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 ודה לזכויות האזרח בישראל. האג5
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 ירושלים ,משרד המשפטים
 02-6467011; פקס: 02-6466305טלפון: 

 
 

 
 ה מ ש י ב

 

 לעתירה תגובה מטעם המשיב

 

, מתכבד המשיב והארכות שניתנו ,18.2.20בהתאם להחלטת כב' השופט א' שטיין מיום  .1

 להגיש תגובתו לעתירה.

 

בית המשפט הנכבד יוציא מלפניו צו על תנאי ם כי עניינה של העתירה, בקשת העותרי .2

 המורה למשיב לנמק: 

 

מדוע לא יספק שירותים בשפה הערבית לדורשי עבודה חדשים  "א.  

מתושבי ירושלים המזרחית, הפונים אל לשכת שירות 

לשכת שירות בירושלים )להלן:  21התעסוקה ברחוב יפו 

(, באופן העיר הלשכה במערבאו  התעסוקה ברחוב יפו ירושלים

שווה ובאותה רמה לשירותים הניתנים לפונים השולטים 

 בשפה העברית. 

מדוע לא יקלוט פקידים דוברי השפה הערבית לעבודה בלשכת  ב.  

שירות התעסוקה ברחוב יפו בירושלים, ולחילופין יציב 

מתורגמנים מקצועיים בלשכה, כדי לאפשר מתן שירות 

נים מתושבי ירושלים מקצועי, שווה וברמה גבוהה לפו

 המזרחית, אשר אינם שולטים בשפה העברית. 

מדוע לא יפורסם באתר האינטרנט של שירות התעסוקה    ג.  

הישראלי, בשפה העברית ובשפה הערבית, כי דורשי עבודה 

חדשים תושבי ירושלים המזרחית זכאים לקבל שירות בלשכת 

 שירות התעסוקה ברחוב יפו בירושלים."  
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אבו עודה נ' מנהל אגף לשכות  1326/17 בג"ץהעותרים להליך קודם: בעתירתם, מפנים  .3

בסוגיית  ן( אשר דניין אבו עודהע( )להלן: 26.9.19)ניתן ביום  רשות האוכלוסין וההגירה

לשכת )להלן:  שירות התעסוקה במזרח ירושליםונגישות מתחם לשכות רשות האוכלוסין 

 . על רקע צפיפות ודוחק בקבלת השירות בלשכה זו , זאת(מזרח ירושלים

 

צעדים ננקטו מספר במהלך הטיפול בעתירה,  דה עולה, כיובעניין אבו ע מפסק הדין .4

. בכלל זה, העומס והצפיפות בלשכת מזרח ירושליםעל מנת לצמצם את בעיית חשובים 

פטי לשירות התעסוקה, לאחרונה ניתנה חוות דעת היועץ המש" כיה המדינה הודיע

חוקתי(, לפיה זכאים תושבי -שאושרה על ידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי

מזרח העיר ירושלים לקבל שירות מלא בלשכות שירות התעסוקה הפרושות במערב 

 כעולה מהודעת המדינה, הצהרה זו ניתנה ביחס לדורשי עבודה חדשים.  ."העיר

 

 . 1מש/, בעניין אבו עודה, מצורף ומסומן 1.6.182צילום הודעת המדינה מיום 

 

התעסוקה ברח' יפו שלפנינו היא כי בלשכת שירות של העותרים בהליך הטענה העיקרית  .5

, לא ניתן "שירות מלא"  לתושבי מזרח ירושלים על לשכת מערב העיר( בירושלים )להלן:

שהשירות שניתן בה אינו בשפה  , משעהבעניין אבו עודה פי האמור בהודעת המדינה

 הערבית.

 

חל שינוי משמעותי ביותר כפי שיוצג להלן, עמדת המשיב היא כי דין העתירה להידחות.  .6

. בפרט, המשיב בתשתית העובדתית הרלוונטית לדרישת העותרים, מאז עניין אבו עודה

ן בלשכה במזרח העיר, פור השירות הניתיבעקבות צעדים חשובים שננקטו לשכי  ,יטען

שירות שניתן בלשכה במערב העיר, מבחינת היקף השירות מן ה אינו נופל כיוםהוא 

 . והתנאים הפיזיים במקום משכי זמן המתנה לקבלת השירות ,המוצע

 

באופן שוויוני. דורשי העבודה  להינתן לכלי תעסוקה צריכים שירותאין כל מחלוקת כי  .7

. לשיפור השירות המוצע בלשכה במזרח העיר הצעדים אשר יוצגו להלן לשם כך, ננקטו

בהתמקצעות רבה עמדת המשיב היא כי יש תועלת מקצועית מבלי לפגוע בעקרון השוויון, 

מותאמת לצרכי  תהא של לשכות שירות התעסוקה בכל אזור ואזור, כך שהעבודה בהן

 . ניתן השירות , בין היתר בכל הנוגע לשפה שבההאוכלוסייה בכל מקום

 

