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 1291/20בג"ץ  בבית המשפט העליון
 גבוה לצדקהמשפט הבשבתו כבית 

 
 

 ח. ק.. 1 העותרים:

 ג. י.. 2

 ג. י.. 3

 580325363העובדים מען )מען עמותה לסיוע לעובדים(, ע"ר ארגון . 4

 580011567, ע"ר בישראל לזכויות האזרח. האגודה 5

ו/או אבנר  דן יקירור ו/או עביר ג'ובראן דכוכולם ע"י ב"כ עוה"ד 
מור -ויס ו/או גיל גן-ו/או שרון אברהם פינצ'וק ו/או עודד פלר

ו/או  ו/או רוני פלי ו/או משכית בנדל ו/או טל חסין אן סוצ'יו ו/או
 סנא אבן ברי

 מהאגודה לזכויות האזרח בישראל
 9153102 ירושלים, 53262 ד"ת, 15 חרוצים ידרח' 

  02-6521219פקס:  ,0502205526נייד  ,02-6521218טלפון: 
 Abir@acri.org.ilדוא"ל: 

 -נ ג ד  -

 הישראלי שירות התעסוקה  המשיב:

 המשפטים משרד, המדינה פרקליטות י"ע
 , ירושלים29דין -רח' סלאח א

 02-6467011פקס:  ;02-6466590טל: 
 

 יעתירה למתן צו על תנא

 :טעםמוגשת בזאת עתירה למתן צו על תנאי, המורה למשיב לבוא וליתן 

 ,תושבי ירושלים המזרחיתמלדורשי עבודה חדשים  בשפה הערבית יםשירות יספק לא מדוע .א

 התעסוקה שירות לשכת)להלן:  בירושלים 21התעסוקה ברחוב יפו שירות לשכת הפונים אל 

ניתנים ה יםשירותלאופן שווה ובאותה רמה ב(, העיר במערב הלשכהאו  ירושליםרחוב יפו ב

 שולטים בשפה העברית. הפונים ל

רחוב יפו ב התעסוקהשירות  ט פקידים דוברי השפה הערבית לעבודה בלשכתומדוע לא יקל .ב

, כדי לאפשר מתן שירות מקצועי, שווה יציב מתורגמנים מקצועיים בלשכה ולחלופין ,ירושליםב

 שולטים בשפה העברית.  אשר אינם ,וברמה גבוהה לפונים מתושבי ירושלים המזרחית

בשפה בשפה העברית ו ,שירות התעסוקה הישראלישל  באתר האינטרנט םפרסא ילמדוע  .ג

שירות בלשכת דורשי עבודה חדשים תושבי ירושלים המזרחית זכאים לקבל שירות כי  ,הערבית

 התעסוקה ברחוב יפו בירושלים.
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 התשתית העובדתית

 מבוא

אוכלוסיית תושבי ירושלים בפני  המשיבציב עניינה של העתירה הוא במחסום השפה שמ .1

התעסוקה שירות לשכת אמצעות המזרחית, המבקשת לממש את זכותה לביטחון סוציאלי ב

ברחוב יפו בירושלים. מדובר באוכלוסייה שאחוז העוני בה מהגבוהים במדינה, הנסמכת על 

 ואשר רובה אינה דוברת עברית. ,שירותי הרווחה

. עד 21ברחוב יפו  הוהשניי ,49ת בוואדי אלג'וז תעסוקה. האח בירושלים פועלות שתי לשכות .2

השירות בשתי הלשכות. תושבי ירושלים  יבין מקבל הייתה הפרדה מוחלטת 2018חודש יוני 

התעסוקה בוואדי אלג'וז; תושבי שירות בלשכת  אך ורקהמזרחית )הפלסטינים( קיבלו שירות 

התעסוקה שירות ורק בלשכת יהודים, קיבלו שירות אך תושביה הירושלים האחרים, בעיקר 

 ברחוב יפו. 

מנהל אגף לשכות רשות  'אבו עודה נ 1326/17בבג"ץ  21.6.2018מיום המדינה במסגרת תגובת  .3

, נמסר כי בהתאם לחוות הדעת של היועץ המשפטי (בג"ץ אבו עודה :להלן)ה האוכלוסין וההגיר

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

בלשכות שירות התעסוקה הפרושות  שירות מלאזכאים לקבל " תושבי ירושלים המזרחית

 בירושלים אמורכ(. הוספו ות מכאן ואילךההדגשכל ) (ההנחיה החדשה)להלן:  "במערב העיר

כי מטעמים שונים רק דורשי עבודה חדשים יוכלו עוד נמסר, יש עוד לשכה אחת ברחוב יפו. 

וכי לאחר תקופה תיבדק השפעת ההנחיה מבחינת  ,במערב העיר הלקבל את השירות בלשכ

איכות השירות הניתן בהן מן ההיבטים של התאמת המשאבים לעלייה תפקוד הלשכות ו"

  ".הפונים, הצורך בתגבור בכוח האדם ככל שיימצא, וההיבטים הנוספיםהצפויה במספר 

"פיתוחה וחיזוק  – ירושליםעסק בו 2019ביוני  2ביום , שפורסם המיוחדדוח מבקר המדינה  .4

כי גורמים בכירים העלה  – (המדינה מבקראו  המדינה מבקר דוחמעמדה של ירושלים" )להלן: 

הדעת של היועץ המשפטי של שירות התעסוקה, ותמכו חוות מ סתייגוהבשירות התעסוקה 

יועץ המשפטי להמשנה ואולם,  בהמשך ההפרדה הקיימת במתן השירות לפי שיוך אתני.

אין מקום ולא ניתן משפטית לאסור על "קבע כי  ,חוקתי(, אשר נדרש לסוגיה-לממשלה )ציבורי

ת בלשכת שירות תושבי מזרח ירושלים המשתייכים לאוכלוסייה הערבית לקבל שירו

 ." התעסוקה הנמצאת במערב העיר

ומלא שוויוני על מנת למנוע מתושבי ירושלים המזרחית לקבל שירות  וככל יכולת העשהמשיב  .5

מההנחיה במערב העיר התנערה הלשכה  . כפי שנפרט בהמשך, במשך כשנהבמערב העיר בלשכה

רק ו אך בלשכה בוואדי אלג'וז,ירות ש תלקבלפלסטינים  ה באופן קבוע פוניםוהפנת ,החדשה

נציגי ארגון  תהתערבול הפונים זכו . רק במקרים בהםבשל היותם תושבי "מזרח העיר"

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

ההנחיה החדשה  עם המשיבבויות ת. לאחר התכלשכהפונים בקלטה בקשת ההחדשה, נ

פורסם עדיין מבאתר  ;שירות התעסוקההאינטרנט של אתר לא עודכנה בעד כה אך  ,עההוטמ

 בוואדי אלג'וז.שכת שירות התעסוקה לכי תושבי ירושלים המזרחית מקבלים שירות רק ב
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פונים הגם שהתושבים הפלסטינים זכאים לקבל שירות בלשכה במערב העיר, בפני ה .6

לתושבי להעניק סירבה מחסום השפה. הלשכה  ה, ניצב עתהבלשכ נקלטוש ,הפלסטינים

שירות בשפה הערבית, ואף ציינה באופן מפורש באמצעות דובר שירות ירושלים המזרחית 

רמת השירות שיקבל דורש העבודה שאינו דובר את השפה העברית בלשכת כי " ,התעסוקה

היועץ שך ע"י ." דברים אלו חוזקו בהממערב העיר תהיה פחותה באיכותה וביכולת לסייע לו

לספק במערב העיר התעסוקה  שירות מחובת לשכתאשר התנער  ,המשפטי של שירות התעסוקה

ציין מפורשות כי תושבי ירושלים המזרחית שאינם דוברי עברית יכולים שירות בשפה הערבית, ו

 .שם יזכו לשירות שוויוני ,לפנות ללשכה בוואדי אלג'וז

 דינההתחייבות הממתוכן את  מרוקןמערב העיר ב הבשפה הערבית בלשכהעדר שירות נגיש  .7

 ,ציבורי(-, מנוגדת לחוות הדעת של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )חוקתיעודה אבובבג"ץ 

, לשפה ,לכבוד, לשוויון , תושבי ירושלים המזרחיתרשי עבודה חדשיםוופוגעת בזכותם של ד

 .לביטחון סוציאליו לפרטיות

 צדדיםה

בית חנינא. שכונת מתגורר בהעותר  .תושב ירושלים המזרחיתהוא  ___________, 1עותר ה .8

מאוניברסיטת ביר זית. כיום הוא  ההוא אקדמאי בעל תואר ראשון בפסיכולוגיה וסוציולוגי

 .Glocal International Development בתכנית סטודנט לתואר שני באוניברסיטה העברית

 מחלה שמגבילה את כושר העבודה שלומלימודים מתקיימים בשפה האנגלית. העותר סובל ה

מקבל דמי כיום הוא . האחרון ל המחלה פוטר מעבודתו כמלצר בבית מלון בחודש דצמברבשו

. שפת 2020תייצב בלשכת התעסוקה ברחוב ביפו החל מחודש ינואר אבטלה. לצורך כך הוא מ

. בשל העדר שירות בלשכת שירות ט בשפה העבריתלוש אינוהוא והאם של העותר ערבית, 

 התעסוקה בשפה העברית הוא מקבל שירות בשפה האנגלית. 

