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 ואלה נימוקי הבקשה:

לספק  ו: )א(והמורה לעניינה של העתירה בבקשת העותרים למתן צו על תנאי המופנה אל המשיב  .1

בשפה הערבית לדורשי עבודה חדשים מתושבי ירושלים המזרחית, הפונים אל לשכת  שירותים

הלשכה או ברחוב יפו  לשכת שירות התעסוקהבירושלים )להלן:  21שירות התעסוקה ברחוב יפו 

(, באופן שווה ובאותה רמה לשירותים הניתנים לפונים השולטים בשפה העברית; במערב העיר

פה הערבית לעבודה בלשכת שירות התעסוקה ברחוב יפו בירושלים, לקלוט פקידים דוברי הש)ב( 

ולחלופין להציב מתורגמנים מקצועיים בלשכה, כדי לאפשר מתן שירות מקצועי, שווה וברמה 

לפרסם באתר )ג( גבוהה לפונים מתושבי ירושלים המזרחית, אשר אינם שולטים בשפה העברית; 

ה העברית ובשפה הערבית, כי דורשי עבודה האינטרנט של שירות התעסוקה הישראלי, בשפ

חדשים תושבי ירושלים המזרחית זכאים לקבל שירות בלשכת שירות התעסוקה ברחוב יפו 

 בירושלים.

ובמסגרת תשובה של ב"כ המשיב מהימים  11.5.2022במסגרת התגובה המקדמית מיום  .2

ועסקים בלשכת התעסוקה מהודיע שירות התעסוקה, כי  לב"כ העותרים 22.3.2022 -ו 29.11.2022

במערב העיר שני מתאמי השמה דוברי ערבית שפת אם. לפיכך, לרוב, יש לפחות מתאם השמה 

דובר ערבית אחד בלשכה בכל שעות היום, למעט במקרים חריגים בהם שני המתאמים דוברי 

נמסר ד עובידוד וכיו"ב(.  ,הערבית נאלצים להיעדר מעבודתם )זאת, לדוגמה, בימי חג, ימי מחלה

כי "בעקבות הגשת העתירה, הוסבה תשומת הלב של הגורמים  ,תגובה המקדמיתבמסגרת ה

הרלבנטיים לכך שטרם הוסרה הודעה שהופיעה באתר שירות התעסוקה אשר הפנתה דורשי 

 .עבודה ממזרח העיר ללשכה במזרח העיר. בהמשך לכך, הוסרה הודעה זו הן בעברית והן בערבית"

ניתן להתרשם באתר שירות התעסוקה כי לכל תושב יש את הזכות לבחור כיום בעקבות זאצ, 

 נה.בחהכה אליה ירצה להגיע ללא בלש

-אל"ץ בג( )להלן: 1996) 219, 217( 4פ"ד מח) נ' שר הבינוי והשיכון, נסאסרה-אל 842/93"ץ בבג .3

היה צידוק  האם: הם ואלו שכנגד הצד על הוצאות השתת לעניין המבחנים נקבעו(, נסאסרה
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בהגשת ההליך מלכתחילה; האם מגיש ההליך מיצה הליכים טרם הגשתו; האם ההליך הוגש 

 אינו ההליך ומגיש ,מצטברים אינם המבחניםבשיהוי; והאם הגשת ההליך הובילה לקבלת הסעד. 

 שר' נ ריש 5662/02"ץ בג 'רמנת להיות זכאי להוצאותיו )לעניין זה  עלבכולם  לעמוד חייב

 . ((4.11.2002)פורסם בנבו,  ,התחבורה

 נסאסרה-אל "ץבבגעומדים העותרים בכל התנאים שנקבעו  זואף על פי כן, אין ספק כי בעתירה  .4

 במצטבר. נפרט:

 המבחן הראשון והמבחן השני: העתירה הוגשה לאחר מיצוי הליכים וללא שיהוי והיה צידוק בהגשתה