 של תושב מזרח העיר לקבל שירות בלשכה במערב העירבזכאותו מבלי לפגוע לפיכך,  .8

כך שהשירות כי בשים לב ל ,המשיב יטען ,בתנאים שבהם מוצע השירות בלשכה זו

אין עילה  זמין בתנאים שווים לאלה שקיימים בלשכה במערב העיר,בלשכה במזרח העיר 

העומדים לרשותו, ובפרט, בדבר אופן חלוקת המשאבים המשיב  יניותמדלהתערב ב

שירותי תעסוקה מותאמים לדוברי ערבית בעיקר בלשכה המתמקצעת להציע בהחלטה 

 .בכך
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יצוין כי בעבר נרשמו מספר נמוך של דוברי ערבית בלשכה במערב העיר. במהלך השנה  .9

ושינוי במתכונת העבודה של לשכות התעסוקה, האחרונה, בשל התפשטות נגיף הקורונה 

כפי שיפורט להלן, הייתה עלייה חדה במספר דורשי עבודה חדשים שנרשמו לראשונה 

בלשכה במערב העיר החדשים שנרשמו בלשכות השונות. בכלל זה, דורשי העבודה 

 ספר גדול יותר של תושבי מזרח העיר. ו מכללבתקופה זו 

 

עבודה המוטל על הלשכה במערב העיר, הוחלט להוסיף לשלושה תקנים בשל עומס ה .10

נוספים לפקידים מקבלי הקהל בלשכה זו. בכלל זה, הכוונה היא לאייש לפחות תקן אחד 

  בפקיד דובר השפה הערבית.

 

 להגשת העתירה העובדתי הרקע 

 

ה במזרח ירושלים )להלן: סוקסוגיית נגישות מתחם לשכות רשות האוכלוסין ושירות התע .11

 ( נדונה בפני בית המשפט הנכבד בהליכים קודמים. המתחם

 

שימנעו את העומס בקשת העותרים למצוא פתרונות בעניין אבו עודה נדונה לענייננו,  .12

והצפיפות עמם נדרשים להתמודד הבאים לקבל שירות במתחם המשמש את רשות 

  זרח ירושלים.במ האוכלוסין ושירות התעסוקה

 

, כי בין הנכבד עודכן בית המשפט ,21.6.18במסגרת הודעת עדכון מטעם המשיבים מיום  .13

התקבלה חוות דעתו של המשנה  הפעולות השונות אשר בוצעו במסגרת הטיפול בעתירה,

זכאים תושבי מזרח העיר ירושלים לקבל חוקתי( לפיה "-ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי

  ."פרושות במערב העירהרות מלא בלשכות שירות התעסוקה שי

 

איכות תיבדק השפעת ההנחיה מבחינת " ,במסגרת הודעה זו עוד נמסר כי לאחר תקופה .14

השירות הניתן בהן מן ההיבטים של התאמת המשאבים לעלייה הצפויה במספר הפונים, 

 ".הנוספיםר בכוח האדם ככל שיימצא, וההיבטים והצורך בתגב

 

 . 1מש/וסומן לעיל , צורף 21.6.18צילום הודעת המדינה בעניין אבו עודה, מיום  

 

, מסרה 29.5.19, מיום במסגרת אותו הליך יצוין, כי במענה לבקשה לפרטים נוספים .15

 ".תקציב למינוי פקידים דוברי ערבית בלשכת מערב ירושליםלא ניתן המדינה כי "

 

 . 2מש/נה לבקשה לפרטים נוספים מצורף ומסומן צילום המע 

 

לאור צעדים כי  בו נקבע, בעניין אבו עודהניתן פסק הדין  26.9.19ביום בהמשך לכך,  .16

וכן על רקע הליך מקביל בעניין העומס בלשכת רשות  ,שעשו המשיבים לשיפור השירות

 ,(עניין סלמאן)להלן:  ת האוכלוסיןסלמאן נ' רשו 3163/18בג"ץ ) במזרח העיר האוכלוסין

 לעניין זה קבע בית המשפט הנכבד: העתירה.התייתרה 
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סוף דבר, שהעתירה במתכונתה הנוכחית התייתרה, אך "

בהינתן שנושא תנאי קבלת הקהל בלשכה במזרח 

ירושלים מתגלגל לפתחו של בית משפט זה פעם אחר 

מצב , כך שהפקע תהיה על הדובפעם, אנו מצפים כי האצ

לא יחזור לקדמותו, ובמקביל, יינקטו צעדים להקלה 

 ".בעומס והפחתת משך ההמתנה לשירות

 

ה לאפשר בקשתמקד ב, שעודנו תלוי ועומד, מעניין סלמאן לשלמות התמונה יצוין, כי .17

בכל לשכה של רשות האוכלוסין  שירותי מרשםאת כלל  לתושבי מזרח ירושלים לקבל

נסכם ונאמר, " הודיעה המדינה כי 22.12.20וביום  14.9.20ביום  גירה.האוכלוסין והה

שנכון לעת הזו, למעט הנפקת תעודת זהות ראשונה, שינוי מצב אישי במקרה של נישואין 

לתושב איו"ש, ושינוי מען בתוך מזרח ירושלים, כל שירותי המרשם יכולים להתקבל בכל 

 ים האחרונות".לשכה, בכפוף להוצאת תעודת זהות בשבע השנ

 

