
 

 

 

 
 The Association for Civil Rights in Israel  (ACRI)| جمعية حقوق المواطن في اسرائيلה לזכויות האזרח בישראל )ע"ר( | האגוד

  P.O.Box 51070 Nazareth 16072|  16072 الناصرة 51070 ص.ب.|  16072נצרת  51070 ת.ד.
  :Fax 8526331-04: فاكسפקס |  :Phone 8526333-04: هاتفטלפון | 

www.acri.org.il | gadeer@acri.org.il 

 2021באוגוסט  31

 לכבוד לכבוד לכבוד

 גב' מירב כהן גב' אורנה ברביבאי נפתלי בנט ח"כ

 חברתי לשוויון השרה שרת הכלכלה והתעשייה הממשלה ראש

pmo@pmo.gov.il sara@economy.gov.il sar@mse.gov.il 

 שלום רב, 

  הנגשה מלאה לערבית של אתרי האינטרנט הממשלתייםהנדון: 

לאלתר להנגשת כל דפי המידע והשירותים המקוונים ולבקשכם לפעול הרינו לפנות אליכם בזאת 

י אחיד ולמסד מנגנון תרגום ממשלת שפה הערביתלשמוצגים באתרי האינטרנט הממשלתיים 

 . ומחייב עבור כל משרדי הממשלה השונים

אתרי אינטרנט  הנגשתב ות ישראל לדורותיהןשל ממשל חמורה ןמחדל על רקעפנייתנו זו באה 

פוגע באופן קשה בזכותם של תושבי ואזרחי המדינה הערבים . מחדל זה חברה הערביתל ממשלתיים

אה מהיעדר ההנגשה של תכנים ושל . כתוצבסיסיותלשוויון וביכולתם לממש את זכויותיהם ה

מאוכלוסיית המדינה, אינם  20%-הערבית, המהווה כחברה שירותים בשפתם, רבים מקרב ה

 שירותיםלו מסוגלים לבצע פעולות בסיסיות ולקבל מידע רלוונטי ואף חיוני בנוגע למדיניות

 . בכל ההיבטים כמעט השפעה על חייהם םשיש לה יםשלטוני

 בהרחבה.רים נעמוד על הדבלהלן 

 הרקע לפנייתנו

 השונות לרשויות המדינה בישראל זה שנים ארוכות חוזרת ופונה האגודה לזכויות האזרחמ .1

תוך עמידה על הפגיעה הקשה בזכויות  ,תהערבי חברהבדרישה שיפעלו להנגשת שירותיהן ל

יסוד שנגרמת כתוצאה ממחדלן ארוך השנים לעשות כן. להלן מספר דוגמאות מן התקופה 

בהן התריעה האגודה על היעדר מוחלט כמעט של שירותים ומידע ציבוריים בסיסיים  ,האחרונה

בדרישה שהודעות של  לשר המשפטיםפנינו  16.7.2019בתאריך בערבית במספר תחומים: 

ל הפגיעה שגורר פרסומן בעברית ועמדנו ע ,הרשם לענייני ירושה יפרסמו גם בשפה הערבית

פנינו  31.12.2020בתאריך ; גישה לערכאות ולקנייןבלבד בזכויותיהם של יורשים ערבים ל

, כנית לביטחון תזונתיוהפרסומים בדבר הפעלת הת בדרישה לתרגם לערבית את למשרד הפנים

מהאוכלוסייה הערבית בישראל, הסובלת מונע ל המשרד לעשות כן והצבענו על כך שמחד

 שנותנתלקבל גישה שווה למידע ולהטבות במדינה,  בקרב המשפחות העניותיתר -מייצוג

בבקשה שיורה לשירות התעסוקה להנגיש את  עתרנו לבג"ץ 25.2.2021בתאריך ; הממשלה

שירותיו לדוברי ערבית. בעתירה הבהרנו כי היעדר תרגום לערבית מפקיר את הציבור הערבי 

http://www.acri.org.il/
mailto:gadeer@acri.org.il
mailto:pmo@pmo.gov.il
mailto:sara@economy.gov.il
mailto:sar@mse.gov.il
https://www.acri.org.il/post/__272
https://www.acri.org.il/post/__546
https://www.acri.org.il/post/__546
https://www.acri.org.il/post/__584
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 ומאלץ אותו לפנות לסיועם של ארגוני חברה אזרחית ובני משפחה לשם מימוש זכויות