. בני הזוג _______ 3נשואה לעותר  .שבת ירושלים המזרחיתתוהיא , ________,  2ת העותר .9

כיום . 2018התעסוקה ברחוב יפו בירושלים בחודש יולי  שירות התחילו להתייצב בלשכת

, השולט 3בן זוגה, העותר ואילו , מתייצבת בלשכה פעם בחודש דוברת עברית, הנ, שאיהעותרת

ביום ההתייצבות  לאשתו מתלווה 3פטור מהתייצבות. העותר  ברמה בינונית בשפה העברית,

, הפקידה שם , בתקשורת בינה לביןלפי זמינותו ויכולתו ,בלשכה ומסייע לה הקבוע שלה

 . הדוברת עברית

פועל בזירת יחסי העבודה כארגון עובדים כללי המאגד עובדים  ,ארגון העובדים מען, 4 רהעות .10

פועל לסייע לעובדים ולמבקשי וחתום על הסכמים קיבוציים מיוחדים בענפים שונים, ובנוסף 

לביטוח לאומי, פועל לקידום תעסוקת  ובמוסדעבודה במימוש זכויותיהם בשירות התעסוקה 

 .הדין לעבודה בבתי נשים, ועוסק בייצוג וליווי משפטי

עמותה הפועלת להגנה על זכויות האדם  היא ,בישראל אגודה לזכויות האזרחה, 5 העותרת .11

ולקידומן, ובכלל זה הזכות לשוויון, לכבוד ולהליך הוגן. בין היתר עוסקת האגודה בקידום 

ירושלים המזרחית ומניעת הפרתן, ופועלת להביא לשיפור בהיקף ובאיכות זכויות תושבי 

 השירותים הממשלתיים והעירוניים הניתנים להם. 
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( שירות התעסוקה הישראליאו  שירות התעסוקה)להלן:  יישראלה התעסוקה שירות ,המשיב .12

, ואחראי, בין 1959-התשי"ט ,תאגיד סטטוטורי שהוקם מכוח חוק שירות התעסוקההוא 

 .עבודהלווך ישירותי השמה ותהשאר, על 

העתק מתצהירו של מר מוהנד ענאתי, תחקירן השטח של האגודה לזכויות האזרח מצורף 

 .1ע/ ומסומן

של עו"ד יעל פרנקל, עובדת לשעבר של ארגון העובדים מען, מצורף ומסומן  מתצהירההעתק 

 ;2ע/

 ;3ע/ מצורף ומסומן 1העתק מתצהירו של העותר 

 ;4ע/מצורף ומסומן  2העתק מתצהירה של העותרת 

 . 5ע/מצורף ומסומן לעברית ותרגומו  ______העתק מתצהירה של גב' 

 הפלסטינית בירושלים המזרחית ההאוכלוסייייחודה הסוציאלי והלשוני של 

המשפט, השיפוט "כבשה ישראל את ירושלים המזרחית, והחילה על האזור את  1967בשנת  .13

נעשו באמצעות במקום והמינהל של המדינה". הרחבת גבולות העיר והחלת החוק הישראלי 

ניתן רישיון לישיבת קבע בישראל  ירושלים המזרחית תיקוני חקיקה, צווים והכרזות, ולתושבי

לצד המשפט הישראלי, שהוחל בעקבות הסיפוח, . 1952-על פי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב

  גנות מכוח הוראות משפט זכויות האדם הבינלאומי.גם החלות שבי ירושלים המזרחית על תו

של המוסד  ח העוניירושלים. לפי דומתושבי העיר  38% -תושבי ירושלים המזרחית מהווים כ .14

חיות מתחת לקו מכלל המשפחות הפלסטיניות בירושלים  72% -כ 2018 לשנתטוח לאומי ילב

 .הפלסטינים בירושלים חיים מתחת לקו העונימהילדים  81% -ו העוני

האוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים חיה בעוני קשה, ומופלית בכל כי  בעדוח מבקר המדינה ק .15

בע, כי המענה של רשויות המבקר ק. עיר והמדינה כולהתחומי החיים יחסית לתושבי מערב ה

אינן פועלות די על מנת לשפרו, "הן  ביותר:ולקוי בירושלים חלקי הפלסטינים לגבי המדינה 

חלק שני,  דוח מבקר המדינה,) ".אינן מממשות את אחריותן על פי דין ובמקרים מסוימים אף

  .(שער שלישי

רוב תושבי ירושלים המזרחית אינם שולטים בשפה העברית. חלקם שולט אך ורק בשפה  .16

רוב בתי הספר שמשרתים את תושבי ירושלים המזרחית הדבר נובע בעיקר מכך שהערבית. 

מעט לומדים והמקבילה לבגרות,  –התאוג'יהי  – לומדים לפי תוכנית הלימודים הפלסטינית

 מאוד עברית אם בכלל. 

 ראו:

ונתונים , ירושלים המזרחית עובדות 0ירושלים מציגה: אפליה מגיל  האגודה לזכויות האזרח,

2019; 

 .2019, ינואר נתונים מרכזיים מזרח ירושליםעיר עמים, 

https://www.mevaker.gov.il/he/publication/Articles/Pages/2019-Jerusalem.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.mevaker.gov.il/he/publication/Articles/Pages/2019-Jerusalem.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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החובה המוגברת ו ,למעמדה המיוחד של השפה הערביתבדוח המיוחד חס התיימבקר המדינה  .17

תושבי ובאופן מיוחד ל ,לשפה הערבית של משרדי הממשלה השונים להנגיש את שירותיהם

  :ירושלים המזרחית

השפה הערבית בעלת מעמד מיוחד במדינה והיא שפתו של המיעוט הגדול " 

בה. חשוב שהשירותים שמציעים משרדי הממשלה באתרי האינטרנט 

יינתנו גם בשפה זו, בין היתר כדי להבטיח שוויון, כדי לספק שירותים 

כאשר מדובר בתושבי ישה לרשויות המדינה. ראויים וכדי להקל את הג

קרית ולעיתים היחידה היא ערבית, גוברת ימזרח ירושלים, ששפתם הע

לעניין זה יש לציין כי על פי  החשיבות למתן מכלול השירותים בערבית.

מהתלמידים בבתי הספר במזרח העיר אינם  95%-נתוני הממשלה יותר מ 

ילאי העבודה במזרח ירושלים אינן שולטים בשפה העברית, ורוב הנשים בג

שם, )שותפות בכוח העבודה בישראל ואינן חשופות לחברה הדוברת עבר." 

 (.25עמ' טיפול המדינה במעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושלים, 

על הרשויות חובה מוגברת להנגיש את שירותיהם לתושבי ירושלים המזרחית , בט זהיה לסיכום .18

מתושבי העיר  38%עובדה שתושבי ירושלים המזרחית מהווים בשפה הערבית, הן לאור ה

מעמדה של השפה הערבית במדינה. אי  והן לאור ;אינם שולטים בשפה העברית אשרירושלים, 

 הנגשה לשונית של השירות לשפה הערבית משמעה חסימת הגישה אליו.

 הדרה מהלשכה ומחסום השפה –הפלסטינים  שירות התעסוקה ותושבי ירושלים המזרחית

בעומס הרב ובתנאי ההמתנה הקשים והצפיפות מהם סובלים באופן יום  עסק אבו עודה בג"ץ .19

המזרחית,  התעסוקה בוואדי אלג'וז בירושליםשירות יומי באי לשכת רשות האוכלוסין ולשכת 

לחוות נמסר, כי בהתאם  21.6.2018יום מהמדינה תגובת שחולקות את אותו מבנה. במסגרת 

הדעת של היועץ המשפטי לשירות התעסוקה, אשר אושרה על ידי המשנה ליועץ המשפטי 

זכאים לקבל שירות מלא בלשכות " תושבי ירושלים המזרחיתחוקתי(, -לממשלה )ציבורי

בירושלים כאמור, . היו סגורות בפניהםאז ", שעד שירות התעסוקה הפרושות במערב העיר

התחייבות זו  בלבד, אחת בוואדי אלג'וז והשנייה ברחוב יפו.קיימות שתי לשכות תעסוקה 

היוותה חלק מפיתרון בעיית העומס בכניסה למבנה המשותף בוואדי אלג'וז. חשוב מכך, היא 

ניתנה לאור העדר כל בסיס משפטי לקיומה של הפרדה בשירות לפי שיוך אתני בלשכות 

 התעסוקה בעיר. 