 .3/משבעניין סלמאן מצורף ומסומן  המשיבהמטעם  22.12.20ההודעה מיום צילום 

 

ודרשה להנחות את כלל העובדים למשיב  5פנתה העותרת  ,18.9.19וביום  1.8.19ביום  .18

בלשכת התעסוקה במערב העיר לקבל דורשי עבודה חדשים ממזרח העיר; לפרסם הן 

קה במערב העיר והן בלשכה במזרח העיר הודעה בערבית ובעברית לפיה בלשכת התעסו

דורשי עבודה חדשים ממזרח העיר זכאים לקבל שירות במערב העיר, ולציין בהודעה מה 

משמעות ההגדרה "דורש עבודה חדש"; ולקלוט פקידים דוברי השפה הערבית ללשכה 

  במערב העיר, ולחילופין להציב בה מתורגמנים מקצועיים.

 

  .13ע/ -ו 9ע/ יםכנספחלעתירה  וצורפ 5ת העותרת ופני

 

  , כדלקמן:של שירות התעסוקההיועץ המשפטי מסר  26.9.19יום במענה מ .19

 

שירות התעסוקה הרשות המנהלית היא שירות התעסוקה כארגון וכישות משפטית. "

המוטלים עליו כרשות כארגון נותן את שירותיו באופן שוויוני, בהתאם לכל החובות 

 מנהלית, באמצעות הלשכות הפרוסות בכל הארץ. 

 

שירות  –עברית  םבהינתן שישנם דורשי עבודה תושבי מזרח ירושלים שאינם דוברי

התעסוקה מעניק להם את מלוא השירותים בשפה הערבית, באמצעות הלשכה השוכנת 

 !פה הערביתבמזרח ירושלים. אין שום חובה כי בכל לשכה יינתן שירות בש

 

יבת לתת שירות בשפה הערבית מכוח וך נטען כי הלשכה במערב ירושלים מחבבמכת

ההחלטה לעניין פתיחת שערי הלשכה לתושבי מזרח ירושלים. צר לי, אך אין קשר בין 

הדברים; במסגרת ההחלטה האמורה נקבע כי תושבי מזרח ירושלים רשאים להתייצב 

בחשבון כי אין בלשכה זו פקידים דוברי ערבית.  יש לקחת –בלשכה במערב העיר. ברם 

מוצע כי יפנה לקבל שירות  -ככל שתושב מזרח ירושלים אינו דובר עברית  –לפיכך 
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מהלשכה במזרח העיר, שם יקבל את מלוא השירות באופן שוויוני ויממש את זכויותיו 

 ".להתקיים בכבוד וכיו"ב

 

 . 14לעתירה כנספח ע/צורף  26.9.19מענה מיום ה 

 

 הוגשה העתירה דנן. 18.2.20ביום  .20

 

בעקבות הגשת העתירה, הוסבה תשומת הלב של הגורמים הרלבנטיים לכך יצוין, כי  .21

שטרם הוסרה הודעה שהופיעה באתר שירות התעסוקה אשר הפנתה דורשי עבודה 

הן בעברית והן  , הוסרה הודעה זובהמשך לכךממזרח העיר ללשכה במזרח העיר. 

 בערבית. 

 

לשכה ללשכה במערב העיר ובאתר שירות התעסוקה ביחס לכיום, בפרטים המופיעים  

(, תחת הכותרת "ישובים באתר במזרח העיר )אליהם ניתן להגיע בחיפוש "איתור לשכות"

, כך המשויכים ללשכה", מופיע הישוב "ירושלים", ללא אבחנה בין מזרח ובין מערב העיר

כפי שאף נעשה בפועל, , שב יכול להתרשם שהוא זכאי להגיע לכל אחד מן הלשכותשכל תו

 כנלמד מהנתונים של דורשי העבודה בחודשים האחרונים הנרשמים בלשכה במערב העיר

 . להלן( 43)ראו סעיף 

 

הנגשת בעניין עתירה  5הגישה העותרת  25.2.21לשלמות התמונה יצוין, כי ביום  .22

. עתירה זו ים הניתנים על ידי שירות התעסוקה לציבור דוברי השפה הערביתהשירות

עוסקת בפרט במתן מענה בשפה הערבית במוקד הארצי של שירות התעסוקה; תרגום 

חת מסרונים בשתי ילשפה הערבית של הטפסים המקוונים; הגשת טפסים בערבית; של

 1373/21)בג"ץ  ת התעסוקה(מופיע באתר שירוהדע יהשפות; תרגום לערבית של מלוא המ

הוגשה תגובה מטעם המדינה לעתירה זו  20.4.21ביום . (נ' שירות התעסוקה חאלד בדראן

במסגרתה פורטו הפעולות שננקטו וננקטות על ידי שירות התעסוקה בכל הנוגע לסוגיות 

 אלו, לאורן נטען כי אין הצדקה להידרש לסעדים שהתבקשו במסגרת העתירה.