 .חובת המדינה לספקם באופן שוויוני, שעה שמדובר בשירותים ציבוריים חיוניים שמבסיסיות

להנגשת פרסומים ממשלתיים לחברה המשפטיים שיזמה האגודה  חלק מהפניות ומההליכים .2

 . עםהנגשה שפתית כנדרשרשויות התחייבו לוה ,לתמורה חיוביתלשמחתנו,  ,הובילוהערבית 

לפעול מספקת. חובתה של הממשלה -איטית ובלתינקודתית, זאת ההתקדמות שהושגה היא 

ועצמאיים להנגשה כוללת ומלאה  לנקוט צעדים אקטיבייםביעילות ובאפקטיביות בתחום זה ו

שעולה מן המצב הממשלתית המדיניות  .הערבית בשפתה חברהשל מידע ושירותים ציבוריים ל

ללא ספורדיות,  בפועל היא כזו של הזנחה והתעלמות, כאשר פעולות ההנגשה הננקטות הן

 ארגונילפניות של כתגובה  ובדרך כללתבסס על שיקולים וקריטריונים ברורים, שתתוכנית 

 .תאזרחיה החברה

 בתחילת חודש זה,לשפה הערבית הודגש ביתר שאת מחדלה של הממשלה להנגיש את שירותיה  .3

בנוגע להיקף ההנגשה הממשלתית לערבית  איגוד האינטרנט הישראליממצאיו של  םופרס עם

מן התכנים באתרי  10%העלו כי רק  הבדיקהטרנטיים. ממצאי של דפי מידע ושירותים אינ

האינטרנט הממשלתיים נגישים בשפה הערבית, וכי ברבים מהמשרדים והרשויות מידת 

זה מצטרף למספר דו"חות ומחקרים נוספים פרסום  ההנגשה אף פחותה מכך ובצורה ניכרת.

רי הער בעניין, מעט מאוד נעשה אף הדיון הציבו-שפורסמו בנושא לאורך השנים, ומוכיח כי על

 1מנת לתקן מצב עגום זה.-על

  בישראלמעבר לשירותים מקוונים עידן הדיגיטלי והה

יקף השימוש בשירותים מקוונים לצורך קבלת מידע וביצוע פעולות הנוגעות למגוון תחומים ה .4

את משכללים ומרחיבים בחיים הולך ומתעצם מיום ליום. מוסדות, רשויות וארגונים 

, יולאלהקל את הנגישות לשפר את השירות הממשלתי לציבור ושירותיהם המקוונים במטרה 

אדם וממון הכרוכים במתן שירות -לחסוך זמן ומשאבי כוחצמצם את הנטל הבירוקרטי, ול

שוויון בקבלת -ואיפיזי. בנוסף, למעבר לשירותים מקוונים פוטנציאל משמעותי לצמצום פערים 

אשר נגישותן לשירותים פחותה בשל מיקום  ,אוכלוסייה מסוימותשירותים בקרב קבוצות 

גיאוגרפי המרוחק מאזורי השירות ומחסור בנותני שירות הדוברים את שפתם. המעבר 

לשירותים מקוונים מאפשר הנגשה של מידע ושירותים לכל אדם ולכל מקום באמצעות השקעה 

 פעמית ומרוכזת בתשתית הממשק המקוון.-חד

, מיזם הלאומי ישראל דיגיטלית"ה"על הקמת  ממשלת ישראלהחליטה  2013כבר בשנת  .5

לקדם צמיחה כלכלית, להגדיל את הרווחה החברתית ולצמצם פערים חברתיים " שמטרתו

גיבוש מדיניות לאומית לשימוש בטכנולוגיות " באמצעות באמצעות טכנולוגיות מידע ותקשורת

                                                 
נולוגיית השימוש בטכ, 2001ולחשבונות שנת הכספים  2002ב לשנת 53משרד מבקר המדינה דוח שנתי  ר', למשל: 1

-; באסם כנאענה, רות ויינשנק(2002) האתרי אינטרנט בגופי הממשל -התקשוב למתן שירותים ממשלתיים לציבור 
(; מרכז המחקר והמידע של 2013אברהם,  קרן )יוזמות תמונת מצב –שירותי ממשלה מקוונים בשפה הערבית ונר, 

; מרכז (2016ממ"מ )להלן:  2016, מאי הצגת מידע בשפה הערבית באתרי האינטרנט של משרדי הממשלההכנסת, 
 2018, דצמבר עדכון –הצגת מידע בשפה הערבית באתרי האינטרנט של משרדי הממשלה , המחקר והמידע של הכנסת