  .6ע/מצורף ומסומן  עודה אבובבג"ץ  21.6.2019מיום ת המדינה העתק מתגוב

בין גורמים בכירים בהנהלת כי הייתה מחלוקת  צוין בעניין ירושלים, המדינהמבקר ח דוב .20

חוות הדעת של היועץ המשפטי של שירות ממסקנות  הסתייגועסוקה, אשר תהשירות 

 התבקש. על רקע המחלוקת, ותמכו במתן שירות נפרד לתושבי ירושלים המזרחיתהתעסוקה, 

. המשנה ליועמ"ש לממשלה בסוגיהלהכריע חוקתי( -יועץ המשפטי לממשלה )ציבוריהמשנה ל

ים לתושבי ירושלים לאסור מתן שירות ואין בסיס חוקי שמכוחו ניתן אין מקוםכי  ,קבע

חוות ח מבקר המדינה, לדו בהתאםכי  ,. יודגשברחוב יפוהתעסוקה שירות בלשכת  המזרחית

תושבי ירושלים, כי  קובעת ,עד כה , אשר לא פורסמהשירות התעסוקההדעת של יועמ"ש 
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להלן דבריו , יהודים כערבים, זכאים לשירות בשתי הלשכות בוואדי אלג'וז וברחוב יפו

 :של מבקר המדינההחשובים 

פנה תושב מזרח העיר ללשכת שירות התעסוקה הנמצאת במערב  2017ביוני "

העיר. בעקבות  חפנתה אותו ללשכה במזרירושלים לצורך קבלת שירות, וזו ה

נתן היועץ המשפטי של שירות התעסוקה חוות דעת תלונת התושב על כך, 

שלפיה כל תושבי ירושלים, לרבות שכונות מזרח העיר, רשאים להתייצב 

גורמים בכירים בהנהלת שירת התעסוקה הסתייגו . בשתי הלשכות בעיר

קש היועץ המשפטי של שירות , ולכן באותו החודש ביממסקנת חוות הדעת

התעסוקה לקבל חוות דעת של משרד המשפטים בנושא, וציין כי שירות אגב 

הפרדה בין האוכלוסיות ניתן גם ביחידות ממשלתיות נוספות, כמו רשות 

 האוכלוסין. 

חוקתי( במשרד -ץ המשפטי לממשלה )ציבוריעבעקבות בקשה זו קבע המשנה ליו

מקום ולא ניתן משפטית לאסור על תושבי מזרח אין : "2018המשפטים, ביוני 

לאוכלוסייה הערבית לקבל שירות בלשכת שירות  ירושלים המשתייכים

טיפול המדינה במעמדם האזרחי של  שם,) ."התעסוקה הנמצאת במערב העיר

 (.24עמ' תושבי מזרח ירושלים, 

 . 7ע/ח מבקר המדינה מצורפים ומסומנים של דו יםהרלוונטיעתק מהעמודים ה

כי לאחר ישיבה במשרד המשפטים, שהתקיימה , עודה אבולעתירה בבג"ץ עוד נמסר בתגובה  .21

, בה השתתפו נציגי היועץ המשפטי לממשלה ונציגי שירות התעסוקה, הובהר 5.6.2018ביום 

והוסכם לפעול בהתאם לחוות הדעת, וכי ההנחיה האמורה "הופצה לכלל לשכות התעסוקה 

הונחו בהתאם." כמו כן נמסר, כי מטעמים שונים רק דורשי עבודה  בירושלים ועובדי הלשכות

במערב העיר וכי לאחר תקופה תיבדק  וכלו לקבל את השירות בלשת שירות התעסוקהחדשים י

איכות השירות הניתן בהן מן ההיבטים של התאמת המשאבים השפעת ההנחיה מבחינת "

אדם ככל שיימצא, וההיבטים לעלייה הצפויה במספר הפונים, הצורך בתגבור בכוח ה

 (.עודה אבודינה לבג"ץ תגובת המל 12-10פסקאות ) ".הנוספים

נמסר כי  ,29.5.2019בתשובה לבקשת העותרים לבקשה לפרטים נוספים מיום ו ,באותו הליך .22

וחלה על "דורש  ,ההגדרה של דורש עבודה חדש היא בהתאם לנוהל הגדרות בסיסיות בהשמה

תועדה לו התייצבות מעל שנה מאז שהוגדר כלא פעיל, והגיע לאחת  ולאעבודה שאינו פעיל 

  מלשכות השירות על מנת לחדש את פעילותו", או עובד שאף פעם לא נקלט בלשכה. 

נמסר מספר תושבי ירושלים המזרחית שנקלטו בלשכה במערב העיר בתשובה לשאלה בעניין  .23

צאת בידי המשיבים אינה מאפשרת כי "מערכת הנתונים הנמ ,לבקשה לפרטים נוספים בתשובה

עוד ר." לערוך חיתוך בין תושבי מערב העיר לתושבי מזרח העיר שנקלטו בלשכה במרכז העי

 10)פסקה  ".דוברי ערבית בלשכה במערב העיר ניתן תקציב למינוי פקידיםכי לא "נמסר, 

 (.עודה אבולתשובה לפרטים נוספים בבג"ץ 

 , מצורף ומסומן29.5.2019מיום  ,עודה אבו, בג"ץ נוספים םלפרטי לבקשה מהתשובה העתק

 . 8/ע
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לתת שירות מלא  2018התעסוקה במערב העיר הייתה אמורה החל מיוני שירות לשכת , אם כן .24

, להתאים את המשאבים שברשותה ולתגבר ושבי ירושלים המזרחיתשי עבודה חדשים תרלדו

 לא נערכההלשכה  . יחד עם זאתהפוניםבכוח אדם במידת הצורך לאור העלייה הצפויה במספר 

לא מינתה פקידים כדי לקלוט את דורשי העבודה הפלסטינים שאינם שולטים בשפה העברית, 

 .דוברי ערבית או לכל הפחות הציבה מתורגמנים

כדי ליידע את התושבים אודות ההנחיה  וחמור מכך, שירות התעסוקה לא עשה מאמץ כלשה .25

העלו מציאות עגומה, לפיה  עובדים מען והאגודה לזכויות האזרחבדיקות של ארגון ה .החדשה

מאז שנכנסה ההנחיה החדשה  ,התעסוקה במערב העיר סירבו במשך שנהשירות פקידי לשכת 

בטענה לקבל דורשי עבודה חדשים פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית (, 2018לתוקפה )יוני 

בחלק מהמקרים בהם התערב ארגון  .לג'וזשהם יכולים לקבל שירות אך ורק בלשכה בוואדי א

את הפונים, אך סירבה להעניק להם שירות בשפה  הסכימה לקבל העובדים מען, הלשכה לבסוף

 . ונציגי ארגון מען במקרים אלו שימשו כמתורגמנים הערבית

לשמור על  )שביקש דורש עבודה חדש ,תושב ירושלים המזרחיתפנה  12.3.2019כך למשל, ביום  .26

התעסוקה במערב העיר, אך הפקידה סירבה לקלוט אותו והפנתה שירות , ללשכת צנעת פרטיו(

רק לאחר שעירב את עו"ד  להתקבאותו תושב  אותו ללשכת התעסוקה בירושלים המזרחית.

 במהלך השיחה, הפקידה לקלוט אותו בהתאם להנחיה החדשה.דרשה מוזו  ,פרנקל טלפונית

. , היות ואין פקידים דוברי ערבית שםכמתורגמנית בהליך הקליטה בלשכה עו"ד פרנקל שימשה

התעסוקה. הפקידה אשר לא שירות לפגוש פקידה בלשכת  התושבהתבקש  12.5.2019ביום 

דיברה ערבית לא הצליחה לתקשר איתו והוא שוב ניסה לערב את עו"ד פרנקל טלפונית, אך 

דרך אפקטיבית לעבודה וכי "לא מעניינת אותה" וטענה שזו לא  ,הפעם הפקידה סירבה לתיווך

 ההנחיה החדשה. 

האגודה לזכויות האזרח, תושב ירושלים מטעם תחקירן מר מוהנד ענאתי, פנה  3.6.2019ביום  .27

התעסוקה במערב העיר וביקש להירשם שירות המזרחית הדובר עברית שוטפת, אל לשכת 

אותו לפנות ללשכה בוואדי אלג'וז.  נחתההסירבה לקבלו ו הפקידהכדורש עבודה חדש שם. 