 

 . 4מש/מצורף ומסומן  1373/21ת המדינה לבג"ץ צילום תגוב 

  

 תמונת מצב עדכנית –הלשכה במזרח העיר 
 

, ולהביאו לרמת השירות הניתנת על מנת לשפר את השירות הניתן בלשכה במזרח העיר .23

 .להלן יפורטבלשכה במערב העיר, נקט המשיב במספר צעדים משמעותיים, כפי ש

 

ובראשונה יצוין, כי ננקטו צעדים חשובים ביותר לשיפור התנאים הפיזיים במקום.  בראש .24

אין מחלוקת כי בעבר הכניסה למתחם לשכת התעסוקה במזרח העיר הייתה כרוכה 

תכנית "לשכה במזרח העיר נכנסה ל, ה2020-2021בהמתנה ארוכה, בתנאי דוחק. בשנת 

שיפורים משמעותיים  התבצעוסגרתה שירות התעסוקה, בממטעם הנהלת  "שיפור שירות

ביותר בתנאים הפיזיים במקום. במסגרת תכנית זו, נפתחה כניסה נפרדת ללשכת 
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התעסוקה במתחם, שקודם הייתה מאוחדת עם הכניסה ללשכת רשות האוכלוסין באופן 

שיצר עומס מיותר על הכניסה ללשכה. צעד זה בלבד הפחית את הדוחק והעומס באופן 

ה מזו, הוקמה סככה מחוץ ללשכת התעסוקה במקום בו עשוי להיווצר תור משמעותי. יתר

לכניסה, הוצבו ספסלים לישיבה מחוץ למתחם ובתוכו, הוצבה ברזייה מחוץ למתחם 

 בשפה הערבית.  נהוהוצב שילוט הכוו

 

החלו  קבלת קהל: )א( שינויים באופןנערכו , 2020בתחילת  העומס,לצורך ויסות כמו כן,  .25

מן  70%לזמן את דורשי העבודה שגילם עולה על חמישים שנה )המהווים מעל 

(, בחלוקה ונדרשים להתייצב בלשכה פעם בחודש בלבד המתייצבים בלשכה במזרח העיר

)ב( בימי רביעי נקבעה  ;, על מנת להימנע מעומס בלתי צפוימדורגת במשך כל החודש

זימון יזום של החלו לערוך לה בלבד; )ג( קבלת קהל ייעודית עבור דורשי עבודה באבט

  .דורשי עבודה על פי התאמה למשרה

 

המקבל ביטוי מובהק  צעדים אלה הביאו לשיפור ניכר ברמת השירותים הניתנים בלשכה .26 

  ., אשר כעת כמעט זהה בשתי הלשכותהמתנה לקבלת שירותהמשכי זמן קיצור ב

 

ההגבלות שהוטלו על פעילותם של מקומות ציבוריים )ראו, בין היתר, תקנה יוער, כי נוכח  .27

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת ל 2

מתנהל שירות התעסוקה, באופן חריג,  2020(, החל מחודש מרץ 2020-פעילות(, התש"ף

ת, הן נוכח התפרצות מגפת הקורונה בעיקר באמצעים מקוונים ובאמצעות הטלפון. זא

והפסקת קבלת הקהל בלשכות התעסוקה ברחבי הארץ, והן נוכח פיטוריהם של עובדים 

גידול משמעותי  –רבים במשק או הוצאתם לחופשה ללא תשלום, וכפועל היוצא מכך 

לשכות התעסוקה החלו לחזור במספר דורשי העבודה אשר מוקנות להם זכויות על פי דין. 

הנתונים אשר יובאו להלן מרבית לפיכך, . 17.3.21 -קהל, במתכונת מצומצמת, רק ב לקבל

 משקפים את פעילות הלשכות עובר להתפרצות הנגיף וצמצום מתכונת העבודה בלשכות. 

 

 –ש קבוצות ות התעסוקה מחולקים למעשה לשלובאי לשכטרם יוצגו הנתונים יצוין, כי  .28

ומבקשי דמי אבטלה, הזכאים לגמלה מביטוח לאומי, וכן קבוצה מבקשי הבטחת הכנסה 

 מלה. ר של דורשי עבודה שאינם תובעים גמצומצמת יות

 

חלק ניכר מהמוזמנים ללשכת התעסוקה הינם דורשי עבודה הנמצאים במסלול של  .29

להתייצב בלשכה  –לפני פרוץ מגפת הקורונה  –ו הבטחת הכנסה או אבטלה, אשר נדרש

על פי חוק. התייצבות שגרתית זו נעשתה )וכן נעשית  מעת לעת, כתנאי למימוש זכאותם 

כיום, במקרים הרלוונטיים(, דרך כלל, בזיהוי ביומטרי במערכות הרישום האוטומטיות 

 מתחם.המוצבות מחוץ ללשכה )"התייצבומט"(, ועל כן אינה כרוכה בכניסה ל

 

מכשירי "התייצבומט"  4מוצבים כיום , על הציבור הפוקד את הלשכה על מנת להקל .30

ללשכה במזרח העיר )מתוכם, מכשיר אחד התווסף בתקופה שלפני פרוץ מגפת מחוץ 

 07:15נפתחים בשעה רים אלה מכשיהקורונה, בגובה המותאם למשתמשי כיסא גלגלים(. 

