנקבע בתקנות יביטוי בתקנות העבירות המנהליות. החמרת הענישה על עבירות הבני

ה ללא היתר, יהעבירות המנהליות, ללא כל התחשבות בנסיבות התכנוניות שבמסגרתן נעשית הבני

יה ללא היתר בחברה הערבית, הוסיפה עוול על עוול, והפכה יבנסיבות המיוחדות של בנ –ובפרט 

 אנשים נורמטיביים לעבריינים בעל כורחם. 

על  קמיניץ חוק של והחמורות הקשות ההשלכותבזכות הלחץ הציבורי ולאור  ,2020 בנובמבר

כימו ביניהם על הס המשותפת הרשימה חברי, משרד המשפטים ביחד עם םיהיישובים הערבי

החוק במשך כשנתיים  יישוםהוסכם להקפיא את  ,בפרט .קמיניץ בחוק חלקיםשל יישום ההקפאת 

 תתאפשרתקופה זו  במהלךכאשר , 1.1.2018בלבד, ואשר נבנו לפני  כבתים המשמשים למבנים בנוגע

 יישום הקפאת, הוחלט על בנוסףה. יוהוצאת היתרי הבני המבנים הכשרת, התכנון הליכי הסדרת

כי כאן  אם ,ללא היתר למבנים בהקשרחקלאיים אחרים  ויישובים מושבים, בקיבוצים החוק

 לשם כלכליים תמריצים מתן תוך, מסחרלומשמשים לתעשיה המבנים  גםההקפאה הורחבה להכיל 

 .כנדרש היתרים והוצאת הכשרתם

יש לפעול להחלת ההקפאה  אם כי ראשוני. ,כי הקפאת חוק קמיניץ היא צעד מבורך היא עמדתנו

ביישובים הערביים בדומה לזו שביישובים החקלאיים, גם על מבנים שלא משמשים כבתים; יש 

להקפיא את כל ההליכים המשפטיים המתקיימים כיום בנוגע לצווי ההריסה; וכן לפעול באפיקים 

 ליים לשם כך. אחרים שיקלו ויקצרו את הליכי התכנון וההיתרים, ובכלל זה אימוץ תמריצים כלכ

ה ותקנות העבירות ילעיל, אנו קוראים לכם לפעול לתיקון חוק התכנון והבני לאמור בנוסף

המנהליות שהותקנו מכוחו באופן שיצמצם את ההשלכות מרחיקות הלכת של חוק קמיניץ על 

וגופים מנהליים אחרים יפעלו  התכנון מוסדותש לפעול על מנת וכןהריסות בתים בחברה הערבית; 

                                                            
קנסות כבדים על משפחות שמתגוררות במבנים שנבנו ללא היתר ביישובים גם לפי חוק התכנון והבניה הקיים מוטלים  3

הערביים. הקנסות, שמתחדשים שוב ושוב, יוצרים עול כלכלי כבד על המשפחות, ומובילות למצב בו הן נאלצות לבחור 
הבסיסית על הזכות  –ולסבול ממצוקה כלכלית קשה, או לוותר על הבית  ןבין שתי חלופות גרועות: להישאר בבתיה

 לקורת גג.



 
 

 .האוכלוסייה של הדיור לצורכי בהתאם חוקית היבני המאפשרת, ראויה תכנונית מסגרת להנחת

  הבדווים בנגב-האזרחים הערבים .4

האוכלוסייה הבדווית בנגב מופלית לרעה ביחס לאוכלוסייה היהודית. חוסר שוויון זה תועד 

במחקרים שונים ואושר בפסקי דין, החלטות ממשלה, דו"חות מבקר המדינה ומסמכים רשמיים 

פליית האוכלוסייה הערבית הוא בהקצאת משאבי אאחרים. אחד התחומים הבולטים ביותר של 

בעוד המדינה מקימה בנגב עשרות יישובים יהודים כפריים ועשרות חוות  קרקע, תכנון ודיור.

בודדים ברוב חלקי הנגב,  האוכלוסייה הבדווית עדיין נתונה למדיניות של ריכוז בצפון מזרח הנגב, 

ניתוק מאורח החיים הכפרי ושלילת זכויות בקרקע. מדיניות הממשלה בכל הנוגע להתיישבות 

פליה תכנונית בוטה, שבאה לידי ביטוי בתוכניות אועודנה מתאפיינת בהבדואים התאפיינה תמיד 

המתאר המסדירות התיישבות זו. בעוד שהמדיניות הנהוגה ביחס לאוכלוסייה היהודית בנגב היא 

מדיניות של פיזור אוכלוסין, המדיניות ביחס לבדווים היא של ריכוז בשטח מצומצם עד כמה שניתן, 

 בכפריהם כחוק ולשמור על אורח חייהם. תוך שלילת זכותם להתגורר

 שמדינת, יםובדו כפרים 35-ב מתגוררת, אדם בני 80,000-כ, בנגב הערבית מהאוכלוסייה שלישכ

 אלו כפרים של המכריע רובם. תמוניציפלי או/ו תכנונית ולהסדירם ברובם להכיר מסרבת ישראל

 העבירו המדינה שזרועות שעה, החמישים בשנות נוצר וחלקם, ישראל מדינת הקמת לפני קיים היה

 יותר מצומצם לשטח ,הבהחזקת או/ו הבבעלות מסורתית שהיו מטריטוריות יתובדו אוכלוסייה

מתגוררים בשבע  ,תושבים 170,000-שאר האוכלוסייה, כ. הסייג אזור המכונה הנגב מזרח בצפון

שהוכרו באופן פורמלי אך טרם יישובים  11-ו ,העיירות הבדוויות שהוקמו לאחר הממשל הצבאי

 הוסדרו תכנונית.

