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 ilorg.clalit@lishka10. בדואר אלקטרוני: 

 שלום רב, 

  המקווניםהקופה שירותי לערבית של מלאה ה הנגש הנדון:

המקוון וכל המידע  המקוונים םשירותיה להנגשתכי תפעל לאלתר נו פונים אליך בבקשה א

הקופה לשפה הערבית. "( הקופה" או "הכללית" –למבוטחיה קופת חולים כללית )להלן שמעניקה 

שולט , אשר חלקם הניכר אינו ה הערבית בישראליהאוכלוסימ 71%-לכשירותי בריאות  מספקת

שמבוטחים לכך  םגורתם בשפומידע מקיף  מקוונים םשירותי ם שלהיעדרעל בוריה.  בשפה העברית

יכולים לבצע בכוחות עצמם פעולות בסיסיות הקשורות לבריאותם ולזכויותיהם אינם רבים 

אינם זוכים לקבלת מידע המסופק לדוברי ו, הביטוחיות, פעולות שעשויות להיות חיוניות ודחופות

וגע בזכותה של האוכלוסיה הערבית לשוויון, לבריאות ולכבוד, וסותר את העדר התרגום פ. עברית

 .ודיני איסור אפליה ח המשפט המנהליומכ הקופהת וחוב

 נעמוד על הדברים בפירוט:

אינם הקופה המקוונים שירותי ם המכריע של רובלה, כי ושערכנו ע ותבדיקתלונות שקיבלנו וממ .1

התאם לתחומים השונים של בתייחס לעניין נ. מונגשים למבוטחים דוברי השפה הערבית

 השירות המקוון:

מידע חלקי זהו  – שפה הערביתבקופה קיים מידע הבאתר אף ש :אתר האינטרנטמידע ב .א

בנוסף,  .ולמקורות בעברית לשם השלמתהקורא את אף מפנה הוא בלבד, ולעתים קרובות 

פנייה הכתובים  מובילות להסברים ולטפסי באתר בערבית ותהמופיע רבותהודעות 

אין צורך להדפיס טפסי את לקוחות הקופה כי המעדכנת הודעה בכך למשל  .בעברית בלבד

שעניינה שירותי הודעה ב ,רישיון לשימוש בקנביס רפואיהעוסקת בקבלת הודעה , ב17

 הודעות נוספות.רפואה משלימים וב

קצר וחלקי, לצד מוצג מידע בשפה הערבית ברבים מדפי המידע המופיעים באתר בדומה, 

אלימות במשפחה מפנה וסק במידע שע דףלדוגמא,  .הפניה לדף מידע מפורט יותר בעברית

בערבית  מידע; דף לרשימת עובדות סוציאליות שנכתבה בעברית, ללא תרגום לערבית

בנוגע לדרכים לניהול תשלומים מפנה לטפסי הצטרפות הכוללים את פירוט התנאים 

דף ; בעברית בלבדאף הם  – ימים הסדרי הגבייה והחיוביםהמשפטיים שבמסגרתם מתקי

, מונה בעיה של השמנת יתר כאחד הגורמים סרטן השדאחר בערבית, שעוסק במידע 

בערבית דף המידע ; יתבראליו הוא מפנה כתוב בעשלמחלה, אך דף המידע בנושא השמנה 
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אינו כולל הסבר ( אבחון רפואי מרחוקביתי המאפשר ביצוע של מכשיר ) TYTOעל מכשיר 

על הוראות השימוש במכשיר ועל אופן ההצטרפות לשירות, ומפנה ל"מדריך מיוחד" 

דף ; גם טופס רכישת המכשיר נעדר תרגום לערביתוהפעלתו.  שעוסק במכשירבעברית 

עניין זה הדרכה בנושא התפתחות הילד מפנה למדריך טפסי הפניה וקבלת שירות בעברית. 