, מקבל המבקש פתקית עם סימן של בית, במקרה בו הוא אינו בבוקר. אחר ההתייצבות



7 
 

נדרש להיכנס ללשכה, וסימון של פקיד במקרה בו עליו להיכנס לפקיד. הלשכה נפתחת 

מפנה מכשיר ה"התייצבומט" . 08:15בבוקר, וקבלת קהל מתחילה בשעה  08:00בשעה 

מפגש אישי, וכן ורך מעקב ובשני מצבים: לצ את דורש העבודה להיכנס לפקיד בלשכה

נמצאה משרה במערכת המתאימה לפרופיל המקצועי של דורש העבודה, על מנת במידה ש

 שהפקיד יפנה את דורש העבודה למציע העבודה.

 

בנוסף מכשירי "התייצבומט" נוספים בתוך לשכת התעסוקה, המשמשים  2מוצבים כיום,  

ן, כי הוחלט להוציא אחד יצויהנפקת מספר לממתינים לקבלת שירות בתוך הלשכה. גם ל

מן המכשירים מאולם קבלת הקהל של לשכת התעסוקה ולהציב אותו במקום אחר בתוך 

המתחם, אך מחוץ ללשכת התעסוקה )בפועל, המכשיר יוצב ליד עמדת המודיעין של רשות 

האוכלוסין המצויה אף היא בתוך המבנה(, שם יוצב סדרן אשר יעזור לדורשי העבודה 

שירות מלשכת התעסוקה. התקווה היא כי צעד זה יסייע לפונים ויפחית המבקשים לקבל 

 עוד את הצפיפות בתוך לשכת התעסוקה. 

 

מכשירי "התייצבומט"  4לשלמות התמונה יצוין, כי אף בלשכה במערב העיר מוצבים  .31

 להנפקתגם מכשירים נוספים בתוך הלשכה, המשמשים אף הם  2-מחוץ לכניסה ללשכה ו

 ., בנוסף לשימוש כ"התייצבומט"מספר לממתינים

 

 50 -רשי עבודה בלשכה במזרח העיר להמתין כובעבר, נאלצו דכפי שעולה מנתוני המשיב,  .32

, כיוםדקות בלבד.  35 -דקות לקבלת שירות, בעוד שזמן ההמתנה במערב העיר עמד על כ

 במערב העיר.הה לזה זכמעט הוא זמן ההמתנה לקבלת שירות במזרח העיר 

 

 – 2018להלן תרשים זרימה המשקף את זמני ההמתנה בשתי הלשכות למן תחילת שנת  .33

ועד חודש מרץ  –שכות לאו אז אין מחלוקת כי היה פער משמעותי בזמני ההמתנה בין ה

 , תחילת פרוץ נגיף הקורונה. 2020
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, לפני פרוץ מגפת לשכותמוטל על כל פקיד בשהיה עומס הני המשיב כי עוד מעידים נתו .34

לשכה , פקיד ב2020אף קטן יותר בלשכה שבמזרח העיר. בחודש ינואר  הקורונה, היה

מזרח העיר, לשכה דורשי עבודה, ובאותו חודש, ב 626מערב העיר טיפל בממוצע של ב

  דורשי עבודה. 470טיפל פקיד בממוצע של 

 

דורשי עבודה,  596של , פקיד בלשכה במערב העיר טיפל בממוצע 2020 וארבחודש פבר

 דורשי עבודה.  418באותו חודש, בלשכה במזרח העיר, טיפל פקיד בממוצע של 

 

 נוסף המטפלשל תקן תוספת במזרח העיר הלשכה קיבלה  2021בחודש ינואר כמו כן,  .35

פקידים בקבלת קהל.  8עובדים במזרח העיר,  בלשכהכיום,  .דוברי ערביתבדורשי עבודה 

ברמה ה הערבית פששולטים ב, ערבית היא שפת אמם. יתר הפקידים פקידים 4עבור 

ובמידת הצורך, הם נעזרים בפקידים בפונים דוברי ערבית, בסיסי למתן טיפול  הנדרשת

 .חדרים הסמוכיםאותו חדר או בבהדוברים ערבית כשפת אם, היושבים 

 

בלבד  יםפקידשני , מתוכם בקבלת קהל פקידים 16ה, במערב העיר עובדים אולשם ההשו 

 . יתווסף כאמור, בקרוב, פקיד נוסף לפחות( הם)אלי ערבית שפת אם דובר

 

