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 לכבוד דלכבו
 עו"ד אילת כהן מלקמן גב' עירית ליבנה
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 שלום רב, 

 תרגום טופס הצהרת בריאות שנתית דיגיטלית לערבית הנדון:

אנו פונים אליכן בדרישה לפעול לתרגומו לשפה הערבית של טופס הצהרת הבריאות הדיגיטלית של 

תרגום הטופס לערבית מעורר קושי של  והיעדרמשרד החינוך לתלמידים )להלן: הטופס הדיגיטלי(. 

 .והכל כמפורט להלןולכבוד, , לבריאות לשוויוןרב ביכולתם של רבבות הורים למלאו, ופוגע בזכותם 

גנים. בשנת לימודים נדרשים הורים להצהיר על מצבם הרפואי של ילדיהם בבתי הספר ובכל  .1

הצהרת הורים על בריאות ילדם ועל הסכמתם למתן שירותי שכותרתה " 0083הוראת קבע מס' 

 " מסדירה את אופן הטיפול של הסגל החינוכי בהצהרות הבריאות של ההורים.בריאות לתלמיד

להעביר את אופן מילוי הטפסים  החינוך הנוכחית )התשפ"ג( החליט משרד בשנת הלימודים .2

  לדרכים מקוונות באופן שיחליף את הטופס הידני שהיה נהוג עד כה. והגשת הטפסים

 כי אתר האינטרנט של משרד החינוך כמו הודעות שנשלחו להורי התלמידים, עולה תמבדיק .3

ואילו הטופס הידני קיים בשתי הגרסאות: , דהטופס הדיגיטלי ניתן להגשה בשפה העברית בלב

 .ערבית ועברית

שינויים דיווח על  עללהקל  נועדה צעידת משרד החינוך עם הטכנולוגיה במעבר לטופס מקוון .4

אולם, המשרד דילג לצערנו . וכוח אדם בעת ביצוע פעולה זוולחסוך זמן במצבו הרפואי של הילד 

 25%-על חלק ניכר מתלמידי מערכת החינוך והוריהם, אלו התלמידים הערבים המהווים כ

אי  מהתלמידים במערכת החינוך, ואשר שפת אמם כמו שפת הלימודים בבתי ספרם היא ערבית.

יהם והור הערבים יות היסוד של התלמידיםפוגע בזכו לדוברי ערבית הטופס הדיגיטלי תרגום

לספק שירותים  . על משרד החינוך כמו כל רשות מנהלית חלה החובהלבריאות ולכבודלשוויון, 

כלל האזרחים והתושבים במדינה באופן שוויוני, כמו גם החובה לספק אותם שירותים באופן ל

והיא שפת אמם של  ,היא שפה רשמית במדינה לצד השפה העברית שפה הערביתנגיש ונהיר. ה

 רחי המדינה. כחמישית מאז

מרעי נ'  12/99רע"א  :ראוזה, ענין על זכותו של אדם לשפתו והחובות המוטלות על הרשויות ב

המרכז המשפטי לזכויות המיעוט  -עדאלה  4112/99בג"ץ  (1999) 142, 128( 2, פ"ד נג)סאבק

; (08.07.22) חסון נ' כנסת ישראל 5555-18בג"ץ (; 2002) יפו-אביב-הערבי בישראל נ' עיריית תל
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פלונית נ' באולינג  29062-10-15ת"א ; (18.6.2019) החינוך משרד ''למנכ' נ אלחס 4069/19בג''ץ 

 .(2019) גן שמואל בע"מ

חשיבות תרגום הטופס הדיגיטלי לערבית מתעצמת לנוכח מטרתו לספק קשר ישיר בין הורי  .5

הרפואיים של התלמיד  התלמידים לבין אנשי סגל החינוך. קשר זה חיוני לצורך התאמת צרכיו

למסגרת החינוכית, הפעלת משנה זהירות מהידבקות בזיהומים ובעיות רפואיות בקרב 

תלמידים. מקורות חוקיים רבים המסדירים את זכויותיהם הרפואיות של אזרחי המדינה 

חוק ביטוח בריאות  ,מדגישים את חשיבותם של עקרונות הצדק והשוויון ביישומם. כך למשל

חוק  שירותי בריאות, לכלל התושבים זכות אוניברסאלית לקבלתקובע כי  1994-תשנ"דממלכתי, 

רפואי, תוך חובת  זכויות החולה קובע, בין השאר, כי למטופל זכות לתת הסכמה מדעת לטיפול

התאמה שכותרתו " 7/11כמו גם חוזר מנכ"ל מס'  ,המטפל למסור מידע למטופל באופן המובן לו

טפסים הדורשים חתימת מטופל ", הקובע כי ולשונית במערכת הבריאותוהנגשה תרבותית 

 שפות )עברית, ערבית, רוסית ואנגלית(. חייבים להיות בארבע

פוגע בזכויות היסוד של  שפה הערביתל היעדר תרגום הטופס הדיגיטלימכל אלה עולה כי  .6

הטופס רגום לפעול בהקדם וללא דיחוי לתן כאשר על כן נבקש .םערבי תלמידים והורים

  הדיגיטלי.

 .המהירה כןנודה להתייחסות

 בברכה,

 
 , עו"דגדיר ניקולא

  העתקים:

  sar@edu.gov.il, שרת החינוךביטון, -ד"ר יפעת שאשא

 dalitst@education.gov.il ,משרד החינוך יתנכ"לגב' דלית שטאובר, מ
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