 דע רבים מספור.חוזר ומופיע בדפי מי

את נגישים המ, לרבים מדפי המידע המופיעים באתר נלווים סרטוני הסבר :סרטוני הסבר .ב

הסרטונים אינם כוללים רבים מאולם  ,על הבנתולציבור הרחב באורח המקל המידע 

קריינות או כתוביות בערבית. לדוגמה, דף שעניינו שירות רופא ילדים מקוון כולל שני 

ית, ללא תרגום לערבית; דף שעוסק בביקור רופא טלפוני כולל רהעב סרטוני הסבר בשפה

דף שעוסק סבר שצורף לסרטון ההשגם כתוביותיו בעברית בלבד; סרטון הסבר בעברית 

 . גם הוא נעדר כל תרגום לערביתבהשתלת קרנית 

תמונה עגומה  גלההערבי מלבין הערוץ של הקופה השוואה בין ערוץ היוטיוב העברי גם 

בערוץ הערבי , 2020מאז חודש ינואר סרטונים  150-פורסמו כבערוץ העברי בעוד ש :ביותר

במהלך השנה האחרונה סיפקה הקופה כך, . אותה תקופהב סרטונים בלבד 20-כפורסמו 

כגון זיהוי  סרטונים שעוסקים בנושאים מגווניםבאמצעות  בערוץ העברימידע רחב 

עמם, שמירה על בריאות השיניים בתקופות חירום,  תסמיני אובדנות ודיכאון והתמודדות

בערוץ העברי פורסמו גם . ופעילות גופנית משק הביתניהול בריא של  ,טיפולי פלסטיקה

כל הוקדשו  ,זאת לעומת, הערבי בערוץבריאות הילד. פוריות והרצאות ומפגשים בנושאי 

השלכותיו תפוצתו ו, על וירוס הקורונה –הסרטונים שפורסמו השנה לשני נושאים בלבד 

על שנלוו אליה מגיפה והסגרים ללא התייחסות להשלכות הרוחב של האך  דיותהמיי

הקופה בחרה להשקיע ניכר כי . חודש רמדאןמהלך תזונה בו; בריאות הנפש והגוף

מבוטחים שאינם שולטים אך  ,למבוטחיהו של מידע רב הנגשתלשם ניכרים משאבים 

 שירות זה.הנות מיכמעט שלא זוכים ל עבריתשפה הב

 כלכי  ,שערכנו עולהדיקה מב: ליין" ויישומון "כללית" בסמארטפון-אתר "כללית און .ג

רבים  .ניתנים בשפה העברית בלבד שמעניקה הקופההאישיים  המקוונים םשירותיה

ליין" -"כללית אוןכוללים הפניה לביצוע פעולות באתר  הקופהמדפי המידע באתר 

. הפניות אלה מובילות ל"עמודי כניסה למערכת" הכתובים ויישומון "כללית" בסמארטפון

בעברית, ללא אפשרות המרה לערבית. גם לאחר הכניסה לממשקי השירות באמצעות 

 פרטי משתמש לא מופיעה כל אפשרות כזו. 

, וביקשנו לדעת הקופהלמוקד פניות הציבור של פנינו  זהמקומם על מנת לאמת ממצא 

שלושה מוקדנים האישיים ניתנים גם בערבית. מתוך  המקווניםהקופה האם שירותי 

של ממשקי אין כל הנגשה ידעה להשיב כי רק האחרונה  ,אליהם הועברה שיחתנו שונים

  לדוברי השפה הערבית.השירות 

יקציה לצורך יעזר באתר ובאפלכתוצאה מכך, מי שאינו שולט בשפה העברית לא יכול לה

זימון וביטול תורים, התייעצות בכתב עם רופא, חידוש ביצוע פעולות בסיסיות דוגמת 

יודע אישיים. מי שאינו  ועדכון פרטי לקוח מרשמי תרופות, בקשת התחייבות רפואית

תוכנית קבל מידע הנוגע לזכאויות האישיות שלו כמבוטח בלגם לא יכול קרוא בעברית 
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לעקוב אחר ו בדיקות שעבר ולהבין את משמעותןתוצאותיהן של במסוימת, לצפות ביטוח 

דוברי ערבית אף יתקשו להבין היכן יוכל לעיין . אלהוכיוצא בתשלומים שביצע לקופה 

בתוצאות בדיקות הדימות שעברו או  והיכן מבררים את תוקפם של מרשמי תרופות. 

הזמנת תור לרופא לבין הזמנת תור למרפאת בדומה, יקשה עליהם להבין כיצד להבחין בין 

אלה גם לא אחיות, או כיצד להגיש בקשה להתחייבות רפואית לקראת ניתוח. מבוטחים 

כאשר  כיצד לקבל ייעוץ מקוון מרופא, למשל ידעו כיצד למלא פנייה מקוונת לרופא או

 ילדיהם מתעוררים מכאבים בלתי מוסברים באמצע הלילה.