בלתי כי קיים יתרון סבור המשיב באשר לשירותי התעסוקה המוצעים לדוברי ערבית,  .36

ביחס לתכנית הארצית העיר. כך, לדוגמה,  לשירות הניתן על ידי הלשכה במזרחמבוטל 

במטרה לקדם את השתלבותם של  2014"מעגלי תעסוקה" אשר גובשה ופועלת משנת 

מקבלי הבטחת הכנסה בשוק העבודה. שיעור דורשי העבודה מקבלי הבטחת הכנסה הוא 

העיר עומדים לרשות הלשכה במזרח גדול יחסית בקרב תושבי מזרח ירושלים, ולפיכך, 

ר עומדים תקני השתתפות בתכנית זו מדי שנה. לעומת זאת, ללשכה במערב העי 2,400

 . בלבד תקני השתתפות 1,600

 

קורסי הכשרה )ובדרך זו מימון שירות התעסוקה שוברים עבור מציע בנסיבות מסוימות,  .37

יב ככלל, לשכות התעסוקה במחוז מסוים חולקים תקצמעלות הקורס(.  70%משתתף בעד 

משותף לעניין זה. בשונה מכך, לשכת מזרח העיר זכאית לתקציב נפרד משלה למימון 

לשכה במזרח העיר עמד על לטובת שוברים אלה בתקציב ה, 2021בשנת קורסי ההכשרה. 

 אם התקציב ינוצל במלואו עד סוף השנה, יוקצה לה תקציב נוסף למטרה זו. ₪.  235,000

 

יתרון זה קיים גם ביחס לאפשרות להירשם לקורסי הכשרה ייעודיים המשיב יטען כי  .38

בתחום וקורסים  "עברית תעסוקתית לדוברי ערבית")קורסים כגון לדוברי ערבית 

על  .(, המוצעים בשפה הערביתהחשמל, מיזוג האוויר, מחסנאות ממוחשבת, טיפול, ועוד

תעסוקה, ההיכרות של אף שהרישום לקורסים אלה יכול להתבצע באמצעות כל לשכת 

הפקידים העובדים בלשכת התעסוקה עם מגוון האופציות העומדות לרשותם של דורשי 

, ומידת ההתאמה של דורש עבודה לקורס כזה או אחר, מעמיקה דוברי ערבית עבודה

  אוכלוסיה הצורכת שירותים אלה באופן רחב יותר. עבודה עם יותר, בשל התמקצעותם ב
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ור, בנסיבות שנוצרו עקב התפשטות נגיף הקורונה, גדל מאוד מספר דורשי העבודה. כאמ .39

רשי עבודה וד 13,900 -, רשומים בלשכת התעסוקה במזרח העיר כ2021נכון לחודש אפריל 

  51,800שהיו רשומים בחודשים שלפני פרוץ המגפה(. באותו חודש,  4,300 -)לעומת כ

עסוקה במערב העיר. בשל העלייה החדה במספר דורשי עבודה היו רשומים בלשכת הת

הזכאים לשירותי לשכות התעסוקה, ובשל הנסיבות המיוחדות שנוצרו בתקופה זו, 

דורשי עבודה בפרט, . ברחבי הארץ ת התעסוקהוהשתנתה מתכונת העבודה של לשכ

נדרשו להגיע קיימים חדשים נרשמו באופן מקוון ולא נדרשו להגיע ללשכה. דורשי עבודה 

  .המוצבים מחוץ ללשכה והתייצבו במכשירי ה"התייצבומט" ללשכות פעם בחודש בלבד

 

הדבר החלו לשכות התעסוקה לחזור, באופן מדורג, לקבל קהל. בשלב זה,  17.3.21ביום  .40

בחודש . , באופן מצומצםנעשה בדרך של זימון יזום של דורשי עבודה, בהתאם לנתוניהם

, כאשר בעבודה דורשי עבודה ביום 100 -כללשכה במזרח העיר ו זומנ, 2021אפריל 

באותו חודש  יום.בדורשי עבודה  250-300 -כה הלשכה במתכונתה המקורית, קיבל

 . ביום דורשי עבודה 200 -התייצבו בלשכה במערב העיר כ

 

ת מדורגת לשגרה, לשכות התעסוקה ברחבי הארץ, ובכלל זה, לשכוהחזרה העם  .41

את דורשי העבודה החדשים אשר יזמנו בין היתר התעסוקה במזרח ובמערב ירושלים, 

נרשמו באופן מקוון בתקופת הקרונה, לפגישות ראשונות בלשכות. בשל מספרם, הליך זה 

 עשוי להימשך מספר חודשים. 

 

דורשי  יובהר, כי הצפי הוא כי חזרת המשק לפעילות תביא לצמצום משמעותי במספר .42

העבודה. עם זאת, לשכות התעסוקה מצויות בתקופה של חוסר ודאות בכל הנוגע למספר 

 דורשי העבודה העשויים להיזקק לשירותיהן בחודשים הקרובים.