תמונת מצב ראשונית והמלצות  :האינטרנט בחברה הערבית בישראל; איגוד האינטרנט הישראלי, (2018ממ"מ )להלן: 
 . (2018)ינואר  למדיניות

https://www.isoc.org.il/ar-nagish-index
https://www.isoc.org.il/ar-nagish-index
https://www.isoc.org.il/ar-nagish-index
https://abrahaminitiatives.org.il/2013/04/12/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A9%D7%A4%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0/
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/07c14b36-c515-e611-80d4-00155d0acbc2/2_07c14b36-c515-e611-80d4-00155d0acbc2_11_6755.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/e01bc6f0-dbf6-e811-80e1-00155d0a98a9/2_e01bc6f0-dbf6-e811-80e1-00155d0a98a9_11_10803.pdf
https://www.isoc.org.il/wp-content/uploads/2018/10/internet-arab-society.pdf
https://www.isoc.org.il/wp-content/uploads/2018/10/internet-arab-society.pdf
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שלה יעדים נוספים למיזם זה )דוגמת בהמשך לכך קבעה הממ 2.מידע ותקשורת ויישומה

( וצעדים יישומיים להגשמתם בהחלטותיה הרחבת תחומי הפעילות של התקשוב הממשלתי

תחת כיום ", הפועל ישראל דיגיטלית"מטה מכוח החלטות אלה הוקם  2015.3-ו 2014משנת 

זם, , שתפקידו לרכז את מכלול הפעילויות המבוצעות במסגרת המיהכלכלה והתעשייהמשרד 

פתרון אתגרים חברתיים וכלכליים באמצעות שימוש בטכנולוגיות  ובתוך כך לפעול "לטובת

 4".משרדיים ולהוביל את יישומם-מידע ותקשורת; ולפתח תהליכים דיגיטליים בין

במהלך השנה האחרונה הדגישה הממשלה ביתר שאת את חשיבות ההתקדמות המנהלית לעבר  .6

ן היתר לאור משבר הקורונה. המגפה מטילה סכנה בריאותית דיגיטציה של שירותים ומידע, בי

מנת לקבל שירות, -ולהיכנס למבנים סגורים וצפופים על והנדרש לצאת מבית הציבורעל 

ובעקבותיה נסגרה קבלת הקהל במשרדי רשויות רבים לתקופות ארוכות. לאור מצב משברי זה, 

ירותים הדיגיטליים לציבור להאצת השעל תוכנית " 26.7.2020ביום  הממשלההחליטה 

נגישות לקבלת מידע בכל  הקמת תשתיות", אשר הורתה על ולקידום הלמידה הדיגיטלית

ידי הרשויות, על הקמתו -הקשור לענייניהם האישיים של אזרחים ובעלי עסקים המטופלים על

של  שינוי עומקדרך הטלפון הנייד, על  כלל השירותים שבאזור האישישיספק את יישומון של 

תהליכים בירוקרטיים תוך שימוש באמצעים דיגיטליים מתקדמים ופלטפורמות טכנולוגיות 

 5, ועוד.רוחביות

לאחרונה הכריזה הממשלה על כוונתה לצעוד צעדים נוספים במסגרת תהליכי הדיגיטציה  ךא .7

תזכיר חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים של רשויות המינהל, בפרסמה את 

, שמטרתו  2021-( )שליחת מסרים על ידי גופים ציבוריים באופן דיגיטלי(, התשפ"א2)תיקון מס' 

 ,זמין, אמין, נגישולייצר ערוץ תקשורת " לייעל את תהליך התקשורת עם גופים ציבוריים

על ידי דיגיטליים מסרים " בין המדינה לבין תושביה באמצעות שליחת מאובטח, מהימן וזול

 יים גם במקומות בהם נקבע בחקיקה כי יש לשלוח את המסר באופן פיזי.גופים ציבור

 הואפליית תהערביהחברה הזנחת 

על פיתוחם וקידומם של ערוצים דיגיטליים, כפי שעולה  המדינההדגש הברור ששמה מרות ל .8

הופנו זה בתחום ו משרדי הממשלה ורשויותיה הצעדים שנקטבמובהק מן הסקירה שלעיל, 

 20%-המהווה כהערבית,  חברהדוברי העברית, שעה של אזרחי המדינה ם שלבעיקר לשירות

 הדבר שירותים מקוונים מצומצמים, דלים וחלקיים ביותר. מונגשים, מאוכלוסיית המדינה

מרכזית הניצבת ביסוד המדיניות לקידום השירותים המקוונים התכלית העומד בסתירה עם 

 בישראל, שהינה קידום השוויון בישראל.