אשר העניקה שירותים לתושבי  49הלשכה בוואדי אלג'וז  :ירושלים פועלות שתי לשכות תעסוקהב .5

העניקה שירותים בעיקר לתושבים היהודים. אשר והלשכה ברחוב יפו  ,ירושלים הפלסטינים

אבו עודה נ' מנהל אגף לשכות רשות  1326/17בבג"ץ  21.6.2018במסגרת תגובת המדינה מיום 

, נמסר כי בהתאם לחוות הדעת של היועץ המשפטי (: בג"ץ אבו עודה)להלןהאוכלוסין וההגירה 

תושבי חוקתי(, -לשירות התעסוקה, אשר אושרה על ידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי

" בלשכות שירות התעסוקה הפרושות במערב העיר שירות מלאזכאים לקבל " ירושלים המזרחית

ב העיר, אלא לשכה אחת ברחוב יפו, אין, כאמור, לשכות במער)כל ההדגשות מכאן ואילך הוספו(. 

עוד נמסר, כי מטעמים שונים רק דורשי זו. לשכה בזכאים לקבל שירות גם  הםומשמעות הדברים כי 

עבודה חדשים יוכלו לקבל את השירות בלשכה במערב העיר, וכי לאחר תקופה תיבדק השפעת 

ים של התאמת תפקוד הלשכות ואיכות השירות הניתן בהן מן ההיבטההנחיה מבחינת "

המשאבים לעלייה הצפויה במספר הפונים, הצורך בתגבור בכוח האדם ככל שיימצא, וההיבטים 

 ". הנוספים

"פיתוחה וחיזוק מעמדה )ועסק בירושלים  2019ביוני  2דוח מבקר המדינה המיוחד, שפורסם ביום  .6

ת של היועץ מחוות הדע הסתייגוהעלה כי גורמים בכירים בשירות התעסוקה  (,של ירושלים"

המשפטי של שירות התעסוקה, ותמכו בהמשך ההפרדה הקיימת במתן השירות לפי שיוך אתני. 

אין מקום חוקתי(, אשר נדרש לסוגיה, קבע כי "-ואולם, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי

ולא ניתן משפטית לאסור על תושבי מזרח ירושלים המשתייכים לאוכלוסייה הערבית לקבל 

על אף ההנחיה החדשה, המשיב לא מינה  ."לשכת שירות התעסוקה הנמצאת במערב העירשירות ב

 8פקידים דוברי ערבית בלשכה במערב העיר ולא הקצה משאבים למינוי פקידים )ר' נספח ע/

 לעתירה(. 

מתושבי ירושלים המזרחית לקבל מנע, הלכה למעשה, המשיב  ,כפי שמפורט בהרחבה בעתירה .7

במשך כשנה התנערה הלשכה במערב העיר מההנחיה א בלשכה במערב העיר. שירות שוויוני ומל

, והפנתה באופן קבוע פונים פלסטינים לקבלת שירות בלשכה בוואדי אלג'וז, אך ורק בשל החדשה

בהם הפונים זכו להתערבות נציגי ארגון העובדים מען, שהיותם תושבי "מזרח העיר". רק במקרים 

זכותם של הפונים לקבל שירות בלשכה בהתאם להנחיה החדשה, נקלטה , אשר עמדו על 4העותר 

כמו כן, המענה הטלפוני  .לעתירה( 26-28בקשת הפונים בלשכה )ראו פירוט דוגמאות בפסקאות 

הארצי של שירות התעסוקה לא עודכן בהנחיה החדשה, והמשיך להפנות תושבים מירושלים 

 תעסוקה בוואדי אלג'וז. המזרחית לקבל שירות אך ורק בלשכת שירות ה

אל המשיב, וביקשו להנחות את כלל העובדים בלשכת התעסוקה  5-ו 4העותרים פנו  1.8.2019ביום  .8