מזרח תושב "הפקידה אף הוסיפה, שיום קודם לכן הפנתה דורש עבודה פלסטיני נוסף, 

כי קיימת הנחיה  ,התעקש והסביר לפקידה מר ענאתי, ללשכה בוואדי אלג'וז. כאשר "ירושלים

חרונה כי , השיבה האלהתייצב גם במערב העירתושבי ירושלים המזרחית שמאפשרת לחדשה, 

אל לשכת שירות התעסוקה במערב העיר מיום מר ענאתי ". יצוין כי פניית אין דבר כזה"

  נענתה באופן דומה. 17.2.2019

למוקד המענה הארצי של שירות התעסוקה וביקש לברר האם מר ענאתי פנה  29.7.2019ביום  .28

דורש עבודה חדש מירושלים המזרחית יכול לקבל שירות בלשכה במערב העיר. הפקידה ענתה 

 אך ורקלו באופן חד משמעי כי לפי הרשום אצלה תושבי ירושלים המזרחית חייבים להתייצב 

כלשהו בלשכת שירות התעסוקה במערב וכי הם לא זכאים לקבל שירות  ,בלשכה בוואדי אלג'וז

 העיר.

 2019בחודש אוגוסט , הבהיר המשיב העותרים הארגונים פניית בעקבות, בהמשך שיתואר כפי .29

הוא מחויב להנחייה לאפשר שירות לתושבים הפלסטינים גם בלשכה במערב העיר. ואולם  כי

ה על העותרים אודות השלכות מחסום השפעתה נבקש להרחיב מחסום השפה נותר כשהיה. 

 ותושבי ירושלים המזרחית הפלסטינית. 
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עו"ד פרנקל, אשר במסגרת תפקידה בארגון העובדים מען ליוותה פונים פלסטינים תושבי  .30

ירושלים המזרחית ועזרה להם להיקלט בלשכת התעסוקה ברחוב יפו, מתארת בתצהירה את 

כה שאמורה לשרת גם החוויה הקשה אותה חווים הפונים, שאך מבקשים לקבל שירות מלש

 אותם. 

"פונים ]תושבי ירושלים הפלסטינים[ אשר לא שלטו בשפה העברית לא יכלו 

לקבל שירות בפועל, זאת מאחר שבלשכה במערב העיר אין פקידים דוברי ערבית 

או מתורגמנים ]...[. כך, במקרים אלו היה עליי להתערב ולבקש להיות נוכחת 

ש כמתורגמנית. מספר פעמים אף נתקלתי טלפונית בפגישות עם הפונה ולשמ

בהתנגדות הפקיד להיות נוכחת טלפונית בפגישה ורק לאחר מאמצי שכנוע 

 התאפשר לי לתרגם את השיחה בין השניים. 

דורשי עבודה שרצו לחזור למעגל העבודה, הביעו בפניי רצון להשתתף 

אך לא בהכשרות או רצו להסביר מצבם ומוגבלויותיהם בפני הפקיד המטפל, 

בשל מחסום השפה, דבר  םהצליחו להביע את עצמם, רצונותיהם ויכולותיה

שגרם לתסכול רב ואכזבה מהשירות ואף לאי קבלת שירות מהותי וענייני 

 (.2ע/." )תצהיר עו"ד פרנקל, מלשכת שירות התעסוקה במערב העיר

עברית  ולימד םשהוא למד בבית ספר בירושלים,  .אינו שולט בשפה העברית, למשל, 1העותר  .31

אל לשכת שירות התעסוקה  2020פנה באמצע ינואר העותר  .ברמה נמוכה ובסיסית ביותר

לא  ואברחוב יפו, וזאת בעקבות פיטוריו על רקע מצבו הרפואי ממלון קינג דיוויד בירושלים. ה

הבינה כי העותר דובר אנגלית, פקידה עם הפקידה שדיברה רק בעברית. כשהשוחח הצליח ל

הפנתה אותו לפקידה אחרת, אשר העניקה לו שירות בשפה האנגלית. למרות זאת, העותר היא 

הרגיש בסופו של יום כי הוא לא הצליח להעביר לפקידה את שאיפותיו לחזור אל מעגל העבודה 

 :ומגבלותיו. כך הוא מתאר את החוויה שלו

ה "אני רוצה לחזור אל מעגל העבודה והייתי רוצה שלשכת שירות התעסוק

תעזור לי למצוא עבודה שמתאימה למצבי הרפואי. אני חושב שהשפה מהווה 

מחסום בתקשורת עם הפקידים בלשכה. אילו היה פקיד בלשכה דובר ערבית, 

שמבין אותי, את השפה שלי, הייתי יכול להסביר לו בהרחבה ]על[ מצבי הרפואי, 

וי מקצועי את המוגבלות שלי כתוצאה מהמחלה, והוא היה יכול לתת לי ליו

 שיוכל להחזיר אותי אל מעגל העבודה."

 הוסיף:עוד  .32

שירות בשפה  ת"אני תוהה מדוע לשכת שירות התעסוקה ברחוב יפו, מספק

שירות חיוני בשפת האם שלי, השפה  תהעברית והאנגלית אך אינה מספק

 (.3ע/, 1הערבית, שפת המקום של חלק גדול מתושבי העיר." )תצהיר העותר 

, לקבל שירות בלשכה שירות 3העותר  ,פנתה יחד עם בן זוגה 2העותרת  2018בחודש יולי  .33

הפקידה שם סירבה לקבל אותה בשל היותה תושבת ירושלים תחילה התעסוקה ברחוב יפו. 

המזרחית, והפנתה אותה לקבל שירות בלשכה בוואדי אלג'וז. רק לאחר התערבות נציג ארגון 

ללשכה והתעקש בפני מנהל הלשכה  בן זוגהלו עותרתמיר, אשר התלווה לט למען, מר יואב ג

 שיש הנחיה חדשה וכי יש ליישמה, העותרת נקלטה בלשכה וקיבלה שירות. 
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להתייצב פעם בחודש בלשכה. לאור מחסום השפה, והעדר שירות בשפה  2העותרת כיום חייבת  .34

מתווך בינה לבין , אשר 3הערבית, היא נאלצת בדרך כלל להגיע ללשכה יחד עם בן זוגה, העותר 

הפקידה. בימים שבעלה אינו מצליח להתלוות אליה, היא נאלצת להתמודד לבד עם מחסום 

 מתוך תצהירה:השפה, והדבר גורם לה לאי נוחות ומבוכה גדולה. להלן 

"כשאני הולכת ללשכת התעסוקה לבד אני לא מצליחה לתקשר עם הפקידים 

שם כי הם לא דוברי השפה הערבית, והם גם לא יכולים לתקשר איתי. לא פעם 

ישבתי מול הפקידה והיא דיברה איתי ואני לא הצלחתי להבין אותה, דבר שגרם 

 (.4ע/, 2לי לתסכול ומבוכה." )תצהיר העותרת 

, אשר פנתה אל לשכת שירות התעסוקה ברחוב יפו בחודש ינואר ______גב'  כך גם בעניינה של .35

לצורך קבלת דמי אבטלה. תחילה הפקידים סירבו להעניק לה שירות והפנו אותה אל  2019

הלשכה בוואדי אלג'וז, רק בשל היותה תושבת ירושלים המזרחית. גם במקרה הזה, התערבות 

, אשר גב' ______מאז, בלשכה.  שומה של גב' _____הביאה לרינציגי ארגון העובדים מען, 

בשפה העברית, נאלצה לוותר על פרטיותה בביקוריה אצל הפקידה, בודדות מכירה רק מילים 

מפגש שאירע פעם בחודש, ולחפש אנשים זרים שיעזרו לה בתקשורת עם הפקיד, גם אם במחיר 

 -2019כתשעה חודשים )ינואר  של תרגום לא מדויק. כך היא מתארת את החוויה שלה שנמשכה

 (: 2019ספטמבר 

"בימים בהם הייתי חייבת לפגוש פקיד, פעם בחודש בערך, לא הייתי יכולה 

לתקשר עם הפקיד וזאת בשל מחסום השפה. אני גם לא יודעת אנגלית. הפקיד 

לא היה מתעניין אם הבנתי מה הוא אמר או לא. מהחשש הגדול שאאבד את 

תחילה לחפש מישהו בקהל שיכול לתרגם לי מה אמר דמי האבטלה, הייתי מ

הפקיד. לפעמים השומר היה מנסה לעזור לי ומפנה אותי לאיש ניקיון ערבי 

 בלשכה שיכול לעזור לי עם תרגום דברי הפקיד. 