                                                 
 . "ראל דיגיטליתיש"המיזם הלאומי , 15.12.2013מיום  1046החלטת ממשלה מס'  2
עידוד חדשנות במגזר הרחבת תחומי פעילות התקשוב הממשלתי, , 10.10.2014מיום  2097החלטת ממשלה מס'  3

ידום הסוגיה האסטרטגית ק, 28.06.2015מיום  151החלטת ממשלה מס' ; הציבורי וקידום המיזם ישראל דיגיטלית
 . חברתית-ישראל דיגיטלית כנגזרת מהערכת המצב האסטרטגית כלכלית

 (. 2017) התכנית הדיגיטלית הלאומית של ממשלת ישראל :המיזם הלאומי ישראל דיגיטליתהמשרד לשוויון חברתי,  4
הדיגיטלית  תכנית להאצת השירותים הדיגיטליים לציבור ולקידום הלמידה, 26.07.2020מיום  260החלטת ממשלה  5

 . ותיקון החלטת ממשלה

https://www.gov.il/he/Departments/policies/1046
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2014_dec2097
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2014_dec2097
https://www.gov.il/he/Departments/policies/151
https://www.gov.il/BlobFolder/news/digital_israel_national_plan/he/Digital_Israel.pdf
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec260_2020
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec260_2020
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, מתרכז בראש 2017שפורסמה בשנת  הדיגיטלית הלאומיתזונו של המיזם, כך לפי התוכנית ח .9

 ובראשונה בהיבטיו החברתיים של המרחב הדיגיטלי:

הובלת צמצום  –המדיניות הדיגיטלית הלאומית משתלבת בחזון המשרד "
ך פערים בין אוכלוסיות ובין אזורים גיאוגרפיים ומתן שוויון הזדמנויות, זאת תו

יצירת מציאות המאפשרת לכידות חברתית וחברה מגוונת מחד, והעצמה של 
בכדי לקדם את החברה בישראל באופן שכזה, על מדינת ישראל .. הפרט מאידך.

להטמיע תכונות כמו חדשנות, פתיחות לאימוץ טכנולוגיות מתקדמות 
 6."ויצירתיות בקרב כל שכבות האוכלוסייה, מגזרי המשק וזרועות הממשלה

מחקרו של איגוד האינטרנט הישראלי )שהוזכר לעיל( אינו המסמך הראשון שמאיר זרקור על  .10

קרא מבקר  2002של תכנים ממשלתיים מקוונים. כבר בשנת לערבית בעיית ההנגשה השפתית 

 המדינה לממשלה לפעול להקלת גישתם של דוברי ערבית לתכנים אלה: 

שפתו של המיעוט הגדול  לדעת משרד מבקר המדינה, מאחר שהערבית היא"
ביותר בישראל, וכדי להבטיח שוויון, לספק שירותים ראויים ולהקל את הגישה 
לרשויות גם במגזר זה, על הרשויות להוסיף לאתרי האינטרנט תרגום לערבית, 
לפחות של מידע חיוני ומידע על אופן השימוש בשירותים הממשלתיים הניתנים 

 7".באמצעות האינטרנט

מידע לציבור בדבר " 446החלטה  2003ביולי  הממשלהרות מבקר המדינה, קיבלה בעקבות הע .11

החלטת " או "446החלטה " )להלן: "בשפות נוספות באתרי האינטרנט של הממשלה

"(. ההחלטה הורתה על הפניית תקציבים ונקיטת פעולות לפרסום מידע בערבית הממשלה

משרדי -ה, וכן על הקמתו של צוות בין)ובשפות נוספות( באתרי האינטרנט של משרדי הממשל

  8שיקבע קריטריונים לכל משרד בנוגע ליישום ההחלטה.

"מדריך הסטנדרטים לאפיון, לעיצוב,  פרסמה יחידת ממשל זמין מסמך שכותרתו 2006בשנת  .12

במסמך הוצגו כללים ליישום לפיתוח ולכתיבה של תוכן באתרי אינטרנט של הממשלה". 

עודכן המסמך כך  2012. בשנת 446משרדי שהוקם מכוח החלטה -ןהמלצותיו של הצוות הבי

זהו המסמך  9שכלל התייחסות מיוחדת להצגת מידע בשפה הערבית באתרים הממשלתיים.

 "(.המסמךהממשלתי העדכני ביותר שעוסק בנושא זה )להלן: "

 , וכי פיתוח האתריםהמסמך קובע כי לכל אתר ממשלתי צריכה להיות גרסה בשפה הערבית .13

האינטרנט של משרדי הממשלה ויחידות הסמך  יל אתרע. והמידע בערבית יתבצע באופן הדרגתי

לכלול עמוד שער התואם את עיצובו הכללי של האתר בעברית; תרגומם של המידע הכללי 

גם של חדשות ועדכונים; פרסום בערבית של פרטי -, כמויחידותיוו פעילויותיואודות המשרד, 

של כתובות סניפיו ושל שעות קבלת הקהל בהם, וציון של לשכות  ההתקשרות עם המשרד,

 תהיה המספקות שירות בערבית, וכן של מודעות דרושים/ות; הפניות וקישורים כותרתם

                                                 
, לעיל התכנית הדיגיטלית הלאומית של ממשלת ישראל :המיזם הלאומי ישראל דיגיטליתהמשרד לשוויון חברתי,  6