במערב העיר אודות ההנחיה החדשה; לפרסם הן בלשכת התעסוקה ברחוב יפו והן בלשכת 

קלוט התעסוקה בוואדי אלג'וז הודעה בשתי שפות עברית וערבית, אודות ההנחיה החדשה; ל

פקידים דוברי השפה הערבית ללשכה ברחוב יפו, ולחלופין להציב בה מתורגמנים מקצועיים. כמו 

כן, ביקשו לתקן ולעדכן את המידע המופיע באתר שירות התעסוקה הן בשפה העברית והן בשפה 
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 הערבית, כך שיובהר לפונים מירושלים המזרחית שהם זכאים לקבל שירות בלשכה ברחוב יפו

 .לעתירה( 9/)נספח ע

 "הארץ"תכתבות עם המשיב ולאחר פרסום כתבה בעיתון הכפי שפורט בהרחבה בעתירה, בעקבות ה .9

מיום  5ההנחיה החדשה הוטמעה. מבדיקה שביצע תחקירן השטח של העותרת נמסר כי בנושא, 

עלה כי הפקידים בלשכה במערב העיר החלו לפעול בהתאם להנחיה החדשה. כך גם עלה  19.8.2019

בדיקה שערך מול המענה הטלפוני הארצי של שירות התעסוקה. אולם, המידע אודות ההנחיה מ

 טרם עודכן באתר האינטרנט של שירות התעסוקה. 

יחד עם זאת, המשיב לא הציב פקידים דוברי השפה הערבית בלשכת שירות התעסוקה ברחוב יפו,  .10

שם, זאת על אף שרוב תושבי כדי לשרת את תושבי ירושלים המזרחית שמבקשים לקבל שירות 

ירושלים המזרחית לא שולטים בשפה העברית. המשמעות היא שתושבים שפנו ללשכה במערב העיר 

היו צריכים להתמודד עם מחסום השפה, דבר שפגע ברמת השירות שקיבלו וביכולת של התושבים 

(. כמו כן, נציגי לעתירה 5-3, נספחים 1-3לתקשר עם הפקידים בלשכה )ר' התצהירים של העותרים 

ד יעל שימשו לא פעם כמתורגמנים לפונים אל הלשכה במערב העיר )ר' תצהירה של עו" 4העותר 

 לעתירה(. 2נספח ע/ פרנקל,

בתגובה לכתבה בעיתון "הארץ" )ניר חסון "תבואו עם מתורגמן: בלשכת התעסוקה בירושלים לא  .11

ר דידי רוזנברג, דובר שירות התעסוקה, כי מ , מסר(18.8.2019נותנים שירות לפלסטינים", הארץ, 

רמת השירות שיקבל דורש העבודה שאינו דובר את השפה העברית בלשכת מערב העיר תהיה "

פחותה באיכותה וביכולות שלנו לסייע לו. זאת משום שרובם המוחלט של המתייצבים בלשכת 

 (. 11)נספח ע/ "כהמערב העיר דוברי השפה העברית ובהתאמה לכך גם מתאמי ההשמה של הלש

פנו האגודה לזכויות האזרח בישראל וארגון העובדים מען אל מנכ"ל  18.9.2019ביום אי לכך,  .12

המשיב, ושבו וביקשו להבטיח מתן שירות מקצועי וברמה גבוהה לדרושי עבודה חדשים תושבי 

מנים ירושלים המזרחית. במכתב נדרשה הלשכה להעסיק פקידים דוברי השפה הערבית או מתורג

לערבית לצורך מתן שירות בשפה הערבית; לתקן את המידע המופיע באתר שירות התעסוקה 

ולעדכן אותו בהנחיה החדשה ולפרסם את ההנחיה החדשה בשפה העברית והערבית לציבור הפונים 

 בלשכות התעסוקה ברחוב יפו וואדי אלג'וז. 