 א. קידום הכרה בכפרים הלא מוכרים בנגב 4

מלווה מספר קהילות ברחבי הנגב בתהליכי הכרה והסדרה תכנונית עבור לזכויות האזרח האגודה 

מזה שנים רבות אנו מלווים את תהליך ההכרה והתכנון של הכפר הלא מוכר  ,כפריהם. כך למשל

מערבית לעיירה שגב שלום. מדובר בכפר הערבי הלא מוכר  נפש, 14,000-המונה כ ,םואדי אלנע

כאשר תושבים בדווים מהנגב הועברו אליו בהוראת  ,הגדול ביותר בנגב. הוא הוקם בשנות החמישים

והוא אינו מחובר לתשתיות המים, החשמל,  ,מאז ועד היום נחשב היישוב ל״זמני״. הממשל הצבאי

ומקיימים זה שלושה עשורים משא  ,הביוב, הטלפון והתחבורה. התושבים משוועים לפתרון תכנוני

הפתרון היחיד  ,למרות כל הניסיונות .ישוב כפרי חקלאי עצמאייומתן להכרה תכנונית ביישובם כ

 וזו ,פה. בעניין זה הוגשה עתירה לבג"ץכשכונת מגורים צפו ,דרומית לשגב שלום ואשהוצע להם ה

בין התושבים לבין רשויות המדינה לקידום פתרון מוסכם. שא ומתן ה בסיס לחידוש הליך המתהיוו

אך שבה והציעה  ,בעקבות העתירה קודמה הצעת החלטת ממשלה שהכירה בכפר כיישוב עצמאי

רכי הקהילה בוואדי אלנעם ועל צושאין בו בכדי לענות  ,נגדו עתרו התושביםשפתרון זהה לפתרון 

שישפיעו  ,ואורחות חייה. האגודה ממשיכה ללוות את התושבים בהליך התכנון וקביעת הגבולות

 באופן ישיר על אופי הכפר. 

דוגמת ואדי אלנעם מדגימה כיצד הכרה בכפרים במיקומם הנוכחי עדיפה על תכניות ממשלתיות 

לשים קץ  ואלפי בני אדם. אנו מבקשים כי תפעל בעבר ובהווה המבוססות על העברה של עשרות



 
 

למצוקת הכפרים הלא מוכרים, תוך אימוץ פתרון המבוסס על שוויון אזרחי, כיבוד זכויותיה של 

על בסיס אמות מידה  ,הכפרים הלא מוכרים במקומם הנוכחי 35-האוכלוסייה הבדווית והכרה ב

 תכנוניות ואובייקטיביות. 

 ויצירת פתרונות תכנוניים עבור הכפרים המוכרים בנגבהנחת תשתית תכנונית ב. 4

מרכיבים את המועצות האזוריות אל קסום ונווה מדבר, שקיבלו ההבדווים הכפרים  11מצבם של 

הם עדיין סובלים  .שונה בהרבה ממצבם של הכפרים הלא מוכרים ואינ ,הכרה לפני למעלה מעשור

ממחסור בשירותים ובתשתיות כבישים וחיבור לחשמל ומים, ואפשרויות הפיתוח שלהם מוגבלות. 

ובשל התעכבות הליכי התכנון ביישובים, לתושבים אין אפשרות להוציא היתרי  ,גם לאחר ההכרה

 כרים. חלק מהריסות הבתים שבוצעו בשנה האחרונה התרחשו בכפרים המומכך וכתוצאה  ,היבני

יה יהתושבים אינם צריכים להמתין שנים כה רבות עד להתקדמות הליכי התכנון והבנ לעמדתנו,

שירותים חיוניים, לרבות חיבור לרשות החשמל והמים,  ואפשריש ,הסדרה חוקית של הבנייהלו

 םהערבי אזרחיםההאוכלוסייה.  של הדיור לצורכי בהתאם חוקית יהיבנ, ובניית כבישים ראויים

ים. לאור יליהנות מכל השירותים והתשתיות המוצעים ביישובים יהוד םבנגב זכאי םהבדווי

 האמור, אנו קוראים לכם לפעול לקידום הליכי התכנון ביישובים. 