 .12, עמ' 4ה"ש 
 .212–210, עמ' 1לעיל ה"ש ב 53משרד מבקר המדינה דוח שנתי  7
)דו"ח  מידע לציבור בשפות נוספות באתרי האינטרנט של הממשלה, 7.2003 .3( מיום 14)בק/ 446החלטת ממשלה  8

 . ב' של מבקר המדינה(53מס. 
 מדריך הסטנדרטים לאפיון, עיצוב, פיתוח וכתיבת תוכן לאתרי ממשלה וערוצי הפצהממשל זמין,  –משרד האוצר  9

 . 87-86, עמ' 2012, ינואר מקוונים

https://www.gov.il/he/departments/policies/2003_jul446
https://www.gov.il/he/departments/policies/2003_jul446
https://www.gov.il/BlobFolder/unit/e_government/he/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%A1%D7%98%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D%202012_0.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/unit/e_government/he/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%A1%D7%98%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D%202012_0.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/unit/e_government/he/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%A1%D7%98%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D%202012_0.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/unit/e_government/he/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%A1%D7%98%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D%202012_0.pdf
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, בערבית, ובפרט כשמדובר בתכנים ושירותים כממשקי תשלומים, טפסי פניות ובקשות מידע

 .ע והסברים של הטפסיםיתורגמו שמות הטפסים למילוי והורדה וכן שדות מיד

, ורוב הפעולות הקונקרטיות הנדרשות ליישום מהו היקף התרגום הנדרשהמסמך אינו קובע  .14

איננה יחידה לממשל זמין הכן,  הנחיותיו נתונות לשיקול דעת הרשות הממשלתית. כמו

 לא עודכנו כללי המסמך, וזאת על 2012מוסמכת לאכוף את האמור במסמך. עוד יצוין, כי מאז 

 10אף השינויים הרבים שהתחוללו במרחב הדיגיטלי מאז.

נבדקה מידת  רשות התקשוב הממשלתישהוציאה  2015בדו"ח התקשוב הממשלתי לשנת  .15

דפי מידע, טפסים הנגשתם של אתרי הממשלה בשפות שונות, ונמצא כי מדד ההנגשה של 

והמידע של הכנסת דו"חות מרכז המחקר  11בשפה הערבית נמוך ביותר. ואפשרות ביצוע פעולות

  12.יםדומ ממצאיםהגיעו ל 2018-ו 2016משנים 

מממצאי מחקרו של איגוד האינטרנט הישראלי, וכן מבדיקה איכותית שערכנו לאחרונה  .16

למכתב זה(, עולה כי מסקנותיהם של דו"חות אלה עדיין  17 סעיף)שממצאיה מפורטים להלן ב

ממשלה, מרבית השירותים והמידע שנים מאז התקבלה החלטת ה 18-שרירות. גם כיום, כ

במידע ציבורי  יםעוסק, אף כאשר מדובר בתכנים שבשפה הערביתהציבוריים אינם נגישים 

 ם.התושבי ובמדיניות שלטונית שלהם השפעה רבה על חיי

ממצאי הבדיקה המדגמית שערכנו ביחס למידת ההנגשה של מידע ושירותים בסיסיים להלן  .17

הסקירה המוצגת למותר לציין ש. ומשרדים ממשלתיים שוניםאתריהם של רשויות בערבית ב

כלל אינם  כולם, ים הממשלתייםבאתר ,דפי מידע ושירותים רבים נוספיםכאן אינה ממצה, וכי 

 .נגישים בשפה הערבית

לפי איגוד האינטרנט הישראלי מדד : משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים .א

משרד רוכזו האינטרנט של ה. באתר 6%מד על ההנגשה של תכני המשרד המקוונים עו

ותכנים בסיסיים , הודעות תכנים חשובים בראשו, אך רק בגרסתו העברית, ושירותים

אתר "קליק לרווחה" שהשיק המשרד בחודש יולי,  וחיוניים אינם מופיעים בערבית כלל.

כל ומטרתו לייצר פלטפורמה מקוונת המנגישה לאזרחים ולעובדות הסוציאליות את 

 טפסים מקוונים השירותים והמענים שבאחריות המשרד זמין בשפה העברית בלבד. גם

כמו טופס פניה למחלקת פניות הציבור של המשרד, טופס  בסיסיים נגישים בעברית בלבד,

להגשת ערר על החלטות המחלקות לשירותי רווחה ברשויות המקומיות, טופס סיוע 

סיוע ליחידים טופס לבקשת ו קבות רצח או הריגהאובדן של בני משפחה בע למשפחות שחוו

תחת שפרסם המשרד  ידיעותמופיעים בעברית בלבד. כמו כן, רק חלק זניח מה ומשפחות

 2020ומנובמבר  – ידיעות 170בלבד מתוך  15 –פורסמו בשפה הערבית הכותרת "חדשות" 