אני זוכרת ששמעתי פעם על תוכנית לימודית שאפשר להעניק לפוני לשכת 

מידע אודות התוכנית. באותו התעסוקה. הייתי רוצה מאוד להשתתף או לקבל 

יום לא מצאתי מי שיתרגם לי ולא יכולתי לתקשר עם הפקיד. כתוצאה, לא 

, _____)תצהיר גב' יכולתי להשתתף לתוכנית או לקבל עוד פרטים אודותיה." 

 .(5ע/

אי הנגשת שירותי לשכת התעסוקה ברחוב יפו לשפה הערבית פוגעת בעותרים , פרק זה לסיכום .36

ובתושבי ירושלים המזרחית בכלל. היא פוגעת בזכותם לשירות שוויוני, מכבד ומונגש בפרט, 

שיש להם זכות משפטית בשירות  , תוך שמירה על פרטיותם. המדוברלשפה הערבית בלשכה

 לקבל. 

 המשיב עם המגעים

ל המשיב, וביקשו אהאגודה לזכויות האזרח בישראל וארגון העובדים מען פנו  1.8.2019ביום  .37

הנחות את כלל העובדים בלשכת התעסוקה במערב העיר אודות ההנחיה החדשה; לפרסם הן ל

ג'וז הודעה בשתי שפות עברית לאבלשכת התעסוקה ברחוב יפו והן בלשכת התעסוקה בוואדי 

וערבית, אודות ההנחיה החדשה; לקלוט פקידים דוברי השפה הערבית ללשכה ברחוב יפו, 
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לתקן ולעדכן את המידע המופיע  מקצועיים. כמו כן, ביקשו ורגמניםמתבה חלופין להציב ול

מירושלים  לפוניםבאתר שירות התעסוקה הן בשפה העברית והן בשפה הערבית, כך שיובהר 

 המזרחית שהם זכאים לקבל שירות בלשכה ברחוב יפו.

 .9ע/מצורף ומסומן  1.8.2019למשיב מיום הפנייה מ העתק

הדברים פורסמו סמוך לאחר מכן גם בעיתון "הארץ" )ניר חסון "תבואו עם מתורגמן: בלשכת  .38

מר דידי רוזנברג, דובר (. 18.8.2019התעסוקה בירושלים לא נותנים שירות לפלסטינים", הארץ, 

 :מסר בתגובה לכתבה ,שירות התעסוקה הישראלי

לשכת מערב העיר "ההנחיה לעובדי שירות התעסוקה ברורה: יש לתת שירות ב

 לכל דורש עבודה תושב ירושלים והסביבה. –ירושלים 

 בכוונתנו לחדד הנחיה זו לעובדים ולוודא כי אכן מתבצעת.

רמת השירות שיקבל דורש העבודה שאינו דובר את יחד עם זאת, יש לציין כי 

השפה העברית בלשכת מערב העיר תהיה פחותה באיכותה וביכולות שלנו 

משום שרובם המוחלט של המתייצבים בלשכת מערב העיר  זאת לסייע לו.

 . דוברי השפה העברית ובהתאמה לכך גם מתאמי ההשמה של הלשכה

על  –כאמור, אם דורש עבודה מירושלים יפנה לקבל שירות מלשכת מערב העיר 

  ".כה לתת לו את השירות הטוב ביותרעובדי הלש

 .בקישורואפשר למוצאה גם  ,10ע/מצורף ומסומן  18.8.2019העתק הכתבה מיום 

, מיום העתק מהתגובה המלאה של מר דידי רוזנברג כפי שנמסרה לניר חסון מעיתון הארץ

 .11ע/מצורף ומסומן , 7.8.2020

)כלומר המתייצבים הדובר באשר לרוב המוחלט של המתייצבים שדובר עברית דברי ין, כי יצו .39

 התשובה לבקשה לפרטים נוספים המידע שהתקבל במסגרתעם  יםמתיישבאינם , (יהודיםה

לערוך חיתוך  אינה מאפשרת"מערכת הנתונים הנמצאת בידי המשיבים  , לפיהעודה אבו בג"ץב

 .(8ע/, 10פסקה בין תושבי מערב העיר לתושבי מזרח העיר שנקלטו בלשכה במרכז העיר." )

כי  ,העלתה 19.8.2019ביום מטעם האגודה לזכויות האזרח  מר ענאתיבדיקה נוספת שערך  .40

עלה מבדיקה כך גם . אכן החלו לפעול בהתאם להנחיה החדשההעיר הפקידים בלשכה במערב 

טרם . אולם, המידע אודות ההנחיה של שירות התעסוקה הטלפוני הארצי המענהמול שערך 

 שירות התעסוקה.  עודכן באתר האינטרנט של

העתק מדפי המידע בשפות העברית והערבית בעניין לשכת שירות התעסוקה ברחוב יפו, מאתר 

 .  12ע/ומסומן  ףשירות התעסוקה, מצור

המשיב, מנכ"ל אזרח בישראל וארגון העובדים מען אל האגודה לזכויות הפנו  18.9.2019ביום  .41

ביקשו להבטיח מתן שירות מקצועי וברמה גבוהה לדרושי עבודה חדשים תושבי ירושלים שבו וו

פקידים דוברי השפה הערבית או מתורגמנים . במכתב נדרשה הלשכה להעסיק המזרחית

באתר שירות התעסוקה  לצורך מתן שירות בשפה הערבית; לתקן את המידע המופיעלערבית 

רית והערבית לציבור באת ההנחיה החדשה בשפה הע ולעדכן אותו בהנחיה החדשה ולפרסם

 ואדי אלג'וז. ונים בלשכות התעסוקה ברחוב יפו והפ

https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.7682532
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.7682532
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מצורף ומסומן  אל מנכ"ל המשיב 18.9.2019דה וארגון העובדים מען מיום וגהעתק ממכתב הא

 .13ע/

 :של המשיב כדלקמןץ המשפטי ועמשען הי עו"ד דודהשיב  26.9.2019ביום  .42

נותן את שירותיו באופן שוויוני, בהתאם לכל החובות כארגון שירות התעסוקה "

 המוטלים עליו כרשות מנהלית, באמצעות הלשכות הפרוסות בכל הארץ. 

 –בהינתן שישנם דורשי עבודה תושבי מזרח ירושלים שאינם דוברי עברית 

ת מלוא השירותים בשפה הערבית, באמצעות שירות התעסוקה מעניק להם א

אין שום חובה כי בכל לשכה יינתן שירות הלשכה השוכנת במזרח ירושלים. 

 בשפה הערבית!

במכתבך נטען כי הלשכה במערב ירושלים מחויבת לתת שירות בשפה הערבית 

מכוח ההחלטה לעניין פתיחת שערי הלשכה לתושבי מזרח ירושלים. צר לי, אך 

ן הדברים; במסגרת ההחלטה האמורה נקבע כי תושבי מזרח אין קשר בי

יש לקחת בחשבון כי אין  - ירושלים רשאים להתייצב בלשכה במערב העיר. ברם

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

מוצע כי יפנה לקבל שירות מהלשכה במזרח העיר, שם יקבל את מלוא  –עברית 

." שירות באופן שוויוני ויממש את זכויותיו להתקיים בכבוד וכיו"בה

 )ההדגשות במקור(.

 26.9.2019מיום ממכתב עו"ד דוד משען, היועץ המשפטי של שירות התעסוקה הישראלי, העתק 

 . 14ע/מצורף ומסומן 

את דרכם של תושבי התעסוקה ברחוב יפו בירושלים שירות לשכת  , משך כשנה חסמההיינו .43

התושבים לקבל  תהמקיומה של ההנחיה החדשה והפנהתנערה ירושלים המזרחית אליה, 

משאיפשרו פנייה ללשכה הפכו אותה בלתי נגישה לשונית. לשכה בוואדי אלג'וז בלבד. בשירות 

של תושביה הגישה תיחום התושבים הפלסטינים מהלשכה, והתוצאה אותה תוצאה: הדרה של 

. המשמעות גם היא לשכת התעסוקה בוואדי אלג'וזלשירותי של ירושלים אך ורק  הפלסטינים

 .קיומה של ההפרדה על בסיס אתני הלא חוקיתאותה משמעות אסורה: 

 

 הטיעון המשפטי

לשכת שירות התעסוקה ברחוב יפו אמורה לספק שירות שוויוני ומכבד לכלל פוניה מתושבי  .44

. לשכת שירות ותיה לצרכיה של האוכלוסייה ושפתםהעיר, יהודים כערבים, תוך התאמת שיר

הנמצאים  לעזור לפוניההתעסוקה אמורה לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת 