  ונים והותרת האוכלוסיה הערבית מאחורהמעבר לשירותים מקו

מגוון תחומים השימוש בשירותים מקוונים לצורך קבלת מידע וביצוע פעולות הנוגעות ליקף ה .2

, משכללים ומרחיבים מוסדותארץ ובעולם בך ומתעצם מיום ליום. הולבחיים, ובריאות בפרט, 

לשירות, לפשט את  וארגונים את שירותיהם המקוונים במטרה להקל את הנגישותרשויות 

אדם וממון הכרוכים במתן שירות פיזי. בנוסף, למעבר -השימוש בו ולחסוך זמן ומשאבי כוח

פערים מעמדיים ותרבותיים, הגורמים לחוסר צמצום לשירותים מקוונים פוטנציאל משמעותי ל

שוויון בקבלת שירותים בקרב קבוצות אוכלוסייה מסוימות אשר נגישותן לשירותים פחותה 

. מחסור בנותני שירות הדוברים את שפתםו ותשירהשל מיקום גיאוגרפי המרוחק מאזורי ב

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

 פעמית ומרוכזת בתשתית הממשק המקוון.-השקעה חד

שכלול מה. ומידע שירותיםחור בתהליך הדיגיטציה של ולים כללית לא נותרה מאת חקופ .3

פרנסיה מודעים מפרסומיה הרבים העוסקים בנושא, ניכר כי ו המואץ של שירותיה המקוונים

, מאוד עבור קהל לקוחותיה תלכך שזמינותם של מירב שירותיה במרחב האינטרנטי משמעותי

ות זאת, למר. וכי אלה הפכו לאמצעי מרכזי וחיוני למיצוי זכויותיהם הבריאותיות והביטוחיות

העברית, שעה שלקהל  ידוברהמבוטחים שירות לבעיקר הופנו בתחום הקופה  שנקטההצעדים 

 .ביותרוחלקיים  , דליםמצומצמיםמקוונים שירותים  מספקת הקופה דובר הערבית

ערבים תושבי  מיליון 1.3-בקופ"ח כללית מבוטחים כ, המוסד לביטוח לאומיעל פי נתוני ודוק.  .4

-במדינה וכהמבוטחים בקופות חולים שונות  תהערביהחברה מבני  71%-כ, המהווים ישראל

 שנזקקים למידע ולטיפול רפואי אינםהערבים  מהמבוטחיםרבים . מכלל מבוטחי הקופה 30%

תופעה זו, הנכונה ובוודאי שאינם יודעים קרוא וכתוב בה. , שפה העברית על בוריהשולטים ב

 את תושבי ירושלים המזרחית.ת יתר שאלכלל החברה הערבית, מאפיינת ב

אלצו ייהקופה המקוונים מהם את השימוש בשירותי מונע מבוטחים ערבים שחסם השפה  .5

מכיוון  .בהמתנה ממושכתלא פעם אשר קבלתו כרוכה  ,לפנות למוקד הטלפוני של הקופה

ממשקיה המקוונים, שמציעה הקופה במספק את מלוא השירותים  ואינ המוקד הטלפוניש

תוך  להגיע באופן פיסי למרפאה המטפלת בהם,צבים תכופים בהם ייאלצו מבוטחים מ יתכנו

שירות אשר מבוטחים דוברי עברית  –לקבל את השירות המבוקש  כדיהפסד שעות עבודה, 

זוהי  בשתי לחיצות כפתור.טרחה, כל ללא מכל מקום בארץ ובעולם, כולים לקבל בקלילות י

 אפליה ברורה.
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 את כלל שירותיה לערבית  חובת הקופה להנגיש

פוגע אנושות ערבית, שפה בעלת מעמד מיוחד במדינה, דוברי ל והמידעאי הנגשת השירותים  .6

החלות עליה כרשות  וסותר את הוראות הדיןלבריאות ולכבוד, בזכותם החוקתית לשוויון, 

  ניזונה מכספי מבוטחיה.שציבורית 

חובתה של רשות ציבורית לספק שירותים לתושבי ישראל הערבים בשפה הערבית והגנה על  .7

קופת זכותו של אדם לשפתו נדונו ארוכות בפסיקת בית המשפט העליון והוכרעו זה מכבר. 