ולו הודעה  על אף פרסומן של עשרות הודעות חדשותיות בשפה העברית לא פרסם המשרד

                                                 
 .4, עמ' 1, לעיל ה"ש 2016ממ"מ  10
 הדו"ח זמין בקישורית: משרד ראש הממשלה. ,5201ח שנתי לשנת "דורשות התקשוב הממשלתי,  11

https://www.gov.il/exfiles/dochtikshuv/2015/files/assets/common/downloads/publication.pdf . 
 .1, לעיל ה"ש 2018 וממ"מ 2016ממ"מ  12

https://www.gov.il/exfiles/dochtikshuv/2015/files/assets/common/downloads/publication.pdf
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כל התכנים המרוכזים תחת הכותרות "מדיניות ונהלים" , ךכבנוסף ל .אחת בשפה הערבית

 אינם זמינים בערבית.

מחקרו של איגוד האינטרנט הישראלי העלה כי מדד ההנגשה  :המשרד לשוויון חברתי .ב

בלבד.  4%לאוכלוסייה הערבית של ממשקיו המקוונים של המשרד לשוויון חברתי עומד על 

בהתאם, חלק נרחב מן המידע והשירותים שמספק המשרד באינטרנט אינם שמישים עבור 

ן החדש לאזרחים ותיקים אינו זמין ודף מידע אודות היישומ אוכלוסייה זו, לדוגמא:

גם דף המידע "קורונה כך שאלות ותשובות;  –בערבית כלל; כך גם המדריך לאזרח הוותיק 

, המכיל מידע חשוב בנושא זכויות ודרכי התמודדות בצל משבר הקורונה, תכנים "בשלייקס

מצולמים בנושאי גריאטריה ובריאות הנפש, מידע לבני משפחה המטפלים באזרחים 

מוקדי זכויות בריאות לאזרחים ותיקים בשינוי ותיקים ועוד; גם דפי המידע שעוסקים ב

מיכה למוסדות ציבור מפורסמים בעברית סגולה"( ובמסלולי תיחידות )" מצב בריאותי

בלבד; כל תכניו של פורטל התעסוקה של המשרד, "דרוש ניסיון", מוצגים רק בעברית, פרט 

 . לדף הקדמה קצר המתאר את הפרויקט באופן כללי

לפי איגוד האינטרנט הישראלי מדד ההנגשה של תכני המשרד המקוונים : משרד התחבורה .ג

רד התחבורה בשפה העברית מקובצים מספר שירותים בראש אתר מש. 6%עומד על 

וטפסים מקוונים תחת הכותרת "קישורים חשובים" ו"פעולות נפוצות". לא זו בלבד 

שבאתר המשרד בשפה הערבית לא מופיעים במרוכז קישורים לדפי מידע ושירותים 

גישים שהמשרד עצמו הגדיר כבעלי חשיבות, אלא שמרבית התכנים שהוגדרו כך כלל אינם נ

בוט" שהקים המשרד במטרה לסייע לגולשי האתר  בשפה הערבית. כך, למשל, תיבת "צ'ט

במתן מידע והכוונה מעניקה את שירותיה בשפה העברית בלבד; טפסים מקוונים לתשלום 

אגרות מבחן נהיגה, רישיון נהיגה, רישיון רכב ורישיון ציוד מכאני הנדסי מופיעים באתר 

; דף המידע או הוספת תרגום בערבית לשדות המידע מרה לערביתבעברית, ללא אפשרות ה

שעוסק בשירותים הקשורים בתג חניה לנכה אמנם נגיש בערבית, אך טפסי הפנייה 

המצורפים אליו כתובים בעברית בלבד; ואף סקר שביעות הרצון מאתר המשרד אינו נגיש 

 בערבית. 

הנגשה של תכני המשרד : לפי איגוד האינטרנט הישראלי מדד המשרד המשפטים .ד

. כמו בשני האתרים שנסקרו לעיל, גם באתר האינטרנט של משרד 10%המקוונים עומד על 

כך, המשפטים לא רוכזו ולא הונגשו בשפה הערבית תכנים חשובים ושימושיים במיוחד. 