  מעגל העבודהכדי לעזור להם לחזור אל  מין ולאום, ,ם, ללא הבדל גזעהבשלב לא קל בחיי

 .תהואיולשמור בתקופה זו על רמת חיים נ

בניגוד  ועומד אבו עודהבבג"ץ המדינה מתוכן את התחייבות  מרוקןהעדר שירות בשפה הערבית  .45

אשר קבעה כי אין כל בסיס  ,ציבורי(-יועץ המשפטי לממשלה )חוקתיהמשנה לת של לחוות הדע

  .ברחוב יפו משפטי המונע מתושבי ירושלים המזרחית לקבל שירות גם בלשכת התעסוקה

לשכת שירות התעסוקה בקבלת שירות את תושבי ירושלים המזרחית מ המדירמדיניות זו 
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 ינםאאלו שייבחרו בכל זאת להגיע ללשכה במערב העיר ו. על רקע אתני מובהק במערב העיר

 ייקבלו שירות באיכות נמוכה מדובר ,שולטים באופן חלקי בשפה העבריתאו בעברית, שולטים 

 .עברית

ותם של תושבי ירושלים המזרחית לכבוד, לשוויון, לשפה, העדר שירות בשפה הערבית פוגע בזכ .46

 על רקע קבוצתי, אתני.  לפרטיות ולביטחון סוציאלי. כמו כן, הם מופלים בקבלת שירות

 חובת המשיב כרשות מנהלית לנהוג בהגינות וסבירות

שירות התעסוקה הוקם על מנת לעזור לדורשי עבודה לחזור למעגל העבודה, דרך מציאת  .47

 :1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"טל 2מתאימות ומתן הכשרות. כך נקבע בסעיף משרות 

שירות התעסוקה ירכז ידיעות על המצב בשוק העבודה ועל מגמות ההתפתחות " 

בהשגת עבודה לדורשיה ובהפניית עובדים  יעסוקבו על מנת להסדירו; הוא 

שירות התעסוקה שהוקמו לפי חוק זה וישתף  לשכותלדורשיהם באמצעות 

פעולה עם גופים אחרים בעניני הכשרה מקצועית והדרכה בבחירת מקצוע; כן 

יעסוק שירות התעסוקה בייעוץ לנערים דורשי עבודה בבחירת מקצוע 

ובהכוונתם לעבודה מתאימה ויקיים מעקב אחרי השמתם בעבודה והתמדתם 

 ".בה

הגורם המדווח למוסד לביטוח לאומי באופן שוטף אודות פונים  הוא כמו כן, שירות התעסוקה .48

לשירות להם עבודה. היינו  נמצאההזכאים לדמי אבטלה או דמי הבטחת הכנסה ככל שלא 

 תפקיד מרכזי ומכריע בהבטחת הביטחון הסוציאלי לפוניו. כך גם לשיטתו הוא:  התעסוקה יש

טלה והבטחת שומר הסף" של קצבאות אב"]שירות התעסוקה הוא[ "

 של לזכאותם בנוגע לאומי ביטוחלמוסד ל שוטפיםהעברת דיווחים  הכנסה:

 נמצאה לא וכאשר אם הכנסה הבטחת דמי או אבטלה לדמי העבודה דורשי

 " )מתוך אתר שירות התעסוקה(..מתאימה עבודה בעבורם

 https://www.taasuka.gov.il/he/About/Pages/default.aspxהמידע נדלה מתוך: 

כרשות מנהלית לפעול בתקינות, בהגינות, שירות התעסוקה הישראלי,  ו של המשיב,חובת .49

 בסבירות ובכבוד כלפי כל אדם אותם הם משרתים.

אבן פינה היא בדיני המינהל הציבורי שהרשות המינהלית, בהיותה נאמן של "

חובת ההגינות חלה על הרשות, בראש  ]...[הציבור, חייבת לנהוג בהגינות. 

ובראשונה, כלפי הציבור. זוהי חובה של נאמן כלפי הנהנה. אך בפועל, כיוון 

כגוף ערטילאי,  אדם, החובה אינה חלה רק כלפי הציבור,-שהציבור מורכב מבני

 אלא היא חלה גם כלפי כל אדם. 

אומרים לא פעם כי חובת ההגינות מוטלת על הרשות המינהלית כלפי האזרח. 

אפשר לומר כך. אך זאת לדעת כי האזרח, בהקשר זה, פירושו אדם, לרבות תושב 

 קונטרם בע"מ 164/97בג"ץ ." )אדם, לרבות תאגיד-שאינו אזרח, וגם חבר בני

לפסק  22, פיסקה 289( 1, פ"ד נב)ואח' האוצר, אגף המכס והמע"ממשרד ד נג

 ((. 1998הדין של השופט זמיר )

https://www.taasuka.gov.il/he/About/Pages/default.aspx


13 
 

לנהוג במסגרת כללי המינהל התקין ולעשות כן באופן סביר, הולם, ובתו של שירות התעסוקה ח .50

מתחשב ומקל ככל הניתן. דומה, כי אין צורך להסביר מדוע רשות שמאלצת את אלו הנזקקים 

שפה שהם אינם דוברים או שולטים בה באופן מלא, ב החיוניים לקבל את השירות לשירותיה

או משרתת אותם בשירות נמוך, אינה נוהגת בהגינות, בתקינות  שלה מהלשכהמדירה אותם 

ובכל זאת, נעמוד על הדברים בפירוט: על החובה לספק את השירות בערבית, ועל  ובסבירות.

ם הפלסטינים לקבל שירות בלשכה בשעה שזו אינה מעניקה הפגיעה בזכויות היסוד של הפוני

 שירות בערבית.

 חובתה של רשות מינהלית לספק שירות שווה בשפה הערבית

 הודגשלדבר המלך במועצה הודגש,  82סימן נקבע בש מעמדה המיוחד של השפה הערבית, .51

זה מעניק זכויות ומטיל חובות על כל רשות מנהלית לספק מיוחד מעמד  .בשורה של פסקי דין

כך נקבע בפסק הדין של הנשיא  מלא ושוויוני בשפתם, השפה הערבית.שירות הערבים לתושבים 

, יפו אביב תל עיריית' נהמרכז לזכויות המיעוט הערבי בישראל  עדאלה 4112/99"ץ גברק בב

 : (עדאלה)להלן: עניין  (2002) 13, פסקה 393( 5פ"ד נו)

קובע הוראה בעלת חשיבות רבה.  [במועצה לדבר המלך 82]סימן  זה סימן"

מעמד נעלה ...מכוחה נקבע כי הערבית היא שפה רשמית. בכך ניתן לה "

 ה(. אין דינ142 בעמ' ,מרעי נ' סאבק 12/99רע"א " )השופט מ' חשין ב...במיוחד

ממעמד מיוחד כדין שפות אחרות שאזרחי המדינה או תושביה דוברים אותן. 

. עם זאת אין מעמד זה נובעות במישרין זכויות וחובות כלפי השלטון המרכזי

מיוחד זה מתמצה אך באותן זכויות וחובות הנובעות ממנו במישרין. מעמדה 

פיע על הרשמי של שפה מקרין עצמו אל תוך גופו של המשפט הישראלי ומש

פעולתו. השפעה זו מתבטאת, בין השאר, במשקל שיש ליתן לרשמיותה של 

השפה במכלול השיקולים שבעל סמכות צריך להתחשב בהם שעה שהוא מפעיל 

"גאומטרי" של השפעה זו הוא במסגרת פרשנותה הסמכות שלטונית. מקומה 

  "פי תכליתה.-של הסמכות השלטונית על

ן של רשויות מקומיות לדאוג לכך שהשילוט תכי חוב עדאלהין בית המשפט הנכבד קבע בפסק ד .52

הערבית  ההאוכלוסיימעורבות ייכתב בערבית וערבית, תוך הכרה בזכותה של  בעריםהעירוני 

 ברק:  כדברי הנשיא. לשפהבישראל 

נטית לענייננו היא זו הנוגעת להגנה על ווהתכלית הכללית הראשונה הרל"

ל אדם היא חלק מאישיותו. היא הכלי שפתו ש זכותו של אדם לשפתו.

 באמצעותו הוא יוצר קשר עם זולתושהיא המכשיר  ...באמצעותו הוא חושב ש

אכן, השפה ממלאת תפקיד מרכזי בקיום האנושי של הפרט ושל החברה. .. .

. באמצעות השפה אנו מבטאים את עצמנו, את ייחודנו ואת זהותנו החברתית

השפה מקבלת חשיבות מיוחדת ...  ממנו את עצמודם את שפתו, ונטלת טול מהא

שעה שמדובר בשפתה של קבוצת מיעוט. אכן, השפה משקפת תרבות ומסורת. 