בהינתן שישנם דורשי " כדלקמן: 26.9.2019ביום לפנייה היועץ המשפטי לשירות התעסוקה השיב  .13

שירות התעסוקה מעניק להם את מלוא  –עבודה תושבי מזרח ירושלים שאינם דוברי עברית 

אין שום חובה כי בכל  השירותים בשפה הערבית, באמצעות הלשכה השוכנת במזרח ירושלים.

 לאחררבית נער מהחובה להציב פקידים דוברי עתהוא אף הלשכה יינתן שירות בשפה הערבית!" 

"במכתבך נטען כי  :וכתב ,פתיחת שערי לשכת התעסוקה ברחוב יפו לתושבי ירושלים המזרחית

הלשכה במערב ירושלים מחויבת לתת שירות בשפה הערבית מכוח ההחלטה לעניין פתיחת שערי 

במסגרת ההחלטה האמורה נקבע הלשכה לתושבי מזרח ירושלים. צר לי, אך אין קשר בין הדברים; 

יש לקחת בחשבון כי אין  –ברם  ושבי מזרח ירושלים רשאים להתייצב בלשכה במערב העיר.כי ת

מוצע כי  –ככל שתושב מזרח ירושלים אינו דובר עברית  – בלשכה זו פקידים דוברי ערבית. לפיכך

יפנה לקבל שירות מהלשכה במזרח העיר, שם יקבל את מלוא השירות באופן שוויוני ויממש את 

 ."תקיים בכבוד וכיו"בזכויותיו לה

המשיכו לאסוף עדויות אודות המצב בלשכת שירות התעסוקה במערב העיר.  5-ו 4העותרים  .14

המשיכה בעבודה שלה ליוותה פונים מירושלים המזרחית לממש את זכויותיהם בלשכת  4העותרת 

 הוגשה העתירה לבית 18.2.2020שירות התעסוקה במערב העיר. משהדברים לא השתנו, ביום 

 המשפט הנכבד. 
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אם כן, היינו העתירה הוגשה לאחר מיצוי הליכים וקבלת תגובה מטעם היועץ המשפטי לשירות  .15

התעסוקה לפיה בלשכת שירות התעסוקה אין פקידים דוברי ערבית ועל מי שמבקש שירות בשפה 

 הערבית לפנות ללשכה בואדי אלג'וז. 

הגשת העתירה הייתה מוצדקת, היות והדרישה לקבלת שירות בשפה הערבית בלשכה שנותנת  .16

שירותים לתושבים ששפת האם שלהם היא ערבית, ואינם שולטים בשפה העברית, מתחייבת מן 

הדין לאור מעמדה של שפה הערבית במדינה; לאור חובתה של רשות מנהלית לספק שירות שווה 

ור החובה המוגברת של משרדי הממשלה והרשויות השונות להנגיש את ונגיש בשפה הערבית; ולא

שירותיהם לתושבי ירושלים המזרחית בשפה הערבית נוכח הייחוד הסוציאלי, התרבותי והלשוני 

 של האוכלוסייה.

אתר האינטרנט של שירות  עוד אין ספק שהיה צורך להגיש את העתירה על מנת לעדכן את .17

חדשה ולהסיר את המידע שלפיו תושבי ירושלים המזרחית יכולים לקבל לגבי ההנחיה ההתעסוקה 

 שירות אך ורק בלשכת התעסוקה בוואדי אלג'וז. 

  המבחן השלישי: האם הגשת ההליך הובילה לקבלת הסעד

אין ספק שהגשת העתירה הביאה לקבלת שלושת הסעדים של העתירה: הצבת פקידים דוברי ערבית  .18

ב העיר, ומתן שירות מלא ושווה בשפה הערבית בלשכת שירות בלשכת שירות העסוקה במער

התעסוקה במערב העיר שדומה לרמת השירות הניתן לפונה דובר עברית. כמו כן, אין ספק כי הגשת 