חייבת להבטיח  -שמעמדה כגוף ציבורי הוכרע זה מכבר בפסיקה, כפי שיפורט בהמשך  –חולים 

ה, ולהנגישם במלואם לשפה הערבית. חדלונה מלעשות כן פוגע אנושות שימוש שוויוני בשירותי

ביכולתם ליהנות מהשירותים שהיא , ומחבלת של מבוטחיה הערבים יותיהם החוקתיותבזכו

עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל  4112/99מספקת  )ראו למשל בג"ץ 

 8031/12( )להלן: "עניין עדאלה"(; בג"ץ 2002)393( 5, פ"ד נו)יפו-אביב-ואח' נ' עיריית תל

נאשף  4926/08(; ע"א 5.6.2014)פורסם בנבו,  המוקד להגנת הפרט נ' מנכ"ל הביטוח הלאומי

סאלח נ' מנכ"ל   4069/19(; בג"ץ 9.10.2013)פורסם בנבו,  נ' הרשות הממשלתית למים ולביוב

 ((. 18.6.2019)פורסם בנבו,  משרד החינוך

יה דוברת הערבית  נובעת הן מעקרונות ילהנגיש את שירותיה לאוכלוסקופה חובת הונדגיש, כי  .8

המשפט הציבורי והן מחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים, 

, אשר תחולתו אינה מוגבלת לגופים פרטיים. חובת הנגשת השירותים לערבית 2000-התשס"א

בית במדינה, שפה שהוכרה כשפה רשמית בישראל ושניחנה נובעת אף ממעמדה של השפה הער

ב"מעמד נעלה במיוחד", אשר יש לייחס לו את מלוא המשקל בעת הפעלת סמכויות שלטוניות 

)פסק דין מיום  פלונית נ' באולינג גן שמואל בע"מ 29062-10-15; ת"א 13)עניין עדאלה, פסקה 

 אינה רשאית להתעלם מכך. ים כללית גוף ציבורי אחר, גם קופת חול((. ככל 10.6.2019

. לא כאשר השירות הניתן לציבור הוא שירות חיוני העוסק בזכויות יסודכך בכלל, וכך בפרט  .9

את עקרון השוויון  1994-חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"דל 1בסעיף  המחוקק הגדירבכדי 

לים לספק את כל חוהאת חובתן של קופות מפורשות  , וקבעויסודאשר בעקרונות הכאחד מ

המחוקק חזר  (.חוק)א( ל21סעיף ) ללא כל הפליהשירותי הבריאות להם זכאים מבוטחיהן 

)א( 4בסעיף שקבע איסור מיוחד על הפליה במתן טיפול רפואי והדגיש חובה זאת באמצעות 

 .1996-חוק זכויות החולה, תשנ"ול

גינות כלפי הבסבירות ובשוויון, לנהוג ב חוליםהות קופבתי המשפט שבו ועיגנו את חובתן של  .10

כך למשל, ת. ומספק הןאותו שבאופיו הציבורי המובהק של השירות חובה שמקורה , ןמבוטחיה

, ]פורסם בנבו[ קופת חולים מאוחדת –שטרית  1091/00ע"ע )ארצי( בבית הדין לעבודה נפסק ב

 :"(עניין שטרית)להלן: " (2000) 27-24 ,5פד"ע לה 

מדברים אנו בקופת חולים, שעה שהיא מופקדת על מתן שירותי כן, עת -כי-הנה"
-מדברים אנו ברשות ציבורית, עליה חלות אמות... בריאות לתושבי המדינה

המידה של המשפט הציבורי והמינהלי, ובהן היא מחויבת כלפי החברים בה 
פי דין ומתוקף הדין -בכלל, ובשירות אותו היא נותנת להם בפרט, על

ל קופת החולים החובה להגשים את תכליתו של חוק הבריאות . עוהוראותיו
לנהוג בסבירות, בהגינות, בשוויון מתוך הקפדה על כבוד האדם ועל ומטרתו, 
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של  הלפסק דינ 26פסקה , שטריתעניין ). "כבודו של החבר הבא בשעריה
  (.ת ארדהשופט

 )ההדגשות הוספו(.

להלן:  (19.3.2014פורסם בנבו ))] גילגור –מכבי שירותי בריאות  33066-11-12ע"ע )ארצי( ב .11

 שב בית הדין על העיקרון: "(עניין גילגור"

, ממומנות קופות החולים מכספי הציבור, והן לפי דין ומכוח הדיןבפעולתן "
בגדר 'גוף מבוקר' כמשמעותו בחוק מבקר המדינה..., ו'גוף נתמך' כמשמעותו 

היותה רשות ציבורית הניזונה בחוק יסודות התקציב... ל 32של מונח זה בסעיף 
מכספי הציבור, חלים על קופת החולים, בהתנהלותה עם המבוטחים 
וכלפיהם, עיקרי הצדק הטבעי, כללי המשפט המינהלי ודיני הביטחון 