למיעוט עומדת הזכות לחופש  מכאן הגישה כי...  .היא ביטוי לפלורליזם חברתי

 (. 17-16פסקאות  שם,) ".הלשון
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מצטמצם בהגנה על האוכלוסיה  אינו הזכות לחופש הלשוןמימוש לעיל,  עדאלהלפי פסק דין  .53

לחיות את אפשר לפרטים בה הערבית מפני איסור השימוש בשפתה, אלא מחייב את הרשויות ל

 , ולקבל שירותים בשפת האם שלהם, השפה הערבית.םבשפת במדינה הםחיי

הנהלת בתי המשפט הכירה בזכויותיהם של דוברי ערבית לקבל שירותים כך, בין היתר,  .54

הניתן בשפתם, ואף הקימה מערך תרגומים מקצועי אשר יבטיח אספקת שירותי שוויוניים ככל 

נ' מנהל בתי  עדאלה 792/02בג"ץ ר' תרגום לשפה הערבית בבתי המשפט באופן נגיש ומהיר )

 ((. 26.6.2003)פורסם בנבו, המשפט 

יים החיונ נהליםהמוסד לביטוח לאומי הכיר בזכותם של דוברי השפה הערבית לגישה לטפסים ו .55

האגודה הבינלאומית לזכויות הילד  –"י אב 2203/01בג"ץ ר' לעמידה על זכויותיהם בשפתם )

  ((.1.7.2009)פורסם בנבו,  נ' המוסד לביטוח לאומי

בחינות הבגרות בבחן ילה ערביםתלמידים בזכותם של לפני מספר חודשים הכיר בית המשפט  .56

  :פה הערבית במדינת ישראלשל הבשפה הערבית, וזאת מכוח מעמדה שצורה שוויונית ב

בכל הנוגע להיערכות  –דומה כי מוטב יהיה להפיק את הלקחים המתבקשים "

לא  למצבים דומים בעתיד מבעוד מועד כך שמערכי הבחינות בשפה הערבית

ייפלו במאומה מאלה בשפה העברית, תוך מתן מלוא המשקל למעמדה של 

השפה הערבית במדינת ישראל ולרווחתם של התלמידים שעברית אינה שפת 

)פורסם בנבו,  10, פסקה סאלח נ' מנכ"ל משרד החינוך 4069/19)בג"ץ " .עמם

18.6.2019((.  

ית, ישנה חובה רבשלטים בשפה הע םכאשר מדובר בתושבי ירושלים המזרחית, אשר רובם אינ .57

לשפה הערבית. כך למשל, המוסד לביטוח לאומי  תיושל הרשו מוגברת להנגיש את השירותים

וכיום הוא מספק להם תרגום  יוחדים של תושבי ירושלים המזרחית לתרגום,הכיר בצרכים המ

' נ הפרט תלהגנ המוקד 8031/12מקצועי לשפה הערבית בוועדות הרפואיות בירושלים )בג"ץ 

 ((. 5.6.2014)פורסם בנבו,  הלאומי הביטוח"ל מנכ

 ,כי "גוברת החשיבות למתן מכלול השירותים בערבית"המיוחד, מבקר המדינה ציין בדוח גם  .58

דוח במיוחד כשמדובר בתושבי ירושלים המזרחית, אשר לפעמים שפתם היחידה היא ערבית )

 (. 7ע/, 25מבקר המדינה, עמ' 

השפה הערבית, והפסיקה הענפה של בית המשפט העליון בעניין, ולאור לאור מעמדה של  .59

התעסוקה חייבת לספק את  שירות , לשכתם המזרחיתמעמדם המיוחד של תושבי ירושלי

  .גם בשפה הערבית לקהל פוניה הערביםשירותיה 

 ולפרטיות לשוויון ,לכבודהאדם  תיובזכו הפגיעה

 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. 4-ו 2הוכרה זה מכבר כזכות יסוד לפי סעיפים הזכות לכבוד  .60

 :על הזכות לכבוד וערכה העליון נכתב

נדייק ונאמר:  –תהיינה אשר תהיינה חירויות שחוק וחוקה יעניקו לאדם "

תוקף במשפט הנוהג -חירויות בנות משפט הטבע שחוק וחוקה יכירו בהן כבנות

ורשיהן. אדם וכבודו יבקעו יחדיו מרחם אם, והשניים היו כבוד האדם הוא בש –
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 3077/90)ע"א  "לאחדים: האדם הוא כבודו וכבודו של האדם הוא האדם.

 ((.1995) 592, 578( 2, מט)פלונית נ' פלוני

  :לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו כי 11במישור היחסים בין האדם לרשות, קובע סעיף  .61

 בד את הזכויות שלפי חוק יסוד זה."חייבת לכ"כל רשות מרשויות השלטון 

החובה לקיים מינהל תקין, פירושה לראות את האזרח או התושב כבעל כבוד עצמי ולתת לו  .62

 :שירות באופן ששומר על כבודו

"הזכות לכבוד האדם מטילה על רשויות השלטון חובה )שלילית( שלא לפגוע 

ההיבט הפסיבי והן ההיבט בכבוד האדם, וחובה )חיובית( להגן עליו. הן 

 6427/02)בג"ץ נים של השלם, שהוא הזכות לכבוד." האקטיבי הם חלקים שו

 לדברי 31, פסקה 619( 1פ"ד סא)התנועה לאיכות השלטון בישראל נ' הכנסת 

 (.(השלטון לאיכות התנועה)להלן: עניין  (2006הנשיא ברק )

המעוגנת כחלק מהזכות לכבוד לפי  א. אף היבעלת מעמד חוקתיהיא זכות הזכות לשוויון גם  .63

 הזכויות כאחת נתפסתו ,(השלטון לאיכות התנועהעניין בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו )ראו: 

( 2פ"ד סד)גמלאות,  תשלום על הממונה' נ שליטנר 6784/06 ץ"בג)האדם  זכויות מבין החשובות

581 ,614 (2011).)  

ח יהבטלצורך ה וזאת בשל, השפה העבריתעם  לשלט בערביתעסק בחובה  עדאלהעניין כאמור,  .64

, כי באותו עניין נקבעחלק בלתי נפרד מהזכות לכבוד. כ לאוכלוסייה הערבית בישראל, שוויון

שוויון, ולהבטיח כי תושבים לא יופלו בבכל פעולה מפעולותיה של רשות מינהלית עליה לפעול 

  הנשיא ברק פסק בעניין זה:בקבלת השירות אך ורק בשל שפתם. או יוגבלו 

מן "התכלית השנייה שיש להביאה בחשבון בעניינו היא הבטחת השוויון. 

המפורסמות הוא כי השוויון הוא מערכי היסוד של המדינה. הוא מונח ביסוד 

התווך של המשטר הדמוקרטי. הוא "תחילת הקיום החברתי. הוא מעמודי 

 ,המקומי נ' הכנסת השלטוןמרכז  7111/95בג"ץ התחילות" )השופט מ' חשין ב

 ... (. פגיעה בשוויון עשויה להוביל להשפלה ולפגיעה בכבוד האדם 501 בעמ'

בוודאי כך מקום שההפליה היא בשל דתו או גזעו של אדם. הפליה "גנרית" שכזו 

שדולת  2671/98בג"ץ אנושות בכבוד האדם" )השופט מ' חשין בפוצעת ..."

עקרון השוויון חל ...  .(659-658 בעמ' ,הנשים בישראל נ' שר העבודה והרווחה

 משמעות הדבר לענייננו .... על כל פעולות השלטון ועל פעולותיו של כל שלטון

ה אכן, משע... כי הרשות חייבת להבטיח שימוש שוויוני בשירותיה היא

שלשפה חשיבות רבה לפרט ולהתפתחותו, יש להבטיח כי אפשרויותיו כפרט 

  .(9 פסקה, עדאלהעניין ) ".לא יוגבלו בשל שפתו

התעסוקה ברחוב שירות בלשכת לתושבי ירושלים המזרחית מניעת מתן שירות בשפה הערבית  .65

ל עמשפילה אפליה היא בוואדי אלג'וז,  בלשכהלקבל שירות אך ורק אותם הניסיון לדחוק יפו, ו

 חשין:יפים לעניין זה דבריו של השופט  לכבוד.ובזכות רקע קבוצתי, הפוגעת בעקרון השוויון 

-הפליה )אמיתית או מדומה( מוליכה אל תחושה של קיפוח ותסכול, תחושת"

נכונים אנו  אל קנאה. ובבוא קנאה תאבד תבונה ...קיפוח ותסכול מישירים 

http://www.nevo.co.il/case/6083148
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ם נדע כי גם זולתנו כמותנו ועימנו, אך נתקומם לשאת בעול ובסבל ובמצוקה א