 

, חלק מדורשי העבודה החדשים לשלמות התמונה יצוין, כי במהלך השנה האחרונה .43

חודש מרץ בעוד שב :תושבי מזרח ירושליםהם בלשכה במערב העיר באופן מקוון שנרשמו 

)מתוך  בלשכה במערב העיררשומים דורשי עבודה תושבי מזרח העיר  2,600 -היו כ 2020

)מתוך  11,000 -מספר זה עמד על כ 2021, בחודש אפריל דורשי עבודה בסך הכל( 30,940

ופן משמעותי נתונים אלה צפויים להשתנות באכאמור, . דורשי עבודה בסך הכל( 51,800

, ושירות התעסוקה ימשיך לבחון את צרכי בחודשים הקרובים, עם חזרת המשק לפעילות

. בשלב זה, על מנת לתת מענה הלשכות השונות, נוכח ההתפתחויות והצרכים המשתנים

לצוות המטפל בקבלת הכוונה היא להקצות , תקופת הקורונהלמציאות שנוצרה במהלך 

בעובד יאוייש ה תקנים נוספים, מתוכם תקן אחד לפחות בלשכה במערב העיר שלוש קהל

 דובר ערבית. 

 

 עמדת המשיב

 

מענה ייחודי לאזור בו הן  תת התעסוקה השונות נותנוולשכעל פי מדיניות המשיב,  .44

את איכות  זאת, על מנת למקסםייה במקום. וספועלות, באופן מותאם לצרכי האכול

 דורשי העבודה.כלל מענה הולם לולתת השירות 
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מועסקים , הפונים ללשכה זו מפאת הריכוז הגבוה של דורשי עבודה דוברי ערבית, בענייננו .45

המציעים את כלל שירותי התעסוקה גם בשפה  פקידים דוברי ערביתבמזרח העיר בלשכה 

מתמקצעת ה בלשכה במערב העיר, בהרבהשירות זה מוצע באופן מצומצם  .הערבית

 אוכלוסייה דוברת עברית. עבודה עם ב

 

בירושלים יובהר, כי הסוגיה העומדת במוקד עתירה זו אינה האם שירותי התעסוקה  .46

בשפה הערבית ניתנים שירותים אלה משום ש –צריכים להיות מונגשים בשפה הערבית 

ש מקום אלא האם י –)ובמידה פחותה, גם בלשכה במערב העיר( בלשכה במזרח העיר 

לשם מתן  ניתוב המשאבים העומדים לרשותואופן נוגע לבלהתערב בשיקול דעת המשיב 

יתן העובדה שכיום לא נותרו פערים באיכות או בהיקף השירות נ, בההשירות כאמור

  . המוצע בלשכות השונות

 

אחר,  ו היא כי לעותרים, ככל תושב או אזרחנהמשיב יטען כי הנחת המוצא בעניינ .47

אין כל זכות, המקימה עילה לביקורת שיפוטית, בעניין המבקש לקבל שירותי תעסוקה 

. משכך, לעמדת המשיב, החלוקה האדמיניסטרטיבית של המשיב לצורך מתן השירותים

בלשכה במזרח העיר אינה בעיקר העמדת שירותי תעסוקה לדוברי ערבית, בשפה הערבית, 

השיפור הניכר במתן השירות במזרח נוכח , זאתם. פוגעת בכל זכות קנויה של העותרי

 העיר, כלל לא ברור איזה נזק ייגרם לעותרים ממדיניות זו. 

 

לנתב את משאביה לשם מתן בית המשפט הנכבד הכיר בסמכותה של רשות מינהלית  .48

  שירות יעיל, על פי שיקול דעתה.

 

)להלן:  (16.12.02)פורסם באר"ש, נים נבארת עתיק נ' שר הפ 6884/01בג"ץ ראו והשוו 

במסגרתה עמדה המדינה על ההבחנה בין שירותים המחייבים עיון בתיק  (עניין עתיק

בטרם מתן השירות, אותם ניתן לקבל רק בלשכה בו מצוי התיק האישי של הפונה,  האישי

. לבין שירותים שאינם מחייבים עיון בתיק האישי, אותם ניתן לקבל בלשכות השונות

תושבי השכונות אשר בהליך זה עלתה סוגיה זו על רקע חלוקה אדמיניסטרטיבית בין 

הופנו ללשכה במזרח  , אשר1967סופחו לירושלים לאחר מפקד האוכלוסין שנערך ביוני 

 הופנו ללשכה במערב העיר.  , אשריתר התושביםלבין העיר, 

 

 לעניין זה קבע כב' השופט א' א' לוי: 

 

שירות הניתן על ידי המשיב לאוכלוסיה אשר מתגוררת ראשית, חלוקת ה"
בתחום שיפוטה של ירושלים, וריכוז התיקים האישיים בשתי לשכות היא 

 "חלוקה מוצדקת ומתבקשת עקב גודלה של האוכלוסיה...
 