  (.ארד הנשיאה )בדימוס(של  הלפסק דינ 26פסקה , גילגורעניין ) "...הסוציאלי

 (.במקור)ההדגשות 

)פורסם בנבו,  מכבי שירותי בריאות נ' אייל קוצ'ינסקי 20139-09-15ע"ע )ארצי( ושוב, ב

 :"(קוצ'ינסקיעניין להלן: ") (26.06.2018

קופות החולים, ודאי בכל הנוגע לשירותים שהן נותנות במסגרת סל ... "
בגדר גופים הממלאים תפקיד הבריאות, לרבות גביית דמי ההשתתפות, הן 

 "מכוח חוק הבריאות –תן שירותי בריאות לכלל הציבור, על פי דין מ –ציבורי 
  (.פליטמןו של הנשיא )בדימוס( לפסק דינ 10פסקה , קוצ'ינסקיעניין )

 )ההדגשות הוספו(.

בג"ץ באף בית המשפט העליון קיבע את מעמדן של קופות החולים כגוף ציבורי. כך נקבע  .12

 :"(עניין ניב)להלן: " (2001) 699, 663( 6פ"ד נו), ניב נ' בית הדין הארצי לעבודה 6845/00

קופת חולים אין היא כשאר מעסיקים במדינה. לא זו בלבד שמעסיקה היא "
 – פי דין-על –נותנת היא שירות ציבורי וחיוני עשרות אלפי עובדים, אלא ש

אכן, קופת חולים היא גוף ציבורי במלוא משמעותו של למיליוני מבוטחים... 
של  ולפסק דינ 48פסקה , עניין ניב). ")מבחינה חברתית ולאומית(המושג 
  (.חשיןהשופט 

החיוניות שבהנגשה לשונית של שירותי בריאות אינו זר אף למשרד הבריאות. חוזר מנכ"ל  .13

מספר חוזר המנהל הכללי " )התאמה והנגשה תרבותית ולשונית במערכת הבריאותבנושא "

"(, עוסק בחשיבות ההתמודדות של חוזר המנכ"ל" או "החוזרלהלן: ", 03.02.2011, 7/11

עם השפעתם של הבדלים  , כמובן קופות החוליםלרבות , שירותי בריאותגורמים המספקים 

ועל  ,תרבותיים ולשוניים ושל הטרוגניות חברתית על בריאותן של אוכלוסיות שונות בישראל

בקש החוזר להביא לצמצום פערי הבריאות קושי במיצוי זכויותיהן הבריאותיות. בין היתר, מה

ולשפר את הנגישות הלשונית והתרבותית במוסדות ובארגוני בריאות, בשל כך שנגרמים 

 ובתוכם קופות החולים. 

מסמכים, נהלים, טפסים ואתרי של לערבית בהתאם, קובע החוזר כסטנדרט את תרגומם  .14

בה ברורה ומפורשת את הדרישה שכל (. החוזר אף קובע כחו3)ר' חוזר המנכ"ל, פרק  אינטרנט

 אלימות במשפחה ועוד בנושאי קידום בריאות, רפואה מונעת, כתובמידע וכל  חומר מינהלי

אתרי . כן מורה החוזר על הנגשת בכתב ובשפתםיועמד לרשותם של מבוטחים ומטופלים 
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 זכויותנוגע לועל הכללת מידע בשפה זו בהאינטרנט של ארגוני ומוסדות בריאות לקוראי ערבית, 

 .י' בהתאמה(-, סעיפים ג', ה' ו3.1פרק -וכדומה )ר' תת בסיסיות, שירותי ליבה, כתובת לפניות

לאוכלוסיה הערבית מפר מקוונים של שירותים של מידע מקיף ומכל אלה עולה, כי אי הנגשתם  .15

 הערבית. בזכויות היסוד של ציבור מבוטחיה דובריפוגע אנושות , והדיןפי על חובות הקופה את 

תרגום מלא של כלל שירותי קופת חולים כללית נבקשך לפעול בהקדם וללא דיחוי לאשר על כן  

למבוטחיה הערבים, לרבות כל המידע המופיע באתר הקופה, כל שירות מקוון שהיא מציעה וכן כל טופס 

 .דיגיטלי

 נודה להתייחסותך המהירה.

 בכבוד רב ובברכה, 

 
 טל חסין, עו"ד

 mankal@moh.health.gov.il  "ל פרופ' חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות, בדוא :העתקים
 pkupot@moh.gov.il משרד הבריאות, בדוא"ל , לפיקוח על קופות חולים ושירותי בריאות נוספיםהאגף 

 smadarco@clalit.org.il"ל היועץ המשפטי, שירותי בריאות כללית, בדואעו"ד אייל זליכה, 
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