בג"ץ ) "את שאנו לא נקבל. –השווה לנו  –ולא נשלים במקום בו יקבל זולתנו 

 ((. 1998) 204, 193( 4) , נ"בק.א.ל קווי אוויר למטען נ' ראש הממשלה 1703/92

אפליה על רקע קבוצתי, כמו אפליה מחמת מין או אפליה מחמת גזע, גורמת להשפלה, ונוגדת  .66

  :את הזכות לשוויון, שהיא חלק מהזכות החוקתית לכבוד האדם

ביסודה של הפליה כזו עומד ייחוס מעמד נחות למופלה, מעמד שהוא פועל יוצא "

השפלה עמוקה לקורבן ההפליה ממהותו הנחות כביכול. בכך טמונה, כמובן, 

חוק היסוד מגן מפני פגיעה בעקרון השוויון כאשר הפגיעה גורמת להשפלה,  .]...[

מילר נ' שר  4541/94)בג"ץ  ."כלומר לפגיעה בכבוד האדם באשר הוא אדם

 ((. 1995) 133-132, 94( 4, פ"ד מט)הביטחון

למקומות בידור ולמקומות  חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסהקובע אף כך  .67

 : (הפליה איסור חוק)להלן:  2000-ציבוריים, תשס"א

ציבורי, לא  םי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקומ"

יפלה בהספקת המוצר או השירות הציבורי, במתן הכניסה למקום הציבורי או 

לאום, ארץ  במתן שירות במקום הציבורי, מחמת גזע, דת או קבוצה דתית,

" ד אישי או הורות.עממוצא, מין, נטיה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, מ

  )א((.3)סעיף 

שירות לשכת  חוק זה דין המדינה כדין כל אדם". לחוק איסור הפליה קובע, כי "לעניין 11סעיף  .68

מקום כל "לחוק:  2של הגדרת מונח זה בסעיף  אהרישעל פי  ,היא "מקום ציבורי"התעסוקה 

הם שירותים הניתנים במקום התעסוקה שירות לשכת ושירותי  ,יועד לשימוש הציבור"המ

 ציבורי.

אחרים בלשכה או אפילו בעובדי מזדמנים נוסיף, כי חלק מהפונים נאלצים להיעזר בפונים עוד  .69

רשות בשל לברגעים הקשים בחייהם, כשהם נזקקים ניקיון כדי שיתווכו בינם לבין הפקידים. 

כדי לקבל סיוע. תוצאה הפרנסה והקיום, הם נכפים לחלוק את מצוקתם עם אנשים זרים  קשיי

ם של הפונים ללשכה. אף הזכות לפרטיות פרטיותב תפוגעזו משפילה ופוגעת בכבוד. היא אף 

)א( לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו: "כל אדם 7הינה זכות יסוד חוקתית, ובלשונו של סעיף 

פלונית נ' בית הדין הרבני  6650/04: בג"ץ על הזכות לפרטיות ראו)ת חייו" זכאי לפרטיות ולצנע

 ((.14.5.2006 ,בנבו )פורסם לפסק הדין 11-8, פסקאות האזורי בנתניה

הדרת תושבי ירושלים המזרחית מהלשכה ברחוב יפו, באמצעות הצבת מחסום השפה, או מתן  .70

ם של תושבי יהתיובזכו, אם כן, פוגעתשירותים ברמה נמוכה לאלו שממשיכים לפנות אליה 

ובזכות  היא אף פוגעת בזכות לקיום בכבוד. לפרטיותו לכבוד ,ירושלים המזרחית לשוויון

 , ולכך נקדיש את המילים הבאות.לביטחון סוציאלי

 ולביטחון סוציאלי הפגיעה בזכות לקיום בכבוד

שולט בשפה העברית, יקבל כי תושב ירושלים שאינו במענה לפניית העותרים הודיע המשיב,  .71

של הפונים הפלסטינים  םפוגעת בזכות רות ברמה נמוכה. מדיניות זוישבלשכה במערב העיר 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%201703/92&Pvol=נב
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בשורה של פסקי דין כבר נקבע פוגעת בזכותם לחזור למעגל העבודה. ואף לקיום אנושי בכבוד, 

  :ושי בכבודכי כבוד האדם במובנו החוקתי מקיף וכולל בתוכו גם זכות למינימום של קיום אנ

של כבוד האדם על הזכות למינימום של קיום אנושי בכבוד  התפרשותואכן, "

למינימום  הזכות ...היא כיום מובנת ועמדה זו כבר קנתה לה שביתה בפסיקתנו 

מינימום של .. .. של קיום אנושי בכבוד מצויה בליבו ובגרעינו של כבוד האדם

קיום בכבוד הוא תנאי לא רק לשמירה ולהגנה על הכבוד האנושי, אלא גם 

אין לראות בזכות למינימום של קיום אנושי בכבוד  ...למיצוי יתר זכויות האדם. 

ביטוי  מן הזכות לכבוד האדם, אלא יש לראות בה זכות המהווה זכות הנגזרת

 ,סלאח חסן נ' המוסד לביטוח לאומי 10662/04בג"ץ ) ".אדםשל כבוד ה ממשי

 .((2012) לפסק דינה של הנשיאה ביניש 36-34, פסקאות 782( 1סה)פ"ד 

 ":יפים לעניינו דבריו של פרופ' ברק בספרו "כבוד האדם: הזכות החוקתית ובנותיהעוד  .72

"אכן בפסיקה ענפה ומקיפה גזר בית המשפט העליון מזכות האם של כבוד 

בת, ובהן הזכות להגנה על אישיותו של האדם, -האדם מספר ניכר של זכויות

הזכות לביטחון סוציאלי... הזכות .... הזכות להגנה עליו מפני השפלה וביזוי

כל הזכויות הזכות לקיום בסיסי בכבוד. ו...חופש הביטוילשוויון, הזכות ל

נכדה הנגזרות מכבוד האדם. ]...[ הן משקפות -בת או זכויות-האלה הן זכויות

כל זכויות הבת וזכויות כל אחת מזווית הראייה שלה, את אנושיותו של האדם. 

הנכדה הוכרו כחלק בלתי נפרד מהזכות לכבוד האדם. אין הן זכויות משתמעות 

כבוד . )אהרן ברק "כבוד האדם" –רשות ששמן כשם אמן אלא זכויות מפו

 ((.2014( )325-324)כרך א( )האדם הזכות החוקתית ובנותיה 

יכולתם לממש את פוגעת ב בלשכה ברחוב יפו םפלסטיניתושבים לכפי שתואר מתן שירות  .73

נע לפתח שיח עם הפקיד, ומחסום השפה מזכותם לסיוע סוציאלי שיבטיח את קיומם בכבוד. 

לשוק  םלצורך חזרת יםזקוק םה םאת העזרה והליווי לה הםבר שיקשה על הפקיד להתאים לד

העבודה. כמו כן, תקשורת לקויה בין הפקיד לפונה עלולה להביא לשלילת הזכאות לקצבאות 

 . יםהקיום הבסיסיות של הפונ

 סיכום

בבג"ץ המדינה התחייבות  מתן שירות ברמה נמוכה מרוקנת מתוכןושירות בשפה הערבית  העדר .74

 התעסוקה שירות בלשכת מלא לשירות זכאים המזרחית ירושלים תושבי לפיה, עודה אבו

 אשר, ציבורי(-)חוקתי לממשלה המשפטי יועץהמשנה ל של דעתו לחוות ומנוגדת, יפו ברחוב

 ברחוב התעסוקה בלשכת גם שירות לקבל לפנות זכות יש המזרחית ירושלים לתושבי כי קבע

  .בעיר לערבים יהודים בין הקיימת ההפרדה להמשך משפטי בסיס שום ואין, יפו

החלטת המשיב להמשיך להדיר את תושבי ירושלים המזרחית, באמצעות הצבת מחסום השפה,  .75

עומדת בסתירה לחובות ההגינות, התקינות והסבירות שרשות מינהלית אמורה לנהוג לפיהן. 

כללי  מכוחות ירושלים מתחייבת לשככל ב ,תושבי ירושלים המזרחית ,נגישות השירות לפונים

. , מעמדה של השפה הערבית ומעמדם המיוחד של תושבי ירושלים המזרחיתהמינהל התקין

העדר מענה בשפה הערבית בלשכת שירות התעסוקה במערב העיר, ומתן שירות פגום לתושבים 
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לקיום בכבוד ולביטחון  לשפה, לפרטיות,, שוויוןללכבוד,  יותיהםבזכו יםפוגעהפלסטינים, 

 סוציאלי. 

תנאי כמבוקש בראש העתירה -הנכבד להוציא מלפניו צו על המשפטאשר על כן מתבקש בית  .76

 למוחלט. להפכו המשיב ולאחר שמיעת תשובת 

 2020 ,בפברואר 18
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