ערר על החלטת למשל, אין באתר האינטרנט דפי מידע או טפסים בערבית בנוגע להגשת 

, בקשה למחיקת רישום מאגר מידע, וזי לגבי ייצוג על ידי סניגוריה ציבוריתגור המחיהסנ

, רישום במרשם הזוגיות, עריכה והפקדה של ייפוי כוח מתמשך, בקשה לצו קיום צוואה

הגשת תלונה על התנהלות מייצגי המדינה , הגשת עמדת נפגע עבירה בעניין בקשת חנינה

ר מדובר בתכנים שמיועדים במיוחד לציבור ועוד. אותו מצב מתקיים גם כאש בערכאות

למשל, כל דפי המידע שעוסקים בשירותי בתי הדין הדרוזיים, כמו,  ,שערבית היא שפת אמו

דוגמת תביעת מזונות אישה וילדים, בקשה לצו הגנה נגד בן זוג או בן משפחה ובקשה לצו 

 זמינים בשפה העברית בלבד. –מניעה 
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פי נתוני -. עלבשפה העברית על בוריה יםאינם שולט בישראל רבים מקרב האוכלוסייה הערבית .18

ברמה בינונית, מהציבור הערבי בישראל שליטה  43%-הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ל

כישורים  –כאשר מדובר בקריאה ובכתיבה בעברית  בעברית. אפסית בדיבורחלשה או 

-העברית מתעצמים: ל פערי השליטה בשפה –הנדרשים לקבלת מידע שירותים בדרך מקוונת 

. נתוני בעברית אפסית בקריאהשליטה בינונית, חלשה או מהציבור הערבי בישראל  47%

הלמ"ס מראים כי בקרב אוכלוסיות מוחלשות הפערים השפתיים משמעותיים אף יותר: למעלה 

חברה הערבית בישראל בעלות שליטה בינונית ומטה בקריאה או בכתיבה ב יםנשהממחצית מ

מהן כותבות בקושי או  35%מתוכן קוראות בקושי או שאינן קוראות בכלל,  34%בעברית; 

ומעלה לא יודעים בכלל לקרוא  65מהערבים בני  מחציתשאינן כותבות בכלל. בדומה, 

 הנגשת התכנים המקוונים בשפתם כמוה כהסתרתם מפניהם. עבור קבוצות אלה, אי 13.בעברית

 ב של תכנים ציבוריים מקוונים בשפה הערביתלאור נתונים אלה, ברור שהיעדר כה נרח .19

למידע ולשירותים בסיסיים נתקלות האזרחים והתושבים הערבים  שלזכויותיהם משמעותו כי 

לפנות ץ ברובו נאלהציבור הערבי . כתוצאה ממחדלה של הממשלה, בחסמים משמעותיים

, תוך הפסד םמשרדי אותםלהגיע באופן פיסי לאף ו למוקד הטלפוני של משרדי הרשויות השונות

שירות אשר דוברי עברית יכולים  –שעות עבודה, כדי לקבל את השירות המבוקש זמן יקר ו

ללא כל טרחה, בלחיצת כפתור. זוהי בכל שעה וזמן ולקבל בקלות מכל מקום בארץ ובעולם, 

משמרת ומעמיקה את הפערים החברתיים בין הרוב היהודי והמיעוט , אשר אפליה ברורה

זקנים בקרב לגברים ובין צעירים לגם את הפערים החברתיים בין נשים -מדינה, כמוהערבי ב

 הציבור הערבי עצמו.

 חובת הממשלה להנגיש את כלל ממשקיה המקוונים לדוברי ערבית

רשמית במדינה ושפת אמם של ערבית, שפה  בשפההמקוונים י הנגשת השירותים והמידע א .20

ובזכויות יסוד לכבוד, ו ת לשוויוןוהחוקתי יותבזכו , פוגע אנושותמאוכלוסיית המדינה 20%

חברה וזכויות אזרחיות שמימושן מוגבל בשל תנאי הגישה הירודים והמסורבלים שמסופקים ל

 . הדבר סותר גם את הוראות הדין החלות על הממשלה כרשות ציבורית.הערבית

ובכבוד  , בשוויוןותלפעול בתקינות, בהגינות, בסבירכרשויות מנהליות, על משרדי הממשלה  .21

לב -מחובתה של הממשלה לפעול באופן אפקטיבי, יעיל ותם הם משרתים. וכלפי כל אדם אות

ליישום הולם ושוויוני של החלטותיה בכל הנוגע לפיתוח המרחב הדיגיטלי בישראל, למען כלל 

לקדם עליה כן כמו אוכלוסיית המדינה, ללא אפליה על בסיס לאום, דת או כל טעם פסול אחר. 

ערבית תוך ה לחברהאת הנגשת המידע והשירותים הציבוריים שהיא מספקת באופן מקוון 

 קביעת הנחיות קונקרטיות, אכיפות ומחייבות לכך. 