העתירה הביאה ולתיקון ההודעה המופיעה באתר שירות התעסוקה שמגבילה מתן שירות בלשכת 

 לשכה בוואדי אלג'וז.התעסוקה לתושבי ירושלים המזרחית אך ורק ב

, בעקבות תגובת היועץ המשפטי של שירות התעסוקה 18.2.2020רה הוגשה ביום יהעת ,כאמור .19

וכי  ,שהודיע בצורה חד משמעית כי אין פקידם דוברי ערבית בלשכת שירות התעסוקה ברחוב יפו

מוך להגשת גשה לאחר בדיקות שנעשו סואין חובה להציב פקידים דוברי ערבית. כמו כן העתירה ה

שמתארות את מחסום השפה אשר בו נתקלו,  3-1של העותרים מפורטות העתירה בנושא, ועדויות 

 כשביקשו לממש את זכותם ולקבל שירות מהלשכה במערב העיר. 

לאחר מספר בקשות אורכה מטעם המשיב, ולאחר ישיבות של הגורמים הרלוונטיים של המשיב,  .20

מית של המשיב ולפיה כיום מועסקים שני עובדים דוברי התגובה המקד 12.5.2021הוגשה ביום 

ערבית בלשכת שירות התעסוקה ברחוב יפו שהיה אמור להתווסף אליהם עוד פקיד דובר ערבית 

לב"כ העותרים  22.3.2022-ו 29.11.2021אחד לפחות. בהמשך ובתשובה של ב"כ המשיב מהימים 

של הפקיד השלישי ללשכת התעסוקה  כי הוחלט להעביר את התקן ,עידכנה ב"כ המשיב בכתב

פקידים  2פקידים שעובדים בלשכת שירות התעסוקה ברחוב יפו ישנם  18וכי מתוך  ,בוואדי אלג'וז

  .מסך הכל הפקידים( 11%דוברי ערבית )

כי סך הכל המתייצבים  22.3.2022-ו 29.11.2021עוד עידכנה ב"כ המשיב במכתביה מהימים  .21

זרחית למעט תושבי בית צפאפא, בלשכת התעסוקה במערב העיר עמד הערבים, תושבי ירושלים המ

 סה"כ מתוך מתייצבים תושבי ירושלים המזרחית 3,360מסך כל המתייצבים בלשכה ) 17%על 

(. עוד נמסר כי מספר דורשי 2021נתונים אלה מתייחסים לחודש דצמבר ) (בלשכה מתייצבים 19,060

שהתייצבו אצל פקיד בלשכת תושבי ירושלים המזרחית, למעט תושבי בית צפאפא, העובדה 

 מתייצבים 8,939מתייצבים מתוך סה"כ  1,249עמד על  2021חודש דצמבר התעסוקה במערב העיר ב

 . (היו תושבי ירושלים המזרחית מסך המתייצבים אצל פקיד במערב העיר 14%) אצל פקיד

ה להצבת הפקידים בלשכת התעסוקה ברחוב יפו ומתן שירות אין ספק כי הגשת העתירה הביא .22

בשפה הערבית באופן שווה ומלא לשירות שניתן בשפה הערבית. כמו כן, הוסרה ההודעה שהגבילה 
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את פניית תושבי ירושלים המזרחית ללשכה בוואדי אלג'וז, כך ניתן להבין היום כי לשכה ברחוב 

 יפו פתוחה גם לתושבי ירושלים המזרחית. 

אינם מתערבים בשיקולי שירות התעסוקה בעניין מספר  5-ו 4חשוב להדגיש, כי העותרים  .23

הפקידים שעל הלשכה להציב בלשכה במערב העיר, וזאת כל עוד ניתן שירות זמין שווה ומלא 

 חית, שאינם שולטים בשפה העברית.בשפה הערבית לתושבי ירושלים המזר

 חייב את המשיב בהוצאות העותרים.לאור האמור לעיל, בת המשפט הנכבד מתבקש ל .24

 28.4.2022היום, 

 
____________________  

 עביר ג'ובראן דכוור, עו"ד

ב"כ העותרים

 