 הפעלת תחבורה ציבורית בכפרים הלא מוכריםג. 4

וט של הכפרים הלא מוכרים בנגב נמצאים הן בשטחים גליליים )שטחים שאינם בתחום השיפ 35

רשות מקומית כלשהי( והן בשטחים מוניציפליים של רשויות שונות: עיריית רהט, עיריית באר שבע, 

עיריית ערד, עיריית ירוחם, המועצה המקומית עומר, המועצה האזורית בני שמעון, המועצה 

כגון שירותי בריאות, חינוך, האזורית רמת הנגב. בהיעדר שירותים בסיסיים בתחום כפריהם, 

לעזוב את כפריהם מדי יום לצורך  – צעירים וזקנים, נשים וגברים –נאלצים התושבים  ,רווחהו

משימה זו הופכת לבלתי  .קבלת שירותים בסיסיים במוקדי ערים אחרים ומרוחקיםתעסוקה ו

אפשרות בהיעדר תחבורה ציבורית בסיסית ונגישה. בהקשר זה נדגיש, כי על אף שמציאות החיים 

הקשה בכפרים הלא מוכרים בנגב משפיעה על כלל האוכלוסייה הבדווית בנגב, נשים הן הנפגעות 

יה הישירות של העיקריות, שכן הן נמצאות לרוב בסביבה הביתית ונאלצות להתמודד עם תוצאות

התחבורה שכן , יוצר פגיעה כפולה ומכופלת זהמצב היעדר גישה למימוש זכויותיהן הבסיסיות. 

 כך, שירותים.זכויות ולקבל הציבורית היא אמצעי בסיסי המאפשר לתושבי הכפרים לממש 

נגישות לחופש תנועה ול, בניידותלשוויון  מוכרים הלא הכפרים ות/תושבי יהם שלתיוהפגיעה בזכו

, תעסוקהל, לבריאות הזכות כגון אחרותבסיסיות  בזכויות, גוררת פגיעה לשירותים בסיסיים

 ות/הצורך בהבטחת נגישותם של תושבי ,זאת ועוד. וגופי שלטון ציבור למוסדות גישהלו, חינוךל

היישובים הבדווים שלשירותים ציבוריים מקבל משנה חשיבות לאור העובדה  הכפרים הלא מוכרים

 .פליה באספקת שירותים עירוניים וציבוריים למיניהםאהערבים בנגב סובלים מזה עשרות שנים מ

ופוגעת בזכות  ,הזנחה זו מביאה להדרה חברתית וכלכלית של החברה הערבית ממרחבים ציבוריים

 לשוויון. 

ם קוראים לכם לפעול להנגשה דחופה של תחבורה ציבורית לתושבי/ות הכפרי אנו האמור  לאור

 הלא מוכרים, על מנת לאפשר להם לממש את זכויותיהם הבסיסיות ביותר. 



 
 

 שירותים בשפה הערבית הנגשת .5

האגודה לזכויות האזרח פועלת מזה שנים רבות מול משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וגופים 

כלל השירותים הציבוריים והממשלתיים לאזרחים  למען הנגשת ,םציבוריים הפועלים מטעמ

הערבים בשפה הערבית. חרף ההתקדמות שחלה בשנים האחרונות בעניין זה, והזמינות ההולכת 

ומתרחבת של שירותים ממשלתיים וציבוריים בשפה הערבית, בדיקה פשוטה של המצב בשטח 

הפערים בין כי ם עוד ארוכה, ומלמדת כי הדרך להנגשת כלל השירותים הציבוריים לאזרחים הערבי

הנגישות של אזרחים יהודים וערבים לשירותים ממשלתיים וציבוריים בסיסיים כגון שירותי חינוך, 

 תחבורה, רווחה, בריאות ועוד,  עדיין גדולים ודורשים טיפול יסודי ומיידי. 

נשנות, בהנגשת החוזרות ו ינוכך למשל, מזה תקופה ארוכה מתעכב שירות התעסוקה, למרות פניות

הן בלשכות התעסוקה הפרוסות ביישובים רבים, והן  – אמוןהוא עליהם שכלל השירותים 

כל הטפסים החיוניים לתרגם לערבית את בשפה הערבית. בין היתר דרשנו  – השירותים המקוונים

לדורשי השירות הערבים לקבל מענה לאפשר לצורך קבלת קצבאות ושירותים משירות התעסוקה, ו

 .תםניותיהם בשפלפ

 ות/אין צורך להכביר מילים אודות חשיבות ההנגשה של כלל השירותים הממשלתיים לאזרחים

בו שירותים ממשלתיים בסיסיים וחיוניים אינם מונגשים ש ,הערבים במדינה. המצב הקיים היום

כולתם ופוגע בי םפליה על רקע לאואמהווה  ,לאזרחי המדינה הערבים ואינם זמינים בשפה הערבית

 לממש את זכויותיהם ולקבל את השירותים המגיעים להם.

לאור האמור, ולשם הנגשת כלל השירותים הממשלתיים לאוכלוסייה הערבית, אנו פונים אליכם 

לחייב את כלל המשרדים הממשלתיים  הן בחקיקה והן בכל דרך אחרת, ,בבקשה כי תפעלו

 את שירותיהם בשפה הערבית. והגופים הציבוריים בישראל להנגיש

 בכבוד רב ובברכה,

 חיו, עו"ד-דבי גילד גדיר  ניקולא, עו"ד

 מקדמת מדיניות וחקיקה מנהלת מח' זכויות המיעוט הערבי