ארוכות נידונה בשפה הערבית  תהערביחברה חובתה של רשות ציבורית לספק שירותים ל .22

ו בפסקי דין רבים את בתי המשפט הדגיש. זה מכבר הבפסיקת בית המשפט העליון והוכרע

להגן  מעמדה הייחודי של השפה הערבית כשפתו של מיעוט יליד בארץ, ואת חובתו של השלטון

לספק לו ו על זכותו של האדם לשפתו, זכות המתעצמת עת מדובר בשפתה של קבוצת מיעוט,

                                                 
בנושא שליטה בשפה  2019לקט נתונים מתוך הסקר החברתי  הודעה לתקשורת:הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  13

 . 2021, ינואר לרגל יום הלשון העברית -העברית 

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2021/003/19_21_003b.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2021/003/19_21_003b.pdf
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המרכז עדאלה  4112/99בג"ץ  ,למשל ,)ראוגם כנגזרת של הזכות לכבוד ולשוויון  שירות בשפה זו

( )להלן: 2002)393( 5, פ"ד נו)יפו-אביב-המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' עיריית תל

)פורסם בנבו,  המוקד להגנת הפרט נ' מנכ"ל הביטוח הלאומי 8031/12"(; בג"ץ עדאלה "עניין

 ((. בעניין18.6.2019)פורסם בנבו,  סאלח נ' מנכ"ל משרד החינוך 4069/19(;; בג"ץ 5.6.2014

חובתה של רשות ציבורית במדינה להנגיש את שירותיה ש, עמד הנשיא ברק על כך עדאלה

 נובעת מן הזכויות החוקתיות לכבוד ולשוויון: לדוברי ערבית

המפורסמות הוא כי השוויון הוא מערכי היסוד של המדינה. הוא מונח  מן"
רון עק.. ביסוד הקיום החברתי. הוא מעמודי התווך של המשטר הדמוקרטי.

משמעות הדבר השוויון חל על כל פעולות השלטון ועל פעולותיו של כל שלטון... 
אכן,  לענייננו היא כי הרשות חייבת להבטיח שימוש שוויוני בשירותיה...

משעה שלשפה חשיבות רבה לפרט ולהתפתחותו, יש להבטיח כי אפשרויותיו 
 (.)ההדגשות הוספו (.9" )שם, פס' כפרט לא יוגבלו בשל שפתו

חוק איסור הפליה החובה להבטיח גישה שוויונית וראויה לשירותי הממשל נובעת אף מ .23

, הקובע 2000-תשס"אהבמוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, 

 כי:

"מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי, לא 
בורי, במתן הכניסה למקום הציבורי או יפלה בהספקת המוצר או השירות הצי

במתן שירות במקום הציבורי, מחמת גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ 
 מוצא, מין, נטיה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, מעמד אישי או הורות"

 )א((.3)סעיף 

רסמות טעם מרכזי נוסף לחובתן של רשויות ציבוריות להנגיש את שירותיהן ואת המידע שהן מפ .24

וההגנה עליהן. זכויות יסוד אחרות של דוברי הערבית  בשפה הערבית הוא הצורך בשמירתן של

קבע בית  (9.10.2013)פורסם בנבו,  נאשף נ' הרשות הממשלתית למים ולביוב 4926/08ע"א ב

המשפט העליון כי הזכות לקבל מידע בשפה הערבית היא תנאי מוקדם למימוש זכויות נוספות, 

בדוגמאות שפרשנו  ה הנובעות מכללי הצדק הטבעי ומעקרונות יסוד במשפט המנהלי.ובהן כאל

ניכר כי היעדרם של תכני ממשל מקוונים בערבית פוגע בזכויות יסוד רבות, ובהן  לעיל 17עיף בס

הזכות לחיים, הזכות לבריאות, הזכות לקיום בכבוד, הזכות לקניין, הזכות לחיי משפחה, זכות 

טענותיו, זכות הגישה לערכאות, ועוד ועוד. לכך מתווספת הפגיעה  הפרט להשמיע את

מנת לקבל הסבר בשפתם על מידע  בפרטיותם של דוברי ערבית הנאלצים להיעזר באחרים על

 או שירות לו הם זקוקים שאינו זמין בערבית.

 כל דפי המידע והשירותים המקווניםלהנגשת לפעול בהקדם וללא דיחוי  כםאשר על כן נבקש

ולמסד מנגנון תרגום ממשלתי אחיד  שמוצגים באתרי האינטרנט הממשלתיים בשפה הערבית

ומחייב עבור כל משרדי הממשלה השונים. במענה לפנייתנו זו נבקש לקבל את התייחסותכם 

לתוכנית הממשלתית בתחום זה, שתכלול פירוט אודות התקציב עבור ההנגשה השפתית לערבית; 

סוג והיקף התכנים שיתורגמו לערבית, כמו גם זהות הגוף הממשלתי לוחות הזמנים לביצוע; 

 . המופקד על יישום ההנגשה השפתית

 המהירה. כםלהתייחסות נודה
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 בברכה,

 
 , עו"דגדיר ניקולא

 י הממשלהדשרמכל העתקים: 