 

דחה בית המשפט הנכבד את טענת ההפליה שעלתה  עניין עתיקנדגיש, כי במסגרת  .49

סטרטיבית של לשכות מינהל האוכלוסין יאת החלוקה האדמינ בהקשר זה ואישר
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לחוות הדעת של כב' השופט א' א' לוי, וכן חוות דעתה של כב'  5)ראו סעיף  בירושלים

  .השופטת ]כתוארה אז[ ד' ביניש(

 

בו חזר , (20.6.16)פורסם באר"ש, סברין גואריש נ' מדינת ישראל  9206/12ראו גם בג"ץ 

 .על קביעה זובית המשפט הנכבד 

 

בהתאם להצהרת המשיב בעניין אבו עודה, תושבי מזרח ירושלים זכאים לקבל יודגש, כי  .50

אולם, המשיב שירותי תעסוקה בלשכת התעסוקה במערב העיר, אם הם חפצים בכך. 

, היא (להבדיל מעצם נתינתו) השירות בשפה הערביתהמיקום בו יינתן יטען כי הסוגיה של 

אשר אינה מגלה עילה להתערבות של בית המשפט של ניהול אדמיניסטרטיבי  שאלה

 . הנכבד

 

כך שנטל ההגעה לפונים אינו רב, שתי הלשכות בין  גאוגרפיהמרחק הכי  המשיב עוד יטען .51

אינו קרוב יותר ללשכה במערב העיר, אם הם גרים במזרח העיר, גם דוברי ערבית ללשכה 

 המשיב. התערבות שיפוטית במדיניות דיק מצהכבד באופן 

 

יתרה מזו, דורש עבודה אשר נרשם מלכתחילה ללשכה במערב העיר, זכאי, אם ירצה בכך,  .52

לבקש כי תיקו יועבר ללשכה במזרח העיר, אם הוא סבור כי השירותים בלשכה זו 

 מותאמים יותר לצרכיו. 

 

לפיה שירות בשפה הערבית מוצעת בעיקר בלשכה במזרח  מדיניותה ,המשיבלעמדת  .53

אוכלוסיה דוברת ערבית עבודה עם , נוכח התמקצעות לשכה זו בהיא ודאי סבירההעיר, 

השיפור המשמעותי שחל בתנאים בהם ניתנים השירותים בלשכה במזרח העיר, וכן נוכח 

 אשר אינם נופלים כיום מאלה הקיימים במערב העיר. 

 

כאן המקום להזכיר, כי במענה לבקשה לפרטים נוספים בעניין אבו עודה, הבהיר המשיב  .54

כי לא ניתן יהיה לתקצב כוח אדם אשר יתנו שירות בשפה הערבית בלשכה במערב העיר. 

מקום לקרוא את הצהרת המשיב באבו עודה לפיה יינתן "שירות היה עם זאת, גם אם 

שירותים אלה יינתנו לפיה ערב העיר, כהצהרה מלא" לתושבי מזרח העיר בלשכה במ

בתשתית העובדית אשר עמדה שחל ערבית, עמדת המשיב היא כי השינוי המהותי שפה הב

 מביא היום למסקנה אחרת. ,ברקע הצהרה זו

 

כי נוכח שינויים מהותיים שבוצעו בלשכה  אעמדת המשיב הילאור כל אשר פורט לעיל,  .55

במזרח העיר, מבחינה כמותית כיום השירות שניתן ניתן לקבוע כי במזרח ירושלים 

לפיכך, שאלת ניתוב המשאבים . בלשכה במערב העיר אינו שונה מזה הניתן, תיתאיכוו

ים להעומדים לרשותו מסורה לשיקול דעתו של המשיב, אשר זכאי לקבוע, על יסוד שיקו

כי  רכי דורשי העבודה בכל לשכה,לצ אופן המותאם, ככל הניתן,וב לוגיסטיים ותקציביים,

השירות בשפה הערבית יהא רחב יותר בלשכה מסויימת, ובענייננו, בלשכת מזרח 

ובלבד שהשירות יינתן באופן סביר גם בלשכה במערב העיר, כפי שמתקיים , ירושלים

 בענייננו.
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ת התעסוקה, המחויב למותר לציין, כי צרכי הלשכות השונות ימשיכו להיבחן על ידי שירו .56

 . לכלל דורשי העבודהלמתן שירות שוויוני 

 

 . דין העתירה להידחות לגופהיטען המשיב כי על יסוד טעמים אלו,  .57

 

חן אברהמי, סגנית מנהלת מחוז ירושלים בשירות נתמכת בתצהירו של  תגובה זו .58

  התעסוקה. 

  

  

 "ט אייר תשפ"אכ, היום

 2021מאי  11 

 

  

 דניאל מארקס, עו"ד

 ממונה על ענייני בג"צים

 בפרקליטות המדינה

 , עו"די טוויג אב

 במחלקת הבג"צים עוזר

 בפרקליטות המדינה
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